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Reel no: No and name of the 
collection: 

No of the files and the content: 

1 1, Akta miasta Płocka 26748, Plakaty, obwieszczenia, zarządzeni z okresu II wojny, 
1.09.1939-17.02.1940; sztuk 68; są dotyczące 
specjalnych trójkątów dla Żydów z 20.11.1939 oraz 
z 15.02.1940 zmiany na okrągłe żółte łaty, i inne 
dotyczące ograniczeń dla Żydów  i Polaków, 
powołanie Judenratu z 12.12.1939 etc. 

26748, posters, announcements, orders for the period of 
WWII,  Sept.1, 1939-Feb. 17, 1940; quantity:  68; 
there are some related to special triangles to by 
worn by Jews of Nov. 20, 1939 and of Feb. 15,1940, 



changed into round yellow patches, and the other  
related to limitations imposed on Jews and Poles, 
creation of Judenrat of Dec. 12, 1939, etc. 

1 1, Akta miasta Płocka 28944, Centralny Komitet Żydów w Polsce – Płock, 1945-
1949, k. Około 30; informacja o powstaniu z 
20.03.1945 oraz sprawozdanie z zebrania 
organizacyjnego z 22.02.1945 (obecnych 21 osób); 
korespondencja z władzami w sprawie składu 
zarządu oraz powstałego 17.05.46 Oddziału 
Komitetu Żydowskiego w Bodzanowie (co najmniej 
9 osób), sprawozdanie za rok 1948 – z okolicznymi 
miastami należy 146 osób, 13 dzieci w internacie, 5 
osób w domu noclegowym. 

28944, Central Committee of Jews in Poland – Płock, 1945-
1949, about 30 cards; information about the 
uprising of March 20,1945, as well as a report from 
the organization meeting of Feb. 22.02,1945 (21 
present participants); correspondence with the 
authorities related to the board composition and 
the regional agency of Jewish Committee in 
Bodzanów created on May 17, 1946 (at least 9 
people), a report for 1948 –146 people belong to 
the committee, including neighboring towns, 13 
children at a boarding school, 5 in a hostel. 

1 1, Akta miasta Płocka 28972, Komisja lokalowa 1945, k. 54; nie dotyczy Żydów. 
28972, Housing commission 1945, cards 54; doesn’t refer 

to Jews. 

1 1, Akta miasta Płocka 28978, Zweryfikowany i uzupełniony wykaz miejsc walki i 
męczeństwa narodu polskiego w latach 1939-1945, 
1945, k. 4; wspomniany symboliczny pomnik przy 
ul. Sportowej „w wymiarach 12 x 20 m. Ku czci 
pomordowanych Żydów w obozach w Treblince, 
Sobiborzu, Bełżcu i Oświęcimiu”. 

28978, Verified and supplemented list of monuments of 
combat and remembrance of the Polish nation 
during 1939-1945, 1945, cards 4; already 
mentioned symbolic monument in Sportowa 
Street, dim. 2 x 20 m. To commemorate those 
murdered in the camps of Treblinka, Sobibóor, 
Bełżec and Auschwitz.”. 

1 2, Akta miasta Gąbina 
 

751, Akta komitetu urządzenia uroczystości przeniesienia 
zwłok zamordowanych Polaków, 1945, k. 55; nie 
dotyczy Żydów. 

751, The files of the committee for organization of a 
ceremony of relocation of the murdered Poles’ 
dead bodies, 1945, cards 55; doesn’t refer to Jews. 



 2, Akta miasta Gąbina 763, Straty wojenne, 1945-1946, k. 142; , k. 57 w wykazie 
rejestracji strat wojennych także gmina żydowska 
na 800000 zł. 

763, War losses, 1945-1946, cards 142; cards. 57 on a 
register of was losses, also the Jewish community 
(800,000 zlotys). 

 2, Akta miasta Gąbina 783, Opieka społeczna, 1945-1946, k. 396; raczej 
informacje o bezdomnych dzieciach niemieckich. 
brak informacji  o losach Żydów. 

783, Social welfare, 1945-1946, cards 396; mostly 
information about the homeless German children, 
no information about the fate of Jews. 

1 3, Akta miasta Gostynina 3, Protokoły magistratu, prezydium Miejskiej Rady i 
Zarządu Miejskiego, 1938, k. 159; brak informacji 
dot. ludności żydowskiej. 

3, Protocols and minutes of a municipality, residing office 
to the Municipal Council and Government 1938, 
cards 159;no information about Jews.. 

1 3, Akta miasta Gostynina 123, Rejestracja zbrodni niemieckich, 1945, k. 13; k. 3-4 – 
wypełniony „Kwestionariusz o obozach” dot. getta 
w mieście – podano granice, obszar, liczę więźniów, 
daty założenia i likwidacji, normy wyżywieniowe, 
wymienieni zamordowani w getcie i gdzie 
pochowani, że obecnie ta dzielnica służy ludności 
chrześcijańskiej, wymienione nazwiska Niemców 
kontrolujących getto; k. 7 – kwestionariusz 
wypełniony przez Abrama Motyla, zeznaje, że 
podczas likwidacji getta 18-20 kwietnia 1942 
rozstrzelano w Lucieniu 4 osoby.  

123, Registration of Nazi crimes, 1945, cards 13; cards 3-4 – 
filled in „Kwestionariusz o 
obozach”(„Questionnaire of camps”) related to the 
town ghetto – quoted boundaries, number of 
prisoners, dates of establishment and liquidation, 
food quota, names of the people murdered in the 
ghetto and places of their burial, information that 
the quarter belongs to Christian then, names of the 
German ghetto supervisors; card 7 – a 
questionnaire filled in by Abram Motyl, who 
testified that 4 people were shot down in Lucień 
during the liquidation of the ghetto on April 18-20, 
1942. 

