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Descriptive Summary 
 
Title:  Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Opocznie (Sygn. 1187): County Command  
of the State Police in Opoczno 
 
Dates:  1933‐1936 
 
Accession Number:  2016.18.1 
 
Record Group Number:  RG‐15.466 
 
Creator: Komenda Powiatowa Policji w Opocznie 
 
Extent:  1,360 digital images:  PDF (762 MB) 
 
Repository:  United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, 

Washington, DC 20024‐2126 
 
Abstract:  Pre‐war records of the State Police in Opoczno, Poland, 1933‐1936.  Includes reports of police 
officers and informants on political, social and labor organizations, and  communist activities among the 
Jews. 
 
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 Opocznie (Sygn. 1186), 1933‐1936, RG‐15.466, 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 

 
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, June 2016. 
 
Scope and Content of Collection 
Police reports, surveillance books, an inspection of dactyloscopic cards, an album of criminals, a journal 
of a service inspection, reports by police officers and informers related to political, social and labor 
organizations, and records related to communist activities among the Jews. 
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System of Arrangement 
 
Arranged in seven series:  
1. Reports of the district police in Opoczno, 1933 
2. Materials related to the Polish Communist Party (KPP) Przysucha‐Opoczno, 1933  
3. Police reports on the activities of the National Party, 1934‐1936, 1938 
4. Surveillance records of the provincial police, 1932‐1933  
5. Control of fingerprint cards; 1932‐1938  
6. Photoalbum of criminals from the county Opoczno (album was established in April 25, 1932)  
7. Police station in Odrzywół: Journal of control of police services, 1935. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Komunistyczna Partia Polski. 
Komunistyczny Związek Młodzieży Polski. 
Kamunistychnai ︠a︡  partyi︠a︡  Zakhodni ︠a︡ ĭ Belarusi. 
Stronnictwo Narodowe. 
 
Genre/Form: 
Albums. 
Dactyloscopic cards. 
Reports. 
 
Geographic Name: 
L'viv (Ukraine) 
Odrzywół (Poland) 
Opoczno (Poland) 
Podwołczysko (Poland) 
Przysucha (Poland) 
Skarżysko‐Kamienna (Poland) 
Smardzewice (Poland) 
 
Topical Term: 
Police‐‐Poland‐‐Opoczno‐‐History‐‐20th century. 
Crime and criminals‐‐Poland‐‐Opoczno‐‐History‐‐20th century. 
Polish people‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Opoczno‐‐20th century. 
Jews‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Opoczno‐‐History‐‐20th century. 
Communism and Judaism‐‐Poland‐‐Opoczno‐‐History‐‐20th century. 
Antisemitism‐‐Poland‐‐Opoczno‐‐History‐‐20th century. 
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k. 7 Poszukiwania grupy komunistycznych działaczy. Wśród nich także Żydów. 
k. 24 Meldunek o „znacznym ożywieniu politycznym wśród organizacji żydowskich 
(...) w szczególności (...) skrajnie lewicowych” posługujących się „żargonem” (jęz. 
jidysz?) w celu utrudnienia kontroli ze strony policji. Komendant Zdzisław 
Eljaszewicz poleca pozyskanie informatorów – Żydów w łonie tych organizacji aby 
móc lepiej rozeznać się w ich działalności. 
k. 30 Poszukiwanie Majera Mandla za działalność w KPP. 
k. 35 Pismo o wydalenie z Francji za działalność komunistyczną 4 obywateli polskich 
pochodzenia żydowskiego (dane osobowe) przesłane do wiadomości i 
wykorzystania na wypadek ich powrotu do kraju. 
k. 63 Ostrzeżenie przed przyjazdem „wileńskiej żydowskiej trupy” teatralnej, która 
pod pozorem wystawiania sztuk prowadzi działalność komunistyczną. Jej członkami 
są Frankiel Licht i [Abram?] Chewel. 
k. 71 Wólf Dubiński i Józef Pinkus podejrzani o działalność komunistyczną. 
k. 89 Nakaz inwigilacji Mojżesza Ornowicza. 
k. 91 Poszukiwania Maksa Leibela, działacza komunistycznego. 
k. 97 Poszukiwania Majera Cukiera, działacza komunistycznego. 
k. 99 Poszukiwania Icka Bratmana (KPP). 
k. 104 Odpis broszurki agitacynej poświęconej ciężkiemu położeniu żydowskich 
robotników. 
k. 105 Meldunek o antysemickich ulotkach kolportowanych przez Stronnictwo 
Narodowe. 
k. 112 Poszukiwanie Miry Wajsman (KPZB). 
k. 119 Poszukiwanie Natana Tirangla, członka Klubu Komunistycznego. 
k. 121 Inwigilacja Hugo Langera. 
k. 123 Polecenie likwidacji wszelkich możliwych „zajść antyżydowskich” w czasie 
mającej się odbyć przedświątecznej (Wielkanoc) akcji antyżydowskiej OWP. 
k. 147 Poszukiwanie Juana v. Jana v. Abrama Jarosso Roggini v. Rogoff v. Jaige 
/Chaim/ Jallovsky v. Jallogsky opisanego jako „niebezpieczny przestępca i działacz 
komunistyczny”, wydalony z Kolumbii za próby rozruchów komunistycznych. 
k. 153 Poszukiwanie Natana Edensztajna (KPP). 
k. 159 Poszukiwanie niejakiego Gawryłowicza, Żyda z południowej Polski 
podejrzanego o działalność komunistyczną. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, 176 stron, język polski, 
rękopis i maszynopis] 

