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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 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: (Identification of item), Akta Miasta Skalbmierza (Sygn. 2219) [Wybrane Materiały]: Selected 
records of the Town Skalbmierz, 1932-1946. RG-15.538, United States Holocaust Memorial Museum Archives,  
Washington, DC. 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Kielcach, Poland, Sygn. 
2219. The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the digitized collection via the 
United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division in April 2017. This 
is a cooperative project based on the agreement between USHMM and Yad Vashem, Israel. 
 
Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United 
States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction and/or 
acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims Against 
Germany. 
 
Existence and location of originals:   
 Archiwum Państwowe w Kielcach 
 ul. Janusza Kusocińskiego 57 
 Kielce 25-045 

Poland 
Tel. 011 (0048 41) 260 53 11 
e-mail:  kancelaria@kielce.ap.gov.pl 
Web page: www.kielce.ap.gov.pl 
 

Copyright Holder: 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
ul. Rakowiecka 20 
Warsaw 02-517 
Poland 
Tel. 011 48 (22) 565-46-00 
e-mail: ndap@archiwa.gov.pl 
Web page: www.archiwa.gov.pl 
 

 
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, June 2017. Polish finding aid adapted from the inventory 
provided by the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division. 
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Scope and Content of Collection 
 
Records concerning registration and control of migration of population in the city Skalbmierz, including a 
book of the permanent inhabitants of Skalbmierz (File No 261) and notices about their migration.  
Also includes records relating to Jewish property (1946), and industry matters during WWII (1943). 
 
System of Arrangement 
 
Arranged in five series:  
1. The book of traffic control of population of Skalbmierz, 1932 
2. Appendixes to the book: List of the persons leaving the city (1934) and arriving to the city (1933) 
3. The book of the permanent population of Skalbmierz 
4. Abandoned property (1946) official correspondence concerning the estates of the Jews (lists, orders, etc.) 
5. Files related to industry operations during WWII, 1943. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz. 
 
Genre/Form: 
Registers. 
Correspondence. 
 
Geographic Name: 
Skalbmierz (Poland)--Ethnic relation. 
 
Topical Term: 
World War, 1939-1945--Poland--Skalbmierz. 
Jews--Legal status, laws, etc.--Poland--Skalbmierz--History--20th century--Registers. 
Jewish property--Poland--Skalbmierz--Registers. 
Polish people--Poland--Skalbmierz--History. 
Holocaust Jewish (1939-1945)--Poland--Skalbmierz. 
 
 

 
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 Skalbmierza (Sygn. 2219) [Wybrane Materiały]: Selected records of the Town Skalbmierz, 
1932-1946. 
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Nr teczki i opis:  
  
12 Księga kontroli ruchu ludności, akta za 1932 r., k. 80 Informacje ujęte w tabeli. W poszczególnych 

kolumnach: liczba porządkowa: imię i nazwisko (w przypadku gdy dana osoba przybyłą do 
Skalbmierza z rodziną pojawia się również informacja o ich imionach); u kogo lub w czyim domu 
mieszka; wiek; gmina przynależności; od jakiego czasu mieszka w Skalbmierzu; skąd przybył; 
uwagi. W księdze  występuje wiele nazwisk osób pochodzenia żydowskiego. Występują one na 
następujących k.ach: 1, 4, 8, 12-19, 21, 23-29, 32-35, 38-44, 47-52, 56-60, 62-66, 68-70, 77, 80. 
Jednostka w stanie średnim. Część k. wyblakła, urwane rogi itp. 

 
25 Zawiadomienia do ksiąg osób opuszczających miasto, akta za 1934 r., k. 47 dokumentacja 

związana ze zmianą miejsca zamieszkania. W jednostce znajdują się materiały dotyczące osób 
wyznania mojżeszowego: Lejbuś Czapnik (k. 2-8a); Jankiel Frydman (k. 18-19); Chana Lieda (k. 24); 
Rajzla Kajla Pilc (k. 28); Ałta Pilc (k. 29-30); Abram Berek Kac (k. 31-32).    

 
26 Zawiadomienia do ksiąg przybywających, akta za 1933 r., k. 86 w jednostce znajdują się dowody 

zmiany miejsca zamieszkania, do których dołączone są najczęściej wyciągi z rejestru mieszkańców. 
W materiałach pojawiają się informacje o osobach wyznania mojżeszowego: Hercyk Jakubowicz 
(k.1-4); Moric Binsztok (k. 8-13); Abram Rogowski (k. 23-25); Perec Różycki (k. 82-84).   

 
261 Księga ludności stałej, k. 416 (zapisanych) Księga ludności stałej Skalbmierza sporządzona w 

postaci tabeli. W poszczególnych kolumnach następujące informacje: nr domu; imię i nazwisko 
(mężczyzny/kobiety oraz nazwisko panieńskie, ewentualnie nazwisko z poprzedniego 
małżeństwa); imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki; data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) 
miejsce urodzenia; czy żonaty/zamężna; pochodzenie (stan społeczny); religia; zawód lub 
zatrudnienie; miejsce poprzedniego zamieszkania; uwagi (najczęściej niewypełnione). W księdze 
ludności stałej występuje wiele nazwisk osób wyznania mojżeszowego.  

 
307 Mienie opuszczone, akta za 1946 r., k. 20 korespondencja urzędowa dotycząca w całości mienia 

pożydowskiego (wykazy, zarządzenia itp.). 
 
311 Przemysł, akta za 1943 r. k. 205 sprawy przemysłu z okresu II wojny światowej.  W jednostce 

pojawiają się informacje o osobach pochodzenia żydowskiego ewentualnie przedsiębiorstwach 
żydowskich w Skalbmierzu. Głównie sprawy konfiskaty majątków tych przedsiębiorstw. Zachowały 
się m.in. spisy inwentarzowe sklepów żydowskich Kiwy Szajndera i Abrama Lida, wykaz osób 
wykonujących świadczenia bądź usługi na terenie miasta Skalbmierza (przy imieniu i nazwisku 
osoby prowadzącej dany sklep/warsztat pojawia się informacja kto dawniej był właścicielem. We 
wszystkich przypadkach są to osoby pochodzenia żydowskiego. Jednostka sporządzona w języku 
polskim i niemieckim. 
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