 4, Akta miasta Sierpca 
 

29, Korespondencja Urzędem Likwidacyjnym w Płocku w 
sprawie przedsiębiorstw i nieruchomości 
opuszczonych, 1949, k. 52; pojedyncze pisma 
dotyczące nieruchomości należących do Żydów, w 
protokołach ustaleń własności także zeznania 



mieszkających w 1949 w Sierpcu uratowanych 
Żydów. 

29, Correspondence with the Office for Liquidation in Płock 
concerning the matter of abandoned  businesses 
and property, 1949, cards 52; single letters related 
to the property once belonging to Jews, in the 
protocols to  determine the property also 
testimonies of Jewish survivors living sin Sierpc in 
1949. 

 4, Akta miasta Sierpca 61, Spis nieruchomości i lokali, 1945, k. 117;  spis liczący 
2200 pozycji z zanotowanymi lokatorami ułożony 
według ulic, w pierwszej rubryce zanotowano 
nazwisko właściciela (głównie Żydzi), w drugiej 
mieszkających aktualnie w domu lokatorów, dalej 
komorne w 1939 i 1945 r. 

61, A list of houses and flats, 1945, cards 117;  a list 
consisting of  2,200 items with the names of 
tenants quoted in the alphabetical order of streets, 
the first column contains the name of owner 
(mainly Jews), the second – the names of the 
tenants currently inhabiting the house. 

1 4, Akta miasta Sierpca 97, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1948, k. 101; nic 
o Żydach. 

97, Security and public order,1948, cards 101; nothing 
related to Jews. 

 5, Akta miasta Raciąża 
 

21, Szkody wojenne, wykazy szkód w Raciążu, 1945-1948, k. 
127; k. 16 i n. informacje o przejęciu przez miasto 
młyna parowego po-żydowskiego (dzierżawcy 
M.Ch. knaster), mleczarnia pożydowska Gabryjela 
Starogubskiego, 52 nieruchomości pożydowskie i 
23 place niezabudowane po-żydowskie, jest wykaz 
„opuszczonych nieruchomości”- 54 pozycje (w tym 
młyn i bożnica); k. 31 i n. Zaświadczenia, że zarząd 
m. Raciąża „złożył wniosek o odszkodowanie 
majątku pożydowskiego po [tu nazwisko], łącznie 
na sumę...” – 46 takich zaświadczeń, k. 85 – wykaz 
nieruchomości poniemieckich – 1 pozycja i 
pożydowskich – 77 pozycji; k.127 – Wykaz 
nieruchomości ziemskich w Raciążu (obiekty 
pożydowskie) – 25 pozycji 

21, War damages, list of damages in Raciąż, 1945-1948, 
cards 127; card 16 and the following ones – 
information about a takeover of a stem mill once 
belonging to Jews by municipal authorities (of a 
leaseholder, M.Ch. canaster), a dairy once 
belonging to a Jew, Gabryjel Starogubski, 52 
immobile properties once belonging to Jews, 23 
plots once belonging to Jews, there is a list of 



„abandoned” realties – 54 items (including  mill 
and a synagogue); card 31 and the following ones. 
Statements/certificates of the Raciąż municipal 
government  „he applied for a compensation for 
Jewish property once belonging to (quoted name), 
altogether amounting to „ - 46 such 
statements/certificates; card 85 – a list of realties 
once belonging to Germans –1 item and once 
belonging to Jews – 77 items; card 127 – a list of 
landed properties in Raciąż (once belonging to 
Jews) – 25 items. 

1 5, Akta miasta Raciąża 22, Sprawy dotyczące zbrodni niemieckich i rehabilitacji, 
1945-1947, k. 47; wykazy wg. Rewirów – Polaków 
wywiezionych przez Niemców – 169 osób w rewirze 
3, 111 – rewir 1, około 30 w r. 2; k. 41-42 – 
kwestionariusz w sprawie zabitych Żydów i 
Polaków – zamordowano 430 Ż i 8 p, wskutek 
pobytu w więzieniu, obozie – 13 2  Ż i 7 P, z ran 8 P, 
prawdopodobnie 194 Ż i 79 P.; na innym wykazie 
dodano: Żydów wywieziono 1965, powróciło 18, 
wykaz imienny zabitych Polaków 

22, The matters related to Nazi crimes and reestablishment 
of one’s good name, 1945-1947, k. 47; list per 
Districts – Poles deported by Germans – 169 
people in district 3, 111 – in district 1, about 30 in 
district 2; cards 41-42 – a questionnaire related to 
killed Jews and Poles – there were 430 Jews and 8 
Poles killed, as a result of imprisonment or staying 
in a camp – 132 Jews and 7 Poles, because of 
wounds died 8 Poles, probably 194 Jews and 79 
Poles.; another list quotes additionally Jews, 1965 
deported, 18 came back a name list of killed Poles. 

