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Descriptive Summary 
 
Title:  Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Kielcach (Sygn. 111): Provincial Command of the State 

Police in Kielce 
 
Dates:  1921‐1939 
 
Accession Number:  2016.23.1 
 
Record Group Number:  RG‐15.427 
 
Creator: Urząd Wojewódzki w Kielcach. Komenda Wojewódzka Policji (Poland) 
 
Extent:  18,516 digital images:  PDF (8.70 GB) 
 
Repository:  United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, 

Washington, DC 20024‐2126 
 
Abstract:  Orders, ordinances, reports, statistics, and registers of the Provincial Chief Officer of the State 

Police in Kielce. The Provincial Command of the State Police was to keep safety, peace and public 
order in the province, as well as to investigate and prosecute crimes. The Provincial Command 
supervised all County Commands on the territory of the province. 

 
Languages:  Polish 
 
Access:  Collection is open for use, and is available on the museum’s internal network as a digital 
collection.  
 
Reproduction and use:  Reproduction of more than 100 pages of copies of documents for researchers 
or other institutions requires a written permission of the General Director of the State Archives of 
the Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an individual work 
requires the written authorization of the General Director. The Museum may not publish any archival 
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material obtained from the General Director, including specific archives under his control, on the 
Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on‐line network without the written 
permission of the General Director. Citation of the materials in any publication must refer to the 
Museum and the Polish State Archives and must include the name of the archival group and 
catalogue number of the originals. 
 
Preferred citation:  (Identification of item), (identification of file), Reel number;  Komenda 
Wojewódzka Policji Państwowej w Kielcach (Sygn. 111),  RG‐15.427, United States Holocaust 
Memorial Museum Archives, Washington, DC. 
 
Acquisition information:  The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the 
filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in Jan. 2016. This is a cooperative project based on the agreement between USHMM and Yad 
Vashem, Israel.  
Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United 
States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction 
and/or acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims 
Against Germany. 
 
Existence and location of originals:   
  Archiwum Państwowe w Kielcach 
  ul. Janusza Kusocińskiego 57 
  Kielce 25‐045 

Poland 
Tel. 011 (0048 41) 260 53 11 
e‐mail:  kancelaria@kielce.ap.gov.pl 
Web page: www.kielce.ap.gov.pl 
 

Copyright Holder: 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
ul. Rakowiecka 20 
Warsaw 02‐517 
Poland 
Tel. 011 48 (22) 565‐46‐00 
e‐mail: ndap@archiwa.gov.pl 
Web page: www.archiwa.gov.pl 

 
The additional finding aid for the records Sygn.111 housed at Archiwum Państwowe w Kielcach can 
be found at: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly id=21755 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing history:  Finding aid adapted from Polish inventory provided by the United States 
Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division by Aleksandra Borecka, March 
2016. 
 
Scope and Content of Collection 
Orders, ordinances, reports, registers, correspondence, questionnaires and minutes of the Provincial 
Chief Officer of the State Police in Kielce. Included are registers of crimes, police reports, opinions 
and instructions, photos of criminals from the register of the State Police, reports of the chief officers 
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of Major Security Organizations in Poland, personnel lists of the State Police in Kielce and 
subordinate police stations, personal questionnaires, personnel matters of the State Police officers, 
reports and information concerning police informers, information on the national movement among 
the Jews, materials related to an explosion at the gun powder facility in Zagoździe, situational 
reports, reports concerning the activity of political parties, materials related to espionage activities 
against Poland, reports to the voivode and starost, minutes of sessions of the Disciplinary 
Commission. 
 
System of Arrangement 
 
The records are arranged in the following series:  
1. Registers of crimes; 1935‐1939  
2. Activities of Jewish organizations, 1924‐1925 
3. Photographs of criminals from the register of the National Police, 1938‐1939  
4. Orders and ordinances of the Commander of Provincial Police, 1922‐1939  
5. Daily reports: Social and political situation, 1935‐1936  
6. Materials related to espionage activities against the Republic of Poland, 1921‐1925; 7. Reports and 
correspondence on security issues, 1932‐1938. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Kielce (Poland : Voivodeship). Urząd Wojewódzki. Komenda Wojewódzka Policji. 
Ogólny Żydowski Związek Robotniczy "Bund" w Polsce. 
Stronnictwo Ludowe (Poland) 
World Socialist Union of Jewish Workers‐‐Po'alei Zion. 
 
Genre/Form: 
Minutes. 
Orders. 
Ordinances. 
Photographs.. 
Registers. 
Reports. 
 
Geographic Name: 
Kielce (Poland : Voivodeship) 
Kielce (Poland : Voivodeship)‐‐History‐‐20th century. 
Kielce (Poland) 
Poland‐‐Politics and government‐‐1918‐1945. 
Zagoździe (Poland) 
  
Topical Term: 
Police administration‐‐Poland‐‐Kielce‐‐History‐‐20th century. 
Police‐‐Poland‐‐Kielce (Voivodeship)‐‐History‐‐20th century‐‐Registers. 
Crime and criminals‐‐Poland‐‐Kielce (Voivodeship)‐‐History‐‐20th century. 
Criminal investigation‐‐Poland‐‐Kielce  (Voivodeship)‐‐History‐‐20th century. 
Polish people‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Kielce  (Voivodeship)‐‐20th century‐‐Registers. 
Jews‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Kielce (Voivodeship)‐‐History‐‐20th century‐‐Registers. 
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Sygn. 8  Opinie o różnych osobach (1933)
 
k. 2 Opinia o Anszlu Wajcenbergu (członek Poale Sjon i Stowarzyszenia Kursów 
Wieczorowych). 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 17 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 9  Sytuacja polityczna na terenie wojwództwa kieleckiego ‐ referat na zjazd 
starostów województwa kieleckiego; 1938‐1938 
 
akta luźne; stan dobry; j. polski 

Sygn. 10  Doniesienia o nastrojach panujących wśród robotników i urzędników w woj. 
kieleckim; 1926‐1938 
 
akta luźne; stan dobry; j. polski 

Sygn. 11  Informacje dotyczące działalności organizacji żydowskich (1924‐1925) 
 
Zespół informacji dotyczących działalności organizacji żydowskich ‐ głównie 
Zukunft. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 34 strony, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 12  Informacje dotyczące działalności Poalej‐Sjonu (1925) 
 
Zespół informacji dotyczących działalności organizacji żydowskich ‐ głównie 
Poalej Sjon. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 73 strony, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 13  Rozkaz Komendanta P.P.; 1926‐1927 
 
poszyt; do konserwacji; j. polski 

Sygn. 14  Fotografie przestępców z rejestru Policji Państwowej (1938‐1939) 
 
