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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
 
2227 Akta gminy Kazimierza Wielka 1920-1945 
18 Spisy wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych, akta za lata 1933-

1934, kart 94 [w skład jednostki wchodzi sześć poszytów obejmujących wyborców z 
poszczególnych gromad gminy Kazimierza Wielka. Spisy w postaci tabel. W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: nr porządkowy; 
miejscowość/osiedle (dla Kazimierzy Wielkiej podana jest ulica i numer domu); 
nazwisko; imię; data urodzenia (najczęściej podany jest wiek); od kiedy zamieszkuje na 
terenie gromady/okręgu; stwierdzenie oddania głosu; uwagi. W poszczególnych 
spisach występują nazwiska osób wyznania mojżeszowego. W spisie gromady Donosy 
pojawiają się tylko dwa nazwiska: Symcha Czarkowska i Icek Czarkowski (k. 4). W spisie 
dla gromady Gabułtów również pojawiają się dwie osoby: Josek Balicki i Hinda Fajgla 
Balicka (k. 24). W spisie dla gromady Kazimierza Mała występuje 9 nazwisk osób 
wyznania mojżeszowego: Abram, Sura, Idessa, Jakub, Szajndla, Hercyk, Kajla – wszycy 
Baum, Rajzla Gałązka, Sura Strzebakowska (k. 29-31). W spisie dla gromady Odonów 
pojawiają się trzy osoby wyznania mojżeszowego: Szaul, Dwojra, Lejzor – wszyscy 
Brandeburg (k. 92). Z kolei w spisie dla Kazimierzy Wielkiej pojawia się wiele  nazwisko 
Żydów zamieszkujących osadę (k. 38-88)]. 

 
33 Księga protokołów posiedzeń Rady Gminnej Kazimierzy Wielkiej, akta za lata 1937-

1945, kart 148 [w protokole z posiedzenia z września 1945 r. w punkcie 9 rozpatrywano 
przydzielenie gminie części nieruchomości porzuconych w Kazimierzy Wielkiej. 
Należały one do: Wolfa Kożucha, Motla Rozenka, Leona Wiśnickiego, Lejzora 
Czarkowskiego (k. 108-108v)].    

 
40 Księga protokołów Zarząd Gminy, akta za lata 1934-1936, kart 50 [w protokołach z 

zebrań znajdują się m.in. informacje na temat zaległych podatków, umorzenia 
podatków (względnie rozłożenia ich na raty). W tych sprawach wielokrotnie pojawiają 
się nazwiska osób wyznania mojżeszowego].   
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204 Księga biercza daniny od mieszkańców. Zarządu gminy, akta za lata 1941-1942, kart 

160 [wykaz mieszkańców gminy Kazimierza Wielka, którzy byli zobowiązani do zapłaty 
podatku powszechnego. Wykaz w postaci tabeli. W poszczególnych kolumnach 
następujące informacje: nr porządkowy; imię i nazwisko płatnika; miejsce 
zamieszkania; zaległości; wymiar na rok bieżący; wpłaty (data; rok; suma); odpisy 
(podstawa odpisu; rok; suma); zaległość końcowa; nadpłaty; egzekucja tytuł 
wykonawczy (data wysłania wniosku; numer). W jednostce występują nazwiska osób 
wyznania mojżeszowego. Do karty 72 sporadycznie. Natomiast od tego numeru (na 
karcie 72 rozpoczyna się wykaz płatników z osady Kazimierza Wielka) nazwiska Żydów 
pojawiają się często]. 

 
257 Abecadłowy spis wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej nr 27 okręgu 22, akta za 1928 
 r., kart 64 [informacje ujęte w tabeli. W poszczególnych kolumnach następujące 
 informacje: nr porządkowy; nazwisko i imię; data urodzenia lub wiek; miejsce 
 zamieszkania; odkąd zamieszkuje w okręgu; otrzymał kopertę; złożyło kopertę; uwagi. 
 W spisie wyborów występują nazwiska osób wyznania mojżeszowego, które były 
 uprawnione do głosowania].    
 
259 Spis wyborców do Senatu obrady głosowania nr 27 okręgu 22, akta za 1928 r., kart 
 ok. 100 [informacje ujęte w tabeli. W poszczególnych kolumnach następujące 
 informacje: nr porządkowy; nazwisko i imię; data urodzenia lub wiek; miejsce 
 zamieszkania; odkąd zamieszkuje w okręgu; otrzymał kopertę; złożyło kopertę; uwagi. 
 W spisie wyborów występują nazwiska osób wyznania mojżeszowego, które były 
 uprawnione do głosowania].    
 
