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CONTAINER LIST 
 
Materiały zawierają korespondencję, sprawozdania, memoriały, wycinki prasowe oraz przeglądy prasy i 

inne dokumenty dotyczące następującej tematyki: 
- stosunki politycznie między USA a Niemcami 
- sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i USA, polityka imigracyjna USA i Kanady 
- harcerstwo polskie i żydowskie w USA 
- możliwości przyjazdu i pobytu w USA obywateli polskich oraz wydalanie ze Stanów Zjednoczonych 

obywateli polskich (1926-1939) 
- Armia Polska we Francji (1939) 
- oficerowie rezerwy i poborowi zarejestrowani w ambasadzie i konsulatach 
- dary i składki na różne cele, pomoc dla Polski (1939) 
-  sprawy żydowskie w Polsce i Niemczech (1935-1937) 
- raporty polskich placówek dyplomatycznych na temat sytuacji w Niemczech (1940) 
- stosunki polsko-amerykańskie (1944-1945) 
- wojna 1939 roku: sytuacja dzieci i kobiet, los jeńców wojennych 
- polityka imigracyjna USA i Meksyku (1940-1944) 
- pomoc dla uchodźców przybyłych do USA (1940) 
- sprawy wizowe obywateli polskich (w teczce no 3031 paszport Szmula Zygielbojma z 1941 roku) 
- ustalanie obywatelstwa polskiego lub jego pozbawianie 
- przedłużanie ważności paszportów obywateli polskich 
- paszporty haitańskie dla Żydów polskich 
- wyjazdy i pobyt obywateli polskich w USA (1944-1945) 
- poszukiwanie osób i ustalanie adresów (1941-1945) 
- korespondencja do osób prywatnych przekazywana za pośrednictwem ambasady 
- notatki Bernarda Singera na temat położenia Żydów w ZSRR (1942) 
- mniejszość żydowska w Polsce i innych krajach po wojnie (1944-1945) 
 
 
 

Nr 
teczki: 

Tytuły teczek i opis ich zawartości: 
 

 13 
 
 

Stany Zjednoczone. Stosunki polityczne z Niemcami. Propaganda niemiecka w Stanach 
Zjednoczonych. Korespondencja. (1932) 1934-1937 

 
Korespondencja między konsulatem w Nowym Jorku a Ambasadą, raporty dot. m.in. 

reakcji różnych organizacji społecznych w USA na rządy Hitlera w Niemczech, 
propagandy antyniemieckiej w USA, także stosunków Niemiec z innymi państwami 
i możliwej wojny z Polską. 

• Zawiadomienie o bankiecie na cześć prezesa American Federation of Labor, 
Williama Greena, korespondencja dot. politycznego, antyniemieckiego wydźwięku 
tej imprezy. 

• Broszura dr Josepha Tenenbauma z American Jewish Congress pt. „The Nazi 
Menace in the United States”.  



• Raport dot. wyświetlania w Chicago filmu „Hitler’s reign of terror” i skandalu 
wokół niego. Fotografia, wycinki prasowe.  

• Artykuł z „Foreign Policy Reports” pt. „Political Structure of the Third Reich”. 
 
[57 stron, teczka beżowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane,  język polski, angielski, 

maszynopis] 

 126 Stany Zjednoczone AP. Liczba ludności. Imigracja. Zestawienia statystyczne, 
korespondencja. 1921-1939 

 
Zestawienia statystyczne liczby emigrantów przybywających do USA, podziały imigrantów 

ze względu na kraj pochodzenia, narodowość, rok przybycia, itd. Raporty polskiej 
ambasady dla MSZ. 

 
[227 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis, druk] 

 127 Osadnictwo. Kolonizacja polska na San Domingo i Liberii. Kolonizacja żydowska w 
Ekwadorze. Korespondencja. 1934-1937 

 

• Plany Central Colonization Corporation dot. utworzenia kolonii polskiej koło osady 
Monte Cristi na San Domingo. Korespondencja.  

• Raport konsulatu w Nowym Jorku dot. działalności Samuela Sitlowskiego 
agitującego za kolonizacją Ekwadoru przez Żydów. 15 czerwca 1937. (k. 20-21) 

• Korespondencja dot. żądania Polski przydzielenia Liberii jako kolonii.  
 
[36 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis i druk] 

 874 Działalność organizacji komunistycznych i robotniczych w Stanach Zjednoczonych AP i 
Francji na rzecz obrony więźniów politycznych w Polsce. Kontrakcja polska. 
Sprawozdania, przemówienia, rezolucje, wycinki prasowe, korespondencja. 
(1928)-1938 

 
Raporty dot. warunków panujących w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, protesty 

organizacji MOPR przeciw złemu traktowaniu więźniów, raporty ze spotkań, 
artykuły polemiczne. Większość materiałów dotyczy roku 1928.  

• k. 103-109: Memorandum Central Committee of Patronati dot. niesłusznych 
aresztowań, złego traktowania więźniów politycznych w więzieniach w Polsce i w 
obozie w Berezie Kartuskiej. Raport ambasady o organizacji Central Committee of 
Patronati, dot. żydowsko-komunistycznego pochodzenia jej członków. 8 stycznia 
1938. 

• k. 110-117: Memorandum prasowe Myrona Taylora, delegata amerykańskiego na 
międzyrządowe spotkanie w sprawie uchodźców politycznych, które odbyło się w 
Evian 15 stycznia 1938. Korespondencja.  

 
[119 stron, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis] 



 892 Mniejszości w państwach obcych. 1928-1933 
 
Korespondencja urzędowa dot. spraw żydowskich w USA, reakcji Żydów amerykańskich na 

położenie Żydów w Polsce, itp. 

• Korespondencja dot. organizacji Bejt Jakow i wizyty jej przedstawiciela rabina 
Tobiasa Horowitza w Waszyngtonie w 1928 oraz Tony’ego Schreibera w 1933. 

• List z Towarzystwa ICOR (22 grudnia 1932) protestujący wobec rozruchów 
antyżydowskich (zamieszki studenckie we Lwowie) w Polsce i zapowiadający 
meetingi protestacyjne. Korespondencja między konsulatem w Chicago a 
Ambasadą na ten temat. Raport o reakcjach żydowskich organizacji na doniesienia 
prasowe o ekscesach antyżydowskich w Polsce (styczeń 1933). 

• Artykuły prasowe dot. położenia Żydów w Polsce: Artura Prudden Colemana pt. 
„Opinia amerykańska a zagadnienie żydowskie w Polsce”, styczeń 1933; Pierre’a 
van Passena ze stycznia 1933; notatka organizacji Hilfsverein der deutschen Juden 
dot. pogarszania się sytuacji Żydów w Polsce, Rumunii i ZSRR; artykuł M. 
Węgrzynka z „Nowego Światu” z 16 marca 1933;  

• Numer pisma „American Hebrew and Jewish Tribune” z 3 lutego 1933.  

• Odpis przemówienia Cyrusa Adlera, lidera Jewish American Committee, 
wygłoszonego 29 stycznia 1933 roku, nt. m.in. eliminacji Żydów z monopolów 
państwowych w Polsce. 

• Raport konsulatu w Nowym Jorku dot. podejmowanych przez Żydów 
amerykańskich działań przeciw Niemcom hitlerowskim, m.in. bojkotu towarów 
niemieckich. Marzec 1933.  

• List Federation of Polish Jews in America z podziękowaniami dla rządu polskiego 
za oświadczenie potępiające prześladowania Żydów obywateli polskich w 
Niemczech.  

• Raport konsulatu w Nowym Jorku oraz wycinki prasowe i numery gazet dotyczące 
sytuacji Żydów w Niemczech i działań przeciwbojkotowych. Telegramy, raporty i 
wycinki prasowe (też z amerykańskiej prasy niemieckiej) dot. wieców 
protestacyjnych wobec prześladowań Żydów w Niemczech. Przemówienie 
radiowe prezesa Federation of Polish Jews, Beniamina Wintera z 14 kwietnia 
1933. 

• Spis pobitych i poszkodowanych przez hitlerowców Żydów obywateli polskich, w 
obronie których interweniował poseł polski w Berlinie wobec rządu niemieckiego. 
51 krótkich opisów zajść. Spisy z 15 marca 1933 i 5 kwietnia 1933. (k. 218-223, 
243-253). 

• Artykuły Harry’ego Elmera Barnesa o prześladowaniach Żydów w Niemczech, 
które ukazały się w „The Pittsburgh Press” z kwietniu 1933.  

• Odpis raportu konsulatu we Wrocławiu dot. przemocy wobec studentów Żydów 
na Uniwersytecie we Wrocławiu. 29 kwietnia 1933.  

• Broszura „The Voice of Religion” pt. „The Views of Christian Religious Leaders on 
the Persecution of the Jews in Germany by the National Socialists”, wyd. w 
Nowym Jorku, 1933.  

 
[334 strony, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

angielski, niemiecki, maszynopis i druk] 



 893 Mniejszości w Stanach Zjednoczonych 
 
Korespondencja dot. spraw różnych mniejszości narodowych w USA, m.in. litewskiej, 

niemieckiej, macedońskiej, chorwackiej, ukraińskiej, żydowskiej. 

• k. 100-105, 117-119: Raport z konferencji Jointu w Chicago z 8 grudnia 1935 dot. 
m.in. zajść antyżydowskich w Polsce i pomocy materialnej dla polskich Żydów. 
Korespondencja i wycinki prasowe. Raport dot. sum pieniężnych przesyłanych do 
Europy Wschodniej przez Joint.  

• k. 167-170: Raport o nazistowskich organizacjach niemieckich w USA.  
 
[211 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis, druk] 

 919 Polityka emigracyjna Stanów Zjednoczonych AP i Kanady. Badanie emigrantów w 
Konsulacie Gen. Stanów Zjednoczonych AP w Warszawie. Działalność 
amerykańskich władz emigracyjnych. Sprawozdania, wycinki prasowe, 
formularze, wydawnictwo, korespondencja. (1928)-1939 

 

• Materiały dotyczące badań sprawności umysłowej zgłaszających się do konsulatu 
USA osób pragnących uzyskać wizę. Korespondencja z ambasadą. Oświadczenia o 
niesprawiedliwych orzeczeniach i tendencyjności badań. Zeznania badanych 
(większość z nich to polscy Żydzi). Protesty Centralnego Żydowskiego Towarzystwa 
Imigracyjnego w Polsce.  