Sygn. 3  Raporty policyjne z działalności Stronnictwa Narodowego 1934‐36, 1938 
 
k. 2‐3 Drobni żydowscy kramarze zmuszeni do opuszczenia wsi Zachorzów przez 
przemarsz 400 chłopów podburzonych przez SN.  
k. 4‐4a Opis uroczystości SN we wsi Smardzewice, na której obszerne fragmenty 
przemówień poświęcone było Żydom mieszkającym w Poslce. 
k. 5 Zebranie SN w Odrzywole o podobnej treści. 
k. 7‐8 Poświęcenie proporców SN w Studziannie, na którym miało paść 
stwierdzenie: „Polską powinni żądzić polacy [pis. org.], a nie żydzi, którzy są zagładą 
Narodu Polskiego, a sanacja ich toleruje”. 
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k. 9 Zebranie w lokalu SN w Opocznie, gdzie odnośnie do zajść w Odrzywole miało 
paść stwierdznie: „nie mamy co żałować parszywych żydów, że dostali trochę 
kijami”. 
k. 10 „Ekscesy antyżydowskie” i zebranie SN w Odżywole. Zamykano sklepy 
żydowskie i pobito 4 Żydów. Na wcześniejszym zebraniu oskarżano Żydów o 
zabijanie nożem w plecy działaczy SN w Warszawie, Wilnie i Lwowie. 
k. 11‐11a Bojkot straganów żydowskich w Przysusze (w efekcie którego by zachęcić 
chrześcijan Żydzi oferowali im chleb za 20 groszy, czyli 5 gr. taniej niż oferowali 
piekarze chrześcijańscy. Piekarze żydowscy sprzedawali innym Żydom chleb po 25 
gr.). 
k. 12‐12a Meldunek z Opoczna: „obecnie panuje zupełny spokój, jednak jak się daje 
zaobserwować ludność opanowana przez SN jest nadal w podnieceniu w stosunku 
do żydów”. 
k. 13‐13a, 15‐15a, 17‐18a, 20‐20a, 30‐30a, 32‐34a, 37‐38a, 40‐40a,  47‐47a, 50‐50a, 
52‐59a, 61‐61a, 63‐64a, 67‐67a, 74‐75a, 78‐83a, 86‐91a, 93‐93a, 96‐109, 111‐118, 
120, 123, 125‐136a, 139‐143a, 145‐148, 150‐151, 153‐154, 161 Kolejne meldunki o 
konfliktach na linii SN‐miejscowi Żydzi. 
k. 29‐29a Zebranie SN w Klwowskiej Woli. Referat wygłosił Mieczysław Wijata z 
Opoczna” „My jesteśmy armią żołnierzy. Mamy walczyć z żydami, komunistami, 
socjalistami i frontem ludowym. Walczymy o lepszą przyszłość, o odżydzenie Polski. 
Walczymy o zmniejszenie praw żydowskich. Żydzi w Wilnie, Lwowie i Białymstoku 
strzelali do naszych żołnierzy, lali na nas gorącą wodę. W biały dzień zamordowali 
wachmistrza ułanów polskich. Musimy odebrać im handel. (...) Słyszeliście jak w 
Częstochowie witano nas: Niech żyje Odrzywół, Niech żyje Opoczno”. 
k. 35 „zgłosił się na tut. Posterunku P.P. Josek Kohn, lat 61, syn Hersza‐Lejby, 
handlarz z Nowego Miasta i zameldował, że przed kilkunastoma minutami, podbiegł 
do niego Stanisław Podkowiński, członek SN, zam. w Odrzywole, uchwycił go za 
boki, uniósł do góry i bez żadnej racji rzucił go o ziemię, w skutek czego donióśł 
obrażeń cielesnych.” 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, 161 stron, język polski, 
rękopis i maszynopis] 