1 5, Akta miasta Raciąża 93, Akta dotyczące Komitetu Przesiedleńczego, 1945, k. 19; 
brak informacji o Żydach 

93, The files related to the Committee of Displacement, 
1945, cards 19; no information about Jews 

 5, Akta miasta Raciąża 122, Wykaz osób posiadających nieruchomości na terenie 
Raciąża, 1937-1939, k. Ok.50, 435 pozycje 

122, A list of land owners situated in Raciąż, 1937-1939, k. 
ca.50, 435 items 

 5, Akta miasta Raciąża 123, Wykaz nieruchomości opuszczonych i porzuconych w 
Raciążu, 1949, k. 150; spis 75 posesji będących 



(poza jedną) własnością obywateli polskich 
narodowości żydowskiej, zawiera nazwisko 
właściciela, adres i opis nieruchomości, jej wielkość 
oraz wycenę w zl przed i powojennych; w kilku 
przypadkach notatka o zakupie przez Polaków (raz 
wiadomo, że od spadkobierców, raz oprotestowane 
przez krewną z Jerozolimy) bądź przyznaniu danego 
placu przez władze w zamian za zabrany na 
budowę drogi, ewentualnie o przeznaczeniu domu 
na przedszkole i szkołę. 

123, A list of abandoned and deserted realties in Raciąż, 
1949, cards 150; a list of 75 edifices belonging (one 
exception) to Polish Jews, with the owner’s name, 
address and description of a realty, its dimensions 
and estimated pre-and-post war value in Polish 
zlotys, in some cases a note about the purchase of 
it by Poles (a (once from the heir, once claimed by 
a relative from Israel), or exchange of a plot taken 
for the construction of a road to another one, 
eventually of changing of a house into a 
kindergarten or school. 

1 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

 

211, Dział administracyjny, bezpieczeństwo 1936; 
korespondencja z żydowskimi stowarzyszeniami 
społecznymi w sprawie uzupełnienia statutu i 
podania aktualnego składu zarządu; odpowiednie 
wykazy urzędu miejskiego dla starosty płockiego; 
spisy mieszkańców zobowiązanych do straży 
nocnej; k. 42. 

211, Department of administration, security1936; 
correspondence with Jewish social associations 
concerning the supplementation of a statute and 
advise of current composition of a board; 
respective lists of municipal government to the 
Starost of Płock, lists of inhabitants to serve as 
night watch; cards 42. 

1 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

229, Różne, obchody rocznic państwowych; k.223; wykaz 
pogorzelców z 1936; wykazy subskrybentów 
Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej; właścicieli 
sadów, uczestników i organizatorów uroczystości 
rocznicy śmierci marszałka Piłsudskiego (radcy 
Żydzi, nabożeństwo w synagodze), etc., 
korespondencja w sprawie żydowskiego Związku 
Robotników Drzewnych w Wyszogrodzie. 

229, Miscellaneous, celebrations of state anniversary; card 
223; a list of fire victims of 1936; lists of subscribers 
of a Bonus Investment Loan; orchards owners, 
participants and organizers of a celebration of the 
Marshall Piłsudski’s death anniversary (Jewish 



counsellors, the service in a synagogue), etc., 
correspondence concerning a Jewish Federation of 
Wood Workers in Wyszogród. 

1 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

299, Księga wydatków budżetowych Zarządu Miejskiego w 
Wyszogrodzie za rok 1938/1939, s. 84. 

299, A Book of Budget Expenditures of Municipal 
Government in Wyszogród  for 1938/1939, p 84. 

2 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

300, Księga dochodów budżetowych Zarządu Miejskiego za 
rok 1939/1940, s. 96; jednym z dochodów opłaty za 
dzierżawienie przez gminę rzeźni rytualnej, także 
opłaty od zabaw organizowanych przez organizacje 
żydowskie np. Makkabi; od pocz. 1940 r. wpisy w 
języku niemieckim. 

300, A Book of Incomes of Municipal Government for 
1939/1940, s. 96; one of the incomes is a fare for 
hiring ritual slaughter house by a community, as 
well as fares for parties organized by Jewish 
organizations such as Makkabi; since early 1940 the 
entires were in German. 

2 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

315, Deklaracje na pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej, 1939; 
k. 165 (tyleż deklaracji, praktycznie sami Żydzi). 

315, Declarations for a loan of Anti-aircraft Defense, 1939; 
cards 165 (also the number of declarations, 
practically all of them from Jews). 

 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

342, Gospodarka nieruchomościami. Protokoły 
wprowadzenia w posiadanie nieruchomości w m. 
Wyszogrodzie, wykazy gospodarstw poniemieckich 
i opuszczonych, okólniki, 1946-1948, k. 46; zawiera: 
protokoły wprowadzenia w posiadanie 
nieruchomości uratowanych Żydów (np. braci 
Wolfiszów i in.) na podstawie tytułu wykonawczego 
Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Płocku; 
wykaz nieruchomości opuszczonych (żydowskich) i 
poniemieckich – zabudowanych żyd. – 55, zab. 
Poniemieckich – 11, niezabud. Żyd. – 64, niezab., 
ogrody poniem. – 1; wykaz nieruchomości 
przywróconych w posiadanie spadkobiercom z 
15.03.1947 – 7 pozycji dla pięciu osób. 

342, Administration of  real estate. Protocols of putting 
realties in possession in the town of Wyszogród, list 
of farms once belonging to Germans or abandoned, 
circular letters. 1946-1948, cards 46; it contain: 
protocols of putting realties of rescued Jews in 
possession (eg. The one of Wolfisz brothers and 
others) on the basis of executory entitlement of a 
District Liquidation Office in Płock; a list of 
abandoned realties (once belonging to Jews and 
Germans – built over  – 55, once belonging to 



Germans – 64, with no buildings – gardens once 
belonging to Germans – 1; a list of realties returned 
to owners’ heirs of March 15, 1947 – 7 items for 5 
people. 

2 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

346, Deklaracje w sprawie nabycia kart rejestracyjnych na 
prowadzenie usług, 1945-1946, k. 31; na 60 osób w 
1945 2 szewców Żydów otworzyło zakłady, jest 
jedna deklaracja nabycia karty rejestracyjnej przez 
Nisema Dajcza. 