• k. 123-130: Raport konsulatu polskiego w Montrealu z marca 1939 nt. możliwości 
imigracyjnych Żydów i Ukraińców z Polski na terenie Kanady. 

 
[154 strony, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język angielski i 

polski, maszynopis] 

 1035 Harcerstwo polskie w Stanach Zjednoczonych AP. Obchody i uroczystość Związku 
Sokołów Polskich w Ameryce. Harcerstwo żydowskie w Stanach Zjednoczonych 
AP. Raporty Konsulatu Generalnego RP w Chicago, gazety, wycinki prasowe, 
korespondencja. 1933-1935 

 
Korespondencja urzędowa, sprawozdania ulotki dot. działalności Związku Sokolstwa 

Polskiego, Związku Narodowego Polskiego i Związku Harcerstwa Polskiego w 
Ameryce. 

k. 78-91: materiały dotyczące żydowskiego harcerstwa w USA, żydowskich oddziałów 
organizacji Boy Scouts of America, Girl Scout Organization i organizacji 
tworzonych przy gminach. Korespondencja i raporty Ambasady. Raport ZHP o 
organizacjach skautowych żydowskich, także syjonistycznych. 

 
[99 stront, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, , język polski, 

angielski, francuski, maszynopis] 

 1179 Agencje krajowe PAT. Depesze polityczne dotyczące wydarzeń w kraju i za granicą. 
1933-1935 

 
Depesze polityczne Polskiej Agencji Telegraficznej z okresu: marzec 1933 – styczeń 1935. 

Zawierają m.in. lakoniczne informacje o sytuacji Żydów w Niemczech po dojściu 



Hitlera do władzy, krokach konsulatów polskich w Niemczech w obronie Żydów 
obywateli polskich, planach przyłączenia się USA do bojkotu towarów niemieckich, 
reakcjach na układ polsko-niemiecki z 1934 roku. 

 
[85 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język angielski i 

polski, maszynopis] 

 1202 Pisma zagraniczne. Debity dla czasopism: „Obrona”, „Prijatiel Ukrainy”, 
„Sountaugspoot”, „”Nowoje Russkoje Słowo”, „Kanadyjska Żizń”, „Glos Rusi”, „ 
Nasz postup”, „Łemkowszczyzna”, „Der Tag”, „ Robotniczyj Mołos”, „Russkij 
Gołos”, „Frajkajt”, „Russkij Wiestnik”,  „Draugas”, „Peres”, „Lisze”, „Jewish 
Morning Journal”, „ Trybuna” i in. Korespondencja. 1921 – 1924, 1929 – 1930, 
1933, 1936 - 1939 

 
Korespondencja urzędowa dot. debitów prasy amerykańskiej w Polsce. 

• Korespondencja w sprawie zniesienia zakazu abonowania w Polsce pisma „Jewish 
Morning Journal”. Interwencje konsulatu w Nowym Jorku (k. 74-87). 

• k. 90: Orzeczenie MSZ o odebraniu debitu pocztowego m.in. pismu żydowskiemu 
„Proletarisze Derziung”. 

• k. 123: j.w. gazeta „Naje Lebn” ukazująca się w Nowym Jorku. 

• k. 132: j.w. gazeta „Der Tag” z Nowego Jorku. 
 
[155 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

maszynopis] 

 1258 Przeglądy z prasy obcej. Przegląd z prasy okręgu Konsulatu RP w Pittsburghu. Wycinki 
prasowe, korespondencja, tom 1. 1933 

 
Wycinki prasowe z prasy amerykańskiej oraz korespondencja konsulatów na ten temat. 

Numery pism. Dotyczą głównie sytuacji międzynarodowej w Europie, zwłaszcza 
stosunków polsko-niemieckich oraz problemów Polski. 

• k. 79-80: dwa artykuły dotyczące położenia Żydów w Niemczech po dojściu Hitlera 
do władzy. Czerwiec 1933. 

 
[151 stron, teczka zielona, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis i druk] 

 1259 Przeglądy z prasy obcej: kanadyjskiej, europejskiej, okręgu konsulatu RP w Chicago, 
okręgu konsulatu RP w New Yorku. Wycinki prasowe, korespondencja. Tom 2. 
1933 

 
Jak wyżej. 

• k.8: wycinek z gazety niemieckiej „National Zeitung” dot. ataków na sklepy 
żydowskie w Monachium w marcu 1933. 

• k. 49: Artykuł z „Daily Tribune” z Chicago dot. sytuacji wewnętrznej w Niemczech 
hitlerowskich, m.in. zarządzeń antyżydowskich. Grudzień 1933. 

• k. 68: Notatka o bojkocie portów i towarów niemieckich przez USA.  
 
93 strony, [teczka pomarańczowa, wewnątrz podział na 4 podteczki, stan akt dobry, akta 

luzem, paginowane, język polski, angielski, niemiecki, maszynopis i druk] 



 1260 Przeglądy z prasy obcej. Przegląd z prasy okręgu Konsulatu RP w Pittsburghu. Wycinki 
prasowe, korespondencja. (1933)-1934 

 
Jak wyżej. 

• k. 142: Artykuł Guya Millera analizujący sytuację w Niemczech po roku od 
przejęcie władzy przez Hitlera, m.in. o prześladowaniach żydowskiej inteligencji i 
przedsiębiorców. „The Pittsburgh Press” 7 stycznia 1934. 

• k. 155, 164: Notatki z „Detroit Jewish Chronicle” dot. ataków Ukraińców na 
żydowskich rolników w Galicji Wschodniej. 

• k. 166: Notatka z „Detroit Jewish Chronicle” dot. ataków bojówek na sklepy 
żydowskie w Jarocinie i Poznaniu. Marzec 1934. 

• k. 189: Notatki z „Detroit Jewish Chronicle” dot. rozwiązania antysemickiej 
organizacji „Nara” Jana Mosdorfa. 

 
[217 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

angielski, niemiecki, maszynopis i druk] 

 1261 Przeglądy z prasy i dla prasy obcej z okręgu konsulatu generalnego RP w New Yorku. 
Wycinki prasowe, korespondencja. (1933)-1934 

 
Jak wyżej. 

• k. 7-18: Numer gazety niemieckiej „Amerikas Deutsche Post” ze stycznia 1934, 
zawiera m.in. artykuł Edmunda Moetzingera pt. „Streiflichter ueber die 
Judenfrage in Deutschland”.  

• k. 25-: Numer gazety „Deutsche Zeitung” z 3 lutego 1934, m.in. z artykułem o 
żydowskich politykach amerykańskich nawołujących do bojkotu towarów 
niemieckich.  

• k. 74-82: List dot. wyników rozmów z redaktorem „Jewish Daily Bulletin” Józefem 
Landauem nt. publikacji o atakach młodzieży ukraińskiej na Żydów w Małopolsce 
Wschodniej. Numer gazety z w/w artykułem. 

• k. 86-87: numer niemieckiej gazety „New Yorker Staats Zeitung” nt. przemówienia 
Eleonory Roosevelt do kobiet żydowskich w Ameryce. 

• k. 94-97: Numer gazety „American Post Observer” z szeregiem antysemickich 
artykułów, m.in. „False propaganda of persecution of Jews in Germany”, „Judah 
an Freemasonry make world policy”, „The Judaization of France”.  

• k. 99-122: Numer gazety „Deutsche Zeitung” z kwietnia 1934 z artykułem 
„Judischer Terror in Lettland”. 

• k. 123-130: Jak wyżej, z artykułem „Amerika das Zion der Juden”. 

• k. 132-139: Numer „The econimic bulletin” dot. bojkotu towarów niemieckich. 
 
[137 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, w tym format 

gazetowy, język polski, angielski, niemiecki, maszynopis i druk] 

 1262 Przeglądy z prasy i dla prasy obcej z okręgu konsulatu generalnego RP w Chicago. 
Wycinki prasowe, korespondencja. 1934 

 
Jak wyżej. 

• k. 43-45: artykuły o grupie 318 Żydów, którym nie udało się dotrzeć do Palestyny i 
uzyskali zgodę na powrót do Polski. 



• k. 53: artykuł dot. wypowiedzenia przez Polskę traktatu mniejszościowego. 
 
[97 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis i druk] 

 1263 Przeglądy z prasy i dla prasy obcej z okręgów konsulatów RP w Montrealu, Winnipegu, 
Chicago, Szczecinie. Wycinki prasowe, korespondencja. 1934 

 

• k. 18: List anonimowy potępiający powstanie w Polsce radykalnie 
nacjonalistycznej i antysemickiej organizacji ONR. 

• k. 56: List dot. artykułu posła Rozmaryna „Official Antisemitism” z „Jewish Daily 
Bulletin”. 

 
[79 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane,  język polski, 

angielski, francuski, niemiecki, maszynopis]  

 1264 Przeglądy z prasy i dla prasy obcej amerykańskiej, słowackiej. Artykuły o Polsce. Wycinki 
prasowe, korespondencja. 1935 

 
Jak wyżej. 

• k. 18-19: artykuł dot. zmian w konstytucji Polski uniemożliwiających partiom 
żydowskim wejście do Sejmu i Senatu. „Detroit Jewish Chronicle”. 

• k. 54-59: Raport konsulatu w Chicago w sprawie prasy amerykańskiej w I półroczu 
1935 roku. M.in. o licznych artykułach nt. prześladowań Żydów w Niemczech. 

• k. 70-71: Raport konsulatu w Pittsburghu zawierający skrót artykułu z 
żydowskiego pisma „Every Friday” nt. położenia Żydów w Polsce. 

 
[112 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis i druk] 

 1265 Przeglądy z prasy obcej, głównie amerykańskiej i żydowskiej. Sprawozdania prasowe, 
artykuły, wycinki prasowe, korespondencja. 1935-1936 

 
Jak wyżej. 

• k. 29-30: Raport dot. wywiadu z Hitlerem przeprowadzonego przez „The 
Pittsburgh Press” nt. kwestii żydowskiej. 9 stycznia 1936. 

• k. 84-109, 145-150: krótkie raporty prasowe nt. głosów prasy żydowskiej w 
Nowym Jorku na temat spraw Żydów w Polsce (kwestie bojkotu, pogromu w 
Przytyku, napaści na Żydów, emigracji). Okres od 5 września do 1 grudnia 1936. 