Fotografia 3 Hersz Fersztendik  
f. 5 Szmul Peremysłej 
f. 8 Icek Gutman 
f. 10 Chaim‐Hersz Przednowek 
f. 12 Lejzor Rotenberg 
f. 26 Fajwel Pióro 
f. 36 Josek Kwaniewski 
 
[pudełko, stan zdjęć dobry, zdjęcia w kopertach, 36 fotografii, język polski] 

Sygn. 15  Doniesienia dotyczące działalności Stronnictwa Ludowego w woj.. Kieleckim; 
1935‐1938 
 
poszyt; stan dobry; j. polski; 

Sygn. 16  Komendanci Głównych Organizacji Bezpieczeństwa w Polsce; 1919‐1939 
 
akta luźne,j. polski 
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Sygn. 17  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P., 1922
 
Poszyt, stan dobry, j. polski 

Sygn. 18  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P., 1923 

Sygn. 19  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P., 1924

Sygn. 20  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P., 1925

Sygn. 21  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P., 1926

Sygn. 22  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P., 1927 

Sygn. 23  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P., 1928 

Sygn. 24  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P., 1929 

Sygn. 25  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P., 1930 

Sygn. 26  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P.; 1931‐1933 

Sygn. 27  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P.; 1934‐1934 

Sygn. 28  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P.; 1935‐1935 

Sygn. 29  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P.; 1936‐1936 

Sygn. 30  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P.; 1937‐1937

Sygn. 31  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P.; 1938‐1938

Sygn. 32  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego P.P.; 1939‐1939

Sygn. 33  Instrukcje policyjne z dn. 16. VIII. 1935; 1935‐1935 

Sygn. 34  Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego; 1922‐1922 

Sygn. 35  Wykazy personalne P.P. w Kielcach; 1927‐1928 

Sygn. 36  Wykazy personalne P.P. w Kielcach i podległych komisariatów; 1932‐1936 

Sygn. 37  Kwastionarisze osobowe funkcjonariuszy P.P.; 1924‐1928 

Sygn. 38  Sprawy personalne funkcjonariuszy P.P.; 1924‐1930 

Sygn. 39  Sprawy personalne funkcjonariuszy P.P.; 1931‐1932 

Sygn. 40  Sprawy personalne funkcjonariuszy P.P.; 1932‐1938 
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Sygn. 41  Protokoły kontroli P.P.; 1922‐1933

Sygn. 42  Rachunki i rozrachunki P.P. (1923‐1925)
 
k. 10‐10a [zamknięta w małej szarej kopercie] i 11‐11a. Zniknięcie z pieniędzmi 
policyjnego konfidenta Abrahama Warsberga używającego nazwiska Wojciech 
Zbyszewski.  
k. 42 Fundusz dyspozycyjny policji politycznej w Kielcach na sierpień 1925 r.: 
„Pensję Wertheimowi – 250 zł (...) Konfidentom: żydowi – 100 zł”. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, paginowane, 46 stron, język polski, 
rękopis i maszynopis] 

Sygn. 43  Raporty i doniesienia w sprawie konfidentów policyjnych 1926‐1936 
 
k. 11 Przyjęcie do służby śledczej w policji Moszka Neumana i Bencjana 
Waksberga. 
k. 12 Donos na Wolfa Nachimsona, który rzekomo kiedyś miał służyć w 
„Ochranie” potem w „Czeka” a teraz pracuje w Kasie Skarbowej we 
Włoszczowie. Donos sygnowany jest napisem „Włoszczowianie”. 
k. 13‐18, 20‐27, 29 Policyjna charakterystyka Wolfa Nachimsona: zatajanie 
swojego prawdziwego obywatelstwa (Litwa), podawanie fałszywych dat 
urodzenia, wyłudzanie pieniędzy od miejscowej ludności na fikcyjne 
prowadzenie ich procesów, „według prasy żydowskiej [‘to nie człowiek, a krew i 
ogień’: Goldberg ŻZRz Warszawa] miejscowej opinii publicznej Nachimson w 
czasach przedwojennych pozostawał na usługach carskiej ochrany w charakterze 
szpiega i prowokatora [„z jego ręki padło ofiarą dużo dobrych polaków i żydów”: 
gazeta Lebensfragen 27 VI 1917] i jako taki spotyka się ze wstrętem i odrazą ze 
strony wtajemniczonych”.  
k. 34, 37‐37a, 39‐39a Mało czytelne meldunki dotyczące przyjęcia żydów‐
wywiadowców do Wydziału Śledczego PP. 
k. 36‐36a Raport o konfidentach żydowskich na ter. województwa: „z pośród 4‐
ch istniejących Wydziałów Śledczych tylko Wydział Śledczy Sosnowiec posiada 
dobrego konfidenta”. 
k. 38 Tymczasowy zakaz przyjmowania nowych konfidentów żydowskich (14 VII 
1928). 
k. 41 Nazwiska dotychczasowych wywiadowców Żydów w poszczególnych 
wydziałach. 
k. 62 Zabójstwo konfidenta policji Ławlera Szmerela w Grodnie (27 X 1932) przez 
komunistów. 
k. 71‐79 Skazanie Niemczyków m. in. na podstawie Maurycego Hitlera (31 I 
1935), fotografa Kielce, ul. Piotrkowska 72. Dokumenty wojsk. z pieczątką 
„Mob”. 
k. 107‐109 Raporty konfidencjonalne o tajnych spotkaniach komunistów (m. in. 
Lewenberg, Strausmanówna) w Zawierciu i Dąbrowie. 
k. 111‐113 Szczegóły postępowania przeciwko Szlamie Marmurowi, 
domniemanemu komuniście. 
k. 116‐117, 120, 126, 128, 130 Rosnące zapotrzebowanie na konfidentów 
żydowskich. 
k. 127 Odejście B. Waksberga i zatrudnienie na jego miejsce Dawida Horowicza. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 91 stron, język polski, rękopis i 
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maszynopis] 

