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Descriptive Summary 
 
Title:  Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Radomiu (Sygn. 1049): 
County Command of the State Police in Radom 
 
Dates:  1934‐1938 
 
Accession Number:  2016.52.1 
 
Record Group Number:  RG‐15.456 
 
Creator: Komenda Powiatowa Policji w Radomiu 
 
Extent:  4,541 digital images:  PDF (1.30 GB) 
 
Repository:  United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, 

Washington, DC 20024‐2126 
 
Abstract:  Records of the State Police in Radom, Poland. Contain information concerning political, social and 

labor organizations, and  Jews in Radom. 
 
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 
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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 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 Powiatowa 
Policji Państwowej w Radomiu (Sygn. 1049), 1934‐1938, RG‐15.456, 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 of Sygn. 1049  housed at Archiwum Państwowe w Kielcach can 
be found at: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly id=22874 
 
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 the inventory provided by the United States Holocaust 
Memorial Museum International Archival Programs Division by Aleksandra Borecka, May 2016. 
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Scope and Content of Collection 
 
Reports and information from police officers and police informers pertaining to political, social and labor 
organizations and local interaction between Poles and Jews. 
 
System of Arrangement 
 
Arranged in seven series:  
1. Weapons and uniforms of the Police, 1919‐1931  
2. The police reports, 1934‐1935  
3. The outpost in Orońsko: Police reports, 1934‐1937 
4. Economic orders and current affairs, 1936‐1936  
5. Police investigation department in Radom: Police reports, 1936‐1937  
6. Investigations and hearings of defendants; varia; 1932‐1939 
7. The activities of the National Party, 1936. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Komenda Powiatowa Policji w Radomiu. 
Obóz Wielkiej Polski. 
Obóz żydowsko‐masońsko‐sanacyjny. 
Stronnictwo Ludowe. 
Stronnictwo Narodowe. 
 
Genre/Form: 
Reports. 
 
Geographic Name: 
 Białobrzegi (Poland) 
Dobrut (Poland) 
Dąbrowa (Poland) 
Jeziorno (Poland) 
Kaszewska Wola (Poland) 
Potworów (Poland) 
Przytyk (Poland) 
Radom (Poland) 
Ruda Wielka (Poland) 
 
Topical Term: 
Police‐‐Poland‐‐Radom‐‐History‐‐20th century. 
Crime and criminals‐‐Poland‐‐Radom‐‐History‐‐20th century. 
Criminal investigation‐‐Poland‐‐Radom‐‐History‐‐20th century‐‐Registers.  
Polish people‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Radom‐‐20th century. 
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Sygn. 3  Posterunek w Orońsku. Raporty, meldunki policyjne 1934‐1937  
 
