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Wyniki kwerendy dotyczącej wojny polsko-bolszewickiej 

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W Piotrkowie Trybunalskim     
www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl 

 

 

Lp. Zespół archiwalny Sygnatura Zawartość / Uwagi  

1 Akta gminy Grabica 

Nr zespołu: 48/416 

  

2 Akta gminy Krzyżanów z 
siedzibą w Siomkach 

Nr zespołu: 48/27 
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3 Akta gminy Rozprza 

Nr zespołu: 48/32 

585 „Do braci włościan” – odezwa Patronatu Poborowego przy Okręgu Wojskowym w 
Piotrkowie. Piotrków. Druk ulotny zachęcający do wsparcia materialnego 
rekrutów do Wojska Polskiego 

4 Akta gminy Woźniki 

Nr zespołu: 48/37 

  

5 Akta miasta Piotrkowa 

Nr zespołu: 48/9 

 Zawartość zespołu w dużej mierze pokrywa się z potencjałem informacyjnym akt 
szczebla powiatowego, wnosząc wiele informacji m.in. w zakresie kwaterunku 
wojskowego i świadczeń wojennych piotrkowian. Sytuacja w przypadku 
dokumentacji gmin prezentuje się w sposób niezwykle zróżnicowany, głównie ze 
względu na stan zachowania i kompletności poszczególnych zespołów. Spośród 
akt gminnych największą wartość mają jednostki dotyczące powinności 
wojennych społeczeństwa. Nie są to tylko lapidarne zestawienia ilościowe, ale 
pisma omawiające często stosunek ludności do świadczeń, ukazujące także 
trudności bądź sukcesy w wypełnianiu poszczególnych zobowiązań. 
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6 Archiwum Kamockich z 
Kocierzowych 

Nr zespołu: 48/176 

33 Zdjęcia ofiar mordów bolszewickich na Wołyniu. Cykl fotografii ukazujących 
zwłoki ofiar mordów bolszewickich na Wołyniu w 1920 r. Zdjęcia drastyczne. 

7 Dowództwo 26 Pułku Piechoty 
w Piotrkowie 

Nr zespołu: 48/1231 

1 Przykładowy rozkaz Dowództwa 26 Pułku Piechoty w Piotrkowie ukazujący 
funkcjonowanie jednostki formowanej w Piotrkowie. 

8 Komisariat Rządu Ludowego w 
Piotrkowie 

Nr zespołu: 48/909 

 Zawartość ujmuje w sposób całościowy życie gospodarcze, społeczne i polityczne 
powiatu piotrkowskiego. Szereg jednostek archiwalnych bezpośrednio nawiązuje 
do spraw z zakresu m.in. kwaterunku wojskowego, świadczeń materiałowych na 
rzecz wojska, poboru wojskowego i nadzorowania przez władze powiatowe życia 
politycznego w regonie. 
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9 Liga Kobiet Pogotowia 
Wojennego w Piotrkowie 

Nr zespołu: 48/91 

2 Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie – Sprawozdanie za rok 1920.  
Sprawozdanie z działalności jednej z najważniejszych społecznych organizacji 
działających na rzecz żołnierzy polskich, ukazuje zakres działania piotrkowskich 
struktur Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w kulminacyjnym roku wojny polsko-
rosyjskiej 1919-1921. 

10 Powiatowa Komenda 
Uzupełnień w Piotrkowie 

Nr zespołu: 48/893 

  

11 Starostwo Powiatowe 
Piotrkowskie 

Nr zespołu: 48/1 

 Zawartość ujmuje w sposób całościowy życie gospodarcze, społeczne i polityczne 
powiatu piotrkowskiego. Szereg jednostek archiwalnych bezpośrednio nawiązuje 
do spraw z zakresu m.in. kwaterunku wojskowego, świadczeń materiałowych na 
rzecz wojska, poboru wojskowego i nadzorowania przez władze powiatowe życia 
politycznego w regonie. 
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12 Starostwo Powiatowe 
Piotrkowskie 

Nr zespołu: 48/1 

1015 Protokół lustracji zabudowań w folwarku Bujny, zajętych na potrzeby 580 
Eskadry Salmsonów, Bujny k. Piotrkowa. Dokumentacja związana z oceną strat w 
wyposażeniu i zabudowaniach folwarku, wynikających z funkcjonowania w nim 
jednostki polskiego lotnictwa wojskowego od lipca 1919 r. do początku 1920 r. 