346, Declaration concerning the purchase of registration 
cards (licenses) for rendering services, 1945-1946, 
cards 31; there were 2 Jewish shoemakers for 60 
inhabitants in 1945, there is one declaration  for a 
purchase of registration card by Nisem Dajcz. 

 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

356, Rolnictwo, m.in. sprawa przydziału dla Zarządu 
Miejskiego młyna po-żydowskiego, 1945-1947, ok. 
100 k.; młyn miasto chce wziąć w swoje 
użytkowanie. 

356, Farming, a/o a case of allocation of a mill once 
belonging  to Jews for Municipal Government, 
1945-1947, approx.100 cards.; the town wanted to 
operated and use the mill. 

 

2 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

425, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, okólniki co do 
ujawniania się AK i opozycji, oczyszczanie terenu z 
min, napady rabunkowe, 1945, k. 96; m.in. 
upoważnienia do „likwidacji i odpowiedniego 
zabezpieczenia mienia niemieckiego na terenie 
miasta”, k. 18 - odpis pisma wojewody 
warszawskiego do starosto powiatowego w Płocku 
w sprawie opieki nad ludnością żydowską z 
23.04.1945; listy miejscowych Niemców 
zakwalifikowanych do wyjazdu do Niemiec „ze 
względu na ich sytuacje, niezdolni do pracy, 
obarczeni dziećmi, są uciążliwi dla Gm. Miejskiej m. 
Wyszogród”. 

425, Security and public order, circular letters concerning 
the coming out of the Home Army and political 
opposition, removal of mines, robberies by assault, 
1945, cards 96; a/o authorization for „liquidation  
and respective protection of German property in 
town”, cards 18 – a copy of Warsaw Voivode to the 
County Starost in Płock concerning the protection 
of Jews of April 23.1945; lists of local Germans to 
be sent to Germany “due to their situation, unable 
to work, with children, they are burdensome for 
the Commune of the town of Wyszogród”. 



2 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

426, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, korespondencja 
w sprawie niemieckiej siły roboczej, obóz pracy w 
Sikawie, 1946-1947, k. 172; pojedyncze informacje 
o przydziale Niemców do pracy u polskich sołtysów, 
mowa o umowie  z obozem w Sikawie k. Łodzi dot. 
„wynajem niemców”, k. 109 wykaz 10 kobiet i 1 
mężczyzny wysyłanych do obozu, k. 110 – spis 
Niemów wysłanych do pracy. Korespondencja z 
obozem w sprawach finansowych oraz ucieczek 
Niemców; k. 136 – wyjaśnienie dla obozu, że tutejsi 
Niemcy to starzy wiekiem folksdojcze, posiadający 
rodziny i pracujący u rolników, Urząd Miejski pyta 
obóz czy za takich ma płacić czy odprowadzać ich 
do obozu; odpisy MBP Dep. Więziennictwa i 
Obozów – „płacenie za niemca dziennie 40 zł”,, od 
1.01.47 taryfa – 40 zł, 60 – przy ciężkich robotach, 
90 za fachowca; k. 169 – odwołanie Marii Kobli, że 
40 zł dziennie za przydzielonego jej 67-letniego 
Niemca nie  w stanie płacić; k. 172 – wykaz tut. 
Niemców (38 osób). 

426, Security and public order, correspondence concerning 
the German man power, a labor camp in Sikawa, 
1946-1947, cards 172; single pieces of information 
of assignment of German workers for Polish village 
administrators; it goes for an agreement between a 
camp in Sikawa near Łódź concerning (“a hire of  
Germans”, card 109, a list of 10 women and one 
man sent to a camp, card 110 – a list of Germans 
sent to work near Napne. Correspondence with the 
camp in financial matters and concering Germans’ 
flights; card 136 – an explanation for a camp that 
local Germans are aged Volksdeutche who had 
families and work for Polish farmers. Municipal 
Government asked if they were supposed to pay 
for them or take them to the camp. The Ministry of 
Public Security, Department of Prisons and Camps  
replied: “paying for a German – 40 Polish zloty”, 
since Jan. 01, 1947 the rate was 40 zlotys, in case of 
hard work or for a specialist – 9 zlotys; card 169 – a 
claim of Maria Kobla that “she was not able to pay 
40 zlotys daily for a 67-old German assigned to 
her”; card 172 – a list of local Germans (38 people). 

 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

427, Jw., wykazy folskdojczów zamieszkałych w 
Wyszogrodzie i chętnych do wyjazdu, 
korespondencja z obozami pracy, 1949, k. 62; dot. 
głownie niemożności dostarczenia do obozów ze 
względu na podeszły wiek i stan zdrowia, k. 18 – 
zatrudnionych 300  Niemców, część podległa 



Obozowi Pracy w Warszawie przy ul. Anielewicza, 
też kwestie rehabilitacji i uznania za obywateli 
polskich, k. 26 – wykaz 32 Niemców mieszkających 
w Wyszogrodzie, zaświadczenia lekarskie o 
niezdolności do pracy fizycznej. 

427, As above. Lists of Volksdeutche living in Wyszogród 
and willing to leave, correspondence with labor 
camps, 1949, cards 62; mainly refers to the 
impossibility to deliver to labor camps due to old 
age and health problems, card 18 –  employed 
Germans, some of them subordinated to the Labor 
Camp in Warsaw in Anielewicza Street, also the 
matter of rehabilitation and recognizing them as 
Polish citizens, card 26 – a list of 32 Germans living 
in Wyszogród, doctor’s certificates of incapability 
to work as blue collars. 