k. 38 Zebranie Stronnictwa Narodowego, na którym miano omawiać m. in. 
„kwestię bojkotu żydów, lecz nie terrorem a tylko sposobem gospodarczym”. 
k. 59 Meldunek o 2 pobiciach Żydów w kontekście działalności SN. 
k. 60 Meldunek o rzuceniu kamieniem w kierunku jadących Żydów przez 
mieszkańca Orońska. 
k. 62‐63 Meldunek o pobiciu przez 2 członków SN Izraela Rozencwajga aż do 
krwi w okolicach Radomia: „żyd zabroczony krwią upadł na szosę”.  
k. 86 Nawoływanie do bojkotu Żydów przez członków Stronnictwa Ludowego 
we wsi Dobrut. 
k. 89‐89a Wybicie szyb w sklepie żydowskim w Rudzie Wielkiej. 
k. 90‐90a Nawoływanie koła Stronnictwa Ludowego ze wsi Tomaszów do 
bojkotu sklepów żydowskich. 
k. 91‐91a Koło „Wici” w Rudzie Małej nawołuje do bojkotu sklepów żydowskich 
i zakładania własnych sklepów i spółdzielni: „tylko w ten sposób można żydów 
z Polski usunąć” – mieli mówić zgromadzeni na spotkaniu. 
k. 92‐92a Meldunek o spotkaniu Stronnictwa Ludowego we wsi Tomaszów, na 
którym miano nawoływać do bojkotu Żydów. 
k. 94‐94a Zebranie organizacyjne Stronnictwa Narodowego w Józefowej Woli 9 
II 1936 r., na którym nawoływano nie tylko do bojkotu sklepów żydowskich, ale 
„by gospodarze nie sprzedawali zboża żydom, ponieważ żydzi skupiliby 
wszystko zboże, od których później polacy [nawet ten wyraz małą literą] 
musieliby spowrotem odkupywać z braku takowego u ludności polskiej”. 
Prelegent „przytoczył również fakt pobicia go przez żydów podczas pamiętnych 
zajść w czasie poświęcenia sztandaru Stron. Narodowego w Radomiu, okazując 
jednocześnie zebranym swe blizny po zadanych mu ranach”. 
k. 97‐97a Meldunek z zebrania SL we wsi Dobrut, na którym miano m. in 
nawoływać do bojkotu Żydów. 
k. 101 Wybicie przez członków SN 2 szyb w sklepie Wolfa Ajzenamana w Rudzie 
Wielkiej. 
k. 102 Sprawozdanie o wystąpieniach antyżydowskich w Rudzie Wielkiej. 
k. 104 Zebranie SN w Rudzie Wielkiej, gdzie miano nawoływać do bojkotu, ale 
nie przemocy wobec Żydów. 
k. 106‐106a, 109‐109a Bojkot sklepów żydowskich przez Stronnictwo Ludowe. 
 
[teczka szara, stan akt średni, zszyte, s. 218, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 4  Zarządzenia gospodarcze 1936‐1936 
 
akta luźne, stan dobry, j. polski 

Sygn. 5 
 

Sprawy bieżące (1936) 
 
k. 34 Nieudana próba aresztowania przez policjanta „pewnego osobnika”, 
który „nawoływał ludność do bojkotu żydowskich sklepów i straganów, 
odpychając od nich kupujących”. Posterunkowy napotkał czynny opór 
aresztowanego, a następnie odstąpił od próby zatrzymania, gdy za tym 
człowiekiem wstawił się kilkuset osobowy, agresywny tłum. Policjant dostał 
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reprymendę: „w wypadkach gdy chodzi o sprawy polityczne, antyżydowskie 
itp. – nie należy dokonywać aresztowań przez poszczególnych policjantów w 
trakcie jarmarków, targów itp. skupień ludności wówczas, kiedy zachodzi 
przypuszczenie, że aresztowany ma pośród tłumu wielu zwolenników”. Dlatego 
aby nie był nadszarpnięty autorytet policji „należy wyczekiwać odpowiedniej 
chwili i miejsca, w których nie będzie można spodziewać się oporu ze strony 
tłumu”. [W praktyce aresztowań dokonywano wieczorem, po zakończeniu 
jarmarków]. 
k. 54 Nakaz starosty radomskiego z dn. 16 V 1936 r.: „W związku z róznemi 
wypadkami wystąpień antyżydowskich na terenie tut. powiatu – Starostwo 
poleca wydać odpowiednie zarządzenia sołtysom, aby pouczyli mieszkańców 
gromad i surowo zabronili dopuszczania się przez nich jakichkolwiek wybryków 
i wystąpień przeciwko dzierżawcom sadów, narodowości żydowskiej, 
uprzedziwszy o wysokich karach za tego rodzaju wykroczenie”. 
 
[teczka szara, stan akt średni, zszyte, s. 109, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 6  Wydział śledczy w Radomiu (1936) 
 
k. 2, 4, 15‐16, 21, 44, 99, 104, 109, 111, 125, 132, 134, 148, 150, 165, 169, 171, 
201, 208‐210, 215, 246 Meldunki opisujące przypadki popełnienie przestępstw 
przez Żydów lub na Żydach. 
 