Sygn. 4  Dzienniki inwigilacyjne komendy wojewódzkiej PP z lat 1932‐1933  
  
k. 2 Poszukiwania przez PP pow. żółkiewskiego Kazimierza Kurysia, Eisiga Lublina i 
Izraela Froindlicha przyłapanych na noszeniu worków napakowanych rzeczami 
pochodzącymi z kradzieży. 
k. 13 Poszukiwania N. Ickowicza, który uciekł z domu w Wilnie. 
k. 15 Poszukiwanie szewca, Dawida Schaffera, który pozostawił żonę bez środków 
do życia w Stanisławowie. 
k. 29 List gończy za Chaną Nechą Szmajser z Radomia. 
k. 31 Poszukiwania Izaka Eisenberga oskarżonego o wyłudzenie pieniędzy od 
właścicieli pensjonatów. 
k. 33 Ustalanie miejsca pobytu Alberta Nirenberga, byłego właściciela Domu 
Handlowego we Lwowie. 
k. 34 Ustalanie miejsca Mendla Rubina. 
k. 40 Zakwestionowanie biżuterii u Herszka Szmajsera w Lublinie.  
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k. 44 W synagodze w Skarżysku‐Kamiennej powiesił się nieznany z imienia i 
nazwiska 25‐letni Żyd (7 XII 1932 r.). 
k. 46 Poszukiwania Małki Szerman, która nie wróciła do domu. 
k. 47 Poszukiwania Dawida Lewinsona, cukiernika z Podwołczysk, który udał się w 
niewiadomym kierunku zostawiając żonę i 5 dzieci. 
k. 52 Poszukiwany Josek Rajzman z Lublina za kradzież biżuterii. 
k. 53 Poszukiwany Baruch Leser z Krakowa za sprzeniewierzenie towarów Izaka 
Horowicza. 
k. 54, 56, 58, 60‐61, 63, 67, 72, 74‐76, 79‐81, 84, 93, 108‐110, 113, 118, 122, 128‐
130, 134, 146, 152, 156, 160, 163,164  Podobne sprawy.  
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, 172 stron, język polski, 
rękopis i maszynopis] 

Sygn. 5  Dzienniki inwigilacyjne; 1932‐1933 
 
Poszyt, stan dobry, maszynopis, j. polski; s. 173 

Sygn. 6  Kontrola kart daktyloskopijnych; 1932‐1938 
 
akta luźne, stan dobry, maszynopis, j. polski, s.4 

Sygn. 7  Album przestępców powiatu opoczyńskiego założony 25 kwietnia 1932 r. 
 
Jednostka składa się z kilkudziesięciu w większości nie podpisanych fotografii 
przestępców w trzech ujęciach. Czasem tylko podpisy np. k. 76 (na odwrocie) Załma 
Wróblewski (dane osobowe) – kradzież konia i wozu itp. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, paginowane, 87 stron, język polski, 
rękopis i maszynopis] 

Sygn. 8  Posterunek policji państwowej w Odżywole. Dziennik – kontrola służby (1935) 
 
Jednostka zawiera opis dzień po dniu wszystkich czynności służbowych 
funkcjonariuszy posterunku. 
 
[teczka szara, stan akt do konserwacji, akta luzem, paginowane, 375 stron, język 
polski, rękopis i maszynopis] 
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