2 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

428, Rejestracja szkód wojennych, 1945, k. 35; brak inf. dot. 
Żydów. 

428, Record of war damages. 1945, k. 35; no information 
about Jews. 

 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

429, Jw., 1945-1946, k. 148; ponad 20 kwestionariuszy z 
szacunkiem szkód (sami Polacy, jedna więźniarka 
Ravensbrueck). 

429, As above, 1945-1946, cards 148; above 20 
questionnaires with estimated damages (only 
Poles, one former , prisoner of Ravensbrueck). 

2 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

430, Jw., 1945-1946, k. 148; ponad 20 kwestionariuszy z 
szacunkiem szkód (sami Polacy, jedna więźniarka 
Ravensbrueck). 

429, As above, 1945-1946, cards 148; above 20 
questionnaires with estimated damages (only 
Poles, one former , prisoner of Ravensbrueck). 

 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

431, Informacje do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 
Płocku o Niemcach zamieszkałych w Wyszogrodzie, 
1949, k. 39; informacja o około 10 Niemcach 
folksdojczach, czasem bardzo negatywna „wrogi 
stosunek do narodu polskiego”. 

431, Information to the Security Office in Płock about 
Germans inhabiting Wyszogród, 1949, card 39; 
information about 10 Volksdeutche, sometimes 
definitely negative „hostile attitude towards Polish 
nation”. 

2 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

434, Ewidencja i kontrola ruchu ludności, spisy 
mieszkańców Wyszogrodu urodzonych w l. 1898-
1931, 1948, k. 57; spisy folksdojczów, k. 8 – list 
Rury Tauby z 1947 r. z obozu Displaced Persons w 
sprawie starań o odzyskanie domu dziadka; w 



spisie urodzonych 1898-1931 i zamieszkałych w 
Wyszogrodzie, na 1090 osób – m.in. Frajzyngier 
Lajb, Fuks Hersz i Estera, Kubiński Szymon 
Stanisław, Najman Hersz, Zalcberg Icek i Gołda. 

434, Record and control of migration, lists of inhabitants of 
Wyszogród  born in 1898-1931, 1948, card 57; lists 
of Volksdeutche, card 8 – a letter of Rura Tauba of 
1947 from the camp of Displaced Persons 
concerning the efforts to regain her grandpa’s 
house; there are a/o the names of Frajzyngier Lajb, 
Fuks Hersz i Estera, Kubiński Szymon Stanisław, 
Najman Hersz, Zalcberg Icek i Gołda on the list of 
1090 people born and living in Wyszogród in 1898-
1931. 

2 6, Akta miasta 
Wyszogrodu 

436, Ewidencja i kontrola ruchu ludności, spisy ludności 
niemieckiej i żydowskiej, 1949-1950, k. 80; k. 10 – 
spis Niemców zamieszkałych w Wyszogrodzie a nie 
nalężących do ewidencji obozów pracy – 33 osoby, 
korespondencja w sprawie Jakuba Altera Klajmana, 
k. 33 – informacja dot. ludności żyd. – 1939 – 2557 
osób, w dniu wysiedlenia – 2357, wysiedlono 
6.03.1941 – 700 osób, 6.12.1941 – 1657 osób, 
mieszka w Wyszogrodzie 19.10.1949 – 14 osób 
(trzy rodziny z dziećmi urodzonymi po wojnie i 
jedna osoba samotna)  

436. Record and control of migration, lists of German and 
Jewish civilians, 1949-1950, cards 80; card 10 –  a 
list of Germans living in Wyszogród and not 
covered by the record of labor camps – 33 people, 
correspondence  concerning Jakub Alter Klajman, 
cards 33 – information concerning Jews – 1939 – 
2557 people, on the day of displacement – 2357, 
displaced on March 6,1941 – 700 people, on 
Dec.12, 1941 – 1657 people, living in Wyszogród on 
Oct.19,1949 – 14 people (three families with 
children born after the war and one single person). 

2 87, Starostwo Powiatowe 
w Gostyninie 
1923-1939 

1, Sprawy polityczne 1926, 1928-1930, 1933, 1936; k. około 
250.Zawiera: pojedyncze miesięczne sprawozdania 
sytuacyjne starosty za ww. okres ze szczegółowym 
wyliczeniem organizacji politycznych i społecznych, 
w tym także żydowskich i omówieniu ich 
działalności; także notatki z przebiegu spotkań tzw. 
organizacji wywrotowych (brali w nich udział także 
Żydzi). 

1, Political matters 1926, 1928-1930, 1933, 1936; 
approx.250 cards. Contains single Starost’s monthly 
situational reports for the mentioned period with 
detailed lists of political and social organizations, 



including the Jewish ones; also the notes of the 
course of meetings of the so-called revolutionary 
organizations (in which Jews took part too). 

3 88, Starostwo Powiatowe 
w Gostyninie 
1945-1950 

14, Cudzoziemcy, sprawy konsularne, wykazy Niemców i 
cudzoziemców na terenie powiatu , 1946, k. 171; 
na 16 spraw konsularnych 5 dotyczy Żydów, 
wnioskują konsulaty polskie w Paryżu, Lyonie, 
Bernie, Pittsburgu o ustalenie obywatelstwa; też 
spisy Niemców i Ukraińców w poszczególnych 
gminach. 

14, Foreigners, consular matters, lists of Germans and 
foreigners in the county, 1946, cards 171; 5 of 16 
consular matters refer to Jews, Polish consulates in 
Paris, Lyon, Bern, Pittsburg applied for stating the 
citizenship; also lists of Germans and Ukrainians in 
individual communes. 

