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Abstract: Records relating to migration and daily life of the inhabitants of the town Starachowice, 1922-
1947. Many of inhabitants were Jews (Ca. 31 %)  
 
Languages:  Polish, German  
 
Access:  Collection is open for use, and is available on the museum’s internal network as a digital 
collection.  
 
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 
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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 
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Acquisition information: Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Kielcach, Poland, Sygn. 
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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 
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Copyright Holder: 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
ul. Rakowiecka 20 
Warsaw 02-517 
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Tel. 011 48 (22) 565-46-00 
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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, June 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 
Minutes of sessions and resolutions of the Municipal Council of Wierzbnik (a part of Starachowice) 
related to a number of matters affecting the inhabitants of the town, including documents related to 
control of migration, correspondence and other documents related to trade, craft and industry. Also 
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included are materials from the German occupation consisting of official orders, announcements and 
correspondence, including a document from 1940 (File 46) which refer to Jews, and a list of Jews with 
compulsory employment (948 people). 
 
System of Arrangement 
Arranged in seven series: 1. Book of minutes of the City Council of Wierzbnik, 1930-1934; 2. Book of 
resolutions of the City Council of Wierzbnik, 1922-1947; 3. Rules and Regulations. Official 
announcements, 1940-1947; 4. Correspondence and books of population control, 1932-1940; 5. Files of 
industrial and commercial affairs, l940; 6. The book of industrial-tax cards, 1941-1945; 7. Traffic control 
books of population (register of people arriving to the municipality and leaving the municipality), 1941-
1944; 8. Business taxes, 1941-1944. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Urząd Miasta Starachowice. 
 
Genre/Form: 
Announcements. 
Correspondence. 
Minutes. 
Registers. 
 
Geographic Name: 
Wierzbnik (Starachowice, Poland) 
Starachowice (Poland) 
 
Topical Term: 
World War, 1939-1945--Poland--Starachowice. 
Jews--Legal status, laws, etc.--Poland--Starachowice--History--20th century--Registers. 
Jewish property--Poland--Starachowice--Registers. 
Polish people--Legal status, laws, etc.--Poland--Starachowice--History--20th century--Registers. 
Holocaust Jewish (1939-1945)--Poland--Starachowice. 
 

 
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 Starachowice (Sygn. 2684)[Wybrane Materiały]: Selected Records of the Town 
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Nr teczki i opis: 

 

6 Księga protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej Miasta Wierzbnika, akta za lata 1930-1934, kart 
100 na 16 radnych miasta Wierzbnika 8 osób było pochodzenia żydowskiego: Josek Draksler, Szlama 
Brodbekier, Samson Frymerman, Abram Rubinsztajn, Jankiel Goldgrób, Sycha Mincberg, Froim 
Pracownik, Józef Goldsztejer. W protokołach z zebrań Rady Miejskiej pojawiają się wnioski radnych 
pochodzenia żydowskiego, a także prośby ludności żydowskiej w różnych sprawach np. prośba Kiwy 
Ciepłego o umorzenie specjalnej dopłaty na ułożenie chodników przed jego własnością przy ulicy 
Krótkiej w Wierzbniku; prośba obywateli miasta Wierzbnika Szajnera, Klajnberga i innych o budowę 
studni przy ul. Starachowickiej itp. 

  

8 Księga uchwał Magistratu Miasta Wierzbnika, akta za lata 1922-1925, kart 120 w jednostce 
znajdują się materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego, np. prośba Żydowskiej Gminy 
Wyznaniowej o wydobywanie i wywóz piasku do budowy łaźni; sprawa kary dla właściciela sklepu 
Mordki Stopnickiego; spraw uchylania się Dozoru Bożniczego w osobie Fiszla Najmana od postanowień 
Zarządu Miasta; prośba Frymana Cimermana w sprawie remontu zamieszkiwanego przez niego lokalu 
itp..  

 

9 Księga uchwał Magistratu Miasta Wierzbnika, akta za lata 1932-1937, kart 144 w jednostce 
znajdują się protokoły z zebrań Zarządu miasta Wierzbnika, decyzje w różnych sprawach (zezwolenia na 
remont nieruchomości, kwestie podatkowe itp.). prośby mieszkańców do władz miejskich. W jednostce 
znajdują się materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego.  

 

10 Księga uchwał Zarządu Miasta Wierzbnika, akta za lata 1929-1932, kart 145 w jednostce znajdują 
się materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. Należą do nich różnego rodzaju prośby 
mieszkańców miasta do Rady Miejskiej, decyzje w różnych sprawach (m.in. o umorzenie/obniżenie 
podatku, o leczeniu na koszt miasta) itp. 

