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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
 
2230 Akta Gminy Topola 1922-1945 
 
 
647 O fabrykach i zakładach przemysłowych i handlowych, akta za 1922 r., kart 49 [w jednostce 

znajduje się m.in. wykaz zakładów handlowych i przemysłowych znajdujących się w gminie 
Topola. W spisie znajduje się wiele osób wyznania mojżeszowego, które prowadziły 
przedsiębiorstwa na terenie wspomnianej gminy (k. 5-8); wykaz właścicieli świadectw 
przemysłowych i handlowych w gminie Topola (k. 33-39)]. 

 
650 Sprawy handlowe i przemysłowe, akta za 1925 r., kart 72 [w jednostce znajduje się m.in. 

wykaz osób, które pokwitowały odbiór nakazu za podatek przemysłowy. Wykaz w postaci 
tabeli. w kolumnach: imię i nazwisko; numer nakazu płatniczego; kwota podatku; 
pokwitowanie (własnoręczny podpis). W spisie przeważają nazwiska osób wyznania 
mojżeszowego (ok. 60% wszystkich) karty 18-26; pismo skierowane do Lejzora Lidy w którym 
władze starostwa zezwalają na prowadzenie przez wymienionego piekarni we własnym 
domu (k. 49-50)]. 

 
652 Sprawy handlowe i przemysłowe, akta za lata 1926-1927, kart 41 [pismo w sprawie 

wniesienia opłaty za koncesję wodną przez Szyję Brenera (k. 5); protokół z kontroli domu 
mieszkalnego Herszli Lewkowicza w związku z wnioskiem wymienionego o zgodę na 
prowadzenie piekarni (k. 13)]. 

 
658 O cenach, miarach, wagach, targach, handlu, przemyśle i rzemiośle, akta za lata 1923-1924, 

kart 31 [w jednostce znajdują się m.in. pisma skierowane do Dawida Lidy, Manesa 
Wajcenberga i Jakoba Lufta w związku z prowadzonymi przez nich przedsiębiorstwami (k. 
23-25); wykaz istniejących i zwiniętych warsztatów rzemieślniczych w gminie Topola. W 
spisie znajduje się wiele nazwisk osób wyznania mojżeszowgo (k. 29-31)]. 
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745 O sprawach różnych, akta za 1924 r., kart 380 [w jednostce znajduje się m.in. prośba Majera 
Zajgnera o wydanie mu pozwolenia na noszenie broni palnej, a także odpowiedź na to pismo 
(k. 3-4); pismo w związku grzywną nałożoną na Joska Mura (k. 60, 67, 100-101); pismo 
Starostwa Pińczowskiego w związku z nie otrzymaniem zapłaty za zakwestionowane masło 
od Abrama Lidy (k. 68, 102); podobne pismo w sprawie Abrama Fajnera (k. 69, 123), Ruchli 
Ickowicz (k. 70, 106), Altera Rubina (k. 126); wykaz osób, które maiły brać udział w akcji 
rozbijania lodu na rzece w gminie Topola. W spisie występują następujące osoby wyznania 
mojżeszowego: Icek Majer Zajdner, Herszel Lewkowicz, Dawid Pińczowski, Szyja Brener, 
Lejzor Lida, Srul Mur, Majer Mur, Dawid Spokojny (k. 84-49); pismo w sprawie przekroczenia 
Rozporządzenia Rady Ministrów (odnośnie skupu towarów w dni targowe w celu ponownej 
odsprzedaży) przez Abrama Lidę (k. 92); prośba Chaima Majera Cukiera o przedłużenie 
paszportu w celu podróży do Krakowa (k. 93); pismo w sprawie grzywny nałożonej na Srula 
Mura za nie przestrzeganie przepisów sanitarnych (k. 208-211)]      

