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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
 
1653 Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 1945-1950 
 
154 Stan liczbowy mniejszości narodowych z terenu gmin, wykazy i korespondencja, akta za 1946 

r., kart 22 [Tak jak w tytule. W wykazach uwzględniających mniejszości narodowe ujętych 
jest 7 Żydów, którzy po wojnie przebywali w Jędrzejowie (stan na styczeń 1946 r.)]. 

 
228 Gminne zestawienie strat i szkód ludnościowych w czasie okupacji w powiecie, akta za lata 

1939-1945, kart 22 [w jednostce znajdują się kwestionariusze strat i szkód ludnościowych z 
poszczególnych gmin powiatu jędrzejowskiego. Osób wyznania mojżeszowego dotyczy 
przede wszystkim kolumna „wysiedlenie i wywiezienie w niewiadomym kierunku” (czasem 
w tej kolumnie znajduje się adnotacje, że chodzi tu o ludność żydowską). Przykładowo z 
terenu Jędrzejowa wysiedlono 3800 Żydów, z Węgleszyna - 287, Wodzisławia – 1380].  

 
243 Zmiany imion i nazwisk, akta za 1947 r., kart 10 [formularz potwierdzający zmianę imienia i 

nazwiska przez Motela Wajsberga na „Marian Górski” (k. 2)].  
 
253 Zmiany imion i nazwisk, akta za 1949 r., kart 9 [akt zmiany nazwiska Arnolda Eichelkrauta na 

nazwisko „Godlewski” (k. 8)]. 
 
319 Ankiety dotyczące przebiegu działań wojennych oraz okupacji niemieckiej w poszczególnych 

gminach, akta za 1946 r., kart 19 [Jak w tytule. W ankietach opis wydarzeń z okresu wojny 
(walki, terror, zniszczenia nieruchomości i ruchomości, ofiary itp.). Z informacji dotyczących 
mniejszości mojżeszowej można wymienić: z terenu gminy Brzegi 44 Żydów zostało 
wywiezionych do getta w Jędrzejowie; odnośnie Jędrzejowa adnotacja „Żydom polecili nosić 
opaski, zamknięto ich w getcie, w końcu wywieźli wszystkich w nieznanym kierunku”; z 
terenu gminy Nagłowice wywieziono 123 Żydów; na terenie gminy Nawarzyce zostało 
rozstrzelanych dwoje Żydów]. 

 
328 Materiały dotyczące zbrodni niemieckich dokonanych w powiecie, akta za 1947 r., kart 40 [w 

jednostce znajdują się ankiety z poszczególnych gmin powiatu jędrzejowskiego dotyczące 
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osób wywiezionych do Niemiec na roboty przymusowe, zniszczeń i konfiskaty publicznego i 
prywatnego majątku rolnego; wykaz przestępców; system kartkowy. Pojawiają się 
informacje dotyczące osób wyznania mojżeszowego, np. „Żydów w Jędrzejowie było w 1942 
r. – 3855 osób, którzy w dniu 16 września 1942 r. zostali wywiezieni przez Niemców w 
kierunku niewiadomym, należy przypuszczać, że do Treblinki, pozostawiając na miejscu 
około 300 osób, które w późniejszym czasie również zostały wywiezione w niewiadomym 
kierunku”; z gminy Wodzisław „Ilość ludności żydowskiej wywiezionej w niewiadomym 
kierunku w 1943 r. 1386 osób; podobne informacje w odniesieniu do innych gmin gdzie 
przed wojną mieszkali Żydzi]. 

 
353 Korespondencja w sprawie rozbiórki i remontów domów opuszczonych, akta za 1945 r., kart 

11 [sprawa domu po Moszku Mendlu przy ulicy Łysakowskiej 17 w Jędrzejowie (k. 7-11)]. 
 
366 Wykaz budynków opuszczonych, akta za 1946 r., kart 3 [wykaz budynków opuszczonych, 

użytkowanych, względnie przewidzianych do użytkowania dla celów władz państwowych 
oraz na mieszkania dla urzędników państwowych w Jędrzejowie. Wykaz w postaci tabeli. W 
poszczególnych kolumnach: miejscowość, ulica i nr domu oraz nazwisko właściciela 
nieruchomości; zwięzły opis techniczny; poprzedni sposób użytkowania; obecny sposób 
użytkowania; obecny sposób użytkowania; uwagi. W wykazie ujętych jest 33 nieruchomości, 
z czego 31 z całą pewnością należało przed wojną do Żydów].  

 
465 Sprawy narodowościowe (Żydzi), akta za 1948 r., kart 17 [kwestionariusze z poszczególnych 

gmin oraz jeden zbiorczy wykaz, które zwierają następujące informacje: liczba Żydów w 
latach 1937-1939; liczba Żydów w dniu wysiedlenia; data wysiedlenia, względnie wysiedleń 
i liczba wysiedlonych; liczba Żydów zamieszkałych obecnie na terenie miasta Jędrzejów i 
gmin wiejskich. Według wykazu razem z terenu powiatu jędrzejowskiego wysiedlono 11 069 
Żydów. Według tego samego wykazu w 1939 r. powiat zamieszkiwało 9510 osób wyznania 
mojżeszowego]. 
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