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Scope and content of collection 
Statistics, maps and data related to the population and economy in the post-war years, the so-called 

secret matters related to social life (searching of the perished persons, settlement, collection of 
money and the like), reports and news concerning the events of the occupation and post-war 
period, situational reports of individual departments, files of the Federation of Former Prisoners 
of Nazi Camps and Prisons, materials of associations and trade unions, exhumations, cemeteries, 
problems of war invalids, and abandoned properties. 

 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access:  No restrictions on access. 
 
Restrictions on reproduction and use:  Reproduction of more than 100 pages of copies of documents 

for researchers or other institutions requires a written permission of the General Director of the 
State Archives of the Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an 
individual work requires the written authorization of the General Director. The Museum may 
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not publish any archival material obtained from the General Director, including specific archives 
under his control, on the Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on-line 
network without the written permission of the General Director. Citation of the materials in any 
publication must refer to the Museum and the Polish State Archives and must include the name 
of the archival group and catalogue number of the originals. 

 
Preferred citation:  Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website 

for guidance. 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział 

w Grodzisku Mazowieckim, Poland, Sygn.1075. The United States Holocaust Memorial Museum 
Archives received the filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum 
International Archival Programs Division in 2015. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku 

Mazowieckim 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2015. 
 
 
System of arrangement 
Arranged in five series: 1. Statistics and other records relating to population and economic matters; 2. 

Secret matters: political orientation of population, matters of minorities, citizenships and 
crimes, 1945-1950; 3. Situational reports; 3. Sanitary statistics and related correspondence; 4. 
War veterans matters; 5. Abandoned properties. 

 
 
Indexing terms 

Związek Byłych Więźniów Obozów i Więzień Hitlerowskich (Poland) 
World War, 1939-1945--Veterans--Poland--Rawa Mazowiecka (Powiat). 
World War, 1939-1945--Confiscations and contributions--Poland--Registers. 
Jewish property--Poland--Rawa Mazowiecka (Powiat)--Registers. 
Polish people--Legal status, laws, etc.--Poland--R 
Biała (Poland) 
Budziszewice (Poland) 
Czerniewice (Poland) 
Gortatowice (Poland) 
Lubochnia (Poland) 
Marianów (Poland) 
Nowe Miasto (Poland) 
Poland--Economic conditions--1945---Societies, etc. 
Poland--Ethnic relations--History--20th century. 
Poland-- 
Maps. 
Registers. 
Reports. 
Statistics. 
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CONTAINER LIST 
 
Statystyki, mapy i dane dotyczące ludności i gospodarki w latach powojennych, sprawy tzw. tajne 
dotyczące życia społecznego (poszukiwanie zaginionych, osadnictwo, zbiórki pieniężne i inne), meldunki i 
doniesienia dotyczące wydarzeń z lat okupacji i okresu powojennego, sprawozdania sytuacyjne 
poszczególnych referatów, akta związku Byłych Więźniów Obozów i Więzień Hitlerowskich, materiały 
stowarzyszeń i związków zawodowych, ekshumacje, cmentarze, sprawy inwalidów wojennych i 
nieruchomości opuszczonych. 
 
  

Sygnatura: Opis: 
 

7  Sprawy statystyki, mapy, wykresy, dane ludnościowe i gospodarcze 1947,s. 45 
 

19 Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 1945, s. 11 
 

21 Sprawy tajne 1945-50, s. 256 
 
Teczka zawiera m.in.: 
k.4, pisma informujące o zasadach współpracy z zagranicznymi organizacjami 

poszukującymi osób zaginionych na terenie Polski. 
k. 10-16 Okólnik Ministerstwa Administracji Publicznej z dn. 22.02.1950 w sprawie 

osadnictwa rolnego w strefie nadgranicznej.  
k. 76 wytyczne Ministerstwa Administracji Publicznej w sprawie działalności 

wydziałów i referatów społ-polit. z dn. 22.08.1949 dot. m.in. spraw: 
wyznaniowych, polityki stowarzyszeniowej, narodowościowej (polonizacji) 
sprawozdawczości, moralności, stosunku do partii politycznych oraz 
administracji i urzędów bezpieczeństwa, grobownictwa wojennego.  

k. 93,94 korespondencja z 07.1949 dotycząca zbiórek pieniężnych na organizację 
kolonii dla dzieci żydowskich przez organizację Haszomer-Hacair wraz z 
zaleceniem utrudniania tej działalności.  

k. 107-114   korespondencja i zalecenia dot. polityki wobec działań kleru zwłaszcza 
związanymi z przygotowaniami do obchodów jubileuszu kapłaństwa Piusa 
III 

k. 120 wykaz liczbowy osób narodowości niepolskiej oraz polskiej przeciwko 
którym toczy się postępowanie o pozbawienie obywatelstwa 
zamieszkujących powiat rawski 20.12.1949 r. 