[teczka szara, stan akt średni, zszyte, s. 246, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 7  Raporty i meldunki policyjne 1936‐1937 
 
k. 3‐4 Sprawozdanie wzmiankujące o poszukiwaniu żydowskich 
komunistycznych działaczy (imiona, nazwiska). 
k. 7‐8 Sprawozdanie wzmiankujące o wrzuceniu petardy do mieszkania Majera 
Gelibtera przez Tadeusza Żebrowskiego. Petarda lekko zraniła pięcioro 
domowników.  
 
[teczka szara, stan akt średni, zszyte, s. 8, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 8  Dochodzenie dyscyplinarne przeciw przedownikowi Kędziorze; 1939‐1939 
 
akta luźne, stan dobry, j. polski 

Sygn. 9  Przesłuchanie oskarżonych o kolportarz gazety ‐ jednostki; 1926‐1926 
 
akta luźne, stan dobry, j. polski 

Sygn. 10  Pisma SP w Radomiu do posterunków Policji Państwowej w Radomiu; 1936‐
1936 
 
akta luźne, stan dobry, j. polski 

Sygn. 11  Varia 1932‐1936 
 
k. 18 Instrukcje kierownika wydziału śledczego KPPP w Radomiu dotyczące 
zachowania się policjantów wobec wystąpień antyżydowskich. 
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k. 19‐19a Inwigilacja środowiska Stronnictwa Narodowego w Przytyku wobec 
krążących pogłosek o szykowanych przez SN wystąpień antyżydowskich w tej 
miejscowości. 
k. 20 Działalność SN w Radomiu (m. in. „wznowienie akcji antyżydowskiej”) 
k. 25‐26 Zwolnienie z więzienia Chaima Goldwasera. 
k. 31 Konfiskata pocztówek SN z Radomia przedstawiających „momenty 
pobicia przez żydów Sienkiewicza  Wincentego [w porwanym i pokrwawionym 
mundurze 7 X 1936 r., k. 161] z wydrukowanym na odwrocie tekstem Hymny 
Młodych”. 
k. 54‐55, 58 Odczyt Centr. Zw. Rob. Żydów w Polsce na temat „Anglicy, Żydzi i 
Arabowie” w Białobrzegach. 
k. 68‐68a Wywiad dla zweryfikowania pogłosek o dostawie broni i granatów 
ręcznych dla Żydów w celu samoobrony w razie „ekscesów antyżydowskich”. 
k. 70‐70a Ostrzeżenia przed użyciem „petard oraz bomb z płynami 
cuchnącymi” wobec sklepów żydowskich przez SN. 
k. 87 Wzmocnienie służby prewencyjnej na wypadek przedświąteczną „akcją 
antyżydowską”. 
k. 88‐88a Szantaż wobec chłopów wożących Żydom drewno. 
k. 90‐90a Pogłoski i wymuszaniu przez gminę żydowską w Częstochowie 
zwalniania robotników chrześcijan a zatrudnianie na ich miejsce żydów. 
