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Descriptive summary 
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Das Kommando der Polnischen Polizei des Kreises Radom (Selected records) 
 
Dates: 1940-1944 
 
Accession number: 2018.47.1 
 
Creator: Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa 
 
Extent: 2 microfilm reels; 35 mm 
 
Repository:  United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, 

Washington, DC 20024-2126 
 
Languages: Polish 
                     German 
 
 
Scope and content of collection 
Administrative and personal files, reports about fire and assaults, summons, leading people avoiding the 
so-called Construction Service (Baudienst) and farmers, people wanted by the Employment Office 
(Arbeitsamt), operations ordered by German Police and reports about various incidents on the area of 
the Radom county. The materials constitute remnants of files of the Polish Police (the so-called “blue 
police”) county command in Radom (within the occupier’s boundaries, i.e. along with a territory of 
entire pre-war Kozienice County). The files were excluded from the County Starosty (Kreishauptman) 
Radom collection. 
 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access:  No restrictions on access. 
 
Restrictions on 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 
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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 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:  Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website 

for guidance. 
 
Acquisition information:  Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Radomiu, Poland, 

Sygn. 695. The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the filmed 
collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in March 2018. 

 
Existence and location of originals:  Archiwum Państwowe w Radomiu 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2018. Finding aid formatted by Tia Smith, 2018. 
 
 
System of arrangement 
Arranged in one series: 1. Remnants of files of the Polish Police in Radom district, Policja Polska 
Generalnego Gubernatorstwa, 1940-1944. 
 
 
Indexing terms 
Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa. 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei. Schutzstaffel. Sicherheitspolizei. 
World War 1939-1945--Atrocities--Poland--Radom. 
Police administration--Poland--History--Occupation, 1939-1944. 
Criminals--Poland--Radom--History--20th century. 
Białobrzegi (Poland) 
Jastrzęb (Poland) 
Kolonia-Lisów (Poland) 
Kostrzyń (Poland) 
Kozienice (Poland) 
Krzywda (Poland) 
Piastów (Poland) 
Pionki (Poland) 
Płachty (Poland) 
Poland--History--Occupation, 1939-1945. 
Radom (Poland : Powiat) 
Radom (Poland) 
Correspondence. 
Registers. 
Reports. 
Summons. 
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CONTAINER LIST 

 
Zespół tworzą szczątkowo zachowane akta radomskiej komendy powiatowej (w granicach okupacyjnych, 
tzn. wraz z obszarem całego przedwojennego powiatu kozienickiego) Policji Polskiej tzw. „granatowej”. 
Akta zostały wyłączone  z zespołu radomskiego Starosty Powiatowego (Kreishuaptmanna). Sprawy 
organizacyjne i personalne, meldunki o pożarach i napadach, wezwania lub doprowadzanie osób 
uchylających się od Służby Budowlanej i rolników, osoby poszukiwane przez urzędy pracy, akcje zlecone 
przez niemiecką policję i meldunki z terenu powiatu radomskiego o różnych wypadkach. 

 

Numer rolki: 
 

Numer teczki i opis: 
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1 1,  
Sprawy organizacyjne i personalne, meldunki o pożarach i napadach, wezwania 
lub doprowadzanie osób uchylających się od Służby Budowlanej i rolników, j. 
niemiecki i polski. 1940-1943, s. 402 
 
