
Strona 1 z 10 
 

Wyniki kwerendy dotyczącej wojny polsko-bolszewickiej 

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PŁOCKU    www.plock.ap.gov.pl  
 

 

Lp. Zespół archiwalny Sygnatura Tytuł jednostki Zawartość / Uwagi  

1 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

22084 Akta Rady Miejskiej o różnej 
korespondencji od dnia 10 IX 1919 r. 
do 14 II 1923 r.  Tom II. 

Pismo Magistratu m. Lwowa do Rady Miejskiej m. Płocka z 
24 września 1920 r. z wyrazami hołdu i uznania dla 
bohaterskiej ludności Płocka. 

Zaproszenie wystosowane przez Dyrekcję i Radę 
Pedagogiczną Gimnazjum Państwowego im. Marszałka St. 
Małachowskiego w Płocku do Rady Miejskiej m. Płocka do 
udziału w dniu 10 czerwca 1922 r. w uroczystości odsłonięcia 
tablicy pamięci pięciu uczniów-żołnierzy poległych za 
Ojczyznę w latach 1919-1920. 
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2 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

22086 Załączniki do protokołów Rady 
Miejskiej miasta Płocka od 18 II 
1920 r. do 23 VII 1920 r. Tom III 

Odezwa Rady Miejskiej m. Płocka wzywająca mieszkańców 
zdolnych do noszenia broni do natychmiastowego 
wstępowania w szeregi armii ochotniczej uchwalona 
podczas posiedzenia Rady w dniu 12 lipca 1920 r. 

Rezolucja Związku Zawodowego Pracowników Miejskich w 
sprawie wstępowania do armii ochotniczej pracowników 
miejskich, przyznania im na ten czas urlopu, zabezpieczenia 
bytu rodzinom ochotników oraz przyznania rodzinom 
poległych emerytur w wysokości ostatnio pobieranej pensji, 
powołania Komisji Kwalifikacyjnej decydującej o zwolnieniu 
z obowiązku służby wojskowej, przyjęta podczas 
posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 12 lipca 1920 r.  

Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Miejskiej m. Płocka w 
dniu 2 sierpnia 1920 r. Nr 287 w sprawie przekazania z 
funduszów miejskich 50 000 marek na cele obrony 
państwa i 50 000 marek na pomoc uchodźcom z Kresów. 

Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Miejskiej m. Płocka w 
dniu 2 sierpnia 1920 r. Nr 288 w sprawie wydatkowania z 
funduszów miejskich 40 000 marek na urządzenie Szpitala 
Województwa Warszawskiego dla rannych żołnierzy w 
Aleksandrowie Kujawskim. 

Odpis protokołu posiedzenia Rady Miejskiej m. Płocka w 
dniu 12 sierpnia 1920 r., na którym uchwalono budżet na rok 
1920/1921, przeznaczając ponad 1/3 dochodów miasta na 
świadczenia wojenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 
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1920 r. w sprawach: pobytu w Płocku trzy dni wcześniej (28 
VIII) premiera Witosa i ministra spraw wewnętrznych 
Skulskiego oraz artykułu P.A.T. o wrogim zachowaniu się 
ludności żydowskiej wobec polskich żołnierzy (na 
posiedzeniu stwierdzono brak przypadków współpracy 
płockich Żydów z bolszewikami), zawierający relacje 
poszczególnych radnych o panującej w mieście atmosferze 
podczas najazdu bolszewików. 

Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Miejskiej m. Płocka w 
dniu 4 września 1920 r. w sprawie uchwalenia wniosku do 
Rady Obrony Państwa o odwołanie stanu oblężenia i stanu 
wyjątkowego w mieście. 
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3 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

22087 Księga protokołów posiedzeń Rady 
Miejskiej m. Płocka 

Protokół LVI posiedzenia Rady Miejskiej m. Płocka w dniu 
20.03.1921 r. w sprawie udekorowania miasta odznaką 
pamiątkową Obrony Płocka pod nazwą „Krzyż za męstwo i 
odwagę” w dowodzie uznania bohaterstwa jego 
mieszkańców podczas walk z bolszewikami.  

Protokół posiedzenia nr LIX Rady Miejskiej m. Płocka w dniu 
10 kwietnia 1921 r. zawierający informacje nt. wizyty w 
Płocku Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
jego udziału w sesji Rady Miejskiej, podczas której 
odznaczył miasto Krzyżem Walecznych, a sam otrzymał 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Płocka. 