Sygn. 44  Materiały dotyczące wybuchu w wytwórni prochu w Zagoździe; 1925‐1928 

Sygn. 45  Sprawozdania z ruchu zawodowego i politycznego (1922) 
 
k. 1, 11‐13, 17, 19, 21‐24, 26, 34‐37, 44, 44c [wg numeracji na stronie] oraz 44c 
verte, 45, 50‐50 verte, 51, 58‐59 Fragmenty dotyczące organizacji żydowskich. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 59 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 46  Sprawozdania z ruchu zawodowego i politycznego (1923) 
 
k. 1, 8‐9 Fragmenty dotyczące organizacji żydowskich. 
k. 10‐11 Sprawozdanie za luty 1923 r. [Radom]: „Właściciele garbarni utrzymują, 
że Rząd odmawia im kredytów (...) Oczywiście sytuację tę wyzyskują dla swych 
celów komuniści. Utrzymuje się wersja, iż przemysłowcy żydzi, rozmyślnie swe 
garbarnie zamykają, że posiadają znaczne zapasy gotówki i mogliby doskonale 
swoje fabryki utrzymać w ruchu, ale mszcząc się na społeczeństwie polskiem za 
stosowany w Radomiu do żydów bojkot ekonomiczny, pozbawiają robotników 
polskich pracy, gdyż w taki sposób chcą okazać społeczeństwu swą siłę i zmusić 
to społeczeństwo do ponownego liczenia się z elementem żydowskim. 
Przemysłowcy garbarscy polacy są ogromnie wrogo usposobieni do 
przemysłowców garbarskich żydów.” 
k. 17, 19‐21, 28‐30, 32 Ciąg dalszy sprawozdania z lutego, oraz dalsze 
sprawozdania wzmiankujące o aktywności publicznej Żydów. 
k. 41 Brak działalności politycznej Żydów w kwietniu 1924 r.: „Przypuszczalnym 
powodem tego jest ogólna depresja moralna, jakiej ulegli żydzi, którzy z powodu 
wykonania wyroku przez bolszewików na ks. Budkiewicza, pozostawali ciągle 
pod obawą, iż podburzone chłopstwo, oraz tłum drobnomiesczański, mogą 
dokonać na nich pogromu”. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 44 strony, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 47  Sprawozdania z ruchu zawodowego i politycznego (1924) 
 
k. 1‐2 Sprawozdanie Okręgowego Urzędu Policji z czerwca 1924: „Chłopi 
aczkolwiek narzekają na wysokie podatki, to jednakowo czują na sobie rękę 
Rządu i władzy i dzięki temu autorytet tegoż Rządu wzrasta wśród nich stale. 
Pewien wyjątek stanowią pod tym względem włościanie ze Stopnickiego, którzy 
utrzymują, iż ‘Rząd kosztem chłopów chce wzbogacić żydów i miasta”. 
k. 13‐14 Ciąg dalszy sprawozdania poświęcona rosnących wpływach syjonistów 
w tutejszych gminach żydowskich. 
k. 16, 18‐19, 26‐28, 32, 41‐43, 52‐53, 69‐71, 79‐82 Wzmianki o działalności 
Żydów w kolejnych sprawozdaniach. 
k. 83 Sprawozdanie za grudzień 1924 r.: „Wśród ogółu ludności trwa nadal 
narzekanie na obciążenie podatkowe. Narzekają szczególniej żydzi i chłopi”. 
k. 94‐97 Ciąg dalszy sprawozdania poświęcony charakterystyce działalności 
poszczególnych stronnictw żydowskich. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 98 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 
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Sygn. 48  Sprawozdanie z sytuacji zawodowej i politycznej; 1925‐1925

Sygn. 49  Sprawozdania sytuacyjne 1926, 1931, 1934
 
k. 3, 4a W pierwszym kwartale 1926 r. na terenie województwa odnotowuje się 
negatywny stosunek ludności żydowskiej do rządu. 
k. 8‐9 Zadowolenie w kręgach ortodoksyjnych Żydów z przewrotu majowego. 
„Wyrażają się, że zaufanie zagranicy w stosunku do akcji marsz. Piłsudskiego 
można określić z kredą w ręku przy tablicy w stosunku do kursu dolara. Przyczem 
biorąc pod uwagę, że kurs dolara pomimo wojny domowej nie uległ zwyżce, 
można być pewnym, że zagranica przychylnie osądziła obecny stan rzeczy. 
k. 11, 13‐13a Dalszy opis nastrojów wśród Żydów wobec J. Piłsudskiego i I. 
Mościckiego. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 91 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 50  Ruch narodowościowy – Żydzi (1926‐1927) 
 
Informacje dotyczące ruchu narodowego wśród Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 54 strony, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 51  Sprawozdanie sytuacyjne ‐ przemysł, sprawy polityczne; 1927‐1927 

Sygn. 52  Sprawozdanie z działalności stronnictw i partii politycznych; 1928‐1928 

Sygn. 53  Raporty dzienne – sytuacja polityczna (1935) 
 
