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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach (dawny oddział w Pińczowie) 
 
778 Zarząd Miejski w Końskich, 1945-1948  
 
3 Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego (wytyczne, korespondencja w 
 sprawach akt USC, obsada personalnej USC itp.), 1945-1946, kart 71 [Informacja o 
 aktach stanu cywilnego okręgu bożniczego w Końskich. Wzmianka, że we wrześniu 1939 r. 
urzędnikiem stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich został Josek Rozen prezes Rady Starszych 
Ludności Żydowskiej. W listopadzie 1942 r. akta stanu cywilnego, które były przechowywane w 
siedzibie Rady Starszych, zostały zniszczone. W Urzędzie Hipotecznym przy Sądzie Grodzkim w 
Końskich znajdowały się duplikaty tych akt (do 1939 r.). (k. 9); Informacja, że w Końskich i w okolicach 
miasta po II wojnie światowej przebywało ok. 50 osób wyznania mojżeszowego (z  tego 20 w 
samym mieście) (k.10); Kolejna informacja z lipca 1945 r. o tym, że w Końskich znajdowało się 50 
Żydów, ponadto wzmianka o tym, że cmentarz żydowski został całkowicie zniszczony - opiekę nad tym 
placem miał sprawować Icchak Minc (k. 13)]. Zdecydowanie większą cześć jednostki stanowią różnego 
rodzaju wytyczne i korespondencja urzędowa.      
 
20 Książka posiedzeń Komisji Mieszkaniowej przy MRN w Końskich, 1945 r., kart 100 
 [Protokoły z posiedzeń Komisji Mieszkaniowej, które sprowadzają się do wydania 
 decyzji o przydziale mieszkań poszczególnym osobom. W wielu przypadkach  informacja, że 
dane mieszkanie było pożydowskie. Czasem pojawia się również nazwisko byłego właściciela. Ważną 
informacją jest również dokładny adres nieruchomości (ulica, numer domu), który zawsze jest podany].    
 
26 Wykazymajątków opuszczonych i poniemieckich, 1946 r., kart 79 [Wykaz 
 nieruchomości opuszczonych i poniemieckich położonych na terenie Zarządu  Miejskiego w 
Końskich (wykaz obejmuje 259 nieruchomości - wszystkie przed wojną  należały do osób wyznania 
mojżeszowego). W poszczególnych kolumnach: liczba  porządkowa; nazwa miejscowości, ulica i 
numer; charakterystyka nieruchomości  (wpisane: opuszczone); rodzaj nieruchomości (np. plac, 
budynkowa); krótki opis nieruchomości; imię i nazwisko posiadacza do 1939 r.; pozostałe kolumny nie 
wypełnione. Innego rodzaju wykazy, które obejmują nieruchomości pożydowskie].  
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60 Sprawy przemysłowo-handlowe, 1945-1948, kart 111 [W wykazie warsztatów i  garaży, które 
mogłyby posłużyć dla samochodów wymienione są zabudowania po  fabryce Mendla Piżyca (k. 17); 
W wykazie fabryk wyrabiających towary żelazne wymienione są: Fabryka Herzfeld&Victorius, Fabryka 
„Neptun” i Fabryka „S.  Kronenbluma” (k. 27); sprawa Fabryki Wyrobów Ogniotrwałych „Elka” Abrama 
Lejzora Lewina (k. 54-55); spis przedsiębiorstw przejętych na rzecz państwa (k. 63); informacja, że trzy 
pożydowskie fabryki z dniem 3 sierpnia 1948 r. zostały połączone w Koneckie Zakłady Odlewnicze (k. 
102)].      
 
68 Starty wojenne. Zbrodnie hitlerowskie (ankiety w sprawie działań wojennych,  obozów, 
mogił, zniszczeń majątku), 1945-1948, kart 117 [informacje o miejscach zbrodni; formularz dotyczący 
procentowego zniszczenie synagogi w Końskich (100%  w wyniku podpalenia przez żołnierzy armii 
niemieckiej, przy notatce, że odbudowa obiektu jest nieaktualna pojawia się informacja, że w Końskich 
w 1945 r. znajdowało  się 25 Żydów; ankieta dotycząca przebiegu działań wojennych oraz okupacji 
niemieckiej].     
 
75 Korespondencja w sprawie sporządzania spóźnionych metryk urodzenia, 1945-1946, kart 
238 [prośby o nadesłanie odpisów aktu małżeństwa pomiędzy Wolfem Pass a  Haną Hendler (k. 8-9); 
protokół sporządzony w biurze Zarządu Miejskiego miasta Końskie w dniu 18 grudnia 1945 r. 
potwierdzający ślub Wolfa Passa i Hany Hendler (k. 11); sprawa odtworzenia aktu urodzenia Józefa 
Nusenbauma (k. 25-28); spraw aktu urodzenia dla Romana Hendlera (k. 43-50); sprawa uznania za 
zamarłych Jankiela Chaima Rozenfarba, Chaji Jenty Rozenfarb, Fajgi Kuper (k. 65-66), prośba o metryki 
urodzenia dla Chany i Liby Bryks (k. 67-68); prośba o odpisy akt urodzenia Moszka Sapira, Chaima Josefa 
Sapira i Nojecha Sapira (k. 113); prośba o akt urodzenia Joska  Koperszmidta (k. 114)]. 
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