• k. 129-142: Dokładny przegląd prasy żydowskiej w Nowym Jorku za okres 15 
października – 15 listopada 1936. Zawiera działy: I. Sytuacja Żydów w Polsce w 
opinii pisarza Szolom Asha i redaktora Margoshesa, II. Emigracja Żydów z Polski, 
III. Antysemityzm w Stanach Zjednoczonych, IV. Stanowisko Żydów w kampanii 
wyborczej w Stanach Zjednoczonych, V. Pomoc dla Żydów w Polsce.  

 
[150 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis i druk] 

 1266 Przeglądy z prasy i dla prasy obcej. Artykuły o Polsce w prasie amerykańskiej. Wycinki 
prasowe, korespondencja. 1938 

 



Jak wyżej. 

• k. 47-71: Numer czasopisma „The Synagogue Light”  z maja 1938 z artykułem 
Waltera Bayera o położeniu Żydów w Polsce. 

• k. 228-247: Krótkie raporty prasowe z prasy żydowskiej  w Nowym Jorku. Okres od 
1 stycznia do 1 lipca 1938. 

 
[265 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis i druki] 

 1268 Przeglądy z prasy i dla prasy obcej. Informacje i artykuły o Polsce i innych krajach Europy 
w prasie amerykańskiej. Wycinki prasowe, korespondencja. Tom 2. 1939-1940 

 
Jak wyżej. 

• k. 147: Telegram z 1 września 1939 m.in. dotyczący licznych depesz od organizacji 
żydowskich potępiających agresję Niemiec. 

• k. 252-256: Listy Stanleya J. Kapa, członka komitetu prasowego Polish National 
Alliance do senatorów Burtona Wheelera i Wortha Clarka dot. debat w senacie na 
tematy polskie m.in. polityki rządów sanacyjnych wobec Żydów oraz propozycji 
Hitlera utworzenia państwa etnicznie polskiego. Październik 1939. 

 
[227 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis i druk] 

 1548 Wydawnictwa polityczne amerykańskie i polskie. Przesyłanie, zamawianie, informacje. 
Okólniki MSZ, korespondencja. 1935-1937 

 
Korespondencja, projekty, plany publikacji na tematy polityczne.  

• Broszura „Problem emigracyjny i surowcowy w Polsce” wyd. przez MSZ w 1937 
roku wraz z mapami i wykresami, w tym: „Przyrost naturalny a emigracja według 
wyznań”, „Emigracja ogółem i żydowska”, „Emigracja zamorska Żydów z Polski”, 
„Emigracja z Polski do Palestyny”. (k. 122-165). 

 
[278 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis] 

 2192 Wjazd i pobyt obywateli polskich w Stanach Zjednoczonych AP. Korespondencja. 1935-
1937 

 
Korespondencja urzędowa, podania, listy polecające dot. wjazdu różnych osób do USA i 

ich statusu, dot. m.in.: Joela i Izraela Lejba Halpernów (k. 3-4), Efroima Elisze 
Zeigera-Wandera (s. 70-77). 

 
[172 strony, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis] 

 2193 Wjazd i pobyt obywateli polskich w Stanach Zjednoczonych AP. Korespondencja. 1938-
1939 

 
Korespondencja urzędowa, podania dot. wjazdu różnych osób do USA i ich statusu, dot. 

m.in.: Reizel Jochnowicz (k. 21), Zygmunta-Salo Taubego (k. 50-55), Seweryna 
Cytronberga (k. 65-73), Benno Borzykowskiego (s. 84-92), Dawida Jedwabnika (k. 



93-99), Maurycego Richtera (k. 101-105), Artura Hirszbandta i Henryka 
Magnuskiego (k. 110-124), Alfonsa i Felicji Haberfeldów (k. 189-193). 

• k. 175-178: Korespondencja z konsulatem szwedzkim z listopada i grudnia 1939 
dot. ściągnięcia z Polski do USA Lidii Zamenhof. 

 
[201 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis] 

 2217 Wydalanie obywateli polskich ze Stanów Zjednoczonych AP. 1926, 1927, 1933-1934 
 

• Korespondencja w sprawie deportacji do Polski obywateli polskich zamieszkałych 
w USA. Dotyczy m.in. Samuela Reźnika (k. 7-8). 

• k. 137-140: wykaz imienny obywateli polskich deportowanych w IV kwartale 1933, 
w  z okręgu konsulatu w Pitsburghu. M.in. Mojżesz Bepus. 

• k. 148-149: wykaz j.w. za III kwartał 1934 roku. M.in. Mozes Ehrlich. 
 
[154 strony, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis] 

 2218 Wydalanie obywateli polskich ze Stanów Zjednoczonych AP. Sprawy poszczególnych 
osób. Korespondencja. 1935-1936 

 
Zarządzenia w sprawie imigrantów, liczne broszury objaśniające stan prawny imigrantów, 

korespondencja urzędowa. 

• k. 3-7: Korespondencja w sprawie deportacji do Polski obywateli polskich 
zamieszkałych w USA. Dotyczy m.in. Idela Weingartena. 

• k. 8-10: wykaz imienny obywateli polskich deportowanych w II kwartale 1935 roku 
z okręgu konsulatu w Pittsburghu. M.in.: Lejzor Myszkin, Leopold Szincel, Idel 
Weingarten. 

• k. 260-261: Pismo Syndykatu Emigracyjnego o wypadkach odmówienia przez 
konsulat USA w Warszawie wiz kobietom udającym się do swoich mężów. M.in. 
wymienione: Tauba Olejewicz, Roza Kahan, Szyfra Taub. 

• k. 332-340: statystyki dot. przyjazdów emigrantów do USA. 
 
[302 strony, 2 teczki pomarańczowe, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski 

i angielski, maszynopis, druki] 

 2219 Wydalenie obywateli polskich ze Stanów Zjednoczonych AP. Sprawy poszczególnych 
osób Korespondencja. 1937-1939 

 
Korespondencja w sprawie deportacji do Polski Sylwii (Cywii Ety) Reinberger oraz Juliusza 

Maksymiliana i Ludwika Blumenów, którzy utracili polskie obywatelstwo po 
wprowadzeniu ustawy z 31 marca 1938. 

 
[56 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis] 

 2337 Archiwum wojskowe. Ochotnicy. 1939 
 



Zgłoszenia do służby ochotniczej w Armii Polskiej we Francji. Wewnątrz teczki z podziałem 
na obywateli USA, innych państw obcych oraz obywateli polskich. Wykazy 
ochotników. Korespondencja urzędowa. Amerykański Akt o Neutralności z 1939.  

• k. 176-189: Spis rezerwistów, poborowych i pozapoborowych obywateli polskich, 
którzy zgłosili się do rejestracji w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Zawiera 
dane: nazwisko i imię, rok urodzenia, adres, szarża. M.in.: Mejer Dreizenzun, 
Mendel Mencik, Szlama Topioł, Simche Haber, Isser Uram, Abraham Pachter, 
Menasche Jakób Roth, Chil Lustyk, Lejzor Rozenberg, Moszek Lipka, Szmul 
Towjański, Jonas Rozencwajg, Szmul Serwatka, Arja Finkiewicz, Leib Wolf Gryner, 
Wolf Lederman, Stefan Cholawski, Józef Borstler, Naftali Leinwandrucker, Nusym 
Linzer (vel Goldstein), Benjamin Rand, Samson Kessler (vel Margules), Izrael Aron 
Lederman, Izrael Aria Schwarz, Boruch Mergel, Josel Rozenbaum, Izaak Grynberg, 
Icek Fabisiewicz, Szmul Sztenenfeld, Icek Warga, Szloma Lejba Zarembski, Szyja 
Icko Bekierman, Berko Kosower, Zelman Josek Dyment, Jankiel Icek Elster, Ajzyk 
Wrona, Szlama Lejbus Finkielsztajn, Szmul Kosower, Szyja Rojzenmuter, Nuchym 
Icek Zunszejn, Moszek Majer Holcband, Mordko Józef Szmulewicz, Fejwel Emmer 
(vel Hammer), Rywen Lent, Sarja Szkonik, Jankiel Londyński, Fryderyk Sonnenfeld, 
Herman Aptekar, Bendet Grobsztein, Pinchus Świrszczyk, Izaak Niesteruk, Lewek 
(vel Leopold) Croi, Girsz Zilberman, Pejsach Kon, Hersch Pokart (Herman Lechner), 
Abram Wierzba, Jankiel Waniewski, Szaja Leib Rojtensztein (Rotenstein), Jonas 
Fajgenbaum, Lejbisz Goldenberg, Łazarz Ryklański, Samuel Eilenberg. 

• k. 208-213: Spis wojskowo zarejestrowanych za ostatnie 5 lat w okręgu konsulatu 
w Pittsburghu. Zawiera dane: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, szarża. M.in.: 
Hersch Jakób Diamant, Eljasz Kanarek, Hersch Schipper, Maks Gustaw Mitelsztedt, 
Izaak Sałucki, Hersz (Grzegorz) Raf, Dawid Lewin, Izrael Kirzner, Zelman Torun, 
Moszko Zynger, Pinkwas Szloma Horszenzon. 

• k. 215-220: Spis ochotników z okręgu konsulatu w Nowym Jorku, ambasady w 
Waszyngtonie, z Peru, Brazylii i Filipin. M.in. Mojżesz Gitter.  

 
[443 strony, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, ęzyk polski i 

angielski, maszynopis, druk] 

 2338 Oficerowie rezerwy. Wykazy zarejestrowanych w Ambasadzie i konsulatach RP, 
korespondencja. 1939 

 
Spisy i formumarze ochotników zgłaszających się do placówek polskich w USA (Nowy Jork, 

Waszyngton, Chicago, Pittsburgh, Colombia, Meksyk) w okresie wrzesień-grudzień 
1939 w celu umożliwienia wstąpienia do Wojska Polskiego (wrzesień 1939) lub do 
Armii Polskiej we Francji. Listy ochotników do konsulów.  

• Wyciągi z rejestru oficerów rezerwy zgłaszających się do konsulatu w Nowym 
Jorku. Formularze zawierają dane: nr karty ewidencyjnej, nazwisko, imiona, 
rocznik, rodzaj broni, stosunek do służby wojskowej, narodowość, stopień 
wojskowy, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, wyznanie, wykształcenie, 
zawód, miejsce zamieszkania w kraju, adres, data przybycia i z jaimi 
dokumentami, cel pobytu za granicą, czy w kraju wymeldował się na wyjazd, 
dokładny adres zameldowania, uwagi.  