 

11 Księga uchwał Zarządu Miejskiego w Wierzbniku, akta za lata 1938-1947, kart 150 w jednostce 
występują materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego, np. decyzja o wpłaceniu stałej zapomogi 
Jankielowi Finkielsztajnowi z powodu jego ubóstwa; decyzja o skierowaniu Lejbusia Karpa na leczenie 
ambulatoryjne; decyzja o umorzeniu Nusynowi Birenbamowi podatku od szyldu (sprawy te są poruszane 
wielokrotnie); prośba Joska Lisiewicza w sprawie leczenia jego matki w szpitalu na koszt kasy miejskiej 
itp.. Sugeruję aby w akcji mikrofilmowania uwzględnić karty 1-68. Obejmują one zebrania Zarządu 
Miejskiego z lat 1938-1939 (do 28 sierpnia). Od karty 70 rozpoczynają się protokoły z zebrań Zarządu od 
1945 r. W materiałach tych nie odnalazłem informacji dotyczących społeczności żydowskiej czy też 
własności pożydowskiej w Starachowicach.    
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17 Przepisy i zarządzenia normatywne. Ogłoszenia urzędowe, akta za 1940 r., kart 64 w jednostce 
zarządzenia, ogłoszenia urzędowe regulujące prawa/obowiązku ludności na terenie Starachowic (szerzej 
na terenie Generalnego Gubernatorstwa). W wśród zachowanych materiałów występują również 
informacje o społeczności żydowskiej (np. rozporządzenie o nakazie pracy dla ludności żydowskiej w 
wieku 14-60 lat). 

 

18 Przepisy i zarządzenia normatywne, akta za lata 1941-1944, kart 403 w jednostce zarządzenia, 
ogłoszenia urzędowe regulujące prawa/obowiązku ludności na terenie Starachowic (szerzej całości 
Generalnego Gubernatorstwa). W wśród zachowanych materiałów występują również informacje o 
społeczności żydowskiej (np. rozporządzenie o nakazie pracy dla ludności żydowskiej w wieku 14-60 lat). 

 

22 Akta Magistratu Miasta Wierzbnika. Miasto Wierzbnik – księga opisowa, akta za 1927 r., kart 45 
m.in.  wykaz radnych wśród których były osoby pochodzenia żydowskiego (Szlama Brodbekier, Josef 
Goldsztejer, Samson Frymerman, Szmul Isser, Peretz Troppe, Josek Dreksler, Jankiel Cukierman, Jankiel 
Goldgrób, Jankiel Krenwasser) – karta 8; wśród właścicieli zakładów przemysłowych – karta 22; w 
informacjach dotyczących żydowskiej gminy wyznaniowej – karta 36.   

 

29 Korespondencja dotycząca akt stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich, akta za 1939 r., kart 
16 korespondencja dotycząca akt urodzenia, prośby o wydanie aktu urodzenia. Wbrew tytułowi teczki w 
jednostce znajdują się również materiały dotyczące osób wyznania rzymsko-katolickiego.  

 

30 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do miasta), akta za lata  1932-
1939, kart 150 Informacje ujęte w tabeli (zajmującej dwie sąsiednie strony). Wypełnione są jedynie 
kolumny: numer porządkowy, nazwisko, imię, ilość osób (mężczyzn/kobiet); uwagi. W księdze występują 
nazwiska osób pochodzenia żydowskiego, jednak są one w zdecydowanej mniejszości. 

 

31 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do miasta), akta za lata 1932-
1936, kart 105 Informacje ujęte w tabeli (zajmującej dwie sąsiednie strony). Wypełnione są jedynie 
kolumny: numer porządkowy, nazwisko, imię, ilość osób (mężczyzn/kobiet); uwagi. W księdze występują 
nazwiska osób pochodzenia żydowskiego, jednak są one w zdecydowanej mniejszości. 

 

32 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających miasto), akta za lata 1932-1940, kart 
121 Informacje ujęte w tabeli (zajmującej dwie sąsiednie strony). W poszczególnych kolumnach: numer 
porządkowy; nazwisko; imię; ilość osób (mężczyzn/kobiet); następne miejsce zamieszkania 
(powiat/gmina/miejscowość, ulica i nr domu) – ewentualnie informacje o tym, że dana osoba zmarła; 
data otrzymania zgłoszenia; data otrzymania zawiadomienia wzoru C; data wysłania dowodu zmiany 
miejsca zamieszkania wzoru A; data otrzymania dowodu zamieszkania wzoru B; skreślono z rejestru 
mieszkańców (data/tom i strona); adnotacje o skreśleniu z urzedu, wysłaniu otrzymania ponaglenia; 
uwagi. Dwie ostaniecie kolumny są najczęściej niewypełnione. W księdze występują nazwiska osób 
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pochodzenia żydowskiego, jednak są one w mniejszości. Informacje zawarte w jednostce mogą  stanowić 
dobre źródło do odtwarzania ruchliwości przestrzennej (były to również wyjazdy zagraniczne: Palestyna, 
Brazylia, Kanada) Żydów w Polsce w okresie międzywojennym. 