260 Spis wyborców do Sejmu obrady głosowania nr 26 okręgu 22, akta za 1928 r., kart 
 104 [informacje ujęte w tabeli. W poszczególnych kolumnach następujące informacje: 
 nr porządkowy; ulica (plac); numer domu; nazwisko i imię; data urodzenia albo wiek; 
 zawód; odkąd zamieszkuje w obwodzie; otrzymał kopertę; złożył kopertę; uwagi. W 
 spisie wyborców występują nazwiska osób wyznania mojżeszowego].   
 
261 Spis wyborców do Senatu obrady głosowania nr 26 okręgu 20, akta za 1928 r. kart 
 ok. 100 [informacje ujęte w tabeli. W poszczególnych kolumnach następujące 
 informacje: nr porządkowy; nazwisko i imię; data urodzenia lub wiek; miejsce 
 zamieszkania; odkąd zamieszkuje w okręgu; otrzymał kopertę; złożyło kopertę; uwagi. 
 W spisie wyborów występują nazwiska osób wyznania mojżeszowego, które były 
 uprawnione do głosowania].    
 
262 Alfabetyczny spis wyborców do Sejmu obwodu nr 26 okręgu 22, akta za 1928 r., kart 
 85 [spis w postaci tabeli. W poszczególnych kolumnach następujące informacje: nr 
 bieżący: nazwisko i imię; data urodzenia lub wiek; miejsce zamieszkania; odkąd 
 zamieszkuje w obwodzie; otrzymał kopertę; złożył kopertę; uwagi. W jednostce 
 znajduje się wiele nazwisk osób wyznania mojżeszowego (co najmniej 120 osób)].     
 
267 Sprawy poruszone. Ewidencja i kontrola, akta za 1937 r., kart 102 [informacja, że 
 Szmul Hilewicz był mieszkańcem gminy Kazimierza Wielka. Wymieniony w 1903 r. 
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 wyjechał w celach zarobkowych do Rumunii. Krótka notatka informacje o tym czy 
 służył w wojsku i czy był karany) została sporządzona w celu wydania paszportu 
 (k.57); informacja, że na terenie gminy zamieszkiwało 58 rodzin żydowskich, tj. 318 
 osób. Na zarządzeniu odnośnie ustalenia liczby rodzin żydowskich w gminie znajduje 
 się pisana ręcznie adnotacja (nazwiska głów rodzin żydowskich i liczba członków) (k. 
 76-78)]  
 
268 Dowody do rejestru wydanych dowodów osobistych, akta za 1939 r., kart 67 [wnioski 
 o wydanie dowodów osobistych. Można w nich odnaleźć następujące informacje: imię 
 i nazwisko petenta; imiona rodziców; datę i miejsce urodzenia; miejsce zamieszkania; 
 rysopis (wzrost, włosy, twarz, oczy, znaki szczególne). Do wniosku dołączone jest 
 również zdjęcie. We jednostce znajdują się dwa wnioski osób wyznania 
 mojżeszowego: Kalmy Kożucha (k. 25) i Jakuba Wulfowicza (k. 60).      
 
270 Kontrola wydanych dowodów osobistych/kart legitymacyjnych, akta za lata 1920-
 1922, kart 78 [spis osób którym zostały wydane dowody. Informacje ujęte w tabeli. 
 W poszczególnych kolumnach następujące informacje: liczba porządkowa; data 
 wystawienia dowodu; nazwisko i imię oraz imię ojca (najczęściej nie ma informacji o 
 imieniu ojca; miejsce zamieszkania; wiek (najczęściej rok urodzenia); zatrudnienie; 
 gmina do przynależy; podstawa do wystawienia wydania dowodu osobistego; 
 potwierdzenie z odbioru (własnoręczny podpis odbierającego dowód lub informacja o 
 tym, że dana osoba była niepiśmienna); uwagi. W spisie znajdują się nazwiska osób 
 wyznania mojżeszowego].    
 