• Nazwiska osób deklarujących narodowość żydowską i/lub wyznanie mojżeszowe: 
Adolf Kazimierz Szczerba-Likiernik, Aleksander Wunderheiler, Abraham Baunstein, 



Bernard Bauman, Seweryn Cytronberg, Izaak Dziubkiewicz, Izaak Dworecki, 
Zygmunt Galizer, Dawid Gerstenfeld, Jakub Oszer Herzog, Łazarz Karnowski, Jakub 
Konreich, Chaim Lehr, Solomon Nejmark, Ignacy Pines, Majer Pisarek, Jakub 
Rajches, Artur Strich, Hersz Majer Wajskopf, Dawid Wistreich.  

• K.15-24: Spis zgłoszonych. Nazwiska jak wyżej, plus Izaak Leib Igel (brak 
zgłoszenia). 

 
[226 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

maszynopis] 

 2343 Ewidencja wojskowa poborowych i rezerwistów. Korespondencja, wykazy. (1933)-1939 
 
Korespondencja, wykazy, zarządzenia dot. poborowych i rezerwistów przebywających w 

USA. 

• k. 59-68: Wykaz oficerów rezerwy i pospolitego ruszenia przebywajacych za 
granicą. Tabela z danymi: stopień wojskowy, nazwisko, imię, tytuł naukowy, data i 
miejsce urodzenia, imiona rodziców, posiadane dane (w tej rubryce zazwyczaj 
adres w Ameryce). M.in.:Zygmunt Galizer, Boruch Zimer, Mendel Urman, Mojżesz 
Goldwasser, Joel Mehlman. 

• k. 147-148: Korespondencja w sprawie służby wojskowej Izaaka Cymasa w latach 
1918-1921. 

• k. 179: List dot. rejestracji wojskowej Nachmana Juffe.  
 
[172 strony, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis] 

 2498 Dary i składki na różne cele. 1939 
 
Korespondencja dot. zbierania składek na różne cele, głównie Funduszu Obrony 

Narodowej.  

• k. 56-58: Korespondencja z Polish-American Businessmen’s Association dot. m.in. 
konieczności większych wymagań finansowych wobec Żydów wpłacających datki 
na FON z racji ich większych dochodów. 

• k. 222-223: Korespondencja z H.L. Goldhirschem nt. rekrutacji ochotników i 
zbiórek funduszy na rzecz Polski przez organizacje żydowskie w Nowym Jorku. 

 
[269 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis] 

 2499 Dary i składki na różne cele charytatywne, przekazywanie pieniędzy rodzinom w Polsce, 
pomoc dla Polski i in. Korespondencja. 1939 

 
Korespondencja różnych organizacji i osób prywatnych nt. zbiórek na Polski Czerwony 

Krzyż, rejestracji organizacji charytatywnych zbierających pieniądze na rzecz 
Polaków, sposobów przekazywania pieniędzy do Polski. 

• k. 75-77: Korespondencja w sprawie przekazania Ruchli Rubinstein, zamieszkałej w 
Ostrowcu Kieleckim, zezwolenia na wjazd do Kostaryki. 

• k. 125-127: Korespondencja dot. przekazania przez Federację Żydów Polskich w 
Montrealu pieniędzy na rzecz Żydów – uchodźców z Polski przebywających w 



Rumunii i na Litwie za pośrednictwem polskich konsulatów w Kownie i 
Bukareszcie. 

• k. 151-152: Szacunkowe dane statystyczne o licznie uchodźców z Polski 
przebywających w Rumunii, na Węgrzech, Litwie i Łotwie.  

• k. 283-291: Korespondencja nt. zgłaszania się rodzin polskich z inicjatywą przyjęcia 
na wychowanie sierot z okupowanej Polski. 

 
[291 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis] 

 2622 Żydowskie sprawy i przepisy o imigrację Żydów do Polski, sprawa likwidacji szkół 
żydowskich w Wilnie, akcja ratunkowa Żydów amerykańskich, bojkot olimpiady 
sportowej przez Żydów w Niemczech i in. Korespondencja. 1935 

 

• Korespondencja w sprawie artykułu prasowego o rzekomym pogromie żydowskim 
w Grodnie. 

• Korespondencja między ambasadorem Polski a National League for American 
Citizenship dot. utrudniania Żydom emigracji do Polski oraz antysemickiego 
prawodawstwa pracy w Polsce. Raport. Memorandum w sprawie prawnego 
położenia Żydów w Polsce.  

• List protestacyjny Federation of Polish Jews in America w sprawie likwiacji 2 szkół 
żydowskich w Wilnie. Załączone odpisy wiadomości prasowych (z Wilner Express i 
Jewish Telegraphic Agency). Odpowiedź oficjalna. 

• Wycinek z prasy żydowskiej dot. protestów wobec fali pogromów w Polsce 
(listopad 1935). 

• List protestacyjny World Federation of Polish Jews Abroad dot. zajść 
antysemickich na Politechnice Lwowskiej. 

• List protestacyjny Federation of Polish Jews in America dot. ataku grupy endeckiej 
na drużynę Makabi w Warszawie. Listopad 1935. 

• Pismo Ambasady do World Federation of Polish Jews Abroad dot. niemożności 
interweniowania przez Ambasadę w sprawach żydowskich w Polsce. Raport z 
rozmowy z prezesem Federacji Beniaminem Winterem. 

• Raport dot. artykułu Mojżesza Schorra „Polish-Jewish Tragedy”, który ukazał się w 
Detroit. 

• Korespondencja dot. pobicia Edmunda Baumgartena w czasie meczu polsko-
niemieckiego w Raciborzu 15 września 1935 roku przez kibiców niemieckich. 
Wycinek prasowy.  

• Przegląd prasy żydowskiej w Nowym Jorku za okres 1-15 grudnia 1935.  
 
[50 stron, teczka zielona, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, angielski, 

jidysz, maszynopis, druk]  

 2623 
 
 

Żydowskie sprawy: protesty przeciwko prześladowaniu Żydów w Polsce, Niemczech, 
zbiórki w USA na pomoc dla Żydów w Polsce, przeglądy prasy żydowskiej 
Konsulatu RP w Nowym Jorku, pożyczka rządu polskiego na pomoc gospodarczą 
dla ubogich Żydów i in. Korespondencja, referaty, materiały prasowe. 1936 

 

• Protesty kierowane do Ambasady przeciw niewłaściwemu traktowaniu więźniów 
politycznych w Polsce. 



• Przeglądy prasy żydowskiej wydawanej w USA za okres 1-30 stycznia, 15 lutego-1 
kwietnia, 1-15 maja 1936. Tłumaczenia niektórych artykułów. Liczne informacje o 
pogromach w Polsce i protestach organzacji zydowskich wobec sytuacji Żydów w 
Polsce.  

• Korespondencja dot. zbiórki pieniędzy przez Federation of Polish Jews in America 
na potrzeby ludności żydowskiej w Polsce. 

• Artykuł wzywający do bojkotu towarów niemieckich. 

• Liczne listy protestacyjne organizacji żydowskich, także ziomkostw oraz osób 
prywatnych w sprawach pogromów (wiele dotyczy pogromu w Przytyku) i ogólnej 
sytuacji Żydów w Polsce. 

• Ulotka The New York Joint Board z apelem o pomoc dla prześladowanych Żydów 
w Polsce i w Niemczech. 

• List ambasadora Sokołowskiego do prezesa American Jewish Committee Cyrusa 
Adlera dot. wprowadzenia ustawy o ograniczeniu uboju rytualnego w Polsce.  

• Rezolucja delegacji uczestników demonstracji przed konsulatem polskim w 
Nowym Jorku, zwołanej w proteście wobec pogromów w Polsce. (25 kwietnia 
1936). Korespondencja.  

• Podobna rezolucja po demonstracji w Detroit 25 maja 1936. 

• Korespondencja dot. Maxa Rozentala, agenta okrętowego, posiadającego 
monopol na przewóz odzieży do Polski bez opłat konsularnych.  

• Apel o pomoc materialną dla Żydów polskich. Rezolucja Los Angeles Conference 
for the Relief of Polish Jews.  

• Rezolucja American Federation of Polish Jews w sprawie wyroku sądu 
radomskiego po pogromie w Przytyku. Opis stanowiska Federacji w sprawie 
sytuacji Żydów w Polsce. Sprawozdanie z Konwencji Federacji 27/28 czerwca 
1936. Rezolucja organzacji kobiecej „Ezra” przy Federacji.  

• Korespondencja dot. projektu osadnictwa żydowskiego na Kubie.  

• Raport Jewish Telegraphi Agency z 10 czerwca 1936, dot. m.in. pogromu w 
Przytyku, pożyczki rządu polskiego dla organizacji Cekabe.  

• List dot. organizacji antykomunistycznej i antysemickiej „The Knight of White 
Cammelia” działającej w Virginii. 

• Depesza Jewish Telegraphical Agency w sprawie planów osadnictwa Żydów 
niemieckich w Australii.  

• Tłumaczenia wywiadów udzielonych przez ambasadora Potockiego gazetom 
żydowskim, dot. polityki rządu polskiego wobec Żydów. Wycinki prasowe.  

• Telegramy i listy protestacyjne przeciw skazaniu na śmierć Siergieja Prytyckiego.  
 
[253 strony, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

angielski, jidysz, maszynopis i druk] 

 2624 
 
 
 

Memoriały pt. „Project for financing of Jewish emigration from Poland” i „The Jewish 
problem and British policy”. 1937 

 
Memoriały napisane w Warszawie przez Michała Glazera (? podpis ręczny, nieczytelny), 

dotyczące spraw transferu majątku Żydów emigrujących z Polski oraz sytuacji 
Żydów w Wielkiej Brytanii. 

 
[131 stron, 2 zeszyty, stan akt dobry, paginowane łącznie, język angielski, maszynopis] 



 2625 Żydowskie sprawy: Żydów z Polski, zajścia antyżydowskie wśród studentów, położenia 
Żydów w Polsce w ogóle, przeglądy prasy żydowskiej Konsulatu RP w Nowym 
jorku, rezolucja, protesty itp. organizacji żydowskich w USA i in. 
Korespondencja. 1937 

 

• Raport dot. demonstracji przed ambasadą w proteście wobec pogromu w 
Brześciu. 23 czerwca 1937. Rezolucje licznych organizacji żydowskich (Jewish 
Peoples Committee, Federation of Polish Jews, Anti-Nazi Federation of Pittsburgh, 
United Brisker Relief Committee) z protestem wobec pogromów w Brześciu 
(głównie), Kamieniu Koszyrskim i Tłumaczu. Memoranda. 