k. 12‐13 Cylka Abramowicz pobita przez Józefa Lesiaka „pod wpływem agitacji 
antyżydowskiej” 
k. 13a‐14 Spotkania SN, na których ponawiany jest postulat bojkotu handlu 
żydowskiego. 
k. 15a Zgromadzenie Bundu w Częstochowie. 
k. 16 Spotkanie SN w Dąbrowie Górniczej, na którym prelegent udowadniał 
pochodzenie Marszałka Piłsudskiego i gen. Rydza‐Śmigłego od sekty frankistów. 
k. 17‐18 Sprawy bojkotu Żydów przez SN na poszczególnych targowiskach. 
k. 19 Oblanie cuchnącym „dziegciem najgorszego gatunku” drzwi wejściowych 
zakładu fryzjerskiego Szymona Rozenberga. 
k. 19a Narzekanie przez członków SN w Zawierciu na postawę króla Kazimierza 
Wielkiego wobec Żydów. 
k. 20a Bojkot Żydów na targu w Przytyku. 
k. 21 Wybicie 80 szyb po pasterce w Zarkach (pow. Zawiercie). „Wybryki 
przeciwżydowskie w Zarkach powstały na tle ogólnej psychozy antysemityzmu i 
nie były organizowane przez Str. Narodowe ponieważ sprawcy wybicia szyb, jak 
również i ich rodziny – do Str. Narodowego nie należą. Ludność jest ogólnie 
nastrojona nieprzychylnie do żydów”. 
k. 22‐24, 26‐27, 28‐29a 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 30 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 54  Raporty dzienne sprawy zawodowo‐polityczne 1935‐1936 
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k. 20, 24, 28, 32, 36, 41, 46, 51, 57, 62, 66, 70, 77, 82, 88, 93, 98 Meldunki 
wprowadzające do raportów sytuacyjnych. Należy je zmikrofilmować po to aby 
wiedzieć, kto, kiedy i do kogo pisze dany raport. Konieczne jest to ze względu na 
podawanie przeze mnie do mikrofilmowania jedynie tych fragmentów raportów, 
w których jest mowa o Żydach, na których jednak najczęściej nie ma żadnych dat 
ani nazwisk osób które je sporządziły. 
k. 21 Zebranie SN: „W końcu Przybylski wspomniał o Radzie Kieleckiej, która 
uchwaliła, by żydów usunąć, przyczem nadmienił, że w Radzie Miejskiej w 
Kielcach jest tylko 2‐ch narodowców, paru socjalistów a reszta sanatorzy. 
Wniosek ten przedstawił nie narodowiec, a sanator, przywódca Strzelca – 
Kosterski, za którym wszyscy sanatorzy i socjaliści głosowali”. 
k. 21a, 25‐25a, 29, 33‐34a, 37, 42‐43, 47‐48a, 52‐52a, 63, 67‐69, 79‐79a, 83, 89‐
89a, 94‐94a, 99‐100  Podobne zebrania narodowców, na których poruszane są 
tematy związane z Żydami. 
k. 22 Narastający niepokój Żydów w Przytyku. Próby bojkotu towarów 
żydowskich: „handel zbożem w Przytyku spoczywał w rękach żydowskich, a 
obecnie zboże skupują polacy, wśród żydów panuje z tego powodu wielkie 
rozgoryczenie i niezadowolenie”.  
k. 22a Zjazd zwolenników Żabotyńskiego w Radomiu. Przyjechało ok. 500 osób. 
k. 23 Dwaj członkowie SN we Włoszczowie wybli szybę w żydowskim domu 
modlitwy. „Fakt ten wywołał zbiegowisko w ilości około 100 żydów”, którzy 
pobili jednego z nich. 
k. 26‐26a, 31a,  35‐35a, 37a, 44a, 50‐50a,  53‐53a, 59a, 74, 80a‐81, 84a‐85, 90‐
90a, 95a, 100a‐101a Akcja antyżydowska/Ekscesy antyżydowskie – osobna 
rubryka w kolejnych raportach gdzie odnotowywane były tego typu wydarzenia z 
wszystkich powiatów województwa. 
k. 39 Zatrzymanie pod zarzutem działalności komunistycznej Chany Welner. 
k. 40 „Na terenie pow. opoczyńskiego, żydzi, bardziej agresywni, zwracają się do 
organów P.P. z żądaniem interwencji w wypadku ujawnienia kolportażu 
legalnych ulotek S.N. nawołujących ludność chrześcijańską do uskuteczniania 
zakupów wyłącznie w sklepach polskich (...) niektórzy żydzi kategorycznie 
domagają się, by policja tak kolporterów, jak i innych członków, biła pałkami i 
aresztowała, powołując się na rzekome postępowanie policji w innych 
powiatach”. 
k. 45, 65a, 73, 75a, 87, 97 Raporty ze spotkań stowarzyszeń i partii żydowskich. 
k. 49 Zjazd Stronnictwa Ludowego w Pińczowie, na którym wzywano zebranych 
do bojkotu ekonomicznego żydów. 
k. 56 „Dzielnica żydowska K.Z.M.P. w Zawierciu urządziła przyjęcie 
powracającemu z więzienia komuniście Rozmarynowi Benjaminowi, który wśród 
członków Dzielnicy żydowskiej uchodzi za najwybitniejszego działacza”. 
k. 61 Zatrzymanie Arona Waldmana z Krakowa, który niósł walizkę z 5 kg 
literatury komunistycznej. 
k. 61a Komórka KPP w Wodzisławiu prowadziła agitację wśród młodzieży 
żydowskiej by ta nie wyjeżdżała do Palestyny, tylko do Birobidżan. 
k. 102‐105, 107‐114, 117‐122, 124a, 126‐127, 129a‐139a, 145‐149a, 152‐155, 
156‐159, 161‐168a, 170‐173, 176‐180, 182‐182a, 184‐186a, 189‐192, 193‐201, 
204‐207, 211‐219a, 221‐224, 227‐230a, 232, 234, 238‐240a, 246‐253a, 255‐
256a, 258‐264a, 267a‐270, 273‐278a, 282‐289a, 292‐297, 299‐307a, 313‐317, 
321‐324, 326a, 327a‐345, 347‐350, 353‐370a, 373‐385, 389, 392‐393, 397‐419, 
423‐426a, 431‐433a, 437‐439a, 442‐444a, 446‐449, 451a‐459, 462‐470a, 473‐
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475a, 477‐487, 488‐494, 496a‐504, 509‐512, 513‐515a, 519‐526, 528‐531, 533‐
538a, 540‐546a, 549‐552, 553‐565a, 567‐569a, 571‐582, 585‐587, 589‐591, 593‐
601, 602‐615, 616‐620, 625‐627a, 631‐632 Zebrania, na których poruszane są 
tematy związane z Żydami (zwykle w formie ostrej krytyki). 
k. 128‐128a Fragment raportu z 28 I 1936 r. o działalności SN: „Nasilenie 
antyżydowskie w miejscowościach: Radom, Białobrzegi, Potworków, a zwłaszcza 
w Przytyku są tak silne, że stoi się w przededniu masowych pogromów (...) 
Bodźcem do pogromu może być prowokacja ze strony żydów (...) 
Zdenerwowanie żydów w Przytyku /4500/, ze względu na całkowity zastój w 
handlu doszło do niebywałych granic, a ponieważ dużemu procentowi rodzin 
żydowskich zagroził głód – zdecydowani są na sprowokowanie zajść, by w ten 
sposób władze centralne zajęły się tą sprawą i ostatecznie zaprowadziły 
porządek chociażby ceną życia kilkudziesięciu żydów, jak i chłopów”.  
Wcześniej (k. 81) policja odnotowywała następujące, prowokujące wypowiedzi 
przytyckich Żydów: „ostatnio dwie kobiety wiejskie przybyły do Przytyka, niejaka 
Hinda Borensztajn poczęła tym kobietom ubliżać, wyrażając się: ‘wy nas 
bojkotujecie, a zobaczycie, że i tak my na was będziemy jeździli srać’, zaś 
Kaufman Frajdla‐Rywka z kol. Podgajek pod Przytykiem, podczas jarmarku 
wyraziła się do chłopów: „wy nas bojkotujecie, a my pozapisujemy się na 
komunistów i wówczas będziemy wami rządzić”.  
k. 154a „Współwłaściciel autobusu „Warta” jadąc z żydami z Częstochowy do 
Lelowa na uroczystość rocznicy śmierci rabina Bidermana, przejeżdżając przez 
wieś Drohlin, gm. Lelów, pow. włoszczowskiego, został narażony na stratę, 
bowiem nieznany osobnik rzucił kamieniem w tylną szybę autobusu, wybijając 
takową, wskutek czego odłamkami szkła został lekko poraniony pasażer żydek, 
zaś kierowca przez to najechał na leżący na drodze kamień, prawdopodobnie 
umyślnie podłożony”. 
k. 546a 5V1936 „Horowicz Herszek z kolonii Ossa, pow. opoczyńskiego – 
zameldował na posterunku w Odżywole, że dnia 1.V.b.r. przyszli pod jego dom 
podrostki, którzy poczęli rzucać kamieniami w dom, a następnie wybili drzwi 
kamieniami, wtargnęli do mieszkania i potłukli kaminiami naczynia kuchenne. Z 
obawy pobicia przez sprawców Horowicz wraz z rodziną uciekł z domu przez 
okno i ukrywał się u miejscowego kierownika szkoły do rana. 
Sprawcami mieli być: Piotr Gapys, Wojciech Gapys” i inni zajście miało miejsce o 
22. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 635 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 55  Sprawozdania miesięczne ze stanu bezpieczeństwa 1937‐1938 
 
