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World Wide Web, or any other publicly accessible on-line network without the written permission of the 
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Chmielnik, 1945-1950, RG-15.501, United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC. 
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Germany. 
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Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives catalog 
at collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing history:  Aleksandra Borecka, April 2017. Polish finding aid adapted from the inventory 
provided by the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division. 
 
Scope and Content of Collection 
Records relating to Jewish property and its fate after WWII in Chmielnik, mainly refer to abandoned 
property. The collection includes official correspondence, descriptions of estates, verdicts of the Court 
of 1st instance, the loans and sale of those estates, registration of war damages, birth and death files, 
and correspondence concerning the matter of searching for individuals. Jews constituted about 70% of 
the total population of Chmielnik before WWII. 
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System of Arrangement 
Arranged in four series:  
1. Administrative matters of abandoned property, 1947-1950 
2. Administration Department: Control of payment of rent for Jewish real estates, 1948-1950 
3. Files of civil status and religious matters of population in Chmielnik, 1945-1946  
4. Files of population movements, 1945-1946. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Urząd Miasta i Gminy Chmielnik. 
American Jewish Joint Distribution Committee. 
 
Genre/Form: 
Correspondence. 
Registers. 
Statistics. 
 
Geographic Name: 
Chmielnik (Poland)--History. 
Chmielnik (Poland)--Ethnic relations--History--20th century. 
 
Topical Term: 
Jewish property--Poland--Chmielnik--Registers. 
Jews--Legal status, laws, etc.--Poland--Chmielnik--History--20th century. 
Jews--Poland--Chmielnik--History. 
Holocaust Jewish (1939-1945)--Poland—Chmielnik. 
 

 
CONTAINER LIST 

 

NOTE:  Polish inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International 
Archival Programs Division. 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach (State Archives in Kielce) 

Akta Miasta Chmielnik (Sygn. 2129): Selected Records of the City Chmielnik, 1945-1950 
  
W wybranych materiałach głównie dokumenty zawierające informacje o własności Żydów i jej losach po 
II wojnie światowej. Materiał cenny i w przeważającej większości dotyczący mienia tzw. opuszczonego, 
co wynika z faktu, iż przed II wojną światową Żydzi stanowili ok. 70% wszystkich mieszkańców 
Chmielnika. Jest to m.in. korespondencja urzędowa, opisy nieruchomości, wyroki Sądu Grodzkiego, 
dzierżawy i sprzedaż tych nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie, rejestracja szkód wojennych, 
akta urodzeń i zgonów, korespondencja w sprawach poszukiwań. 
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31 Majątek miasta, akta za 1946 r., w jednostce znajdują się materiały dotyczące nieruchomości 
pożydowskich w Chmielniku, są to przede wszystkim wnioski Zarządu Miejskiego do Głównego 
Tymczasowego Zarządu Państwowego o przekazanie na pod stały zarząd nieruchomości pożydowskich 
znajdujących się na terenie miasta. K. 95. 
 
35 Akta Zarządu Miejskiego w Chmielniku w sprawie zarządu nieruchomości mienia opuszczonego i 
porzuconego, akta za 1946 r., korespondencja urzędowa dotycząca mienia opuszczonego i porzuconego, 
zarządzenia związane z mieniem opuszczonym i porzuconym, uprawnienia Zarządów Miejskich w 
sprawach mienia opuszczonego, wytyczne dla Zarządów Miejskich w wyżej wymienionych spawach, 
odpisy postanowień sądu grodzkiego w sprawach przywrócenia własności nieruchomości, 
zawiadomienia. K. 62. 
 