k. 93 Nawoływania ZZZ do „przeciwstawienia się akcji antyżydowskiej”. 
k. 94 Spokojny jarmark w Białobrzegach wbrew ostrzeżeniom o akcjach SN. 
k. 109 Wzmożona czujność policji w trakcie trwania procesu o zajścia w 
Przytyku. 
k. 121‐122a, 210‐220, 252‐254a, 256‐257a, 265, 267‐268a, 271‐271a Wybory 
do zarządów gmin żydowskich. Dane osobowe i stosunek wobec państwa 
poszczególnych działaczy żydowskich. 
k. 131‐132a Działalność członków Obozu Wielkiej Polski na terenie Radomia, 
którzy mieli m. in. wznosić okrzyki „Precz z Piłsudskim, precz z żydami, niech 
żyje O.W.P.”.  
k. 134 Zebranie SN w Potworowie, na którym miały paść m. in. słowa: „biedzie 
chłopskiej winni są przede wszystkim żydzi”. 
k. 136 Zebranie SN w Jeziornie, na którym miano nawoływać do bojkotu Żydów 
w celu wymuszenia na nich wyjazdu z Polski. 
k. 140 Próby wznowienia kolportażu „Gazety Radomskiej” nawołującej do 
bojkotu Żydów „oraz tych polaków [pis. org], którzy współdziałają z żydami”. 
k. 142‐143 Zjazd członków Rady Powiatowej SN, na którym napiętnowano 
„Obóz żydowsko‐masońsko‐sanacyjny”. 
k. 144 Zebranie maturzystów – sympatyków SN, na którym Witold Borowski 
miał wskazywać na „rozrost żydów, którzy przez pozajmowane stanowiska w 
urzędach i wolnych zawodach nie dopuszczają polaków [pis. org] do praktyki i 
możności egzystencji”. 
k. 153‐155, 158‐161a, 163‐166,  168, 171, 174‐176, 178‐183, 183‐183a [kolejna 
karta sygnowana tym samym numerem co poprzednia], 192‐192a, 195, 202‐
206a, 226‐227, 232, 237‐240, 242‐243a, 245‐ 245a, 248, 258‐260, 274, 281 
Podobne zebrania, pisma SN lub ONR, zawierające akcenty antyżydowskie 
(zgodnie z policyjnymi raportami). 
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k. 222, 225 Burzliwy jarmark w Białobrzegach: „na rynku zebrało się około 400 
kobiet z grójeckiego powiatu, które stanęły grupami przy straganach 
żydowskich i nikogo do straganów tych nie dopuszczały. Obok kobiet stanęli 
chłopacy uzbrojeni w kije i wszczynali kłótnie z żydami”. 
k. 230 Kolejny jarmark w Białobrzegach już spokojny. 
k. 257 Poszukiwania Ejbera Bajnermana. 
k. 264 Żydowski teatr objazdowy rzekomo propagujący hasła komunistyczne. 
k. 272‐272a, 280 Poszukiwania Szulima Schulsingera (KPZU) i in..   
k. 282 Zwolnienie z wiezienia Natana Rajchmana (art. 97 KK). 
 