271 Ewidencja wydanych dowodów Gm. Kazimierza Wielka, akta za lata 1929-1936, kart 
 10 (zapisanych obustronnie) [spis osób które otrzymały dowody w postaci tabeli. W 
 poszczególnych kolumnach: nr porządkowy; nazwisko; imię; data i miejsce urodzenia; 
 nr i data wystawienia dowodu; adres właściciela dowodu (ogranicza się tylko do 
 miejscowości); uwagi (najczęściej podpis odbierającego dowód). W spisie występują 
 nazwiska osób wyznania mojżeszowego].      
 
463 Księga kontroli ruchu ludności. Rejestr osób opuszczających gminę, akta za lata 1931-
 1938, kart 258 [informacje ujęte w tabeli. W poszczególnych kolumnach następujące 
 informacje: nr porządkowy; nazwisko; imię; ilość osób (mężczyzn/kobiet); następne 
 miejsce zamieszkania (powiat/gmina/miejscowość ulica i nr domu); data otrzymania 
 zgłoszenia; data otrzymania zawiadomienia; data wysłania dowodu zmiany miejsca 
 zamieszkania; data otrzymania dowodu zamieszkania; skreślono z rejestru 
 mieszkańców (data/tom/strona); data otrzymania zawiadomienia; adnotacja o 
 skreśleniu z urzędu; uwagi. W zespole pojawiają się nazwiska osób wyznania 
 mojżeszowego, które puszczały gminę Kazimierza Wielka]. Większa część kart jest  
 niezapisana co znacznie zmniejszyłoby liczbę klatek mikrofilmu.       
 
465 Skorowidz do rejestru mieszkańców gminy Kazimierza, akta za lata 1931-1938, kart 
 104 [wydaje się, że skorowidz ten stanowi rejestr mieszkańców, a jednostce tej została 
błędnie nadana nazwa. Sam wykaz ułożony alfabetycznie, w postaci tabeli. W 
 poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; nr domu; ulica w osadzie 
 Kazimierza Wielka); nazwisko i imię. Ponadto w uwagach pojawiają się  informacje

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 4 

 że dana osoba przeniosła się do innej miejscowości. W samym wykazie  znajduje się 
 wiele nazwisk osób wyznania mojżeszowego]. Duża część kart jest niezapisana co 
 zmniejszyłoby liczbę klatek  mikrofilmu.     
 
466 Księga kontroli ruchu ludności rejestr osób przybywających do gminy, akta za lata 
 1931-1937, kart 226 [rejestr w postaci tabeli. W poszczególnych kolumnach 
 następujące  informacje: nr porządkowy; nazwisko; imię; ilość osób 
 (mężczyzn/kobiet); poprzednie miejsce zamieszkania (powiat/gmina/miejscowość 
 ulica i  nr domu); data otrzymania zgłoszenia; data otrzymania zawiadomienia; data 
 wysłania dowodu zmiany miejsca zamieszkania; data otrzymania dowodu 
 zamieszkania; zapisano do rejestru mieszkańców (data/tom/strona); data otrzymania 
 zawiadomienia; adnotacja o  zapisaniu z urzędu; uwagi. W zespole pojawiają się 
 nazwiska osób wyznania mojżeszowego, które przybywały do gminy Kazimierza 
 Wielka]. Sugerują by w ewentualnej akcji mikrofilmowania uwzględnić jedynie karty 
 do numeru 137 (obejmują one lata 1932-1941). Od karty 138 rozpoczyna się wykaz 
 osób przybywających do gminy po zakończeniu II wojny światowej (od 1945 r.). W 
 spisie tym nie występują nazwiska osób wyznania mojżeszowego. 
 
472 Księga kontroli ruchu ludności rejestr osób opuszczających gminę, akta za lata 1931-
 1937, kart 191 [informacje ujęte w tabeli. W poszczególnych kolumnach następujące 
 informacje: nr porządkowy; nazwisko; imię; ilość osób (mężczyzn/kobiet); następne 
 miejsce zamieszkania (powiat/gmina/miejscowość ulica i nr domu); data otrzymania 
 zgłoszenia; data otrzymania zawiadomienia; data wysłania dowodu zmiany miejsca 
 zamieszkania; data otrzymania dowodu zamieszkania; skreślono z rejestru 
 mieszkańców (data/tom/strona); data otrzymania zawiadomienia; adnotacja o 
 skreśleniu z urzędu; uwagi. W zespole pojawiają się nazwiska osób wyznania 
 mojżeszowego, które opuszczały gminę Kazimierza Wielka]. Większa część kart jest  
 niezapisana co znacznie zmniejszyłoby liczbę klatek mikrofilmu.       
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