36 Zarząd mienia opuszczonego, akta za lata 1947-1948, korespondencja urzędowa dotycząca 
mienia opuszczonego i porzuconego, zarządzenia związane z mieniem opuszczonym i porzuconym, 
uprawnienia Zarządów Miejskich w sprawach mienia opuszczonego, wytyczne dla Zarządów Miejskich w 
wyżej wymienionych spawach, odpisy postanowień sądu grodzkiego w sprawach przywrócenia własności 
nieruchomości, zawiadomienia, sprawy dotyczące konkretnych nieruchomości, decyzje o przywróceniu 
nieruchomości, decyzje o dzierżawie nieruchomości,  prośby o wydzierżawieni mienia opuszczonego w 
Chmielniku, umowy dzierżawne. W jednostce znajduje się również wykaz szczegółowy mienia 
opuszczonego na terenie miasta Chmielnika, pozostającego w administracji Zarządu Miejskiego w 
Chmielniku (stan na 1 lipca 1947 r.). Wykaz w postaci tabeli. W poszczególnych kolumnach liczba 
porządkowa; nazwisko i imię właściciela; adres nieruchomości; rodzaj nieruchomości; ilość izb, wielkości 
placu; czynsz komorny roczny w złotówkach; uwagi. Wykaz obejmuje 232 nieruchomości. K. 177. 
 
37 Sprawy administracji mienia opuszczonego, akta za 1948 r., korespondencja urzędowa dotycząca 
mienia opuszczonego i porzuconego, zarządzenia związane z mieniem opuszczonym i porzuconym, 
sprawy dotyczące konkretnych nieruchomości, decyzje o przywróceniu nieruchomości, decyzje o 
dzierżawie nieruchomości,  prośby o wydzierżawieni mienia opuszczonego w Chmielniku. K. 229. 
 
38 Sprawy administracji mienia opuszczonego, akta za 1949 r., korespondencja urzędowa dotycząca 
mienia opuszczonego i porzuconego, zarządzenia związane z mieniem opuszczonym i porzuconym, 
sprawy dotyczące konkretnych nieruchomości, decyzje o przywróceniu nieruchomości, decyzje o 
dzierżawie nieruchomości,  prośby o wydzierżawieni mienia opuszczonego w Chmielniku. K. 200. 
 
39 Sprawy administracji mienia opuszczonego, akta za 1950 r., korespondencja urzędowa dotycząca 
mienia opuszczonego i porzuconego, zarządzenia związane z mieniem opuszczonym i porzuconym, 
sprawy dotyczące konkretnych nieruchomości, decyzje o przywróceniu nieruchomości, decyzje o 
dzierżawie nieruchomości,  prośby o wydzierżawieni mienia opuszczonego w Chmielniku. K. ok. 200. 
 
46 Sprawy różne, akta za 1946 r. w jednostce znajduje się dziennik wniosków w sprawie rejestracji 
szkód wojennych. Dziennik w formie tabeli. W poszczególnych kolumnach: nr wniosku, imię i nazwisko 
poszkodowanego, adres, data złożenia wniosku, suma odszkodowania, uwagi. W wykazie figuruje 
znaczna liczba osób pochodzenia żydowskiego (k. 59-67). Na karatach 86-104 znajduje się szczegółowy 
załącznik do wspomnianego dziennika. Umieszczone są w nim zgłaszane szkody wojenne z podziałem na 
nieruchomości, ruchomości i inne straty. K. 104. 
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187 Akta Zarządu Miejskiego w sprawie publicznej kontroli najmu lokali, akta za 1946 r.,prośby o 
wydzierżawienie lokali pożydowskich w Chmielniku, sprawy związane z dzierżawieniem nieruchomości 
pożydowskiej w mieście. K. 17.   
 
188 Akta urzędu kwaterunkowego w sprawach przydziału lokali, akta za 1947 r.większość spraw 
znajdujących się w jednostce odnosi się do nieruchomości pożydowskich, są to najczęściej prośby o 
przydział mieszkania w domach pożydowskich itp. K. 112. 
 