k. 6‐7 Pobicie Piotra Dymarskiego przez Salomona Hirszfelda. „Wypadek ten dał 
powód wyrostkom i członkom S.N. do ekscesów antyżydowskich na terenie 
Sosnowca (...) Tego dnia młodzież poczęła w różnych częściach miasta wybijać 
szyby w sklepach i domach żydowskich, a w jednym wypadku kilku wyrostków 
wtargnęło do sklepu Sztajnberga, gdzie zniszczyli różne artykuły i pobili 
Sztajnberga. Według obliczeń wybito wówczas 3 duże szyby wystawowe i około 
160 szyb w mieszkaniach i sklepach żydowskich”. 
Na tej karcie także opis podobnych wypadków w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i 
Czeladzi, gdzie zaczęły się podobne awantury po pobiciu Jana i Bolesława 
Ożógów. 
k. 7a Wrzucenie kilku petard do mieszkań żydowskich w Przytyku. 
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[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 18 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 56  Sprawozdania miesięczne ze stanu bezpieczeństwa; 1939‐1939 

Sygn. 57  Materiały dotyczące działalności szpiegowskiej przeciwko RP 1921‐1925 
 
k. 1‐1a Kamenda Gł. Policji w Warszawie poszukuje niejakiego Brouna 
zaznaczając, że „Partia Komunistyczna żydowska posyła ludzi na wywiad i 
agitację tylko wśród robotników żydowskich”. 
k. 4 Niejaki Etelson „żyd, był wysłany z Mitawy do Kowna jako agent niemiecki” 
(podany rysopis). 
k. 11 Zatrzymanie Salomona Diamenta. 
k. 14 Sprawa Artura Kelimana i Willi Reissa, „żyda ze Lwowa, oraz b. 
wywiadowcy polskiego z Grudziądza”. 
k. 16 Poszukiwania za szpiegostwo Edka Wassermana false Edwarda Margulies’a.
k. 23 Mendel Markiewicz i Abram Goldberg poszukiwani w Wilnie, oskarżeni „o 
kupno tajnych rozkazów”. 
k. 60‐63 Spis członków „Jaczejki” Józefa Kucyzbała znajdującego się w Dęblinie. 
Znajduje się tam kilka żydowskich nazwisk, np „Fisz z artylerii /członek R.K.P. 
wielce szkodliwy W.P./. 
k. 64‐65 Leon Lichtblau poszukiwany przez policję. 
k. 76 Arnold Weiss, “rel. mojż. (...) aresztowany swego czasu we Lwowie jako 
niebezpieczny emisariusz Wilhelma Habsburga”. 
k. 78 Alfred Jarislowski, bankier wyznania mojżeszowego podróżuje z Gdańska 
do  Sosonowca. 
k. 85 Marek Baskin „izraelita (...) wymieniony jest agentem bolszewickim, 
uprawia szpiegostwo na rzecz Sowdepji i organizuje przy pomocy subsydiów 
bolszewickich jaczejki Komunistyczne [pis.org] w Polsce. Podczas inwazji 
bolszewickiej Baskin był członkiem Cz‐ka”. 
k. 88 Pododdział zakordonowanych sotrudników w którym był „dość znaczny 
procent żydów z Odessy” przybył do Winnicy. 
k. 89 Rysopis Arona Gatowa „szpiega bolszewickiego”. 
k. 94 Polecenie roztoczenia ścisłej inwigilacji nad Dawidem Farbsteinem. 
k. 79 Prośba o zarządzenie inwigilacji nad Jakóbem i Józefem Fischbeinami, 
fryzjerami ze Lwowa. 
k. 99‐100 Lista osób, co do których są dane, że odznaczyli się działalnością wrogą 
dla Państwa (w tym wiele żydowskich nazwisk). 
k. 103‐104 Informacja o przybyciu do Polski ok. 700 komunistów, w tym 
wymieniony z nazwiska N. Krakowski, Żyd, student uniwersytetu w Rostowie. 
k. 142 Poszukiwania Haskla Kornhendlera. 
k. 147 Poszukiwany człowiek legitymujący się dowodem osobistym Chaima 
Rozena. 
k. 153 Poszukiwanie Izaaka Alpera, członka komunistycznej jaczejki w Wilnie. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, 263 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 58  Informacje i sprawozdania P.P. dla starosty; 1923‐1929 

Sygn. 59  Raporty, meldunki, sprawozdania dla Wojwody Kieleckiego; 1925‐1926 
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Sygn. 60  Raporty, meldunki, sprawozdania dla Wojwody Kieleckiego; 1925‐1927 

Sygn. 61  Raporty i meldunki w sprawie fabryki prochu i amunicji (wypadki); 1925‐1928

Sygn. 62  Protokoły z posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej, raporty , meldunki, przesłuchania; 
1925‐1936 

Sygn. 63  PSL Wyzwolenie sprawozdanie z działalności meldunki; 1926‐1926 

Sygn. 64  Raporty, meldunki i sprawozdania dla wojewody kieleckiego 1926‐29, 1934, 
1936 
 
k. 6‐6a Terminy rozpraw w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu m. in. Abram Moszek 
Białko oskarżony o przechowywanie odezw komunistycznych i „innych papierów 
antypaństwowych”. 
k. 7 Zapowiedź rozprawy przeciwko Abramowi Globerowi i in. oskarżonym z art. 
102 K.K. w Radomiu. 
k. 9 Zapowiedź rozprawy przeciwko Abramowi Wajsmanowi i in. oskarżonym z 
art. 102 K.K. w Radomiu. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 54 strony, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 65  Sprawozdania o działalności PSL Wolność; 1927‐1927 

