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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
 
2317 Akta Gminy Kliszów w Kijach 1918-1948 
 
218 Księga ludności stałej, tom I, Kije – Hajdaszek, kart ok. 500 [Akta sporządzone w język rosyjskim 

i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W poszczególnych 
kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko (mężczyzn/kobiet 
zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego domownika 
(dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; Wyznanie; Zajęcie; 
Miejsce zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego: rodzina  Fiszlińskich (k. 317, 318, 470, 472); rodzina Grojsów (k. 64, 65, 66, 67, 
68, 69);  rodzina Grosfeldów (k. 386, 741, 742); rodzina Weinreich (k. 14)].  

 
219 Księga ludności stałej, tom II, Samostrzałów – Gartatowice kart ok. 500 [Akta sporządzone w 

język rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). 
W poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego 
domownika (dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; 
Wyznanie; Zajęcie; Miejsce zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska osób 
pochodzenia żydowskiego: rodzina  Fryszmanów (k. 372, 374)]. 

 
221 Księga ludności stałej, tom IV, Umianowice kart ok. 500 [Akta sporządzone w język rosyjskim 

i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego 
domownika (dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; 
Wyznanie; Zajęcie; Miejsce zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska osób 
pochodzenia żydowskiego: rodzina Bajgelmacher (k. 114, 116); rodzina Czapnik (k. 110, 111, 
112, 113); rodzina Grynszpan (k. 142, 145)].    
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223 Księga ludności stałej, tom VI, Rębów, Wierzbica kart ok. 500 [Akta sporządzone w język 

rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego 
domownika (dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; 
Wyznanie; Zajęcie; Miejsce zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska osób 
pochodzenia  żydowskiego: rodzina Fajgenbaum  (k. 15, 16); rodzina Letman (k. 18, 19, 22, 
23)]. 
 

224 Księga ludności stałej, tom VII, Czechów, Chwałowice, Górki kart ok. 500 [Akta sporządzone 
w język rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). 
W poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego 
domownika (dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; 
Wyznanie; Zajęcie; Miejsce zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska osób 
pochodzenia żydowskiego: rodzina Frncht (k.293); rodzina Zysman (k. 293, 294); rodzina 
Grynszpan (k. 218, 219, 220, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 231); rodzina Krówka (k. 223, 224, 
225); rodzina Sobkowski (k. 431)]. 

 
225 Skorowidz do Ksiąg ludności stałej, kart ok. 600  
 
241 Imię i nazwisko (mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia 

głównego domownika (dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; 
Wyznanie; Zajęcie; Miejsce zameldowani; Uwagi., poniemieckiego i bezpańskiego, akta za 
1945 r., kart 47 [pismo dotyczące podziału łąk pożydowskich, których właścicielami byli: 
Jankiel Cymrot, Aron Ingberg, Sala Ingberg, Sztajner, Rapaport (k. 2); sprawa uregulowania 
czynszu za nieruchomość po Moszku Grosfeldzie (k. 8); sprawa majątku po Szulimie Czapniku 
(k. 21-24); sprawa placu po Sucherze Kozłwoskim (k. 27, 31-32); Wykaz nieruchomości 
pożydowskich i bezpańskich leżących w gminie Kliszów. Wykaz w postaci tabeli. W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje. Nazwisko i imię właściciela; 
miejscowość; rodzaj nieruchomości; stan nieruchomości; czynsz; uwagi. Wykaz obejmuje 16 
osób, w tym 13 wyznania mojżeszowego: Szmul Niegosławski, Abram Markowiecki, Moszek 
Grosfeld, Moszek Kluska, Jankiel Cymrot, Sztajner, Zygfryd Rapaport, Aron Ingberg, Sala 
Ingberg, Sucher Kozłowski, Szulim Czapnik, Franzyngier, Herszla Praga (k. 34-35); podobny 
wykaz, który dodatkowo uwzględnia nieruchomości Chila Jakubowicza i Szlamy 
Radzyńskiego (k. 39-40)].   

 
242 Sprawy powiernicze, akta za 1946 r., kart 68 [w jednostce znajdują się materiały dotyczące 

mienia opuszczonego w gminie Kliszów po II wojnie światowej. Wśród dokumentów można 
odnaleźć również te dotyczące nieruchomości pożydowskich (domy mieszkalne, place). Są to 
umowy dzierżawne na te nieruchomości, sprawy przywrócenia posiadania itp. W jednostce 
znajdują się również zarządzenia i pisma władz zwierzchnich, które regulowały sprawy 
mienia opuszczonego w Polsce].   

 
243 Sprawy powiernicze, akta za 1947 r., kart 126 [w jednostce znajdują się materiały dotyczące 

mienia opuszczonego w gminie Kliszów po II wojnie światowej. Wśród dokumentów można 
między innymi odnaleźć formularze OUL, w których nieruchomości opuszczone zostały 
dokładnie opisane. Wśród nich są również te, które przed wojną należały do osób wyznania 
mojżeszowego: Szulim Czapnik (k. 10-14); Szlama Radzyński (k. 19-19a, 21-25, 28-30); Chil 
Jakubowicz (k. 20); Moszek Kluska (k. 27, 93-96); spraw majątku po Szmulu Niegosławskim 
(k. 40-41); inne sprawy, a także rozporządzenia i pisma dotyczące mienia pożydowskiego]. 
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244 Sprawy powiernicze, akta za 1948 r., kart 77 [w jednostce znajdują się materiały dotyczące 

mienia opuszczonego w gminie Kliszów po II wojnie światowej. Wśród dokumentów można 
odnaleźć te dotyczące działki w miejscowości Marynka, której przed wojną właścicielem był 
Szaja Chaim Hocherman. Wśród dokumentów znajduje się między innymi odpis aktu 
notarialnego poświadczającego prawa własności do wspomnianej działki (k. 35-40); wykaz 
nabywców łąk pożydowskich należących przed wojną do Sali Sury Ingberg (k. 62, 81); spraw 
działek (łąki) po Zygfrydzie Rapaporcie (k. 72-74, 77, 82-83); wykaz dzierżawców 
gospodarstwa rolnego po Moszku Grosweldzie (k. 78)]. 
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