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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
2812 Akta Gminy Lipsko 1899-1954 
11 Księga uchwał Rady Gminnej, akta za lata 1919-1921, kart 62 [w jednostce znajdują się 

materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. Wśród nich wymienić można
 różnego rodzaju prośby do Rady Gminnej, a także sprawy tyczące się bezpośrednio całej 
społeczności żydowskiej (np. Sprawa żydowska. Pojawiają się w niej opinie i informacje jakoby 
Żydzi jako obcokrajowcy i wrogowie Polski nie powinni być  wybierani do Sejmu. Ponadto 
opinie, że ludność żydowska nie powinna posiadać prawa do nabywania ziemi i jej 
dziedziczenia w Polsce itp. Opisana sprawa znajduje się na kartach 9-10).   

 
16 Księga uchwał Rady Gminnej, akta za lata 1928-1933, kart 126 [wśród spraw, którymi 

zajmowała się Rada Gminna znajdują się prośby (dotyczące różnych spraw np. o zapomogą, o 
zmniejszenie podatku itp.) osób pochodzenia żydowskiego].  

 
17 Księga uchwał Komisji osadzkiej osady Lipsko, akta za lata 1930-1939, kart 25 [w skład Komisji 

osadzkiej wchodził Izrael Cukier. W jednostce znajdują się sprawy dotyczące osób pochodzenia 
żydowskiego. Przykładowo prośba dzierżawców rzeźni (m.in. Moszek Broner) o obniżenie 
opłaty dzierżawnej, sprawa użytkowania ściany domu oraz przewodów kominowych 
znajdujących się w tej ścianie przez Szaję Gineberga, sprawa przedłużenia kontraktu 
dzierżawnego placu pod stancję benzynową Lipy Finkielman].  

 
21 Księga protokołów posiedzeń Zarządu Gminnego w Lipsku, akta za lata 1934-1946, kart 103 [w 

jednostce pojawiają się materiały dotyczące społeczności żydowskiej w gminie Lipsko, m.in.: 
prośba Szai Ginsberga z Lipska o umorzenie podatków wymierzonych jego ojcu Aronowi; 
prośba Chai Branberg o umorzenie podatku; odwołanie Chila Rozencwajga z Lipska przeciwko 
wymiarowi  podatku wyrównawczego; prośba Nuty Bursztyna z Lipska o pokrycie z funduszów 
gminy kosztów leczenia żony jego Chai; prośba Sz. Herszenhorna z Lipska o umorzenie podatku 
od szyldu; prośba Pinkwasa Mandelbauma z Lipska o obniżenie dokonanego w 1934 r. wymiaru 
świadczeń szacunkowych w naturze i inne].    

 
36 Księga protokołów Komisji Rewizyjnej, akta za lata 1928-1936, kart 73 [przez niemal cały okres, 

który obejmuje jednostka w skład Komisji Rewizyjnej wchodził Izrael Cukier. W jednostce 
pojawiają się informacje o wypłacie zapomóg dla osób pochodzenia żydowskiego, uwagi o 
zaległościach należnych od osób pochodzenia żydowskiego]. Część kart jest niezapisana].    
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148 Oświata, kultura i sztuka, akta za 1940 r., kart 156 [w korespondencji urzędowej znajduje się 

notatka dotycząca szkolnictwa żydowskiego (k. 45); pojawia się również informacja o 
zamknięciu wszystkich żydowskich wypożyczalni książek i zabezpieczeniu przechowywanych 
w nich publikacji (k. 132)]. 

 
151 Korespondencja dotycząca gminy wyznaniowej żydowskiej, akta za 1931 r., kart 28 

[korespondencja poruszająca różne sprawy związane ze społecznością żydowską zamieszkałą 
w gminie Lipsko, m.in. składki bożnicze. Ponadto w jednostce znajdują się pokwitowania, a 
także protokoły sekwestracyjne sporządzane podczas ściągania od ludności gminy należność 
podatkowych]. Materiał w całości dotyczy społeczności żydowskiej].    

 
152 Sprawy dotyczące gminy wyznaniowej żydowskiej, akta za 1931 r., kart 108 [korespondencja 

urzędowa dotycząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, wykaz osób, które uiściły składkę 
bożniczą. Najważniejszym materiałem, który znajduje się w jednostce jest niewątpliwie Wykaz 
ewidencji członków okręgu bożniczego Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lipsku. 
Obejmuje on 1904 osoby pochodzenia żydowskiego z terenu gminy Lipsko. Wykaz sporządzony 
w postaci tabeli. W poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; imię i nazwisko; wiek; 
zatrudnienie (także zajęcie, np. przy mężu, wdowa, przy synu, przy rodzicach); adres (podana 
jest tylko miejscowość); odkąd zamieszkuje w wyodrębnionej gminie wyznaniowej; uwagi. 
Większość osób zamieszkiwało osadę Lipsko (wydaje się, że nawet 90% wszystkich osób 
pochodzenia żydowskiego z gminy). Ponadto pojedyncze rodziny zamieszkiwały również 
następujące miejscowości: Ludwików, Krępa, Pole Jarentowskie, Długawola, Jawor, Babilon, 
Leszczyny, Wierzchowiska, Wyględów, Białobrzegi, Gniastków, Chotcza, Gozdawów, Chojniak, 
Raczeniec, Aleksandrów, Kijanka, Maruszów, Zajączków, Wola Jaworska]. Materiał w jednostce 
w całości obejmuje sprawy związane ze społecznością żydowską z terenu gminy Lipsko].  

 
166 Rejestr mieszkańców osady Lipsko tom I-III, akta za lata 1935-1948, ok. kart 1000 [Na rejestr 

mieszkańców osady Lipsko składają się trzy tomy dużych oprawnych ksiąg. Każda z nich liczy 
300 kart (część niezapisana), z tym że dodatkowo w kopertach znajdują się załączniki (ok. 200 
na każdą księgę). Sam rejestr sporządzony jest w postaci tabeli, która obejmuje dwie 
sąsiadujące ze sobą strony. Rejestr jest ułożony ulicami. W poszczególnych kolumnach znajdują 
się następujące informacje: numer porządkowy; nazwisko i imię; imiona rodziców i nazwisko 
panieńskie matki; data i miejsce urodzenia (miejscowość, gmina, powiat, względnie kraj); 
zamieszkuje w charakterze lokatora głównego, członka rodziny, sublokatora, pracownika; 
zawód i stanowisko w zawodzie stanowiącym główne źródło utrzymania; stosunek do 
obowiązku wojskowego (najczęściej niewypełnione); dowód osobisty, nazwa dowodu; numer 
i nazwa urzędu, który wydał dokument (najczęściej niewypełnione); przynależność państwowa, 
nazwa dokumentu potwierdzającego narodowość (najczęściej niewypełnione); poprzednie 
miejsce zamieszkania; prawne miejsce zamieszkania (najczęściej niewypełnione); data 
zamieszkania w gminie; następne miejsce zamieszkania (lub informacja o tym, że dana osoba 
zmarła); data opuszczenia gminy (ewentualnie zgonu); adnotacja o karach (najczęściej 
niewypełnione); uwagi. Jeśli chodzi o załączniki to wśród nich znajdują się ankiety dla 
mieszkańców gminy (z podobnymi informacjami jak rejestr), kwestionariusze zgłoszenia 
zamieszkania, wypisy z aktu ślubu, dowody zmiany miejsca zamieszkania, wypisy z aktu śmierci, 
wypis z aktu urodzenia]. W jednostce znajduje się wiele nazwisko osób pochodzenia 
żydowskiego.    

 

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

https://collections.ushmm.org