 

24 Meldunki i doniesienia w sprawach zdarzeń z okresu okupacji i pierwszych lat 
wyzwolenia, 1946-49, s. 159 

 
k. 1 wykaz i struktura zatrudnienia w urzędach i instytucjach komunalnych 

podległych staroście,  
k.2 wykaz imienny pracowników z datami urodzenia stanowiskiem i stosunkiem do 

służby wojskowej,  
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k.3- 118 doniesienia o współpracy z Niemcami, nielegalnej działalności, 
przekonaniach politycznych, łapówkach, rewizjach, przesłuchaniach listy 
skompromitowanych z miejscem zamieszkania  

k. 51-54 doniesienie na Szymańczyka Bolesława który podczas okupacji miał 
sprzedawać broń Żydom którzy dokonywali napadów dla celów osobistych,  

k. 108 wykaz napadów rabunkowych na terenie gm. Marianów, Regnów, 
Gortatowice w XII.1947. k. 119-159 wykazy sołtysów, pracowników gmin 
powiatu Rawa May, pracowników urzędów powiatowych w Rawie Maz. w 
1949r. 

 

55 Sprawozdania sytuacyjne z poszczególnych referatów 1946, s. 109 
 

56 Sprawozdania sytuacyjne z poszczególnych referatów 1946, s. 63 
 

57 Sprawozdania sytuacyjne z poszczególnych referatów 1946, s. 117 
 

58 Sprawozdania sytuacyjne z poszczególnych referatów 1946-47, s. 210 
 

59 Sprawozdania sytuacyjne z poszczególnych referatów 1946-48, s. 200 
 

60 Sprawozdania sytuacyjne z poszczególnych referatów 1947, s. 171 
 

61 Sprawy społeczno-polityczne 1947, s. 101 
 

103 Związek byłych Więźniów Politycznych Obozów i Więzień Hitlerowskich 1947-1947, 
s. 4 

Sprawozdania finansowe 1947 oraz imienny skład członków 
 

105 Sprawy stowarzyszeń i związków zawodowych – rejestr istniejących organizacji 
kupieckich na terenie powiatu, 1945 

 
Teczka zawiera m.in.: 
 s. 27 – pismo z prośbą o rejestrację Tymczasowego Komitetu Żydowskiego z 

1.7.1945 
s. 28 – pismo starosty do Urzędu Woj. (Wydział Ogólny Oddział Administracyjno-

Prawny) że na teren powiatu rawskiego powróciło 40 Żydów którzy 
powołali Komitet Żydowski 

k. 29 Wykaz Żydów członków Komitetu (bez daty) – 29 osób z Rawy, 6 z Nowego 
Miasta, 5 z Białej 

s. 31-40 korespondencja KŻ w sprawie zalegalizowania 
 

157 Sprawy wyznaniowe 1945, s. 18 
 
s.1-2 pisma dotyczące nieruchomości należących do gmin żydowskich w Rawie, 

Białej Rawskiej, Inowłodziu i Nowy Mieści (niemal wszystko zniszczone, 
łaźnia w Inowłodziu zamieniona na kąpielisko, łaźnia w Rawie zamieniona 
na garaż i mieszkanie, cmentarze zniszczone i zaniedbane. 
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s. 5 pismo ws. Łaźni w Białej 
s. 6 jw. 
 

242 Sprawy stanu sanitarnego, cmentarzy, grzebania zmarłych, ekshumacji i przewozu 
zwłok 1945, s. 56 

 
Zezwolenia starosty powiatowego na ekshumacje pod warunkiem, ze zwłoki będą 

w trumnie metalowej zalutowanej, trumna w pace drewnianej, skrzynia 
drewniana wysypana wapnem lub trocinami, przewiezione bezpośrednio 
na cmentarz bez wnoszenia do kościoła, ekshumacja będzie w obecności 
lekarza powiatowego lub innej upoważnionej osoby (kontroler sanitarny), 
dół powstały po wykopaniu zwłok powinien być bezzwłocznie zasypany, 
zezwolenie ważne w ciągu 10 dni – 2 tygodni  + opłata za zezwolenie 365 
zł. 