 
752 Sprawy różne, akta za lata 1927-1928, kart 203 [w jednostce znajduje się m.in. lista imienna 

płatników podatku przemysłowego za 1927 r. z gminy Topola. Wykaz w postaci tabel. w 
poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko płatnika względnie nazwa firmy; rodzaj 
przedsiębiorstwa lub zajęcia; miejsce wykonywania; obrót ustalony przez Komisję 
szacunkową; przypadający na rzecz Skarbu Państwa podatek. W spisie występuje 6 osób 
wyznania mojżeszowego: Szyja Breuer (młyn wodny), Szajndla Kaufman (towary spożywcze), 
Chaja Kraus (towary spożywcze), Herszel Lewkowicz (towary mieszane), Josek Pińczowski 
(sprzedaż węgla), Perla Zajdner (towary spożywcze). Spis znajduje się na karcie 24; wykaz 
osób w przypadku których może zaistnieć potrzeba wypłacania zapomogi. W spisie 
występują 3 osoby wyznania mojżeszowego: Szyja Meudom Weissberg, Józef Gurfiein, Izrael 
Augapfel (k. 148)].    

 
754 Sprawy wyznaniowe, akta za 1926 r., kart 27 [w jednostce znajduje się m.in. wykaz kościołów 

i domów modlitewnych znajdujących się na terenie gminy Topola. Dom modlitewny 
znajdował się w Skalbmierzu i funkcjonował od 1905 r. (k. 21-22)] 

 
755 Sprawy wyznaniowe, akta za 1927 r., kart 9 [w jednostce znajduje się informacja o tym, że 

mieszkańcy Skalbmierza i Kazimierzy Wielkiej wyznania mojżeszowego wnieśli do Starostwa 
prośbę o utworzenie odrębnej gminy wyznaniowej z siedzibą w Skalbmierzu. W skład okręgu 
bożniczego poza wymienionymi miastami miały wejść gminy Topola, Boszczynek, Czarnocin 
i Drożejowice. W jednostce znajduje się również wykaz osób wyznania mojżeszowego 
zamieszkujących gminę Topola na dzień 20 listopada 1927 r. Wykaz w postaci tabeli. W 
poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko; wiek; miejsce zamieszkania; stan majątkowy 
względnie zarobkowy. Wykaz obejmuje 42 osoby].  

 
756 Sprawy wyznaniowe, akta za 1928 r., kart 3 [w jednostce znajduje się pismo w sprawie 

prowadzenia stałej ewidencji swych członków przez gminy wyznaniowe żydowskie (k. 1)]. 
 
1121 Akta stanu cywilnego, akta za 1937 r., kart 4 [w jednostce znajduje się pismo od Zarządu 

Miejskiego skierowane do Zarządu Gminy Topola z prośbą o podanie liczby osób wyznania 
mojżeszowego zamieszkujących gminę i ustalenie ile rodzin one stanowią, a także odpowiedź 
na to pismo].  

 
1122 Akta stanu cywilnego, akta za 1938 r., kart 6 [w jednostce znajduje się m.in. zarządzenie 

regulujące możliwość używania imion chrześcijańskich przez ludność wyznania 
mojżeszowego (k. 6)].  

 

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

https://collections.ushmm.org



 3 

1138 Wykazy kwartalne, akta za 1930 r., kart 132 [w jednostce znajduje się m.in. wykaz 
urodzonych w gminie Topola Działoszyckiego Bożniczego Okręgu za okres od 1 października 
do 31 grudnia 1930 r. (k. 63-65)]. 

 
1141 Wykazy kwartalne, akta za 1936 r., kart 82 [w jednostce znajduje się m.in. wykaz urodzonych 

wyznania mojżeszowego za 1932 r. (k. 24-27); podobny wykaz za III kwartał 1936 r. (k. 40-
43)]. 