• Przeglądy prasy żydowskiej ukazującej się w Nowym Jorku za okres 1 czerwca-9 
lipca, 17-31 lipca, 1 sierpnia – 15 grudnia 1937 (od września cotygodniowe). 
Raporty podzielone na działy: I. Sprawy żydowskie w Polsce, II. Sprawy żydowskie 
w Ameryce, III. Sprawy żydowskie w Palestynie. 

• Raport z wiecu protestacyjnego w Pittsburghu przeciw podziałowi Palestyny.  
 
[159 stron, teczka beżowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, angielski, 

maszynopis] 

 2626 Żydowskie sprawy: przeglądy prasy żydowskiej konsulatu RP w Nowym Jorku, memoriał 
pt „The Jewish Problem and the United States”. 1938-1939. 

 

• Memoriał „The Jewish Problem and the United States” napisany przez Michała 
Glasura(?), wyd. 18 stycznia 1939 w Warszawie.  

• Korespondencja Ambasady z Mirą Idą Brylińską dot. artykułów o polskich Żydach 
w Rosji ukazujących się w „Chicago Sunday Tribune”.  

• Przeglądy prasy żydowskiej wykonane w konsulacie w Nowym Jorku. Okres od 15 
grudnia 1937 do 15 marca 1939 oraz miesiące maj i listopad 1939. Dotyczą Żydów 
w Polsce, USA, Rumunii, Niemczech i Austrii. 

 
[205 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, memoriał w zeszycie, reszta akt luzem, 

paginowane, język polski i angielski, maszynopis] 

 2657 Niemcy. Ogólne stosunki polityczne z Polską. Akcja protestacyjna społeczeństwa Stanów 
Zjednoczonych i Kanady przeciw zbrodniom hitlerowskim w Polsce. Raporty 
placówek polskich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wycinki prasowe, 
korespondencja. 1940 

 

• k. 51-54: Ulotka Sozialdemokratische Partei Deutschlands działającej w USA do 
ludności Niemiec, przytaczającej fakty zbrodni niemieckich w Polsce i 
Czechosłowacji i nawołującej do oporu wobec hitleryzmu. 

• k. 55-56: korespondencja dot. listu gratulacyjnego Piusa XII do Hitlera po 
uniknięciu przez tego ostatniego śmierci w zamachu bombowym. 12 marca 1940. 

• k. 63: anonimowy list do ambasady oskarżający polski przedwojenny 
antysemityzm.  

• k. 74-86: Raport z przebiegu manifestacji sympatii do Polski i protestu wobec 
barbarzyństwu okupantów niemieckich, która miała miejsce w Quebecu 14 marca 
1940. Wycinki prasowe. 



• k. 87: Protest inteligencji kanadyjskiej przeciw wysiedleniom Polaków z zachodniej 
Polski. 

• k. 93-94: List konsula Wiktora Podoskiego opisujący warunki wysiedleń z terenów 
zachodniej Polski. 

• k. 95: Wycinek z gazety „The Citizen” z artykułem „Nazi Terrorizm in Poland” o 
wysiedleniach z Poznańskiego, aresztowaniach, paleniu kościołów.  

• k. 97: List ambasady z wytycznymi do publikacji w prasie amerykańskiej dot. 
wysiedleń i rozstrzeliwań Polaków w Poznańskiem, wysyłek do obozów 
koncentracyjnych, uwięzienia profesorów krakowskich, prześladowań Żydów 
(brak szczegółów). 

 
[186 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, angielski, 

francuski, maszynopis] 

 2661 
 

Ogólne stosunki polityczne z Polską. Sprawa polska w opinii społeczeństwa 
amerykańskiego. Kwestia granic wschodnich. Inspirowanie opinii amerykańskiej 
przez placówki polskie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, wycinki 
prasowe, rezolucje i notatki. 1944-1945 

 
Listy Polaków zamieszkałych w USA do ambasady w sprawach Polski. Telegramy 

urzędowe. Korespondencja urzędowa dot. propagandy. 

• k. 9-10: List notariusza Władysława Kozłowskiego do Ambasadora Jana 
Ciechowskiego, gdzie autor wielokrotnie podkreśla tragizm obecnej sowiecko-
żydowskiej okupacji Polski. 

• k. 20-22: List M. Tulei m.in. dot. oskarżeń Polaków o powodowanie pogromów 
Żydów w Polsce w okresie okupacji. 

• k. 89-90, 220-222: Listy Louisa Reynoldsa dot. m.in. oceny przedwojennego 
antysemityzmu w Polsce. 

• k. 143-146: List protestujący wobec obojętności rządu na zniewolenie Polski 
podpisany przez byłych posłów i senatorów do Izby Gmin. Wśród partii: lista 
żydowska i chasydzi Rubinsteina. 

• k. 155-156: List Z. Wellwisza zawiadamiający o wykładach w Haverford Collage 
m.in. na temat kwestii żydowskiej w II RP (zajść na uczelniach i getta ławkowego). 

• k. 182-201: List Leona Kamioły domagający się usunięcia Żydów z Europy (pisany 
w marcu 1944). 

• k. 267: List attache prasowego Władysława Bestermana dot. zbierania danych dot. 
zbrodniarzy wojennych. 26 lipca 1944. 

• k. 281-282, 286-287: Listy Piotra Wierońskiego dot. m.in. antypolonizmu Żydów w 
Chicago. 

 
[353 strony, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, rękopis i maszynopis] 

 2718 Wojna 1939 roku. Zbrodnie Niemiec i ich sojuszników wobec kobiet i dzieci w krajach 
okupowanych. Informacje Międzynarodowego Biura do Walki z Handlem 
Kobietami i Dziećmi. 1942 

 



List Biura do Ambasady, skrót raportu do wypadkach gwałtów i zmuszania kobiet do 
nierządu przez wojska niemieckie. Dane z Grecji, Jugosławii, Czechosłowacji, 
Polski, Rosji.  

 
[7 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język angielski, 

maszynopis] 

 2721 Przesyłanie informacji o Polakach jeńcach wojennych internowanych w Niemczech i 
Stanach Zjednoczonych. Pomoc dla Polaków – b. żołnierzy armii niemieckiej. 
Przesyłanie książek dla jeńców polskich w Niemczech, stan kultury i oświaty w 
obozach jenieckich w Niemczech. Korespondencja, notatki. 1943-1945 

 

• Korespondencja dot. Polaków wcielonych przymusowo do armii niemieckiej, 
znajdujących się w obozach jenieckich na terenie USA. 

• Raporty delegatów YMCA z wizytacji w obozach jenieckich dla polskich żołnierzy w 
Niemczech (Stalagi X A, XI A, Lager Laz. X B, Stalag X B, IV A, IV G, Lazaret 
Elsterhorst, Stalag IV B, Lazaret Muhlberg, Bau und Arb. Batl. 26, Oflag IID, Oflag II 
C, VI B, X C, Stalag X B, Stalag VI C) 17 lipca 1943. 

 
[43 strony, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis] 

 2729 Polityka emigracyjna, kwota imigrantów polskich przewidziana przez Stany 
Zjednoczone. Polityka imigracyjna Meksyku. Zasady powojennej polityki 
emigracyjnej Polski. Badania nad Polonią w Stanach Zjednoczonych. 
Korespondencja, raporty placówek polskich, okólnik. 1940-1944 

 

• k. 12-15: List poselstwa polskiego w Ottawie do MSZ w Londynie dot. 
spodziewanych powojennych problemów demograficznych Polski, m.in. o 
prawdopodobnej licznej emigracji żydowskiej oraz o nieprzyjmowaniu Żydów 
przez Kanadę. 20 października 1942. 

• k. 17-18: podobny list konsulatu w Nowym Jorku z 19 stycznia 1943. 

• k. 20-24: oświadczenie MSZ rządu londyńskiego dot. m.in. prawdopodobieństwa 
wzmożonej emigracji Żydów z Polski po wojnie oraz pozostawienia tej sprawy 
organizacjom żydowskim. 27 listopada 1942. 

 
[30 strony, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, maszynopis] 

 2755 Pośrednictwo pracy i pomoc dla uchodźców polskich przybyłych do Stanów 
Zjednoczonych. Starania o wizy amerykańskie dla uchodźców polskich z 
Portugalii i Hiszpanii. Raporty placówek polskich, korespondencja, notatki, 
zestawienia. 1940 

 
Głównie korespondencja dot. potrzeb uchodźców polskich w USA i innych krajach 

Ameryki. 

• k. 43-44: Raport poselstwa polskiego w Rio de Janeiro z 28 sierpnia 1940 roku dot. 
m.in. arbitralnego nie wpuszczania Żydów – uchodźców z Polski do Brazylii. 

• k. 70-74: Raport konsulatu w Ottawie dot. uchodźców polskich w Kanadzie, m.in. 
dzieci żydowskich z Polski wpuszczonych na stałe na terytorium Kanady. 18 
sierpnia 1940. 



• k. 92-95: Raport konsulatu w Nowym Jorku dot. m.in. zbiórki pieniędzy na rzecz 
uchodźców z Polski przeprowadzonej przez United Jewish Appeal. 

• k. 105-106: Raport konsulatu w Chicago dot. uchodźców z Polski, wśród których 
znajduje się 120 Żydów. 16 sierpnia 1940. 

• k. 114-116: Raport konsulatu w Nowym Jorku dot. uchodźców, w tym 71 Żydów. 

• k. 125-132: Raport konsulatu w Nowym Jorku dot. pomocy dla uchodźców, 
wymienia żydowskie organizacji zajmujące się tym: National Refugees Service, 
Hebrew Immigrant Society. 

• k. 202-204: Raport Komitetu Pomocy Uchodźcom Polskim w Portugalii dot. m.in. 
pomocy organizacji żydowskich dla kilkuset Żydów – uchodźców z Polski. 26 
września 1940. 