Protokół posiedzenia nr LXVIII Rady Miejskiej m. Płocka w 
dniu 19 sierpnia 1921 r. zwołanego dla upamiętnienia 
pierwszej rocznicy odparcia bolszewików z granic miasta i 
uczczenia bohaterów poległych w obronie Płocka, na 
którym odczytano depesze z życzeniami od Wojewody 
Warszawskiego Sołtana i dowodzącego odcinkiem płockim 
w czasie inwazji bolszewików gen. Mariusza Wysockiego. 
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4 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

22197 Księga protokołów posiedzeń 
Magistratu m. Płocka 

Protokół posiedzenia Magistratu m. Płocka w dniu 15 
sierpnia 1920 r. w sprawie ewakuacji członków samorządu 
miejskiego i pracowników instytucji użyteczności publicznej. 

Protokół posiedzenia Magistratu m. Płocka w dniu 17 
sierpnia 1920 r. m.in. w sprawie wypożyczenia przez 
Wydział Dobroczynny Zarządowi Czerwonego Krzyża 32 
koszul męskich na rzecz rannych żołnierzy. 

Protokół posiedzenia Magistratu m. Płocka w dniu 3 
września 1920 r. m.in. w sprawie wniosku o zniesienie stanu 
oblężenia i innych stanów wyjątkowych. 
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5 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

22513 Rozporządzenia władz wskutek 
najazdu bolszewickiego na Płock 

Pismo Magistratu m. Płocka do Dowództwa Wojskowego w 
sprawie poszanowania majątku miejskiego. 

Listy członków Zarządu Miejskiego i Rady oraz 
pracowników instytucji użyteczności publicznej 
(wodociągów, elektrowni), zobligowanych do pozostania na 
swych stanowiskach pracy.  

Obwieszczenie Dowództwa VI Rejonu obrony przyczółka 
mostowego w Płocku z 15 sierpnia 1920 r. o ewakuacji 
mężczyzn w wieku od 17 do 40 lat z wyjątkiem osób 
należących do samorządu miejskiego oraz pracowników 
instytucji użyteczności publicznej. 

Pismo Prezydenta m. Płocka do Komendanta Policji z 25 
sierpnia 1920 r. w sprawie dokonania rewizji u osób 
podejrzanych o szaber.  

Obwieszczenie władz miejskich z 24 sierpnia 1920 r. 
wzywające mieszkańców do złożenia zeznań o gwałtach 
poczynionych przez bolszewików w mieście, na ludności i 
wojsku, zwłaszcza jeńcach. 

6 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

22522 Propaganda pożyczek 
państwowych i zbiórka kruszców 
kamieni szlachetnych na Skarb 
Narodowy 

M.in. korespondencja i obwieszczenia zachęcające ludność 
zamieszkałą w powiecie płockim i samorząd miejski do 
nabycia pożyczki państwowej w związku zagrożeniem bytu 
niepodległego Państwa Polskiego. 
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7 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

22523 Zasiłki rodzinne rezerwistów 
powołanych do służby czynnej 
1920 r. [wykazy rodzin żołnierzy 
polskich ubiegających się o zasiłki] 

Korespondencja Magistratu m. Płocka z Polskim 
Czerwonym Krzyżem Okręg Płock dotycząca zasiłków, 
ulotka pt. „Zapomogi dla rodzin ochotników i poborowych, 
powołanych do armii” z 15 sierpnia 1920 r., listy osób 
uprawnionych oraz podania osób ubiegających się o zasiłki, 
spisy płocczan walczących z bolszewikami zawierające 
obok danych personalnych oznaczenie formacji wojskowej. 

8 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

22524 Wykazy strat poniesionych przez 
Magistrat miasta Płocka podczas 
najścia bolszewików 

Szczegółowe spisy sporządzone przez poszczególne 
wydziały. 

9 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

22760 O sprawach regionalnych miasta 
Płocka 

Odezwa Prezydenta m. Płocka z 17 sierpnia 1933 r. 
wzywająca mieszkańców miasta do wzięcia udziału w 
uroczystościach 13. rocznicy bohaterskiej obrony m. Płocka 
przed nawałą barbarzyństwa i udekorowania z tej okazji 
domów flagami i barwami narodowymi. 

10 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

24705 Protokoły oględzin nieruchomości 
prywatnych w związku z najściem 
bolszewików 

Informacje o uszkodzeniach budynków, kosztorysy napraw 
i rejestracja zniszczeń w mieście, prośby o oszacowanie 
strat i protokoły komisji powołanej w tym celu przez 
Magistrat, listy płac robotników zatrudnionych przy 
rozbieraniu barykad, rachunki za roboty murarskie i 
wstawianie szyb, korespondencja z poszkodowanymi. 
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11 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

24727 Straty wojenne 1919-1923. 
[Naprawy, reperacje, 
przebudowania, uzupełnianie strat 
w czasie działań wojennych 
poniesionych] 

 

12 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

24732 Wprawianie szyb [w domach 
miejskich, szkołach, przytułkach, 
szyb, które wypadły wskutek 
działań wojennych w 1920 r.] 

