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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach 
 
2267 Publiczna Szkoła im. Hugo Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej 1919-1931 
6 Wykaz dzieci obowiązanych i zapisanych do szkoły, klasa I, 1919-1920, kart 4 [Spis  84 
dzieci zapisanych do klasy I. W tej liczbie jest 17 dzieci żydowskich. Wykaz w  postaci tabeli. W 
poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko ucznia; płeć; religia;  data i miejsce urodzenia; imię 
ojca, matki lub opiekuna, zawód ojca].   
  
7 Wykaz dzieci obowiązanych i zapisanych do szkoły, klasa I, II, 1919-1920, kart 4  [Spis 
             obejmuje 31 dzieci, w tym 3 dzieci żydowskich. Zawartość jak wyżej].  
 
8 Wykaz dzieci obowiązanych i zapisanych do szkoły, klasa III, 1919-1920, kart 3 [W  spisie 
występuje 11 dzieci żydowskich. Zawartość jak wyżej].  
 
9 Wykaz dzieci obowiązanych i zapisanych do szkoły, klasa IV, 1919-1920, kart 3  [Spis  
             76 dzieci zapisanych do klasy IV. W tej liczbie jest 9 dzieci żydowskich. Zawartość jak 
 wyżej].   
 
10 Wykaz dzieci obowiązanych i zapisanych do szkoły, klasa IV, 1919-1920, kart 2 [W  spisie 
44 dzieci, w tym 8 żydowskich. Zawartość jak wyżej].  
 
13 Spis dzieci urodzonych w latach 1918-1931, 1931 r., kart 50 [Wykaz dzieci w postaci  tabeli. 
Ułożony ulicami. W poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa, numer  nieruchomości, imię i 
nazwisko dziecka, data urodzenia, wyznania, język ojczysty  (polski lub żydowski). W wykazie 
łącznie występuje 127 dzieci żydowskich  urodzonych w latach 1918-1931 z terenu: Kazimierza 
Wielka - 115 dzieci; wieś  Donosy - 5; wieś Wojciechów - 6; wieś Odonów - 1]. 
 
14 Metryka szkolna, 1919 r., kart 13 [Zawartość patrz sygn. 16]. 
 
15 Metryka szkolna, 1920 r., kart ok. 15 [Zawartość jak wyżej]. 
 

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

https://collections.ushmm.org

mailto:reference@ushmm.org


2 
 

16 Metryka szkolna, 1921 r., kart 22 [Wykaz dzieci uczęszczających do szkoły z  rocznika 1921. 
Są to dzieci, które pojawiają się w wykazie z sygn. 13 Jednak  pojawiają się tu dodatkowe 
informacje, takie jak imię ojca/matki/opiekuna, a także  uwagi gdzie adnotacje o zwolnieniu z 
obowiązku szkolnego, śmierci dziecka,  wyjeździe ipt.].  
 
17 Metryka szkolna, 1922 r., kart ok. 15 [Zawartość jak wyżej]. 
 
18 Metryka szkolna, 1923 r., kart ok. 15 [Zawartość jak wyżej]. 
 
19 Metryka szkolna, 1924 r., kart ok. 15 [Zwartość jak wyżej]. 
 
20 Metryka szkolna, 1925 r., kart 15 [Zawartość jak wyżej]. 
 
21 Metryka szkolna, 1926 r., kart ok. 15 [Zawartość jak wyżej]. 
 
22 Metryka szkolna, 1927 r., kart ok. 15 [Zawartość jak wyżej]. 
 
23 Metryka szkolna, 1928 r., kart ok. 15 [Zawartość jak wyżej]. 
 
24 Metryka szkolna, 1929 r., kart 14 [zawartość jak wyżej]. 
 
25 Metryka szkolna, 1930 r., kart ok. 15 [Zawartość jak wyżej]. 
 
26 Metryka szkolna, 1931 r., kart 16 [Zawartość jak wyżej]. 
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