• k. 241-251: Raport Komitetu Wykonawczego dla Pomocy Wojennym Uchodźcom z 
Polski w Stanach Zjednoczonych dot. liczby uchodźców zarejestrowanych do dn. 
19 sierpnia 1940 w Komitecie. Lista nazwiska zawiera dane: nazwisko i imię, 
kwalifikacje (zawód), wiza (turystyczna, tranzytowa, dyplomatyczna, handlowa). 
M.in.: Abraham Abe-Bobes, Jakób Apenszlak, Maksymilian Apfelbaum, Aron Lejzer 
Apt, Irena Jadwiga Aronson, Natalia Aszkenazy, Józef Benhajm, Adolf Berli 
Berlinerblau, Nachum Bockowsky, Tekla Bode-Baumblatt, M. Braumszweig, 
Zelman Charo, Jonasz Eder, Maksymilian Endelman, Szmul Lejzer Fajnsztejn, 
Chaim Finkelstajn, Abraham Frankel, Mordka Glatsztajn, Bronisław Goldman, 
Edward Goldman, Jakób Catel Groner, Bronisław Grynbaum, Maurycy Grynbaum, 
Ludwik Hausknecht, Jkób Oskar Herzog, Joanna Higersberger, Artur Hirszbandt, 
Józef Hollander, Eljasz Kanarek, Mieczysław Kenstenberg, Aron Lejwa, Awigail 
Lermer, Maks Leszczyński, Izaak Lewenster, Jakób Librach, Emanuel Luft, Benjamin 
Mintz, Emanuel Nowogrodzki, Chaja Pelgricht, Henryka Pinkert-Grynberg, Aron 
Prywes, Felicja-Fanny Rabinowicz, Wolf Ber Rajzglid, Dawid Rajzman, Elsa 
Rappaport, Izaak Reiss, Michał Rubinstein, Louis Rutstein, dr Sołowiejczyk, A. 
Tartakower, Zygmunt Taube, Dawid Widstreich, Lejb Hendrykowski.  

 
[257 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

maszynopis] 

 2765 Raporty prasowe konsulatów polskich w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, poselstwa 
RP w Rio de Janeiro i ambasady RP w Tokio. 1940 

 
Raporty prasowe przesyłane do polskiego MSZ w Angers i Londynie z następujących 

placówek: Rio de Janeiro, Buenos Aires, Chicago, Pittsburgh, Nowy Jork, Ottawa, 
Tokio. 

 
Większość informacji stanowią dane z życia Polonii, o polityce rządu emigracyjnego, 

wiadomości ze świata, z frontu. Pojawiają się jednak niemal w każdym raporcie 
wiadomości z okupowanej Polski m.in. o tworzeniu gett, egzekucjach w Palmirach, 
pracy przymusowej, aresztowaniu profesorów krakowskich, oraz o uchodźcach z 
Polski, w tym Żydach w wymienionych krajach, i pomocy Polonii. 

 
[783 strony, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

maszynopis] 



 2766 Raporty prasowe konsulatów polskich w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, ambasady 
RP w Tokio, poselstwa RP w Buenos Aires, konsulatu generalnego RP w 
Kurytybie i poselstwa RP w Rio de Janeiro. 1941 

 
Jak wyżej. Zawiera także wycinki prasowe. Placówki w Chicago, Tokio, Buenos Aires, 

Kurytybie, Rio de Janeiro, Nowym Jorku, Pittsburghu, Ottawie. 

• k. 353: pierwsza strona numeru pisma „The Chicago Daily News” ze zdjęciami z 
okupowanej Polski, m.in. murów getta warszawskiego oraz z gett w Szydłowie, 
Lublinie, Krakowie. 2 stycznia 1941. 

 
[721 stron, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis i druki] 

 2767 Raporty prasowe konsulatów polskich w Stanach Zjednoczonych, Katolickiej Agencji 
Prasowej w Stanach Zjednoczonych oraz Poselstwa RP w Buenos Aires, 
Poselstwa RP w Hawanie, Poselstwa  RP w Rio de Janeiro, Poselstwa RP w 
Ottawie. 1943 

 
Jak wyżej (placówki w Chicago, Tokio, Kurytybie, Limie, Ottawie, Buenos Aires, Rio de 

Janeiro, Pittsburghu, Nowym Jorku). 
 
Pojawiają się informacje o masowych mordach (z wykorzystaniem gazu) na Żydach w 

dystrykcie lubelskim, np. k. 133-134 – raport poselstwa w Buenos Aires z 18 
września 1942; o budowie obozu koło Sokołowa: k. 256 – raport z Rio de Janeiro z 
grudnia 1942. 

 
[940 stron, teczka żółta, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis, druk] 

 2768 Raporty prasowe konsulatów polskich w Stanach Zjednoczonych, poselstwa RP w Limie, 
poselstwa RP w Ottawie, poselstwa RP w Buenos Aires, poselstwa RP w Rio de 
Janeiro, poselstwa RP w Bogocie. 1942 

 
Jak wyżej. Także wycinki. 
Wiadomości o Zagładzie Żydów, np. k. 99 – raport z Hawany, styczeń 1943, rozmowa z 

konsulem polskim m.in. o masowych morderstwach Żydów w Polsce. k. 130 – 
wzmianki o likwidacji getta krakowskiego i warszawskiego – raport z Ottawy z 
lipca 1943; 

 
[779 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, angielski, 

jidysz, maszynopis, druk] 

 2769 Raporty prasowe konsulatów polskich w Stanach Zjednoczonych. T. 1. 1944 
 
Jak wyżej. 
M.in. k. 305: notatka o obchodach I rocznicy powstania w getcie warszawskim w 

Milwaukee. 
k. 338-339, 374: przeglądy artykułów dot. antysemityzmu w Polskich Siłach Zbrojnych na 

Zachodzie. 
k. 349: omówienie artykułu z prasy czechosłowackiej nt. polskiego antysemityzmu. 
 



[508 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 
maszynopis] 

 2770 Raporty prasowe konsulatów polskich w Stanach Zjednoczonych, t. 2, 1944 
 
Jak wyżej. Głównie raporty z prasy niemieckiej. 
k. 139-144: raport konsulatu w Nowym Jorku z 28 maja 1944, m.in. o dezercji Żydów z 

Armii Polskiej oraz o uroczystościach w Nowym Jorku na cześć bohaterów getta 
warszawskiego. 

k. 145-150: raport j.w. z 12 lipca, dot. m.in. oskarżeń Polaków o antysemityzm w prasie 
amerykańskiej. 

k. 158-162: raport j.w. z lipca, dot. wypowiedzi nowego prezesa Federacji Żydów Polskich 
w Ameryce, Józefa Tenenbauma m.in. dot. propozycji przejęcia mienia 
pożydowskiego w Polsce przez światowy bank żydowski. 

k. 200-202: raport konsulatu w Pittsburgu z lutego 1944 dot. m.in. ks. S.A. Ićka o 
braterstwie polsko-żydowskim w czasie wojny oraz o prześladowaniach Żydów 
przez Sowietów. 

k. 216-219: raport j.w. z 21 kwietnia 1944 dot. m.in. antysemityzmu w Armii Polskiej w 
Wielkiej Brytanii oraz zarzutów pod adresem Polski w Izbie Gmin. 

k. 332-337: raport z prasy niemieckiej w USA z 8 lutego 1944, m.in. o propagandzie 
przeciw antysemityzmowi wśród Niemców amerykańskich. 

k. 353-358: raport z prasy niemieckiej z 15-22 lutego, m.in. o karaniu zbrodniarzy 
hitlerowskich. 

k. 360-368: raport j.w. z marca 1944, wspomina m.in. o ucieczce Żydów duńskich do 
Szwecji. 

k. 388-399: raporty j.w. z kwietnia 1944, m.in. o wystąpieniu Żydów polskich z Armii 
Polskiej w Wielkiej Brytanii. 

k. 408-413: raport j.w. z maja, dot. publikacji o polskim antysemityzmie. 
k. 414-418: raport j.w. dot. powstania Komitetu do Ratowania Żydów w Polsce i o 

Polakach i Ukraińcach ukrywających Żydów w Tarnopolu. 
k. 422-425: raport j.w. z czerwca, dot. m.in. żydowskich żołnierzy w Armii Polskiej we 

Włoszech. 
k. 426-430: raport j.w. dot. Żydów niemieckich biorących udział w akcji „Council for a 

Democratic Germany”. 
k. 446-450: raport j.w. z sierpnia, m.in. o żydowskim prawniku Sachsie oraz o memoriale 

dla Mikołajczyka w sprawie odbudowy życia gospodarczego Żydów w Polsce. 
k. 465-468: raport j.w. z lipca, m.in. wyrokach śmierci wydanych przez Państwo Podziemne 

na Polakach, którzy mordowali Żydów. 
k. 469-472: raport j.w. z sierpnia, m.in. o powstaniu w Moskwie Związku Wyzwolenia 

Żydów Polskich na terenie ZSRR z Idą Kamińską, rabinem Steinbergiem i Mosze 
Brodersonem w zarządzie. 

k. 473-477: raport j.w. z września, dot. wysłania specjalnej komisji do obozu na Majdanku. 
k. 511-515: raport j.w. z listopada 1944, dot. m.in. zbrodni niemieckich na Majdanku oraz 

wypowiedzi Mary Berg o antysemityzmie Polaków w Warszawie podczas okupacji.  
k. 521-524: raport o stosunku Żydów do Council for a Democratic Germany. 



k. 533-540: raport z prasy niemieckiej z listopada 1944 dot. m.in. wypowiedzi Ignacego 
Szwarzbarta oraz o deklaracji World Jewish Congress przeciwko wywieraniu 
zemsty na Niemcach. 

 
[548 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

maszynopis] 

 2771 Raporty prasowe Ministerstwa Informacji i Dokumentacji Rządu RP w Londynie z prasy 
brytyjskiej oraz poselstw RP w: Limie, Ottawie, Rio de Janeiro, Teheranie i 
konsulatów generalnych RP w Kurytybie i Montrealu z prasy miejscowej. 1944 

 
Jak wyżej. Wbrew tytułowi wyłącznie raporty z Rio de Janeiro, Ottawy i Montrealu. 

• k. 81-96: Raport poselstwa w Rio de Janeiro z 31 marca 1944. Zawiera m.in. 
informację o zamordowaniu 15 tys. Żydów na Majdanku w końcu 1943 roku. 

