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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
2119 Starostwo Powiatowe Stopnickie w Busku 1938-1948 
 
269 Sprawy narodowościowe, akta za 1947 r., kart 77 [informacje dotyczące liczby osób 

mniejszości narodowych z poszczególnych gmin w chwili wyzwolenia i w kolejnych latach. 
Pojedyncze informacje dotyczące ludności żydowskiej, np. na terenie gminy Szaniec w chwili 
wyzwolenia znajdowało się 6 Żydów, na terenie gminy Korczyn 12 Żydów, w Chmielniku 75 
Żydów (w 1947 r. było ich już tylko 4), w Busku-Zdroju 2 Żydów (w 1947 r. jedna osoba 
wyznania mojżeszowego)]. 

 
270 Mniejszości narodowe, akta za lata 1947-1948, kart 38 [informacje dotyczące liczby osób 

mniejszości narodowych z poszczególnych gmin. Pojedyncze informacje dotyczące ludności 
żydowskiej: 2 Żydów mieszkało w Busku-Zdroju i jedna osoba wyznania mojżeszowego 
zamieszkiwała Łubnice]. 

 
330 Sprawy cmentarzy, akta za lata 1947-1948, kart 6 (w jednostce znajdują się między innymi 

materiały dotyczące cmentarzy żydowskich (nowego i starego) w Chmielniku. Informacje o 
tym, że oba cmentarze były niszczone w trakcie okupacji, a stary cmentarz został zaorany i 
po wojnie był wykorzystywany pod targowisko. Interwencja Centralnego Komitetu Żydów 
Polskich w celu zaprzestania prowadzenia targowiska na terenie dawnego cmentarza 
żydowskiego].  

 
455 Wydarzenia o znaczeniu historycznym 1939-1945, akta za lata 1945-1947, kart 130 

[szczegółowe kwestionariusze wydarzeniach z lat 1939-1945. Można w nich odnaleźć 
następujące informacje: opis wydarzeń września 1939 r. (mobilizacja; zarządzenia władz; 
nastroje ludności; ucieczki na wchód; walki i przemarsze wojski); życie pod okupacją (osoby 
wywiezione na roboty przymusowe; zbrodnie niemieckie); informacje odnośnie ludności 
żydowskiej; kontrybucje; siła garnizonów niemieckich kwaterujących w gminie; akcje 
samoobrony gospodarczej; udział w walce zbrojnej o odzyskanie niepodległości). Informacje 
na temat ludności żydowskiej pojawiają się w kwestionariuszach gmin: Drugnia (k. 23-25); 
Janowice (k. 26-27); Grabki (k. 30-31); Łubnice (k. 32-34); Nowy Korczyn (k. 35-40); Pacanów 
(k. 43-45); Pawłów (k. 46-49); Pęczelice (k. 59-63); Potok (k. 65-66); Radzanów (k. 92-97); 
miasto Stopnica (k. 98-100); Szaniec (k. 101-104); Grotniki (k. 109-112); Szydłów (k. 113-117); 
Szczytniki (k. 118-122); Wojcza (k. 129-130)].    
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457 Bestialstwa niemieckie, akta za lata 1946-1947, kart 307 [cała jednostka obejmuje materiały 

dokumentujące zbrodnie niemieckie na terenie powiatu stopnickiego. W jednostce znajdują 
się wykazy zamordowanych przez Niemców, zaginionych, przewiezionych do obozów 
koncentracyjnych, spisy miejsc gdzie dokonywane były morderstwa i gdzie spoczywają 
zamordowani. W jednostce znajdują się również informacje dotyczące osób wyznania 
mojżeszowego (szczególnie cenna jest kronika zbrodni niemieckich popełnionych w 
Chmielniku].   

 
458 Zbrodnie niemieckie, akta za lata 1946-1947, kart 86 [Wykazy zbierane na potrzeby procesu 

przeciwko Ministrowi Aprowizacji i Rolnictwa Rzeszy, który był prowadzony w Norymberdze. 
Informacje na temat liczby wywożonych robotników rolnych z poszczególnych gmin powiatu 
stopnickiego, informacje o zniszczeniach i konfiskatach publicznego i prywatnego majątku 
rolnego, wykazy przestępców. W jednostce pojawiają się informacje dotyczące osób 
wyznania mojżeszowego]. 
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