189 Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, akta za 1948 r., w jednostce znajdują się materiały 
dotyczące osób pochodzenia żydowskiego i nieruchomości pożydowskich w Chmielniku, są to m.in.: 
wykaz szczegółowy mienia opuszczonego położonego na terenie miasta. Wykaz w postaci tabeli. W 
poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko właściciela, adres nieruchomości, rodzaj nieruchomości, 
powierzchnia w m2, uwagi. Wykaz obejmuje 319 nieruchomości pożydowskich (k. 2-12). Z kolei na 
kartach 13-40 znajduje się bardziej szczegółowy wykaz tych samych nieruchomości. Podana jest ilości 
pięter i izb w przypadku domów mieszkalnych, w uwagach są podane najczęściej szczegółowe informacje 
na temat stanu poszczególnych nieruchomości (np. dach zniszczony w 70%, brak szyb, okna zniszczone w 
50% itp.) co nie występuje w wykazie z kart 2-12.; wykaz nieruchomości zniszczonych, nie nadających się 
do zamieszkania na terenie Chmielnika (w spisie również występują nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego). K. 116. 
  
194 Kontrola wpłat komornego z nieruchomości pożydowskich, akta za 1948 r., informacje w postaci 
tabeli (zajmującej dwie sąsiadujące strony). W poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko właściciela 
oraz imię i nazwisko dzierżawcy; adres nieruchomości; informacja o nieruchomości (plac pod dom, 
sterczące mury z wojny, dom i ile izb, ewentualnie informacja o piwnicy, stajni itp., czasem informacja o 
wielkości nieruchomości); w kolejnych kolumnach informacje o wysokości komornego i daty za jaki okres 
było ono płacone. Przy niektórych nieruchomościach pojawia się informacja o tym, że została ona 
sprzedana z uwzględnieniem imienia i nazwiska kupującego. K. 56.  
 
195 Kontrola wpłat komornego z nieruchomości pożydowskich, akta za 1949 r., informacje w postaci 
tabeli (zajmującej dwie sąsiadujące strony). W poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko właściciela 
oraz imię i nazwisko dzierżawcy; adres nieruchomości; informacja o nieruchomości (plac pod dom, 
sterczące mury z wojny, dom i ile izb, ewentualnie informacja o piwnicy, stajni itp., czasem informacja o 
wielkości nieruchomości); w kolejnych kolumnach informacje o wysokości komornego i daty za jaki okres 
było ono płacone. Przy niektórych nieruchomościach pojawia się informacja o tym, że została ona 
sprzedana z uwzględnieniem imienia i nazwiska kupującego. K. 48.  
 
196 Kontrola wpłat komornego z nieruchomości pożydowskich, akta za 1950 r., informacje w postaci 
tabeli (zajmującej dwie sąsiadujące strony). W poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko właściciela 
oraz imię i nazwisko dzierżawcy; adres nieruchomości; informacja o nieruchomości (plac pod dom, 
sterczące mury z wojny, dom i ile izb, ewentualnie informacja o piwnicy, stajni itp., czasem informacja o 
wielkości nieruchomości); w kolejnych kolumnach informacje o wysokości komornego i daty za jaki okres 
było ono płacone. Przy niektórych nieruchomościach pojawia się informacja o tym, że została ona 
sprzedana z uwzględnieniem imienia i nazwiska kupującego. K. 31.  
 
206 Sprawy administracyjne, akta za 1946 r., w jednostce znajduje się prośba Rozy Langwald o 
zmianę nazwiska na Maria Laskowska razem z uzasadnieniem swojej decyzji (k. 2-3), ponadto znajduje 
się protokół z zebrania w sprawie odtworzenia dokumentów poświadczających o odbyciu nauki w 
rzemiośle garbarskiego przez Szmula Hersza Kaufmana (k. 23).  K. 234. 
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212 Dział Administracyjny. Akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, akta za 1945 r., w teczce 
korespondencja urzędowa, prośby o przesłanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonów itp., akta znania 
zastępujące akta urodzenia, małżeństwa, zgonu. W jednostce większość zachowanych informacji dotyczy 
osób pochodzenia żydowskiego. Wydaje się, że szczególnie cenne są akta znania zastępujące akta 
zgonów, gdyż świadkowie podają w niektórych przypadkach miejsce i datę zgonu (przykładowo w obozie 
Bergen Belzen), w jednostce znajduje się również pismo do Zarządów Gminnych i Miejskich w sprawie 
zwalczania objawów antysemityzmu w Polsce z dania 26 kwietnia 1945 r. Polecenie by władze terenowe 
dbały o to, „by ludność polska ustosunkowała się do Żydów jak najlepiej, jak również wśród ludności 
zwalczać antysemityzm”. K. 135. 
 