• k. 143-146: Raport poselstwa w Ottawie z 17 stycznia 1944. M.in. informacja o 
ukazaniu się w „Times Journal” obszernych artykułów o eksterminacji Żydów w 
Polsce. 

• k. 151-155: raport j.w. z 1 lutego. Informacje o wymordowaniu Żydów w 
Warszawie, eksterminacji 5 milionów Żydów europejskich. 

• k. 163-164: raport j.w. z 7 kwietnia. Informacje o relacjach Żyda-uciekiniera z 
Polski dot. masowych mordów na Żydach i Polakach; o partyzantce żydowskiej w 
Lubelskim. 

• k. 181-184: raport j.w. z 10 czerwca; doniesienie o redukcji ludności żydowskiej w 
Polsce do 500 tys.; informacje o terrorze w Warszawie; liczne telegramy o 
antysemityzmie w Wojsku Polskim. 

• k. 199-202: fragment raportu poselstwa w Rio de Janeiro z 23 maja, dot. 
antysemityzmu w wojsku polskim w Wielkiej Brytanii; 

• k. 205: j.w. wzmianka o obchodach rocznicy powstania w getcie warszawskim w 
Rio de Janeiro. 

• k. 228-229: raport poselstwa w Rio de Janeiro z 17 czerwca. M.in. informacje o 
obchodach rocznicy powstania w getcie warszawskim w Sao Paulo, o 
antysemityzmie w wojsku polskim oraz o wypowiedziach przedstawiciela Polski 
Podziemnej o niemożności powrotu Żydów do zycia gospodarczego Polski. 

• k. 244: raport j.w. z 3 lipca; m.in. informacja o publikacjach o Zagładzie Żydów w 
Polsce. 

• k. 258: raport j.w. z 18 lipca; m.in. informacja o ułaskawieniu Żydów-dezerterów z 
wojska polskiego w Wielkiej Brytaniii. 

• k. 278-280: raport j.w. z 31 lipca; m.in. informacja o mordowaniu Żydów w 
komorach gazowych obozów na Górnym Śląsku; o przywiezieniu 400 tys. Żydów 
węgierskich do Oświęcimia; o reakcji rządu londyńskiego na oświadczenie o 
niemożności powrotu Żydów do Polski. 

• k. 344: raport j.w. z 15 września; m.in. wzmianka o zbrodniach niemieckich na 
Majdanku. 

• k. 373-376: raport poselstwa w Ottawie z 16 października. m.in. informacja o 
zamordowaniu w Birkenau i Oświęcimiu 1,5-1,7 miliona Żydów; informacje o 
obozie na Majdanku. 



• k. 469: raport poselstwa w Rio de Janeiro z 28 listopada; m.in. informacja o 
przybyciu do USA delegacji Żydów polskich z PKWN, w tym Emila Sommersteina; 
informacja o eksterminacji Żydów na Majdanku. 

• k. 490: raport j.w. z 7 grudnia; m.in. informacja o odkryciu „czarnej drogi śmierci” 
w Treblince, zbudowanej z popiołu i kości ludzkich. 

 
[499 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis] 

 2791 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej. 1937 
 
Wycinki, przedruki i tłumaczenia wybranych artykułów z prasy amerykańskiej. 

• k. 8-11: korespondencja ambasady z bibliotekarką Northeastern School w Detroit 
dot. głosów prasy amerykańsko-żydowskiej o położeniu Żydów w Polsce. 

• k. 37-38: artykuł S. Margoshesa pt. „Polish Government and the Jews”. 

• k. 39-54: wycinki i kopie artykułów Simmsa z podróży po Polsce, m.in. dot. 
położenia Żydów. 

• k. 109-125: tłumaczenie artykułu z „New York Times Magazine” dot. ideologii 
politycznej Niemiec hitlerowskich, m.in. sporo o rasizmie. 

• k. 130-161: przeglądy prasy amerykańskiej, w tym żydowskiej, przez konsulat w 
Nowym Jorku za okres 15 lutego – 1 grudnia 1937. 

• k. 171: wywiad z Romanem Dmowskim dla „Monitora” z 12 czerwca 1937 nt. 
„kwestii żydowskiej” w Polsce. 

 
[169 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis i druki] 

 2793 Przeglądy i wycinki prasowe, głównie z prasy amerykańskiej. 1940 
 
Jak wyżej. 
k. 9-15: raport konsulatu w Ottawie z grudnia 1939, dot. m.in. artykułu analizującego 

„Mein Kampf” w kontekście podboju Polski przez Hitlera. 
k. 28: artykuł J. Gavina z „The Observer” o rządach niemieckich w Polsce, styczeń 1940. 
k. 284-285: list do ambasady dot. polityki Niemców w Polsce konfliktowania Polaków, 

Żydów i Ukraińców. 
k. 295-300: depesza Polskiej Centrali Informacyjnej z 14 października 1940 o otoczeniu 

murem dzielnicy żydowskiej w Warszawie pod pretekstem walki z epidemią. 
Korespondencja. 

 
[322 strony, teczka żółta, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

też włoski, niemiecki, maszynopis, druki] 

 2794 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej przesłane przez konsulat generalny 
w Chicago i konsulat RP w Pittsburghu. 1940 

 
Jak wyżej. 
k. 194-205: dodatek do „Pittsburgh Post Gazette” pt. „The First Months of World War II” z 

lutego 1940, zawierający fotografie z okresu kampanii wrześniowej w Polsce. 
 



[313 stron, 2 teczki brązowe, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 
angielski, niemiecki, maszynopis, druki] 

 2795 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy kubańskiej. 1941 
 
Jak wyżej. 

• k. 16: tłumaczenie artykułu z pisma „Nowy Świat” z 26 stycznia 1941 dot. 
wysiedleń Polaków z ziem zachodnich oraz rozstrzeliwaniu Polaków nie chcących 
przyjąć volkslisty. 

• k. 29: wycinek z gazety „El Pais” z 11 lutego 1941 z fotografiami z terenu 
okupowanej Polski; zdjęcie chłopca pracującego przy odkażaniu ulicy w getcie 
warszawskim. 

• k. 31: wycinek z gazety zawierający fotografie z getta lubelskiego oraz rodziny 
żydowskiej opiuszczającej Kraków. 

• k. 42-43: wycinek z gazety „El Mundo” z 27 lutego zawierający zdjęcia z egzekucji 
Polaków. 

• k. 48-53: te same zdjęcia w gazecie „Bohemia” z 2 marca. 
 
[99 stron ,teczka żółta, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i hiszpański, 

maszynopis i druk] 

 2796 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej przesyłane przez konsulat generalny 
RP w Chicago i konsulat RP w Pittsburghu. 1941 

 
Jak wyżej. 

• k. 27: karta z „Daily Times” ukazującej się w Chicago z 18 czerwca 1941, 
zawierająca fotografie z okupowanej Polski, w tym z egzekucji w Palmirach. 

• k. 32: strona z „Chicago Daily News” z 25 lipca 1941 ze zdjęciami pokazującymi 
przykłady znęcania się żołnierzy niemieckich nad ortodoksyjnymi Żydami. 

• k. 53: odbitka artykułu z „The Chicago Daily News” z 14 sierpnia 1941 dot. terroru 
niemieckiego w okupowanej Polsce.   

• k. 79: wycinek z „Chicago Daily Tribune” z 4 października 1941 dot. głodu w 
Generalnym Gubernatorstwie. 

• k. 94: artykuł z „Chicago Sun” z 24 grudnia 1941 o epidemii tyfusu w Generalnym 
Gubernatorstwie. 

 
[191 stron, teczka pożółkła, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis i druk] 

 2797 Przeglądy i wycinki prasowe, głównie z prasy amerykańskiej. 1941 
 
Jak wyżej. 

• k. 244-245: artykuł z „New York Times Magazine” z 27 kwietnia 1941 opisujący 
obszernie niemiecką okupację Polski; m.in. opis przesiedleń Żydów do dystryktu 
lubelskiego, gett w Krakowie i Warszawie, palenia synagog. 

• k. 248-252: wycinek z nowojorskiej gazety „PM” z 1 maja 1941 dot. prześladowań 
katolików w Polsce. Liczne fotografie. 

• k. 265: wycinek z „NY Harald Tribune” z 19 maja, dot. okupacji niemieckiej w 
Polsce. 



• k. 273: wycinek z „NY Post” z artykułem „Polish Chiefs In Exile fight Anti-
Semitism”. 

• k. 274: wycinek z „NY Times” z 21 maja dot. nasilającego się terroru w Polsce. 
M.in. dot. powstania obozów pracy dla Żydów na granicy z ZSRR. 

• k. 292: wycinek z „Times Harald” z 19 czerwca 1941, zawierający zdjęcia z Polski, 
m.in. egzekucji właściciela zajazdu w Wawrze, z łapanki w Warszawie. 

• k. 302: wycinek z „The Washington Daily News” z 20 czerwca ze zdjęciem z 
egzekucji trzech Żydów na rynku w Łodzi i ze zdjęciem przedstawiającym golenie 
ortodoksyjnego Żyda przed niemieckich żołnierzy. 

• k. 321: wycinek z „NY Post” z 2 lipca, dot. mi.in powstania we wschodniej Polsce 
ligi walki z antysemityzmem.  

• k. 325-326: wycinek z pisma „Bohemia” ukazującego się w Hawanie, z 6 lipca 
1941; zawiera fotografie z okupowanej Polski, m.in. egzekucji. 

• k. 343: wycinek z „PM” z 24 sierpnia zawierający esej Bena Hechta nt. fotografii 
przedstawiającej golenie ortodoksyjnego Żyda przed niemieckich żołnierzy. 

• k. 346: wycinek z „New York Post” z 27 sierpnia, donoszący o 70 tysiącach ofiar 
terroru niemieckiego w Polsce. 

• k. 349-354: artykuł z „PM” z 31 sierpnia, dot. pracy przymusowej w Polsce. 

• k. 371: wycinek z „The NY Times” z 19 września 1941 zawierający raport Henryka 
Szoskiesa nt. śmierci głodowej w getcie warszawskim. 

