
Radom, dnia 26 października 1942 

Komendant  

Policji Bezpieczeństwa i SD 

Dystryktu Radom 

B. Nr. 10 374/42 g – III B – 

Tajne! 

[pieczęć:] [placówka zewnętrzna Piotrków 

  wpłynęło: 30.10.42 załączniki: … 

  teczka: III b i  […] Nr.: 1200/40 g 317/41 g 

  referent: [nieczytelne] ] 

 

Do wszystkich placówek zewnętrznych 

i komisariatów kryminalnych 

według rozdzielnika 

(pismo tajne) 

 

Dotyczy: polskiego święta narodowego w dn. 11. 11. 1942 

Sprawa: moje pismo okólne z dnia 6.11.1941 

 

Nawiązując do mojego wyżej wymienionego pisma okólnego proszę, by podjąć te same środki 

bezpieczeństwa na dzień polskiego święta narodowego w dniu 11 listopada, i o przebiegu 11.11.1942 

r. oraz jakichkolwiek szczególnych spostrzeżeniach zameldować mi najpóźniej do dnia 14.11.1942 r. 

Ważne wydarzenia należy meldować natychmiast, w miarę możliwości telefonicznie. 

 

Podpisano: Liphardt 

[pieczęć okrągła z orłem hitlerowskim:] [Komendant policji bezpieczeństwa i SD w dystrykcie Radom] 

Za zgodność: (-) [podpis nieczytelny] 

pracownik kancelarii 

Rozdzielnik: 

Placówki zewnętrzne: Częstochowa  Komisariaty kryminalne: Opatów 

   Kielce       Starachowice 

   Piotrków [podkreślono czerwoną kredką]  Busko 

   Tomaszów      Jędrzejów 

   Ostrowiec      Radomsko 

          Końskie 



[pieczęć:] 

[Komendant policji bezpieczeństwa i SD 

w dystrykcie Radom 

Placówka zewnętrzna Piotrków 

l.b. Nr 317/42 g] 

Piotrków, dnia 3.11.1942 

 

1/ placówka policji ochronnej i oddział żandarmerii w Piotrkowie zostały powiadomione pisemnie. 

2/ osoby V-W [informatorzy i agenci] zostały poinformowane. 

3/ obiegiem: wszyscy członkowie placówki do wiadomości i uwagi 

4/ przedłożyć dn. 11.11.1942 Sd. Winklerowi w celu raportowania do Radomia 

5/ ZdA – IV A 3 

 

Za zgodność: 

(–) [podpis nieczytelny] 

 

Uwaga:  

W dniu 12.11.1942 r. zameldowano telefoniczne do Radomia do SS-Hauptsturmführera Fuchsa o 

negatywnych wynikach. 

Winkler 

[podpis odręczny] 

SS-Hauptsturmführer 



Radom, dnia 6 listopada 1941 

Komendant policji bezpieczeństwa i SD 

w dystrykcie Radom 

B. Nr 1341/40 g – III B 3 

[dekretacje odręczne:] [IV A 3] [III b 1] [317/41 g] [1200/41] 

Tajne! 

[pieczęć – prezenta:] [Placówka zewnętrzna Piotrków 

    wpłynęło: 8.11.41 załączniki: … 

    znak akt: …  nr dziennika: 317/41 g 

    referent: …] 

 

Do wszystkich 

Placówek zewnętrznych i 

Komisariatów kryminalnych 

 

Dotyczy: polskie święto narodowe w dniu 11.11.1941 r. 

Sprawa: moje pismo okólne z 6.11.1940 r. B. Nr 1341/40 g. 

 

Od kilku tygodni bieżąco poufnie donosi się, że ze strony polskiego ruchu oporu w dniu święta 

narodowego, 11.11.1941 r., winny zostać przeprowadzone polityczne demonstracje. Jak dotąd nie są 

znane bliższe szczegóły, jednak zameldowano z bezwzględnie wiarogodnego źródła, że organizacja 

wojskowa „PZP”, o której już dokładniej powiadamiałem, w nocy na 11.11.1941 r. w okolicy 

Tomaszowa we wszystkich wsiach i miasteczkach umieści transparenty z napisem „Polska Zwycięży” – 

Polska zwycięży – jak również będzie rozprowadzać ulotki wzgl. rozlepiać na widoku publicznym. 

Jakoby taka akcja ma zostać przeprowadzona na całości byłych polskich terytoriów. 