213 Dział Administracyjny. Akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, akta za 1946 r., w teczce 
korespondencja urzędowa, prośby o przesłanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonów itp., akta znania 
zastępujące akta urodzenia, małżeństwa, zgonu. W jednostce większość zachowanych informacji dotyczy 
osób pochodzenia żydowskiego. K. 42. 
 
214 Akta dotyczące ruchu ludności, akta za 1945 r., w teczce znajduje się różnego rodzaju 
korespondencja urzędowa związana z ruchem ludności po II wojnie światowej, m.in. zapytania o pobyt 
konkretnych osób, odpowiedzi na te zapytania, różnego rodzaju wykaz itp. W jednostce znajdują się 
informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. Są to: zapytanie American Joint Distribution 
Committee o miejsce pobytu Racheli Abramowicz i odpowiedź Zarządu Miejskiego w Chmielniku (k. 1-2); 
informacja o tym, że obok ludności narodowości polskiej w Chmielniku zamieszkiwały też osoby 
pochodzenia żydowskiego w liczbie 73 (k. 29); prośba o przesłanie metryk urodzenia Wolfa Berka 
Elencwajga, Mendela Elencwajga, Gitli vel Geni Elencwajg (k. 47); wezwanie do wszystkich Żydów 
zamieszkujących Chmielnik do stawienia się w Zarządzie Miejskim w celu dokonania formalnego 
meldunku w księgach ewidencji (k. 63); zapytanie do Zarządu Miejskiego czy na terenie gminy 
zamieszkują Mai Lemberg, Ita Lemberg, Jankiel Lemberg, Boruch Jankiel Lemberg, Anszel Lemberg, 
Chana Lemberg i odpowiedź (k. 67-68); powiadomienie wymeldowania Nusyma Goldlista z ksiąg 
ludności miasta Chmielniaka, który przeniósł się do Chorzowa (k. 120); wykaz byłych więźniów z 
Ravensbrucka (są to prawdopodobnie osoby, których miejscowość urodzenia znajdowała się w samym 
Chmielniku lub w jego pobliżu). W wykazie znajdują się nazwiska osób pochodzenia żydowskiego (k. 133-
134); prośba o sprawdzenie czy na terenie gminy nie zamieszkują: Abram Goldfarber, Mojżesz Rzeźnik, 
Sonia Rzeźnik i odpowiedź na to zapytanie (k. 144 i 145). K. 159.     
 
215 Akta dotyczące ruchu ludności, akta za 1946 r., w teczce znajduje się różnego rodzaju 
korespondencja urzędowa związana z ruchem ludności po II wojnie światowej, m.in. zapytania o pobyt 
konkretnych osób, odpowiedzi na te zapytania, różnego rodzaju wykazy itp. W jednostce znajdują się 
informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. Są to m.in.: prośby o sprawdzenie danych 
personalnych w księgach ludności i odpowiedzi na te prośby, wnioski o uznanie osoby za zmarłą, prośby 
o przesłanie metryk urodzenia itp. K. 200. 
 
216 Akta dotyczące ruchu ludności, akta za 1946 r., w teczce znajduje się  różnego rodzaju 
korespondencja urzędowa związana z ruchem ludności po II wojnie światowej, m.in. zapytania o pobyt 
konkretnych osób, odpowiedzi na te zapytania, różnego rodzaju wykazy itp. W jednostce znajdują się 
informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. Są to m.in.: prośby o sprawdzenie danych 
personalnych w księgach ludności i odpowiedzi na te prośby, wnioski o uznanie osoby za zmarłą itp. 
Należy jednak zaznaczyć, że odpowiedzi Zarządu Miejskiego sprowadzają się najczęściej do udzielenia 
informacji o tym, iż księgi ludności oraz rejestry mieszkańców Chmielnika zostały zniszczone podczas 
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działań wojennych. W zdecydowanej większości materiały dotyczą osób pochodzenia żydowskiego.  K. 
276. 
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