Sygn. 66  Sprawozdanie z działalności PSL Wolność; 1928‐1928

Sygn. 67  Raporty i meldunki i sprawozdania dla Wojewody Kieleckigo; 1928‐1929 

Sygn. 68   Sprawozdania i informacje o działalności Stronnictwa Narodowego 1930‐1935
 
k. 17 Informacja o  oskarżeniu Jana Stefańskiego o „ekscesy antyżydowskie” w 
Kłobucku. 
k. 22 Konferencja SN w Częstochowie, na której poruszano m. in. temat 
ewentualnej postawy wojska wobec „rozruchów przeciw żydowskich”. 
k. 35, 48 Proces członków OWP podejrzanych o rozrzucanie ulotek 
antyżydowskich w Ostrowcu. 
k. 42‐42a Informacja o przebywaniu w areszcie w Częstochowie komunistów: 
Machel Szwarcbaum, Josek Działowski, Eljasz Wajsbard i Aron Frajtag. 
k. 51 Zatrzymanie Stefana Krawerendy za rozrzucanie ulotek: „Niech noga 
żydowskiego ciemiężcy nie postąpi na naszym karku!” itp. 
k. 64, 73‐73a, 78, 87‐87a, 104‐104a, 119‐119a, 125‐125a, 129‐129a, 137, 139, 
141, 143, 157‐158, 162‐164a, 167, 170‐178, 190‐191, 193, 198, 202‐203, 205‐
207, 209‐210a, 212, 222‐223, 231, 233, 235‐236, 239‐239a, 250, 255, 257, 261, 
267, 272, 284, 289, 294, 303, 308, 316, 319‐319a, 324‐325, 327, 331, 336‐337, 
339, 341‐342, 358, 360, 366‐366a, 368, 417, 425, 427, 438, 463, 466, 499‐499a,  
Zebrania SN, na których prelegenci wypowiadają się (najczęściej bardzo 
negatywnie) o Żydach. 
k. 70 2 podchmieleni mieszkańcy Waśniowa wybili 4 szyby w miejscowej bożnicy 
i 1 szybę w miejscowym posterunku policji, zaraz po ich zatrzymaniu. 
k. 90‐90a Opis różnych przypadków niszczenia towarów w sklepach żydowskich 
przez ONR. 

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

http://collections.ushmm.org



 14

k. 92 Wybicie szyb na plebanii „prorządowego” ks. Mączki przez narodowców z 
Brzezin. 
k. 108‐114 Postępowanie dowodowe przeciwko grupie młodych narodowców „o 
akcję dywersyjną przeciwko żydom”. 
k. 122‐124a Usiłowanie zabójstwa Dawida Altmana, reportera „Słowa 
Częstochowskiego” w kontekście działalności SN. 
k. 127‐127a Starcia policji z narodowcami chcącymi zwolnienia z aresztu swoich 
30 towarzyszy zatrzymanych w związku z pobiciem Żydów (Kłobuck, 7 marzec 
1934). 
k. 128‐128a Raport o radykalizacji nastrojów antyżydowskich w częstochowskim 
SN w 1934 r. 
k. 283 Dwa plakaty antyżydowskie na ul. Chłodnej w Radomiu. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, 500 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 69  Sprawozdania i informacje o działalności Stronnictwa Narodowego 1934‐1936
 
k. 504‐504a, 507‐507a, 514‐515, 518‐518a, 527, 531, 534, 539, 542‐542a, 544‐
544a, 554, 602, 604, 611, 613, 618, 620‐620a, 622‐622a, 628, 641‐642, 658‐
658a, 662‐662a, 671‐671a, 674, 677‐678a, 680‐681a, 685, 692, 700, 706, 711, 
714, 720, 722, 733‐734a, 737, 739‐740a, 742‐743a, 745‐745a, 748‐748a, 751‐
752a, 761‐762,  767, 769, 771‐771a, 784‐788, 796‐796a, 799‐800a, 804‐806, 808, 
812, 815, 817, 824‐826a, 828‐832, 834‐834a, 839‐842a, 844‐844a, 848, 851, 853, 
864‐865, 867, 876‐876a, 886‐886a, 889‐889a, 891‐892a, 895, 898, 901, 904‐
904a, 906‐907a, 913, 918‐919a, 921‐922, Zebrania SN w Kielcach, Radomiu, 
Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Ostrowcu, Opocznie, Końskich,  Zawierciu, 
Zychorzynie, Błotnicy, Kadłubowskiej Woli i Grotkach Żarnowie na których 
prelegenci wypowiadają się na temat Żydów. 
k. 547 Wybicie przez nieznanych sprawców kilkunastu szyb w szkole żydowskiej 
przy ul. Nadrzecznej 42 w Częstochowie. 
k. 600, 606, 673, 754‐755, 855‐856, 858‐858a, 878‐882, 887‐888, 928 
Kolportowanie ulotek o bojkocie Żydów w Kielcach, Częstochowie, Radomiu, Iłży 
i Skaryszewie. 
k. 608‐608a Okrzyki „Śmieć sanacji, śmierć żydom” na odpuście w Ostrowie. 
k. 626‐626a Wybicie 60 szyb w 14 domach żydowskich i 7 w miejscowej bożnicy 
w Truskolasach oraz zranienie nożem 2 Żydów przez grupę 20 młodych mężczyzn 
wracających z zabawy z okazji dokopywania ziemniaków. 
k. 636, 643 Pobicie Wincentego Sienkiewicza (członka SN) przez 8 Żydów w 
Radomiu. „Jak stwierdzono powodem pobicia była zemsta osobista” a nie 
aktywność polityczna Sienkiewicza. 
k. 656 Kolportowania wśród młodych ulotki z fotografią podziurawionej i 
pokrwawionej bluzy‐munduru pobitego przez Żydów Wincentego Sienkiewicza. 
k. 765 Dzieci z Kadłubskiej Woli obrzuciły kamieniami 2‐ch przechodzących obok 
Żydów, z czego jeden został dotkliwie pokaleczony. Jak ustalono były to dzieci 
członków SN.   
k. 778 Wybicie szyb w domu modlitwy u lekarza Salomona Mokrauera i 
poturbowanie 3 innych Żydów przez 6 wyrostków zorganizowanych przez 
działacza SN. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, 778 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 
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Sygn. 70  Informacje o działalności Stronnictwa Narodowego 1934‐1936 
 