Komendant policji porządkowej w dystrykcie Radom zostało o tym również powiadomiony z 

prośbą, by nakazał podległym formacjom policyjnym wzmocnioną służbę patrolową we współdziałaniu 

z miejscową policją bezpieczeństwa. 

Podaję powyższe tym samym do wiadomości z prośbą, by odpowiednio nastawić informatorów i 

współpracowników, i utrzymywać niezbędny kontakt z miejscową policją i żandarmerią. 

O przebiegu 11.11.1941 r. i szczególnych spostrzeżeniach proszę powiadomić najpóźniej do godz. 

10:00 dnia 14.11.1941 r. Ważne wydarzenia należy meldować bezzwłocznie, w miarę możliwości 

telefonicznie. 

Podpisano: Liphardt  

| 



[pieczęć okrągła z orłem hitlerowskim:] [Komendant policji bezpieczeństwa i SD w dystrykcie Radom] 

Za zgodność: (-) [podpis nieczytelny] 

pracownik kancelarii 

 

Rozdzielnik: 

Placówki zewnętrzne: 

Częstochowa 

Kielce 

Ostrowiec 

Tomaszów 

Piotrków [podkreślono czerwoną kredką] 

Komisariaty kryminalne: 

Radomsko 

Jędrzejów 

Busko 

Opatów 

Starachowice 

Końskie 

 

[pieczęć:] 

[Komendant 

Policji bezpieczeństwa i SD 

w dystrykcie Radom 

Placówka zewnętrzna Piotrków 

Nr dziennika       /41 g – III B –] 

Piotrków, dnia 10.11.1942 

1/ wszystkim pracownikom placówki natychmiast do wiadomości 

2/ przedłożyć referentowi sprawy 

W zastępstwie [brak podpisu] 

 

Ha. 

Do pkt. 1/ 

[następują słabo czytelne parafki pracowników SiPo i daty zapoznania się z pismem] 

 



Piotrków, dnia 11.11.1941 

Policja Ochronna – Oddział 

w Piotrkowie 

Do 

Placówki zewnętrznej Policji Bezpieczeństwa 

Piotrków 

 

Według dalszych ustaleń zostało naniesionych na domach w dzielnicy żydowskiej 5 napisów 

„Polska zwycięży” czerwoną farbą pismem szablonowym. Wysokość liter ok. 5 cm. Oba słowa napisano 

jedno pod drugim. Wszystkie napisy zostały unieczytelnione przez przekreślenie.  

Kolejna znaleziona ulotka treści wrogiej wobec państwa w załączeniu. 

1 – załącznik. 

 

(-) [podpis nieczytelny] 

Nadporucznik Rejonowy Policji Ochronnej 

[pieczęć: 

Placówka zewnętrzna Piotrków 

wpłynęło: 11.11.41 załączniki: 1 

teczka: … […] numer: … 

referent: Hobel 

(-) [nieczytelna parafa] ] 

 



Piotrków, dnia 11.11.1941 

Policja Ochronna – Oddział 

w Piotrkowie 

Do 

Placówki zewnętrznej Policji Bezpieczeństwa 

Piotrków 

 

Według dalszych ustaleń zostało naniesionych na domach w dzielnicy żydowskiej 5 napisów 

„Polska zwycięży” czerwoną farbą pismem szablonowym. Wysokość liter ok. 5 cm. Oba słowa napisano 

jedno pod drugim. Wszystkie napisy zostały unieczytelnione przez przekreślenie.  

Kolejna znaleziona ulotka treści wrogiej wobec państwa w załączeniu. 

1 – załącznik. 

 

(-) [podpis nieczytelny] 

Nadporucznik Rejonowy Policji Ochronnej 

[pieczęć: 

Placówka zewnętrzna Piotrków 

wpłynęło: 11.11.41 załączniki: 1 

teczka: … […] numer: … 

referent: Hobel 

(-) [nieczytelna parafa] ] 

 



Piotrków, dnia 11.11.1942 r. 

Placówka Policji Ochronnej 

w Piotrkowie 

Do placówki zewnętrznej policji bezpieczeństwa 

Piotrków 

 

W załączeniu przesyłam 3 ulotki o treści wrogiej państwu. Ulotki zostały naklejone na tabliczkach z 

nazwami ulic na Obstgasse, Mittelstrasse, Wiesenstrasse i Kirchenstrasse [nazwy ulic w Piotrkowie z 

okresu wojny]. Na tabliczkach znajdowały się również kolejne ulotki tej samej treści. Tych ostatnich nie 

dało się jednak odkleić, i zostały zniszczone przez zdrapanie. Oplakatowanie zostało stwierdzone we 

wczesnych godzinach rannych przez rozesłane patrole. Podejrzanych nie ustalono.  