M.in. dot. urlopowania polskich urzędników policyjnych, wyposażenie polskiej i 
ukraińskiej policji w rowery, dot. wykazy personalne polskich oficerów policji z 
sierpnia 1940 r. Korespondencja urzędowa Policji Porządkowej w GG (m.in. dot. 
oddawania honorów przez policję polską, zapotrzebowania na bieliznę dla policji 
pol. i ukraińskiej, okólnik dot. ubezpieczenia społecznego, dot. finansowania policji 
polskiej, propagandy nieprzyjacielskiej za pomocą ulotek, dodatków na 
umundurowania pol. i ukr. policji, zapotrzebowania ręcznych kajdanek, kosztów 
utrzymania polskiej policji, konieczność meldowania zmian w statusie rodzinnym, 
spis targowisk w GG w 1942 r., Obwieszczenie dot. cen urzędowych, rozliczenia 
delegacji (diety, koszty podróży) w 1942 r., dot. ścigania prywatnych należności, 
listy gończe, znalezienia zakopanych zwłok dziecka,  podejrzenia wzniecenia 
pożarów, m. in.  w Radomiu i miejscowości Płachty, gm. Suchowola,  we wsi 
Piastów, gm. Wielogóra, Kostrzyń, gm. Potworów, wsi Kolonia-Lisów, gm. Jedlińsk, 
w kwietniu i maju 1942 r. uderzenia gromu w dom mieszkalny i wskutek tego 
wybuchu pożaru, inny przypadek – uderzenie gromu w oborę, ujęcie podejrzanej 
o kradzieże i przetrzymywanie elementów przestępczych bronią w ręku (kw. 
1942), Protokół powiadomienia o przestępstwie  z kw. 1942 r., ściągania 
prywatnych należności, cennik na buty wyr. Baty z kw. 1942 r., dot. organizowania 
Batalionów Ochronnych (kw. 1942 r.) złożony z ob. polskich, prowadzenia 
dochodzenia przeciwko Volksdeutschom (kw. 1942 r.)zmiana terminu składania 
sprawozdań z doraźnych karań (kw. 1942 r.), meldunek o samobójstwie (kw. 1942 
r.), dot. traktowania i użytkowania zajętych przedmiotów monopolowych (wódki, 
papierosów), depesza telef. Dot. doprowadzenia poszukiwanych osób (kw.942 r.), 
nakazów karnych (niezapłacenie grzywny równa się osadzenie w areszcie) z maja 
1942 r., zaświadczenia o zatrudnieniu  w firmie inżynieryjno-budowlanej, 
kradzieży krowy we wsi Ryków, gm. Wieniawa (14 maj 1942), naprawy obuwia, 
zapotrzebowania na spodnie do munduru, cały mundur, czapki, buty, inne ubranie 
(m. in. 13 lipca 1942 r.), przydziału i zmiany guzików (z orzełkami) do munduru, 
ustalenia personaliów poszukiwanych osób (w tym przypuszczalnie Żydów), dot. 
uznania za niezdolnego w służbie policji (przez komisję lekarską), stwierdzenia 
choroby (flegmona) u osób uchylających się od służby budowlanej, listy osób 
doprowadzonych do służby budowlanej, ochrony egzekutorów skarbowych z 
inspekcji podatkowej, meldunki o napadach, m. in.  dot. poszukiwania 
uzbrojonych osobników, którzy wtargnęli   do mieszkania Szczepana Kornackiego i 
dokonali kradzieży m.in. przedmiotów wartości 2400, 6000 zł. 200 zł, zegarek 
Omega, itp.) – meldunek posterunku w Radomiu z 5 lipca 1942 r. , meldunek o 
utopienie się chłopca z lipca 1942 r, informacja ile i  jaką broń o amunicję mają 
dane posterunki w Radomiu z 23 lipca i 24 1942 r. Notatka dot. używania środków 
transportu Nuer fuer Deutsche przez nie-niemiecką policję z 18 grudnia 1942 r., 
odpisy poświadczenia pracy, itp. 
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2 2,  
Sprawy personalne policji polskiej, wykazy imienne osób doprowadzonych do 
placówek Służby Budowlanej lub poszukiwanych przez urzędy pracy, 1942, s. 483. 
Język polski i niemiecki. 
 
