
1 
 

 
 

RG-15.771 
 

Akta Gminy Boszczynek (Sygn. 2222) 
Selected Records of the Commune Boszczynek 

 
United States Holocaust Memorial Museum Archives 

100 Raoul Wallenberg Place SW 
Washington, DC 20024-2126 

Tel. (202) 479-9717 
e-mail: reference@ushmm.org 

 
 
 
INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
 
2222 Akta gminy Boszczynek 1933-1941 
441 Popieranie przemysłu i handlu, akta za 1936 r., kart 81 [w jednostce znajduje się wykaz 

sklepów spożywczych (przedsiębiorstw handlowych) znajdujących się w gminie Boszczynek. 
W wykazie znajdują się trzy osoby wyznania mojżeszowego, które prowadziły sklepy na 
terenie gminy: Josek Moncarz (wieś Gunów-Kolonia), Szyja Nowowiejski (Skorczów) i Judka 
Ostrowicz (Przybenice) (k. 78);   

 
444 Spis wyborców do Sejmu obwód Nr 3, akta za1935 r., kart 87 (w wykazie pojawiają się 

sporadycznie osoby wyznania mojżeszowego: Rachla, Lewek, Rachla, Hercyk – wszyscy 
Mącarz (k. 50); Szyja i Chana Nowowiejscy (k. 56); Moszek i Tauba Bradla Ostrowicz (k. 58); 
Zelig, Chana, Wólf, Chaja – wszyscy Różyccy (k. 67). W wykazie pojawiają się następujące 
informacje: data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód, od jak dawna zamieszkuje 
miejscowość].  

 
448 Spis wyborców do Sejmu obwód Nr 10, akta za 1938 r., kart 74 [w wykazie pojawiają się 

sporadycznie osoby wyznania mojżeszowego: Wólf, Rachela, Małka – wszyscy Baliccy (k. 1); 
Szmul Michał i Sara Hochberger (k. 24); Josek, Dyna, Estera – wszyscy Kassa (k. 31); Icek i 
Estera Mącarz (k. 42); Sura, Jankiel, Gitla, Chaim Josek, Hinda Fajgla – wszyscy Moneta (k. 
42-43); Jacheta Krygier (k. 61); Majer i Rajzla Wichtler (k. 66). W wykazie pojawiają się 
następujące informacje: data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód, od jak dawna 
zamieszkuje miejscowość].  

 
449 Akta stanu cywilnego. Sprawy wyznaniowe, akta za 1936 r., kart 110 [w jednostce znajdują 

się trzy wykazy zmarłych dla trzech osób wyznnia mojżeszowego i dwa wykazy urodzonych 
(3 osoby)] 

 
478 Sprawy ogólne, akta za 1940 r., kart 378 [w jednostce między innymi informacja o tym ilu 

Żydów przebywało na terenie gminy – 62 osoby (k. 23);  wykaz liczby ludności gminy 
Boszczynek (k.40); wykaz gospodarstw od 25 ha do 100 ha (wśród właścicieli takich 
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gospodarstw widnieje nazwisko Chaima Owsianego (k. 43); (pismo w sprawie wydawania 
Żydom pozwoleń na przejazdy koleją (k.136); zarządzenie w sprawie kar dla Żydów, którzy 
samowolnie opuścili swoje miejsce zamieszkania (k. 169); nazwiska osób wyznania 
mojżeszowego pojawiają się również w wykazach osób posiadających wozy/sanie/konie (k. 
214-223); zarządzenie ustalające należności meldunkowe od poświadczeń dla Żydów na 
kwotę 1 zł (k. 235)]. 

 
481 Sprawy ogólne, akta za 1941 r., kart 340 (wykaz gospodarstw rolnych, których właścicielami 

byli Żydzi. W gminie Boszczynek były cztery gospodarstwa. Ich właścicielami byli: Lewek 
Moncarz, Lejbuś Moneta; Majer Wichtler; Wolf Balicki (k. 337). Poza nazwiskami właścicieli 
pojawiają się następujące informacje: wielkość gospodarstwa w ha, jakie budynki znajdują 
się; inwentarz żywy i martwy; czy gospodarstwo prowadzi osobiście (k. 337) 

 
482 Sprawy ogólne, akta za 1941 r., kart 357 (wykaz żydowskich domów i parcel budowlanych na 

terenie gminy Boszczynek (k. 127); wykaz sklepów spożywczych. Wśród właścicieli figuruje 
Moszek Ostrowicz (k. 231); wykazy liczby ludności gminy, różnego rodzaju zarządzenia)  

 
484 Sprawy ogólne, akta za 1941 r., kart 131 (wykaz ludności i obszaru gminy Boszczynek. We 

wrześniu 1941 r. gminę zamieszkiwało 53 Żydów, w następujących miejscowościach: Gunów-
Kolonia – 15 osób; Małoszów – 14 osób; Przybenice – 6 osób; Skorczów – 2 osoby; Zakrzów 
– 16 osób (k. 9); wykaz domów i gruntów pod zarządem powierniczym (w gminie Boszczynek 
były 3 domy żydowskie pod takim zarządem (k. 68-73); lista wszystkich przedsiębiorstw w 
gminie Boszczynek. W wykazie figuruje  Moszek Ostrowicz, który prowadził sklep spożywczy 
w Przybenicach (k. 77-78)].  

 
938 Księga ewidencji ludności wsi Boszczynek i Bełzów, akta za 1933 r., kart 641[w jednostce 

pojawia się zaledwie kilka rodzin żydowskich zamieszkujących wymienione miejscowości. 
Byli to: Jakób, Sura Blima, Hana, Haja, Herszel, Fajgla, Rywka, Rachla Itla, Motel, Cypojra – 
wszyscy Działowscy (k. 50v-52); Berek, Fajgla Froniela, Malja, Haja, Gerendla(?), Estera 
Szandla, Dawid, Nacha – wszyscy Kafel  (553v-554), Majloch Mendel, Gitla, Jacheta, Małka, 
Szandla, Hana, Dawid – wszyscy Kafel (555v-556), Iszer Kafel (558v-559), Fiszel i Estera Kafel 
(560v-561). W księdze ludności stałej można odnaleźć następujące informacje: imiona 
rodziców i nazwisko panieńskie matki; datę urodzenia; miejsce urodzenia; czy żonaty, 
zamężna lub nie; pochodzenie; religia; zawód lub zatrudnienie; poprzednie miejsce 
zamieszkania; uwagi].   
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