13 Starostwo Powiatowe 
Radomszczańskie 

Nr zespołu: 48/668 

  

14 Wydział Powiatowy w 
Piotrkowie 

Nr zespołu: 48/2 

 Zawartość ujmuje w sposób całościowy życie gospodarcze, społeczne i polityczne 
powiatu piotrkowskiego. Szereg jednostek archiwalnych bezpośrednio nawiązuje 
do spraw z zakresu m.in. kwaterunku wojskowego, świadczeń materiałowych na 
rzecz wojska, poboru wojskowego i nadzorowania przez władze powiatowe życia 
politycznego w regonie. 
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15 Wydział Powiatowy w 
Piotrkowie 

Nr zespołu: 48/2 

133 Pismo Komitetu Nauczycielskiego w Piotrkowie do Sejmiku Powiatowego w 
Piotrkowie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi na umundurowanie 
dla nauczycieli pełniących służbę ochotniczą w Wojsku Polskim. Dwustronny 
dokument zawiera listę ponad trzydziestu nauczycieli z terenu powiatu 
piotrkowskiego, którzy ochotniczo wstąpili do Wojska Polskiego w 1920 r. 

Pismo Koła Opieki nad Uczniem-Żołnierzem w Piotrkowie do Sejmiku 
Powiatowego w Piotrkowie w sprawie organizacji wsparcia materialnego dla 
uczniów piotrkowskich szkół, uczestników wojny polsko-rosyjskiej z lat 1919-1921. 
Pismo zawiera informacje o udziale około trzystu uczniów piotrkowskich szkół w 
wojnie. 

Rozliczenie wydatkowania środków pozyskanych drogą nadzwyczajnego 
podatku komunalnego w powiecie piotrkowskim w 1920 r. Zestawienie ukazujące 
rodzaj i zakres zakupów wyposażenia i prowiantu dla Wojska Polskiego ze 
środków pozyskanych drogą nadzwyczajnego podatku i przekazanych do 
dyspozycji Obywatelskiemu Komitetowi Obrony Państwa w Piotrkowie. 

16 Wydział Powiatowy w 
Radomsku 

Nr zespołu: 48/99 

 Dokumentacja o charakterze sprawozdawczym i analitycznym. Poszczególne 
jednostki archiwalne zawierają zarówno instrukcje i wymogi władz wyższych 
instancji, opracowania własne, a co ważne nierzadko obfitą korespondencję z 
urzędami podległymi (podstawy własnej sprawozdawczości np. starostwa). 
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17 Zbiór Fotograficzny 

Nr zespołu: 48/192 

  

18 Zbiór Karbowskich 

Nr zespołu: 48/543 

  

19 Zbiór Kazimiery Strzeleckiej 

Nr zespołu: 48/348 
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20 Zbiór Plakatów i Druków 
Ulotnych 

Nr zespołu: 48/190 

6122 Obwieszczenie Dowództwa Garnizonu w Piotrkowie o przebiegu obchodów 
święta Armii Ochotniczej w dniu 18 lipca 1920 r. Plakat zapraszający lokalną 
społeczność, przedstawicieli władz i różnych instytucji, a także pozostających 
jeszcze na terenie Piotrkowa ochotników, do udziału w uroczystej mszy polowej i 
obchodach święta Armii Ochotniczej. 

21 Zbiór Plakatów i Druków 
Ulotnych 

Nr zespołu: 48/190 

5626 Odezwa Piotrkowskiego Komitetu Obywatelskiego do mężczyzn z terenu 
powiatu piotrkowskiego o uczestnictwie w ćwiczeniach wojskowych. Plakat z 
odezwą o organizacji ćwiczeń wojskowych dla mężczyzn w wieku 25-50 lat 
zwolnionych z obowiązku służby wojskowej, celem przygotowania do 
pomocniczej służby wojskowej. 

22 Akta miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego 

Nr zespołu: 49/7 
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23 Zbiór Plakatów i Druków 
Ulotnych 

Nr zespołu: 49/127 

  

 