M.in. dotyczy: usuwania guzików z orzełkami z uniformów policyjnych i 
zastąpienia ich gładkimi, odstawienia/doprowadzenia  do obozu pracy 
przymusowej, meldunków o napaści zbrojnej w celach rabunkowych (w tym do 
mieszkań) wraz z  dokładnym opisem przestępstwa, zrabowanego mienia i 
podaniem rysopisu przestępców, kradzieżach; niektóre kradzieże banalne, np. 
kradzież kartofli z kopca,  itp., meldunków odnośnie ilości posiadanej broni i 
amunicji na danym posterunku, zgłoszenia ew. nieuzasadnionych braków, np. 
ilości amunicji, poszukiwań osób (przeprowadzenia poufnych wywiadów) na 
danym terenie/pod wskazanym adresem celem dotarcia do miejsca ich pobytu,  
doprowadzeniu do Urzędu Pracy uchylających się od pracy, zaświadczeń o 
zatrudnieniu w danym przedsiębiorstwie,  zatrzymaniu podejrzanego/nich, 
osadzeniu w areszcie, nakazów aresztowania, przydziału broni (pałki, karabiny) na 
dany posterunek (reklamacja w.s. jakości), zgłoszenia/meldunki o wypadkach 
drogowych, podania o przyjęcie do pracy w policji w j. niem. i pol. wraz z 
życiorysem i różnymi świadectwami ,m.in. lekarskim o uzdolnieniu fiz. i 
umysłowym kandydata, zaświadczeniem o niekaralności, itp.,  kwestionariusze, 
meldunek o zrzuceniu i wybuchu bomby, świadectwa szkolne, instrukcji Komendy 
Policji w sprawie bloczków kontrolnych będących podstawą wpłaty gotówki z 
doraźnych nakazów karnych przez funkcjonariusza policji, meldunek dot. 
okoliczności zastrzelenia żydowskiego zbiega z Janowca, polecenia/instrukcje 
kierowane w konkretnych sprawach z komendy do poszczególnych posterunków,  
meldunki w. s. aresztowań z wyjaśnieniem dalszego  postępowania, egzekucji 
wpłaty grzywny, odbycia aresztu i wykonywania innych poleceń kierowanych z 
posterunku do komendy, pokwitowania, w sprawach administracyjnych (wykazy 
miejscowości w obrębie rejonu urzędowania), meldunki w. s. pogarszającego się 
stanu sanitarnego w powiecie, szczególnie w dzielnicach żydowskich, przydziału 
karabinów i stanu posiadania tychże na poszczególnych posterunkach, polecenia z 
Dystryktu Radomskiego o nadesłania imiennych wykazów oficerów i szeregowych 
komend policji miejskiej i powiatowej wezwania do oględzin zwłok (śmierć w 
wyniku rany postrzałowej), przydziału butów, zarządzenie Gubernatora Dystryktu 
Radomskiego w. s. szerzenia się tyfusu plamistego (zakaz żebraniny), meldunki o 
pożarach, pismo o rezygnacji ze służby w policji (w Pionkach) z powodu choroby 
matki, polecenia załatwienia sprawy kierowane z jednostki nadrzędnej do 
poszczególnych posterunków, protokół przesłuchania w. s. kradzieży w Żukowie, 
wykaz policjantów posiadających rodziny na terenie Rzeszy, protokół zdawczo-
odbiorczy (posterunek w Kozienicach), pismo Dowódca Policji Porządkowej do 
wiadomości wszystkich policjantów polskich w. s. zorganizowania Batalionu 
Ochrony złożonego z ob. polskich do pracy na nowych terenach wschodnich, 
wniosek o kandydatury (którzy służyli w armii polskiej).     
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2 5,  
Akcje zlecone przez niemiecką policję i meldunki z terenu pow. Radom o różnych 
wypadkach. Wykazy imienne osób zbiegłych lub uchylających się od obowiązku 
pracy m.in. w Służbie Budowlanej, 1942, s. 610. Język niemiecki i polski.  
 
M.in.: okólniki Sicherheitspolizei Kriminalposten do Komendy Powiatowej Polici 
Polskiej w Radomiu, notatki w. s. poszukiwań ściganych osób, wnioski o przyjęcie 
żandarmów wojskowych i strażników granicznych, pisma w. s. doprowadzenia 
uchylających się do Urzędu Pracy, pisma w. s. ustalenia miejsca pobytu 
poszukiwanych osób, pismo w. s. zmiany siedziby posterunku w Białobrzegach, 
roszady stanowisk (odkomenderowania) na posterunkach w różnych 
miejscowościach, protokół zdawczo-odbiorczy zw. z przenosinami posterunku w 
Kozienicach, podania o brakującą odzież dla siebie i rodzin od pracowników policji 
do Komendy Powiatowej, sprawy kadrowe (zwolnienie kontrolera cen) w Firleju i 
Mariampolu, imienne listy zbiegłych/poszukiwanych robotników ze Służb 
Budowlanych w poszcz. miejscowościach, poszukiwanie policjantów gotowych do 
pracy w ochronie łowieckiej/zwalczaniu przestępstw łowieckich (brak chętnych na 
różnych posterunkach), ochrony egzekutorów skarbowych z inspekcji podatkowej, 
zapotrzebowania na umundurowanie policji polskiej (w tym materiałów do uszycia 
mundurów), dyrektywy dot. miejsca wykonania usługi, itp., meldunki o 
kradzieżach i napaści z bronią w ręku (m. in. wieś Krzywda, gm. Grabów, Wierzbica 
(zabójstwo), wykazy istniejących aresztów gminnych i wiejskich, spór o 
użytkowanie roweru posiadanego przez jednego funkcjonariusza przez drugiego 
(Kozienice), raport dot. znalezienia balonika z pustą puszką blaszaną, który spadł w 
Jastrzębiu. 
 

 