[Karty w teczce pomieszane, podaję wg kolejności położenia w teczce] 
 
k. 9 Narodowe czasopismo „Orędownik” w Skarżysku‐Kamiennej zachęca 
czytelników do liczenia Żydów w mieście oraz ich organizacji i działaczy 
samorządowych. 
k. 5 Przygotowania do „wystąpień antyżydowskich” w powiecie Koneckim. 
k. 1‐3, 7‐7a, 21‐21a 
k. 438 Informacje konfidencjonalne o mających wybuchnąć rozruchach 
antyżydowskich w Staszowie. 
k. 305 Ulotki typu: „Precz z żydami!” na ulicach Opatowa. 
k. 1056‐1056a Ulotki antyżydowskie we Włoszczowie.  
k. 1057‐1057a Cała treść jednej z takich ulotek. 
k. 23‐23a SN w Końskich. Nawoływanie starszych członków SN do 
kontynuowania bojkotu, ale „przeciwdziałania ewentualnym zajściom” 
antyżydowskim. 
k. 24‐25a, 37, 38‐39, 44‐46 Zebrania SN w Końskich, Skarżysku i Miedzieży gdzie 
prelegenci wypowiadają się na temat Żydów. 
k. 47 Pobicie czwórki Żydów w parku miejskim w Przedborzu przez „kilkunastu 
młodych chłopców w większości elementu przestępczego” na czele z członkiem 
SN Czesławem Zbyszem. „Okrzyków antyżydowskich nie wznoszono”. 
k. 50‐51, 53, 64, 71‐73,  Zebrania SN w Końskich, Skarżysku, Radoszycach, 
Kazanowie gdzie prelegenci wypowiadają się na temat Żydów. 
k. 1072 Prewencja przed zajściami antyżydowskimi na targach w Zwoleniu i 
Kozienicach. 
k. 920 Napisy: „Nie kupuj u żyda bo cię otruje”, „Nie taić nie kryć ino żyda bić” w 
Oleśnicy. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, 120 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 71  Informacje i sprawozdania do Urzędu Wojewódzkiego (1936) 
 
[Karty w teczce poukładane od tyłu do przodu] 
 
k. 150 Wybicie 2 szyb w sklepie Szlamy Rączki przez pijanego sympatyka SN. 
k. 147, 130‐131, 120‐120a, 105, 85, 82‐82a, 49‐49a, 25‐26, 15 Zebrania SN w 
Częstochowie, Miedznie, Kłobucku, Białobrzegach i Truskolaskach gdzie 
prelegenci wypowiadają się na temat Żydów. 
k. 136 Wybicie szyby w Furmance Hersza Kuranta przez młodego sympatyka SN. 
k. 134 Kolportowanie ulotek „Prawda o żydo‐komunie” w Białobrzegach. 
k. 132‐133 Agitacja bojkotowa, na jarmarku w Białobrzegach. 
k. 125 Obawy przed „ekscesami antyżydowskimi” Żydów z Wyśmierzyna. 
k. 122 Wzmaganie się bojkotu Żydów na terenie powiatu włoszczowskiego. 
k. 107‐107a Rozdawanie przez SN ulotek „każdy grosz wydany przez polaka 
żydowi przyczynia się do rozrostu komunistycznej partii” w czasie zebranie 
Stronnictwa Ludowego w Iłży. 
k. 100, 90‐90a Oskarżenie prokuratorskie wobec 9 członków SN, którzy napadli 
braci Lajchterów. 
k. 95‐95a Wzmacnianie posterunku w Łopusznie w związku z tym, „że mogą zajść 
wystąpienia antyżydowskie”. 
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k. 92 Wybicie szyb w domach kilku Żydów w Mstowie.
k. 91, 66‐66a Białobrzegi: „żydowska młodzież zachowuje się prowokująco w 
stosunku do junaków, gdyż zbiera się na moście w pobliżu robót i wyśmiewa się 
z junaków, że ci pracują ciężko za 30 groszy dziennie”. Niesnaski między grupą 
junaków a Żydami, 
k. 89, 80 Grupa pijanych członków SN z Mstowa pobiła Moszka Rusaka, a gdy ten 
uciekł do pobliskiego chederu przy synagodze, napastnicy wbiegli za nim i 
„podarli duże religijne książki żydowskie”. Tej samej nocy wybili jeszcze 7 szyb w 
2 domach żydowskich.  
k. 83, 31 Ulotki antyżydowskie w Opatowie i Częstochowie. 
k. 74 Wtargnięcie prze 2 narodowców do rezury Salomona Grynberga z 
zapytaniem: „dlaczego goli się u żyda, a nie u polaka” i wypchnięcie przemocą 
golącego się właśnie tam Tadeusza Ziętala na ulicę. 
k. 78 Wybite szyby u Majera Ejnekmana i Gitli Brymerman. 
k. 57 Wybicie 11 szyb w Mstowie, w tym 7 u rabina Berka Ajnchorna. 
k. 54 13/7 VI 1936 r. ks. poboszcz Roman Kacperski w Ożarowie „w czasie 
kazania przypominał parafjanom o zbliżającem się święcie Bożego Ciała. 
Przyczem nawoływał, by parafjanie stworzyli milicję kościelną, aby żyd, czy inny 
inowierca nie pojawił się na ulicy w czapce na głowie – nadmieniając, że w 
święta państwowe, a w szczególności 3 maja, policja zrzucała żydom czapki z 
głów i że żydzi łbami do ziemi dotykali. Pozatem wzywał, by każdy spotkanemu 
żydowi obok procesji zrzucił czapkę z głowy na ziemię. 
Nadmieniam, że od czasu powstania koła S.N. w Ożarowie, ks. Kacperski 
prowadzi dość ruchliwą działalność antyżydowską przez nawoływanie do bojkotu 
żydów”. [Zenon Posłowicz, Komisarz PP z‐ca Nacz. Urzędu Śledczego] 
k. 53 Wybicie szyb w kilku domach żydowskich w Radomiu. 
k. 37‐37a „Zestawienie ilości wypadków ekscesów antyżydowskich 
zanotowanych w mies. Marcu 1938 r.” W sumarycznej tabeli wyliczana jest ilość 
petard, „ekscesów zbiorowych”, przypadków pobicia, pobitych Żydów, ilość 
wybitych szyb (w pow. radomskim aż 208), stosowanie terroru wobec żydów i 
chrześcijan kupujących u żydów. Na odwrocie opis zajść w Przytyku z 9 III 1936 r., 
gdzie padło 3 zabitych (jeden Polak i dwoje Żydów) a rannych zostało 27 osób (w 
absolutnej większości Żydów). 
k. 40 Święto 3 maja. Powiat będziński: „narodowcy zamierzają wystąpić 
agresywnie wobec żydów, idących w pochodzie, bez względu na to, czy to będą 
delegaci, czy też grupy żydów, którzy swym udziałem w pochodzie profanują 
święto narodowe”. 
k. 32, 24, 10‐10a Napad na Tobjasza Lewkowicza w Częstochowie.  
k. 23‐23a Palenie snopka słomy z nałożoną na niego „czapką żydowską” przez 
młodych narodowców na rynku w Krzepicach. 
k. 22 Zamach bombowy na bożnicę w Truskolaskach. Około 4 kg ładunek 
eksplodował w czasie gdy w bożnicy nikogo nie było. 
k. 21 Wybicie szyb w mieszkaniu Chemji Gotliba. 
k. 18‐18a Zestawienie „wypadków wystąpień antyżydowskich” za styczeń 1936 r.
k. 17 Pobicie Wolfa Nachimzona przez członków SN we Włoszczowie. 
k. 16 Słomniki. Wybicie szyb w mieszkaniu Żyda, u którego miał zagościć tej nocy 
rabin z Częstochowy. 
k. 14 Wykaz ilościowy przestępstw i aresztowań członków SN i ONR. 
k. 13‐13a Skazanie winnych pobicia Szapsi Krajkowskiego na drodze do 
Odrzywołu. 
k. 12 Na ulicach Sosnowca i Będzina nieznani sprawcy „opryskiwali żrącym 
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płynem futra przechodzących żydów i żydóweczek”. Poszkodowanych w ten 
sposób było 30 osób. 
k. 7‐8 Sprawozdania policyjne z poszczególnych powiatów województwa 
dotyczące konfliktów na linii narodowcy‐Żydzi. 
k. 6 Gimnazjaliści organizowani przez SN do bojkotu Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 158 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 72  Raporty i sprawozdania z działalności partii i stronnictw politycznych oraz 
związków zawodowych 1925‐1926 
 