3 załączniki 

[nieczytelny podpis] 

Nadporucznik rejonowy policji ochronnej 

 

[pieczęć – prezenta:] 

[Placówka zewnętrzna Piotrków 

Wpłynęło: 11.11.41  załączniki: 3 

Znak sprawy: …  nr dziennika: 777/41 

Referent: Habel] 

[nieczytelna parafka] 

 



Akta Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Radom. Aussendienststelle Petrikau, sygn. 
AIPN GK 643/5A – sprawozdania Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w 
Piotrkowie odnośnie akcji  policyjnych przeprowadzonych w związku z obchodami 11 listopada w l. 
1941-1942 polskiego święta Niepodległości. 
 
 
 
Dowódca        Piotrków, 12 listopad 1941 r. 
Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa 
w Dystrykcie Radom 
Oddział w Piotrkowie 
Nr. Dz. 317/41  g – III B – 1 2 
 

1) skierować:   TAJNE! 3 
Do 
Dowódcy Policji Bezpieczeństwa  
i Służby Bezpieczeństwa w Dystrykcie Radom - Wydz. III B 3 4 - 
w Radomiu 
 
Dotyczy: Polskiego święta narodowego w dniu 11.11.1941 r. 
Akta sprawy:  Numer rozkazu 5 1340/40 g – III B 3 – z dnia 6.11.1941 r. 
Załączniki: 4 samoklejące ulotki 6 
 
 Polskie święto narodowe w dniu 11.11.1941 r. przebiegło w tutejszym okręgu spokojnie. W 
nocy 11.117 w Piotrkowie na różnych rogach ulic poprzyklejano wyłącznie ulotki, które są załącznikami 
do akt. Te ulotki zostały wykryte przez patrole we wczesnych godzinach rannych i natychmiast 
usunięte. W sumie zostało przyklejonych około 10 takich ulotek, z których większość podczas usuwania 
została zniszczona. 

Ponadto 5 napisów „Polska Zwycięży” zostało tej samej nocy wykonanych przy użyciu szablonu 
czerwoną farbą na różnych domach w Piotrkowie - wysokość liter ok. 5 cm - które również przez patrol 
we wczesnych godzinach porannych 11.11. zostały zamalowane tak, aby były nieczytelne. 
 Z powiatu ziemskiego Piotrków nie odnotowano do tej pory żadnych zajść. 
 
      Z polecenia: 
 2.) do akt III C 1 8 
      [nieczytelny podpis] 
            Ha. 9 
 
Uwaga 10 Dnia 13.11.1941 r. przekazano dalekopisem 11 do Wydz. III15 
SS- szefowi szturmowemu Fuchsowi 12 
 
 
        Ha 13/11. 13 
 
 
 
 
Źródło: AIPN, GK 643/5A k. 7 (sc. 0007) 
 
tłum. Zofia Furmanek, Archiwum IPN 

1 pieczątka 
                                                           



                                                                                                                                                                                     
2 317 - nr dziennika wpisany odręcznie i /41 g - III B - maszynowo 
3 Geheim! (Tajne!) - klauzula tajności dokumentu 
4 III B 3  - symbol wydziału Gestapo  
5 Verfg. B. Nr. - Verfügung Befehlsnummer 
6 Klebezettel - dosłownie kartki (Zettel) 
7 11. listopada 
8 III C 1 – wpisana odręcznie adnotacja o włączeniu ww. dokumentu do akt sprawy (ad acta)  w podanym 
wydziale 
9 Ha - inicjały osoby sporządzającej pismo 
10 notatka odręczna 
11 fernm. - fernmelden 
12 SS-Sturmführer Paul Fuchs - szef radomskiego Gestapo (Geheime Staatspolizei – Tajna Policja Państwowa), 
zwany „Lisem z Radomia”, siejący w konspiracji spustoszenie za pomocą konfidentów, zdrajców i podwójnych 
agentów. 
13 Ha 13/11. - inicjały osoby sporządzającej adnotację i data jej sporządzenia 13 listopada 1941 r. 
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