 

243 Sprawy stanu sanitarnego, cmentarzy, grzebania zmarłych, ekshumacji i przewozu 
zwłok 1946, s. 20 

 

244 Sprawy stanu sanitarnego, cmentarzy, grzebania zmarłych, ekshumacji i przewozu 
zwłok 1946, s. 69  

 

246 Statystyka sanitarna, sprawozdania okresowe z ośrodków zdrowia i szpitali 1946-
47, s. 337 

 

247 Statystyka sanitarna, sprawozdania okresowe z ośrodków zdrowia i szpitali 1946-
48, s. 450 

 

248 Sprawy sanitarne 1947, s. 283 
 

292 Sprawy inwalidów wojennych 1945, s. 14 
 

293 Sprawy inwalidów wojennych 1947,  s. 97 
 

294 Pomoc poszkodowanym wskutek działań wojennych 1946, s. 171 
 

295-296 Opieka nad ofiarami wojny 1947-48, s. 51, s. 43 
 

341 Korespondencja z Urzędu Wojewódzkiego i z gmin 1945, s. 219 
 

356 Sprawy nieruchomości 1948, s. 82 
 
k. 26-38 tabelaryczny wykaz nieruchomości poniemieckich i opuszczonych do 0,5 

ha z terenu Nowego Miasta n/Pilicą. Tabela zawiera nazwę firmy i 
nazwisko właściciela z sierpnia 1939r., adres przedsiębiorstwa, obecnego 
użytkownika, kwalifikację przedsiębiorstwa, formę eksploatacji i podstawę 
użytkowania. Brak niemieckich nazwisk. Gutman Juma Lejzor, Osełka 
Boruch, Hofnung Moszek, Balbin Majer, Plat Gruner, Gugman Chawa, 
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Anisman (Unisman)Lejba, Wajnberg Symcha, Wajnberg Dwojra, Boranek 
(?) Rubin, Brumer Abe, Szerman Moszek, Rychter Mendel, Płachta Ajzyk, 
Filolog Jankiel, S-cy Markiewicza, Lekowicz Szulim i S-cy Rozenberga 
Chaima, Lejb Chil, Gałkowicz i Grynberg, Giejdygier Dawid i Chil, 
Rubinsztajn, Radomski Gałkowicz, Bidowski Josek, Kohu(?) Josek i 
Dancygier Nuta, Grunfinkiel Abram i Tyrman Hersz, Zysblat Lejb Chil i Izrael 
Hersz, Kozłowski Abram, Gelbard Nuzym Dawid, Wakoberg Rubin, 
Cymbalista Jojne, Zaueberg Symcha, Uszer i Wekoberg (?) Moszek, 
Feldman Mordka, Hanower Icek, Grynsztajn rafał, Farber Fiszel, S-cy 
Dudelzaka Wolfa, Bruner Mordka, Bezgier Abram, Kopf Dawid i Lipsman 
Lejzor, Szałas Izrael, Gmina Wyzn. Żydowska, Kinderman Moszek, S-cy 
Grynbera Chaima, Krytko Chaim, Gejdygier Judka, Hempel Nuta,  

 

364 Sprawy młynów 1947, s. 39 
 
k.8-10 korespondencja dot. wprowadzenia w posiadanie oraz niedopuszczenie do 

wywiezienia ruchomości młyna w Pukininie przez Moszka i Motlę z 
Grynbaumów Szaców. 

 

382 Sprawy grobownictwa wojennego 1947-48, s. 54 
 
Teczka zawiera wykazy miejscowości w których znajdowały się groby 

zamordowanych osób wyznania mojżeszowego 
k. 31 gm. Regnów,  Talman Abram pochowany na polu Woźniakowej Heleny,  

383 Sprawy grobownictwa wojennego 1948, s. 20  
 
Korespondencja i instrukcje dot. ekshumacji, wyznaczania nowych cmentarzy, 

kredytowania budowy cmentarzy, brak informacji dot. osób pochodzenia 
żydowskiego 

 

410 Gospodarstwa opuszczone w Inowłodziu, Marianowie, Budziszewicach, gmin 
Lubochnia, wykazy wsi w poszczególnych gminach,  1947, s. 49 

 

501 Wykazy stanu gospodarstw opuszczonych i poniemieckich, 1948, s. 162 
 
s. 46-161 opisy nieruchomości rolnych opuszczonych, były własnością Żydów, np. 

Szeinfeiber z Rzeczycy, Josek i Mordka Aleksandrowicz z Góry, Moszek 
Cygler z Góry, Szlama Belzberg z Góry, Moszek Cygler z Góry, Jenta 
Jakubowicz Nowego Miasta, Róża i Maria Starker z Nowego Miasta, Boruch 
Osełko z Nowego Miasta, Szyja Mordka Średni z Rawy, k. 113 wykaz 
dzierżawców gruntu (12.88 ha) po Szyi Mordce – 13 osób,  Mordka 
Majercholc z Rawy, Lazar Wajnsztajn z Rawy, Kopel Lachmanowicz z 
Zelechlina, Berek Wołkowicz z Czerniewic, Herst Wołkowicz z Czerniewic. 

  

 
 