3 88, Starostwo Powiatowe 
w Gostyninie 
1945-1950 

15, Repatriacja dzieci niemieckich, 1947, k. 121; w wykazie 
104 Niemców z samego Gostynina, podobne 
wykazy polskich reemigrantów z Niemiec (roboty) 
zwykle wg gmin. 

15, Repatriation of German children, 1947, cards121; there 
are 104 Germans only from Gostynin, similar lists 
of Polish re-emigrants from Germany (forced 
labor), mainly as per a commune.. 

3 88, Starostwo Powiatowe 
w Gostyninie 
1945-1950 

19, Ochrona obiektów państwowych, miesięczne 
sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie 
powiatu, 1947, k. 97; brak informacji dot. Żydów. 

19, Protection of state objects, monthly reports concerning 
the security in the county, 1947, cards 97; no 
information about Jews. 

3 88, Starostwo Powiatowe 
w Gostyninie 
1945-1950 

31, Wykazy osób poszukiwanych, 1948, k. 83; brak inf. 
dotyczących Żydów. 

31, Lists of the searched, 1948, cards 83; no information 
about Jews. 

 88, Starostwo Powiatowe 
w Gostyninie 
1945-1950 

32, Powiatowy rejestr odszkodowań wojennych, 1946, k. 
168; we wpisach pozycja 146: Gmina Wyzn. 
Żydowska , ul. 3 maja 5, w pozycji ruchomości 
szkoda – 140600; 909 – Hamburg Szyja z Rakowa k. 
Żychlina – niematerialne – 902400, ruchomości – 
269660, ziemiopłody 21680, ogółem 1172060, 
uwagi 1/46; 1161 – Szmulski Szymon z Górek – 
ruchomości 16490, nieruch. 5530, ziemiopłody – 
2500, uwagi 1/30; 2396 – Gmina Wyznaniowa 
Żydowska w Gąbinie – ruch. 512950, nieruch. 
800000; 2387 – Warkowicz Guta – Gostynin ul. 3 
maja 5, niemat. 69600, ruch. 12400,; Bol Mordka 
Gostynin, ul. Kościelna 2, niemat. 105600, ruch. 



37700; 2594 – Gruenbaum Abram Gąbin ul. Nowe 
Miasto 2, niemat. 21000, ruch. 55300, nieruch. 
12350; 2649 – Goldsztajn Lejb Gąbin, ul. Stary 
Rynek 16 – nniem. 39600, ruch. 213200, nier. 6000. 

32, County register of war reparations, 1946, cards 168; 
there is item 146 here: Jewish Religious 
Community, 5 May 3 Street, in section „realties” – 
a damage  – 140600; 909 – Hamburg Szyja from 
Raków near Żychlin – moral damage – 902400, 
mobile property – 269660, agricultural products -  
21680, altogether:  1172060, remarks 1/46; 1161 – 
Szmulski Szymon from Górki – mobile property -  
16490, realties -  5530, agricultural products  – 
2500, remarks 1/30; 2396 – Jewish Religious 
Community in Gąbin – mobile property - 512950, 
realties -  800000; 2387 – Warkowicz Guta – 
Gostynin, 5 Maja 3 Street, moral damages -  69600, 
immobile property - 12400,; Bol Mordka Gostynin, 
2 Kościelna Street, moral damages 105600, mobile 
property -  37700; 2594 – Gruenbaum Abram Gąbin 
2 Nowe Miasto Street, moral damages -  21000, 
mobile property - 55300, realties - 12350; 2649 – 
Goldsztajn Lejb Gąbin, 16 Stary Rynek Street – 
moral damages - 39600, mobile property - 213200, 
realties - 6000. 

3 88, Starostwo Powiatowe 
w Gostyninie 
1945-1950 

248, Materiały dotyczące badania zbrodni niemieckich na 
terenie Gostynina (kwestionariusze dotyczące 
poszczególnych gmin), 1945, k. 276; zawiera m.in.: 
kwestionariusze wypełnione przez 
prześladowanych bądź członków rodzin, typy 
prześladowania rozmaite (przede wszystkim 
wysiedlenie, też aresztowanie z  różnych powodów, 
głównie przestępstw gospodarczych, egzekucja za 
udział w partyzantce, wywiezienie na roboty), z 
samego Gostynina m.in. ekshumacja grobu 10 
rozstrzelanych Polaków, k. 196-197 – 
kwestionariusz Motyla Abrama – od przeprowadzki 
do getta do wywiezienia do Chełmna 18-20 
kwietnia 1942; k. 209 takiż Warkowicz Guty – getto 
i wywózka. 

248, Materials concerning the investigation of Nazi crimes 
in Gostynin (questionnaires related to individual 
communes), 1945, cards 276; it contains a/o: 
questionnaires filled in by the persecuted or 
members of their families, various kinds of 
persecution (mainly displacement, also arresting 
because of various reasons, economic offenses, 
executions for participation in partisan activity, 



sending as forced labor), from Gostynin alone, a/o 
exhumation of a grave of 10 shot down Poles, cards 
196-197 – a questionnaire of Abram Motyl –  from 
his relocation to ghetto through deportation to 
Chełmno on Ner on April 18-20, 1942; card 209, the 
same case of Guta Warkowicz – ghetto and 
deportation. 

3 88, Starostwo Powiatowe 
w Gostyninie 
1945-1950 

249, Referat Przemysłu i Handlu, wykazy zakładów 
poniemieckich, 1946, k. około 100. 

249, Department of Industry and Trade, lists of plants once 
belonging to Germans, 1946, approx.100 cards. 