 

13 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

25173 Straty moralne i materialne 
spowodowane najazdem 
bolszewików, a poniesione przez 
mieszkańców m. Płocka 18 i 19 
sierpnia 1920 r. 

Zawiadomienia poszkodowanych o wyrządzonych im 
szkodach materialnych oraz relacje mieszkańców 
poszczególnych ulic o gwałtach dokonanych przez 
bolszewików głównie na kobietach, dzieciach i księżach. 

14 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

26705 Akta spraw regionalnych. 
Przypuszczalny budżet i statut 
Związku Letniskowo-
Turystycznego Województwa 
Warszawskiego. 

M.in. opis działań wojennych w roku 1920 w Płocku 3 baterii 
3 Dywizjonu Artylerii Konnej 
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15 Akta miasta Płocka  

Nr zespołu: 50/1 

27539 Budowa domów i zakładów 
miejskich. [Kosztorysy na 
wykonanie różnych robót 
murarskich, ciesielskich, malarskich 
w budynku b. Monopolu 
Spirytusowego przy przebudowie 
na lokale szkolne]. 

M.in. sprawa umieszczenia na frontowej elewacji gmachu 
Ratusza tablicy pamiątkowej z Dyplomem na Krzyż 
Walecznych nadany miastu Płock przez Ministra Spraw 
Wojskowych Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 10 
kwietnia 1921 r. w uznaniu bohaterstwa wykazanego przez 
ludność cywilną podczas najazdu bolszewików w 1920 r., 
projekt techniczny i fotografia ww. tablicy. 

16 Akta miasta Gąbina 

Nr zespołu: 50/2 

547 Akta Magistratu m. Gąbina 
dotyczące miejscowego Komitetu 
Rady Obrony Państwa, podatku R. 
O. P. i zasiłku dla rodzin 
wojskowych z powyższego 
podatku 

Protokół z wiecu odbytego dnia 18 lipca 1920 r. w mieście 
Gąbinie na dziedzińcu szkolnym szkoły powszechnej 
polskiej w sprawie powołania Powiatowej Rady Obrony 
Państwa. 

Protokół z wiecu odbytego dnia 11 lipca 1920 r. w Sali 
Remizy Straży Ogniowej z inicjatywy Magistratu m. 
Gostynina w sprawie utworzenia w Gostyninie Powiatowej 
Rady Obrony Państwa. 

Afisz „Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!” 
W imieniu Rady Obrony Państwa J. Piłsudski Naczelnik 
Państwa i Naczelny Wódz, 3 lipca 1920 r.  

Plakat „Na front !!” wydany staraniem Ekspozytury 
Warszawskiej Związku Narodowego Polskiego w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
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17 Akta miasta Gąbina 

Nr zespołu: 50/2 

573 Akta Magistratu Miasta Gąbina w 
sprawie obchodu 10-lecia 
zwycięskiego odparcia Najazdu 
Rosji Sowieckiej i ufundowania 
tablicy poległych z Gąbina 

M.in. spis poległych mieszkańców m. Gąbina, pow. 
gostynińskiego, woj. warszawskiego w latach 1918-1921 

18 Akta miasta Kutna 

Nr zespołu: 51/2 

161 Ogłoszenia i zarządzenia Ministra 
Skarbu, Wojny i innych. 

Plakaty i obwieszczenia dotyczące: obrony ojczyzny przed 
najazdem bolszewickim, rekrutacji ochotników, spotkań 
patriotycznych oraz odbudowy kraju z 1920 r. 

19 Akta gminy Leśmierz 

Nr zespołu: 52/24 

964 Ogłoszenia i rozporządzenia władz Odezwa Rządu z 3 marca 1921 r. w sprawie strajku kolejarzy 
zawierająca podziękowania dla robotników i kolejarzy za 
niedopuszczenie do strajku powszechnego oraz odwołanie 
do zbiorowego wysiłku narodu, który doprowadził do "Cudu 
nad Wisłą" i uratował Państwo przed zagładą. 

20 Akta gminy Leśmierz 

Nr zespołu: 52/24 

1467 Sprawy wojskowe, pobór rekrutów 
i koni 

Odpis Powiatowej Komendy Uzupełnień 37 Pułku Piechoty 
w Kutnie w sprawie śmierci wskutek postrzału Szymczaka 
Franciszka. 

 

Sporządziła: Krystyna Bańka 