Na końcu dodane kilka kart, chyba z innej teczki: 
 
k. 75 Meldunek o mającej powstać na terenie woj. kieleckiego zbrojnej 
organizacji „Zelbszuc” (Samoobrona), której celem miałaby być „zbrojna 
obrona żydów na wypadek pogromu”. 
k. 85 Lokalna redakcja czasopisma KPP, do której należało 5 Żydów. 
k. 64 Zebranie SN w Dąbrowie (omawiane również sprawy stosunku do Żydów).
k. 335 Koło SN w Sielcu (omawiane również sprawy stosunku do Żydów). 
 
[teczka szara, stan akt średni, luzem, s. 335, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 12 
 

Działalność Stronnictwa Narodowego (1936) 
 
k. 7‐7a Zebranie Stronnictwa Narodowego w Kaszewskiej Woli, na którym 
miano wznosić okrzyki m. in. „Precz z żydami”. 
k. 9‐9a Zebranie SN w Radomiu, na którym poruszana była sprawa procesu 
sądowego po zajściach w Przytyku. „Proces ten jest walką pomiędzy polakami 
[pis. org] a żydami o prawa gospodarcze, o egzystencję szerokich warstw 
ludności wiejskiej, wyzyskiwanych i oszukiwanych przez żydów”. 
k. 12‐12a Wybory nowego prezesa grodzkiego SN w Radomiu. Został nim Jan 
Krzeczkowski, który miał powiedzieć m. in. „niektórzy członkowie dążą do 
wprowadzenia fermentu w szeregi S.N. przez nawoływanie do bicia żydów. To 
jest niedopuszczalne i oświadcza, że zabrania tego robić (...). Dozwolony jest 
jedynie bojkot gospodarczy, który należy stosować bez akcji terrorystycznej”. 
k. 13‐13a, 17‐21, 25‐26, 29‐33, 35‐36, 39‐39a, 41‐46, 48‐49a, 51‐53a, 55‐56, 
63‐63a, 68‐68a, 70‐72, 75, 77‐79, 82‐83a, 85‐85a, 87‐90, 93‐93a, 96‐97, 100, 
103‐108a, 110‐113, 117‐119, 122‐132a, 136‐138, 141‐142, 144, 146‐149, 151‐
158, 160‐167, 170‐173, 175‐178a, 180‐182, 184‐186a, 188‐191, 193‐194a, 196‐
204a, 206‐207a, 210‐211, 213‐213a, 215‐217 Dalsze zebrania narodowców w 
Radomiu i okolicach, na których poruszana jest sprawa stosunku do Żydów 
oraz meldunki policji państwowej o konfliktach polsko‐żydowskich. 
k. 14‐14a KPPPwR WŚ 8.6.1936 Zebranie sprawozdawcze SN w Radomiu, na 
którym Stefan Sołtyk miał powiedzieć: „ksiądz z pewnej parafii postawił 
pomnik psu i umieścił napis: „ś.p. tu leży pies”. Otóż widzicie do czego są zdolni 
żydzi, jak ośmieszają naszą religię. Jak my napiszemy artykuł o bojkocie, to 
zaraz jest skonfiskowany, a takie świństwo cenzura przepuściła”. 
k. 15 Informacja o pojawieniu się na gmachu sejmiku szeregu napisów „Precz z 
żydami” i „Polska dla Polaków”. 
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k. 16 Zebranie SN w Radomiu, na którym Stefan Podczaski miał nawoływać: 
„Na razie prowadzimy bojkot, ale to mało gdyż bojkotem nic nie zrobimy. 
Musimy wziąć się za pałki i karabiny, mamy dosyć tych parszywych i 
zawszonych żydów. Dosyć już mamy obecnych Rządów sanacyjnych, bo to są 
wszyscy żydzi i komuniści. Minister Beck żyd, Minister Kościałkowski żydówkę 
ma za żonę i wszyscy są pachołkami żydowskiemi. 
Najprzód musimy się wziąć za żydołaków a potem za tych pachołków”. 
10.06.1936 dzień przed uroczystością Bożego Ciała, w których członkowie SN 
planowali wziąć udział. 
k. 34 Pobicie Moszka Guta 13.03.1936 r. w Zakrzowie przez Józefę Baćmagę i 
Teresę Chłopeckę (ta druga skazana na tydzień aresztu w zawieszeniu na 2 
lata). 
k. 69 Podkopanie przez narodowców grobli na rzece Radomce w celu 
unieruchomienia młyna Icka Majera Łęgi. 
k. 86‐86a Manifestacja SN w Przytyku: „[Wincenty] Korczak na czele kilkunastu 
dziewcząt i chłopaków przeszedł szosą przez Podgajek. Dziewczęta śpiewały 
piosenki antyżydowskie, zaś chłopaki rzucali kamieniami w mieszkania 
żydowskie. Od tych kamieni wybito szybę w mieszkaniu Midli Małc, Cukra 
Pinkusa i Małc Motka. Pozetem uderzony został kamieniem Małc Motek”.  
k. 98 Wtargnięcie 2 dziewczynek (13 i 14 lat) do domu Borucha Borensztajna, 
które „groziły mu, że tejże nocy będzie wraz z rodziną wyrżnięty, poczem z 
mieszkania wyszły i poczęły obrzucać jego mieszkania kamieniami. 
k. 99 Obrzucanie kamieniami przez kilkunastu małych chłopców domku 
Herszka Szterka. 
k. 102 Podejrzenia komisarza J. Ostrowskiego, że „bicie szyb jest prowokacją, 
gdyż w przeciwnym razie nie otrzymaliby zapomóg”. Szyby były wybijane na 
krótko przed przybyciem delegacji Komitetu Pomocy Żydom Przytyckim, która 
miała orzec o dalszym udzielaniu zapomóg tutejszym Żydom. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 219, język polski, rękopis i 
maszynopis] 
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