 

46 Akta tyczące się spraw żydowskich, akta za 1940 r., kart 308 w jednostce znajduje się 
korespondencja urzędowa (m.in. z Żydowską Radą Starszych, ogłoszenia urzędowe, wykazy Żydów z 
nakazem do pracy (w tabelach. W poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko; data urodzenia; zawód, 
adres, uwagi). Wykaz obejmuje 948 osób pochodzenia żydowskiego, rozkaz urzędowy do Rad 
Żydowskich w sprawie spisania i stawienia się Żydów do prac przymusowych, spisy nieruchomości 
żydowskich, Lista członków Komitetu Żydowskiej Samopomocy Społecznej, z krótką informacją o każdej 
osobie (Symcha Mincberg, Moszek Birencwajg, Dawid Wolf Jankielewicz, Jojna Szaja Szafharc, Lejb Josef 
Żabner, Towia Tenenbaum, Chil Chaim Lerman, Moszek Rachmila Feldman. Całość zachowanego 
materiału dotyczy spraw żydowskich. W jednostce znajdują się cenne informacje, które z całą pewnością 
mogą się przyczynić do poszerzenia wiedzy na temat losów ludności żydowskiej (a także własności 
żydowskiej) w trakcie II wojny światowej.    

 

47 Akta tyczące się spraw przemysłu i handlu, akta za l940 r., kart 246 doniesienia o nielegalnym 
handlu, wezwania do Zarządu Miejskiego w sprawie kradzieży i nielegalnego handlu, powołanie Urzędu 
Miar i Wag w Starachowicach-Wierzbniku, korespondencja urzędowa, wykazy przedsiębiorstw/zakładów 
rzemieślniczych. W jednostce znajdują się materiały dotyczące społeczności żydowskiej.   

 

49 Księga wydanych kart przemysłowo-podatkowych, akta za lata 1941-1945, kart 240  jak w 
tytule. Wykaz w postaci tabeli. W poszczególnych kolumnach: przedsiębiorstwo (nazwa oraz nazwisko i 
imię właściciela oraz miejsce wykonywania); rodzaj przedsiębiorstwa; miejsce zamieszkania właściciela; 
data nabycia i nr karty rejestracyjnej; cena karty; data sprawdzenia; opłata drogowa na rzecz wydziału 
powiatów; nr kwitu; uwagi (zmiany zaszłe w ciągu roku w przedsiębiorstwie, przepisanie na inną osobę 
itp.). W wykazie znajduje się duża liczba nazwisk osób pochodzenia żydowskiego.  

 

64 Akta tyczące się spraw karno-administracyjnych (porządkowe nakazy karne), akta za 1941 r., kart 
94 korespondencja urzędowa, obwieszczenia dotyczące również ludności żydowskiej.  

 

76 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy), akta za lata 1941-1943, 
kart 184 Informacje ujęte w tabeli (zajmującej dwie sąsiednie strony). Wypełnione są jedynie kolumny: 
numer porządkowy; nazwisko; imię; ilość osób (mężczyzn/kobiet); poprzednie miejsce zamieszkania 
(powiat/gmina/miejscowość, ulica i nr domu); data otrzymania zgłoszenia. W księdze występują 
nazwiska osób pochodzenia żydowskiego, jednak są one w mniejszości. Część kart jest niezapisana  (ok. 
30). 
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77 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę), akta za lata 1941- 1944, 
kart 149 Informacje ujęte w tabeli (zajmującej dwie sąsiednie strony). Wypełnione są jedynie kolumny: 
numer porządkowy; nazwisko; imię; ilość osób (mężczyzn/kobiet); następne miejsce zamieszkania 
(powiat/gmina/miejscowość, ulica i nr domu) – ewentualnie informacje o tym, że dana osoba zmarła; 
data otrzymania zgłoszenia. W księdze występują nazwiska osób pochodzenia żydowskiego, jednak są 
one w mniejszości. Nazwiska osób pochodzenia żydowskiego występują tylko w latach 1941-1942 (tj. do 
karty 75).  Część kart jest niezapisana.  

 

102 Księga biercza podatku od budynków mieszkalnych, akta za lata 1942-1944, kart 292 w 
jednostce wykaz właścicieli nieruchomości i podatki uiszczane od tych nieruchomości. Wykaz w postaci 
tabeli (zajmującej dwie sąsiednie strony). W poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko; 
wyszczególnienie budynków podlegających wymiarowi opłaty zastępczej na cele pożarnictwa; wysokość 
wymierzonej opłaty na okres trzech lat; wymiar roczny; data i numer kwitu. Pozostałe kolumny są 
najczęściej niezapisane (umorzono; zaległość końcowa; uwagi). W wykazie występują nazwiska osób 
pochodzenia żydowskiego.  

 

103 Księga biercza podatku szyldowego, akta za 1941 r., kart 52 w jednostce wykaz osób 
uiszczających podatek szyldowy. Wykaz w postaci tabeli zajmującej dwie sąsiednie strony. Sporządzony 
ulicami. Wypełnione są jedynie kolumny: nr porządkowy; nazwisko i imię płatnika; wymiar podatku; data 
uiszczenia i nr kwitu; uiszczenia bieżące; uwagi (najczęściej jednak niewypełnione).  
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