k. 5 Zebranie kupców żydowskich w Sosnowcu. 
k. 6 Posiedzenie gminy żydowskiej w Będzinie. 
k. 11 Zebranie Bundu w Częstochowie w sprawie wyborów do Rady Miejskiej. 
k. 12‐14, 19, 24‐25, 27‐29, 33‐35, 55, 67, 70‐71, 73, 86, 92, 96, 100 : 13 III 1926 
Zjazd ortodoksów w Będzinie M. Ch. Waksman z Kielc referat „Poalej‐Emunej 
Israel jako mur przeciw demoralizacji ulicy żydowskiej”, „krytykował obecne 
społeczeństwo żydowskie, które zaprzepaszcza wszelkie zasady tradycyjne, 
tworząc rozmaite stowarzyszenia i partie. Szczególnie ostro krytykował partie 
lewicowe żydowskie, które głoszą hasła, wytwarzające rozłam w żydowskich 
masach”, 101, 103, 106‐108, 110, 117, 151, 154, 163, 182‐184, 186‐187, 191, 
200‐201, 204, 208‐209, 214, 218‐223, 260, 275, 315 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, 315 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 73  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1928‐1936

Sygn. 74  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1924‐1939

Sygn. 75  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1920‐1938

Sygn. 76  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1920‐1927

Sygn. 77  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1925‐1938

Sygn. 78  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa 1932‐1938 
 
k. 3‐3a, 9, 35‐35a, 37‐38a, 42‐43,  46‐46a, 48‐48a, 54‐55a, 59‐60, 63‐63a, 81, 
102, 145, 149, 157, 164, 177, 189, 193, 202, 216, 220, 278‐278a, 286, 319, 339, 
346‐348a, 357‐357a, 368‐368a,  Stronnictwo Narodowe i Żydzi 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, 475 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 79  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1932‐1932

Sygn. 80  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1927‐1936

Sygn. 81  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1926‐1939
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Sygn. 82  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1928‐1937

Sygn. 83  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1934‐1938

Sygn. 84  Meldunki i korespondencja w sprawach bezpieczeństwa publicznego; 1924‐1926

Sygn. 85  Wykazy przestępczości na terenie KPPP Końskie.; 1937‐1937 

Sygn. 86  Raporty do Starosty Powiatowego w Kielcach min. sprawy wyborów do Sejmu i 
Senatu w 1935 r.; 1935‐1935 

Sygn. 87  Meldunki sytuacyjne do starosty w Kielcach i prokuratora sądu okręgowego w 
Radomiu (1936) 
 
k. 23 Kradzież 70 zł z domu Moszka Altmana w Gniewoszowie. 
k. 30 Nieudane włamanie do sklepu Moszka Glinberga w Zajezierzu. 
k. 32 Lejbuś Flemenbaum i Majloch Waser zamordowani obok wsi Leśna Rzeka. 
k. 37 Sprawa kradzieży wędek Berka Szabasona z Pionek. 
k. 44‐47, 49, 51‐52, 55, 57, 60, 64, 70, 74, 79‐80, 83‐84, 87, 94, 100,106, 110, 
116, 124, 127‐128, 130‐132, 136, 138, 144, 155‐155a, 157, 160, 169, 172, 176, 
181, 184, 186, 193, 195, 197, 205‐206, 208, 210, 214, 219, 221‐222, 229‐233, 
237‐238, 242, 248‐249, 256, 258, 261,  267, 271‐273, 275‐276, 278  Podobne 
przestępstwa dotyczące tutejszych Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, 278 stron, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 88  Dziennik korespondencyjny akt tajnych KPPP Busko.; 1933‐1933 
 
akta luźne; stan dobry; maszynopis; j polski; s. 87 

Sygn. 89  Raporty policyjne z zebrań i wieców Stronnictwa Ludowego i Narodowego.; 
1926‐1936 
 
akta luźne; stan dobry; maszynopis; j. polski; s.9  

Sygn. 90  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.; 1926‐1927 
 
akta luźne; stan dobry; maszynopis; j. polski 

Sygn. 91  Wydawanie opinii o poborowych; 1923‐1936 

Sygn. 92  Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.; 1932‐1932 

Sygn. 93  Sprawozdania posterunków policji powiaru jędrzejowskiego.; 1933‐1936 
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