 88, Starostwo Powiatowe 
w Gostyninie 
1945-1950 

264, Referat Kultury i Sztuki, materiały do martyrologii 
Polski (zeznania o zbrodniach hitlerowskich), 1945, 
k. 86; zawiera m.in.: kwestionariusze badań, 
zeznania w sprawie martyrologii Polaków (np. 
mieszkańcy Gąbina w Dachau i inne formy 
prześladowań), rezolucja mieszkańców Gąbina o 
odrzucenie wszystkich podań miejscowych 
folskdojczów o rehabilitację, zeznania o „zbrodni 
niemieckiej” np. opracowane przez komisję w 
gminie Pacyna (opis egzekucji dwóch Polaków we 
wrześniu 1939); około 20 kwestionariuszy z 
informacjami o zbrodniach niemieckich na terenie 
danej wsi (np. wysiedlenie, obóz za nielegalny ubój, 
zaległości podatkowe, nieprzyjęcie folkslisty, 
posiadanie broni palnej). 

264, Department of Culture and Art, materials to Polish 
history of martyrdom (testimonies concerning Nazi 
crimes). 1945, cards 86; it contains a/o.: research 
questionnaires, testimonies concerning the 
martyrdom of Poles (e.g. Gąbin dwellers in Dachau 
and other forms of persecution), resolution of 
Gąblin inhabitants to reject all applications of local 
Volksdeutche for rehabilitation, testimonies 
concerning „Nazi crimes”, e.g. those edited by the 
commission in Pacyna commune (description of the 
execution of two Poles in Sept. 1939); approx. 20 
questionnaires with the data concerning Nazi 
crimes on the area of a given village (e.g. 
displacement, sending to a camp for illegal 
slaughter, unfulfilled,  refusal to sign Volksliste, 
having fire weapon). 

 90, Starostwo Powiatowe 
w Płocku 1945-
1950 

5, Sprawy zrzeszeń popieranych przez starostę, 1945, k. 3, 
dot. Polskiego Czerwonego Krzyża 

5, Matters of federations/associations recommended by a 
Starost, 1945, cards. 3, refers to the Polish Red 
Cross. 



 90, Starostwo Powiatowe 
w Płocku 1945-
1950 

6, Stowarzyszenia, uchwały i rezolucje zjazdów stronnictw i 
stowarzyszeń, 1945, k. 30; nie dotyczy spraw 
żydowskich 

6, Federations/associations, resolutions of conventions of 
parties and associations/federations. 1945, cards 
30; does not refer to Jewish matters. 

 90, Starostwo Powiatowe 
w Płocku 1945-
1950 

95, Stowarzyszenia i związki istniejące na terenie 
poszczególnych gmin, 1945, k. 120; brak spraw 
żydowskich 

95, Associations and federations in individual communes, 
1945, cards 120; no Jewish matters. 

3 90, Starostwo Powiatowe 
w Płocku 1945-
1950 

124, Stowarzyszenia i związki istniejące na terenie 
poszczególnych gmin, 1945, k. 120; brak spraw 
żydowskich. 

124. Associations and federations in individual communes, 
1945, cards 120; no Jewish matters. 

3 90, Starostwo Powiatowe 
w Płocku 1945-
1950 

133, Statystyka mniejszości narodowych, 1949, k. 22; 
odpowiedzi na pismo Żydowskiego Instytutu 
Historycznego z 16.09.1949 w sprawie ludności 
żydowskiej w Płocku i jej Zagłady, poparcie starosty 
w tej sprawie, odpowiedź gminy w Bielsku (w 
momencie wysiedlenia 6.03.1941 było tam 205 
Żydów), dołączona lista 73 osób, odpowiedzi z 
innych gmin, że tu Żydzi nie mieszkali, w 
Bodzanowie wysiedlono około 1300 Żydów, 
obecnie mieszka jedna osoba, gmina Biała – 43 
osoby, Staroźreby – 25, Wyszogród 2557, 
wysiedlono 2357, mieszka obecnie 14 osób, 
Rogozin – 3 osoby wysiedlono, Ośnica – 7 osób 
(8.03.41), Bieliwo – 7. 

133, Statistics of ethnic minorities, 1949, cards 22; reply for 
the letter of Jewish Historical Institute of Sept. 16, 
1949 concerning the Jews in Płock and their 
Holocaust, backup of the Starost in that matter, the 
reply of the Bielsk commune (there used to be 205 
Jews in the moment of displacement on March 
6,1941), attached list of 73 people, replies from 
other communes that there were no Jews living 
there, there were approx.. 1,300 Jews displaced 
from Bodzanów, nowadays there is only one 
person living there; the Biała commune – 43, 
Staroźreby – 25, Wyszogród 2557, 2357 of them 
were displaced, nowadays there are14 people 
living there, Rogozin – 3 people were displaced, 
Ośnica – 7 people (March 8, 1941), Bieliwo – 7 
people. 



3 90, Starostwo Powiatowe 
w Płocku 1945-
1950 

142, Sprawozdania instytucji charytatywnych, 1945, k. 4; 
urząd wojewódzki w Warszawie pyta m.in. o 
współpracę z Komitetem Żydowskim, k. 3 – 
Sprawozdanie 1.08.45 z działalności Komitetu 
Żydowskiego w Płocku – pomoc materialna i 
dożywianie oraz pożyczki na otwarcie warsztatów 
(łącznie 6 z zatrudnionymi 30 osobami). 

142, Reports of charity organizations, 1945, card 4; 
provincial government in Warsaw is asking about 
the cooperation with Jewish Committee, card 3 – 
Report of August 1, 1945 concerning the activity of 
the Jewish Committee in Płock – material relief and 
the fight with malnutrition, as well as loans for 
opening workshops (altogether 6 workshops along 
with the staff of 30 people). 