 
1189 Spis ludności wsi Topola, akta za 1933 r., kart 42 [spis w formie tabeli. w poszczególnych 

kolumnach: liczba porządkowa; numer domu; numer mieszkania; ogólna liczba mieszkańców 
domu; nazwisko i imię; imiona rodziców; wiek; zawód; zamieszkały od… W spisie występuje 
17 osób wyznania mojżeszowego: Herszel, Rajzla, Hercyk, Pola, Lejbuś, Alter, Idka – wszyscy 
Lewkowicz; Pola Kaufman; Hana, Josek, Lejbuś, Fenika, Pola, Hinda, Gienia – wszyscy 
Pińczowscy (k. 2); Jankiel i Blima – Oksenhendler (k. 28)].   

 
1192 Akta osób zapisanych do rejestru mieszkańców, akta za lata 1932-1948, kart 203 [w 

jednostce znajdują się:  wypis z aktu urodzenia Wolfa Brenera (k. 103); wypis z aktu 
urodzenia Rudy Pińczowskiej (k. 143); wypis z aktu śmierci Chany Bruchy Frajman (k. 195); 
wyciąg z ksiąg Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześcijańskiego w Działoszycach 
dla Herszli Lewkowicz (k. 199)].  

 
1345 Sprawy poruszone. Różne, akta za 1940 r., kart 295 [w jednostce znajdują się materiały 

dotyczące ludności żydowskiej. Są to m.in. pismo do burmistrza w Skalbmierzu o akcji 
porządkowania placów, ulic i oczyszczenia ich ze śniegu. Prace te mieli wykonać Żydzi; pismo 
dot. przymusu pracy dla ludności żydowskiej; pismo w sprawie rejestracji wszystkich Żydów 
z gminy; wezwanie do stawienia się wymienionych Żydów do pracy; pismo związane z 
rozporządzeniem o obowiązku zgłaszania majątku żydowskiego; ogólna liczba mieszkańców 
do zaopatrzenia w cukier na Święta Wielkanocne (uwzględnionych jest 48 Żydów); liczba 
polskich i żydowskich mieszkań w gminie (według podanej informacji w gminie było 10 
domów żydowskich); oświadczenie Fajwla Brenera; pismo w sprawie udzielenia zezwolenia 
na przejazd kolejną Żydom. Karty: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 112, 112v, 113, 114, 120, 125, 141, 
203, 232, 291]. 

 
1799 Popieranie przemysłu i handlu, akta za lata 1941-1942, kart 162 [wykaz rodzin żydowskich 

zamieszkujących gminę Topola (k. 36), który obejmuje 39 osób; wykaz alfabetyczny 
złożonych wniosków o pozwolenia na dalsze prowadzenie handlu. W spisie występuje 
Wigdor Nunbergier (k. 42); wykaz alfabetyczny złożonych wniosków o pozwolenia na dalsze 
prowadzenie rzemiosła. W spisie występuje Josek Pińczowski (k. 43); w jednostce występują 
również inne pisma/zarządzenia dotyczące osób wyznania mojżeszowego]. 

 
 1805 Sprawy różne, akta za lata 1941-1944, kart 47 [w jednostce znajduje się krótka informacja o 

kradzieżach w opuszczonych domach żydowskich (k. 40-41)]. 
 
1813 Ewidencja i kontrola ruchu ludności 1941-1944, kart 189 [w jednostce znajduje się wiele 

wykazów osób które brały udział w akcji żydowskiej. Ściślej chodzi tu o osoby, które 
przewoziły Żydów z poszczególnych wsi do Działoszyc/Skalbmierza/Miechowa lub pomiędzy 
tymi miastami (k. 97-111); spis Żydów zamieszkujących gminę Topola, którzy liczyli powyżej 
12 lat. Wykaz obejmuje 30 nazwisk (k. 155-156); w jednostce pojawiają się również inne 
informacje o osobach wyznania mojżeszowego (k. 112-115, 117, 135-140, 169, 171, 176-
181)].   

 
 

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

https://collections.ushmm.org