3 90, Starostwo Powiatowe 
w Płocku 1945-
1950 

1006, Rejestr stowarzyszeń i związków, 1945-1947, k. 70; k. 
33 – wpisany Okręgowy Komitet Żydowski, ul. 
Kwiatka 7, podani członkowie zarządu; k. 34 – 
Komitet Żydowski w Drobinie – już nie istnieje; 
Żydowskie Zrzeszenie Religijne w Płocku, 
członkowie zarządu; k. 39 – Komitet Żydowski w 
Bodzanowie, podano 3 członków zarządu, dalej 
uwaga, że nie istnieje. 

1006, the register of associations and federations, 1945-
1947, cards 70; card 33 – the entry is a  

District Jewish Committee in 7 Kwiatka Str., a list of 
members of the board; card 34 – the Jewish 
Committee in Drobin doesn’t exist anymore; the 
Jewish Religious Association in Płock, members of 
the board; card 39 – Jewish Committee in 
Bodzanów, 3 members of the boar mentioned, 
later on it was mentioned that the committee 
doesn’t exist anymore.. 

3 94, Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu 1945-
1950 

75, Miesięczne sprawozdania sytuacyjne, 1945, k. 90; k. 41 
– informacja o napadzie na mieszkanie żydowskie 
w Raciążu 13.08.45, na 9 obecnych osób 
zastrzelono 5 i trzy raniono oraz rabunek, nie 
złapano sprawców. 

75, Monthly situational reports, 1945, cards 90; card 41 – 
information about a robbery by assault to a Jewish 
flat in Raciąż on August 13, 1945, 5 people of 9 
were shot and 3 were wounded, the perpetrators 
were not found. 

 94, Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu 1945-
1950 

76, Miesięczne sprawozdania sytuacyjne, 1946, k. 218; brak 
inf. o Żydach. 

76, Monthly situational reports, 1946, cards 218; no 
information about Jews. 



3 94, Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu 1945-
1950 

77, Referat społeczno-polityczny, miesięczne sprawozdania 
sytuacyjne, 1947, k. 267; brak informacji o Żydach, 
gmina już nie istniała. 

77, Department of politics and social affairs, monthly 
situational reports, 1947, cards 267; no information 
about Jews, the community did not exist anymore. 

3 94, Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu 1945-
1950 

112, Jw., sprawy społeczno-narodowościowe, 1947, k. 46; 
dotyczy poszukiwań jeńców norweskich, grobów 
żołnierzy rosyjskich. 

112, As above, social and national matters, 1947, cards 46; 
refers to the searching of Norwegian POWs and 
graves of Russian soldiers. 

 94, Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu 1945-
1950 

113, Statystyka mniejszości narodowych, 1948, k. 7; 
dotyczy dzieci niemieckich. 

113. Statistics concerning ethnic minorities. 1948. Cards 7. 
Does not refer to German children. 

3 94, Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu 1945-
1950 

117, Statystyka mniejszości narodowych, 1949, k.19; 
dotyczy jeńców niemieckich. 

117, Statistics concerning ethnic minorities, 1949, cards 19; 
does not refer to German prisoners of war.. 

3 94, Starostwo Powiatowe 
w Sierpcu 1945-
1950 

419, Referat odszkodowań wojennych, sprawozdania, 
1945-1946, k. 28; nie dotyczy ludności żydowskiej. 

419, Department of war damages, reports, 1945-1946, 
cards 28; does not refer to Jews. 

3 131, Starostwo 
Powiatowe w 
Płocku 1918-1939 

18, Obóz Wielkiej Polski – obserwacja, działalność, 1930; k. 
1-3 – informacja, że OWP nie prowadzi tu 
działalności. 

18, The Camp of Great Poland (OWP - a pre-war Polish 
right-wing political party) – observation, activity 
1930; card 1-3 – information that OWP is inactive 

3 131, Starostwo 
Powiatowe w 
Płocku 1918 

40, Referat Administracyjno-Prawny, Wyznanie 
mojżeszowe [wymiar składki gminnej, 
korespondencja], 1932-1933; k. 188. Zawiera: 
protokoły z posiedzeń Rady Gminy Wyznaniowej 
oraz korespondencja z członkami gminy w sprawie 
podatku gminnego. 

40, Department of Administration and Law, Mosaic religion 
(the rate of communal fund share, 
correspondence), 1932-1933; cards 188. It 
contains: minutes of sessions of the Council of 
Religious Community, as well as correspondence 
with the members concerning the community tax. 

3 131, Starostwo 
Powiatowe w 
Płocku 1918 

41, Jw., 1933-1939; k. 128 Zawiera: korespondencja gminy 
z Ministerstwem Wyznań Religijnych w sprawach 
finansowych, odwołania urzędników gminy i 
stowarzyszeń przy gminie działających w sprawie 
obniżenia pensji i subsydiów; sprawozdania z 



posiedzeń Sądu Rabinackiego (rabini  z Płocka, 
Bodzanowa i Zakroczymia) w Drobinie; protokoły 
posiedzeń zarządu gminy. 

41, As above, 1933-1939; cards 128. It contains: 
correspondence of the community with the 
Ministry of Religious Denominations concerning 
finances, appeals of communal and 
federations/associations officials concerning the 
reduction of salaries and subsidies; reports from 
the sessions of Rabis’ Court (the rabbis from Płock, 
Bodzanów and Zakroczym) in Drobin; minutes of 
the sessions of the board. 

 
 