 
[360 stron, teczka pożółkła, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis i druk] 

 2799 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej przesyłane przez konsulaty polskie w 
Stanach Zjednoczonych. 1942 

 

• Wycinki z „Dziennika Polskiego” i z „NY Timesa” ze stycznia 1942 dot. noty 
Mołotowa o okrucieństwach niemieckich na zajmowanych terenach ZSRR. (k. 9-
12) 

• Wycinki z „Detroit Times” od 19 do 31 października 1942 zawierające fragmenty 
tzw. „Czarnej Księgi Polski” – opisu zbrodni niemieckich w Polsce. Również 
informacje o Żydach, fotografia muru getta warszawskiego (k. 16-34, 160-188). 

• List z konsulatu w Chicago streszczający relację Chaima Leiba Szaleta z 8-
miesięcznego uwięzienia w obozie w Oranienburgu. Luty 1942. (k. 69-70) 

• Wycinek z „The Chicago Sun” z 8 marca dot. terroru niemieckiego w Polsce. (k. 81-
82) 

• Wycinek z „Herald American” z 29 czerwca opisujący egzekucje w Polsce. 
Dołączone zdjęcie ludzi prowadzonych na egzekucję. (k. 104-108). 

• Wycinek z „Pittsburgh Post-Gazette”  z 15 czerwca dot. wymordowania przez 
Niemców mieszkańców wsi Lidice, wymieniający podobne przypadki w Polsce. (k. 
259-260) 

• Urwany fragment (wycinek dotyczy innej sprawy) informacji z „Wiadomości 
Codziennych” z 4 grudnia 1942 o zagładzie getta warszawskiego. 

 
[288 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis i druki] 



 2802 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej przesyłane przez Konsulat Generalny 
RP w Chicago, Konsulat RP w San Francisco, Konsulat Generalny RP w Nowym 
Jorku. 1943 

 

• k. 81: wycinek z „Dziennika Związkowego” z 21 października 1943 dot. relacji 
Józefa Klonowskiego, podającego się za zbiega z getta warszawskiego i działacza 
polskiego podziemia. 

 
[153 strony, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis i druki] 

 2803 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej przesyłane przez Konsulat RP w 
Detroit. 1943 

 

• k. 89-90: wycinek z „The Detroit News” z 23 lipca 1943 o przyjeździe Icka Fefera i 
Salomona Michoelsa z Zydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego w ZSRR. 

• k. 162: wycinek z „The Detroit News” z 9 września 1943 dot. liczby 
zamordowanych Żydów na terenach okupowanych przez Niemcy. 

• k. 255: wycinek z „Detroit Free Press” z 18 października dot. egzekucji 5 tys. 
Polaków złapanych w łapance w Warszawie. 

• k. 258: wycinek z „Detroit News” z 18 października dot. obozu zagłady w 
Treblince. 

• k. 269: wycinek z „Free Press” z 29 października dot. likwidacji populacji 
żydowskiej we Lwowie. 

• k. 276: wycinek z „The Home Newspaper” z 31 października o powstaniu w getcie 
warszawskim. 

• k. 282: wycinek z „Detroit News” z 31 października dot. relacji Józefa 
Klonowskiego, podającego się za zbiega z getta warszawskiego i działacza 
polskiego podziemia. 

 
[390 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis i druki] 

 2804 Przeglądy i wycinki z prasy amerykańskiej przesyłanie przez konsulat w Pittsburghu. 
1943 

 
Jak wyżej. 

• k. 68: wycinek z „Pittsburgh Post-Gazette” z 22 kwietnia 1943 z informacją o 
likwidacji getta warszawskiego. 

• k. 79: wycinek z „Pittsburgh Sunday Telegraph z 27 kwietnia 1943 dot. egzekucji 
Henryka Ehrlicha i Wiktora Altera. 

• k. 150-154: korespondencja dot. informacji o planach stosowania sterylizacji 
mieszanych małżeństw w Holandii. Lipiec 1943. 

 
[317 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis i druki] 

 2805 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej przesłanie przez Konsulat Generalny 
RP w Chicago. 1944-1945 

 



• k. 71-73: wycinki z „The Chicago Sun Book Week”  i „Chicago Sunday Tribune” z 11 
marca 1945 z recenzjami książki H. Szoskiesa „No Traveler Returns” dot. okupacji 
niemieckiej w Polsce i stosunków polsko-żydowskich. 

• k. 117: wycinek z „Chicago Sun” z 6 maja zawierający relację z obozu w Dachau. 

• k. 125: wycinek z „Chicago Tribune” z 9 maja dot. zbrodni sowieckich, m.in. 
zamordowania Henryka Erlicha i Wiktora Altera. 

 
[201 stron, teczka pożółkła, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis i druki] 

 2807 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej i polsko-amerykańskiej przesłane 
przez konsulat RP w Detroit. T. I. 1944 

 

• k. 189: wycinki z „Detroit Jewish Chronicle” dot. pomocy dla Żydów w Polsce. 

• k. 242: wycinek z „Głosu Ludowego” z sierpnia 1944 potępiający partyzantkę Armii 
Krajowej jako organizację mordującą Żydów i komunistów. 

• k. 249-276: numer „Naszego Świata” z 2 września 1944; m.in. artykuł o obozie na 
Majdanku. 

• k. 343-345: wycinki artykułów opisujących obóz na Majdanku. 

• k. 345: wycinek z „Free Press” z 14 sierpnia omawiający raport Wasilija Grossmana 
dot. zagłady polskich Żydów. 

• k. 346: artykuły z „Detroit Jewish Chronicle” opisujące Zagładę polskich Żydów; 
szacunki liczbowe. 

 
[488 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane,  język polski i 

angielski, maszynopis i druki] 

 2808 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej i polsko-amerykańskiej przesłane 
przez konsulat RP w Detroit. T. II. 1944 

 

• k. 14: wycinki z „Free Press” i „Detroi Jewish Chronicle” z października 1944 dot. 
ludobójstwa na Majdanku. 

• k. 26-53: numer pisma „Nasz Świat” z 7 października 1944 z pierwodrukiem tekstu 
Juliana Tuwima „My Żydzi polscy”. 

• k. 176-203: numer pisma „Nasz Świat” z 11 listopada 1944 zawierający m.in. 
artykuł B. Marka o bohaterze bitwy pod Lenino rabinie Icchoku Zawadzie. 

• k. 205, 214: wycinki z „Głosu Ludowego” z 11 listopada o przyjeździe do USA 
delegacji z Żydowskiego Komitetu Ludowego z Lublina oraz o pomocy American 
Federation of Jews dla Żydów polskich. 

• k. 249: wycinki z „Jewish Chronicle” dot. pomocy American Federation for Polish 
Jews dla Żydów polskich oraz o stanowisu ZSRR wobec utworzenia państwa 
żydowskiego. 

• k. 306-333: numer „Naszego Świata” z 25 listopada, zawiera m.in. opis okupacji 
niemieckiej w Częstochowie, w tym działań partyzantów żydowskich. 

• k. 385-388: wycinki z „Detroit Times” zawierające relację anonimowej kobiety-
więźniarki Ravensbruck. 

 
[392 strony, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

angielski, maszynopis i druki] 



 2810 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej i polsko-amerykańskiej przesyłane 
przez konsulat RP w Detroit. T. II. 1945 

 

• k. 46: wycinki z „Detroit Jewish Chronicle” z 19 stycznia dot. liczby 
zamordowanych Żydów polskich, pomocy finansowej z USA dla ocalonych, walki 
rządu lubelskiego z antysemityzmem. 

• k. 47, 49: zdjęcia ze zburzonej Warszawy – gazeta „Detroit News” z 31 stycznia. 

• k. 48: zdjęcia z okupowanej Warszawy. 

• k. 59-60: artykuł z „Naszego Świata” (polskie pismo komunistyczne ukazujące się 
w Detroit) z 3 lutego dot. karania kolaborantów w Polsce na podstawie dekretu 
sierpniowego. 

• k. 268: wycinki z „Detroit Jewish Chronicle” z 9 lutego dot. pomocy Żydów z 
Detroit dla Żydów polskich oraz żydowskich dzieci ukrywanych w czasie okupacji w 
chrześcijańskich rodzinach. 

 
[271 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, angielski, 

maszynopis i druki] 

 2811 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej i polsko-amerykańskiej przesyłane 
przez konsulat RP w Detroit. T. III. 1945 

 

• k. 51: artykuł z „Nowego Świata” z 3 marca dot. religijnego podłoża złych 
stosunków polsko-żydowskich. 

• k. 99-100: wycinki z „Jewish Detroit Chronicle” z 23 lutego dot. liczby Żydów 
ocalonych w Łodzi, w Galicji, miastach: Lublin, Białystok, Wilno, Kowno, powrocie 
Żydów do Besarabii, relacji Adolfa Bermana o żydowskim podziemiu w Warszawie. 

 
[310 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, angielski, 

maszynopis i druki] 

 2812 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej i polsko-amerykańskiej przesyłane 
przez konsulat RP w Detroit. T. IV. 1945 

 

• k. 146-148: wycinki z „Detroit Jewish Chronicle” z 30 marca dot. 4 tysięcy Żydów 
wyzwolonych w Wilnie, Żydów-jeńców wojennych, sposobów przetrwania Zagłady 
w Polsce, Żydów ocalonych w obozach, Żydów zesłanych do ZSRR. 

• k. 156: wycinek z „Free Press” z relacją o „Annie Nieznanej” – Aka Else 
Kołodziejczak, byłej więźniarki Ravensbruck. 

 
[310 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, angielski, 

maszynopis i druki] 

 2813 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej i polsko-amerykańskiej przesyłane 
przez konsulat RP w Detroit. T. V. 1945 

 

• k. 119: wycinek z „Detroit Jewish Chronicle” z 30 kwietnia dot. wezwania 
Kongresu do pomocy Żydom ocalonym z Zagłady. 

• k. 127: raport prasowy z 1 połowy kwietnia; zawiera wzmianki o artykułach w 
„Detroit Jewish Chronicle” na temat liczby Żydów zamordowanych w Polsce i Rosji 
oraz antysemityzmu w powojennej Europie. 



• k. 141: artykuł z „Nowego Świata” z 12 maja, dot. podziękowania Jointu za 
uratowanie 20 tysięcy Żydów węgierskich przez króla szwedzkiego Gustawa V i 
Raoula Wallenberga. 

• k. 203-204: raport prasowy z Pittsburgha dot. artykułu w „Dzienniku dla 
Wszystkich” z 17 maja nt. prześladowania księży w Bydgoszczy podczas okupacji 
niemieckiej. 

• k. 324: wycinki z „Detroit Jewish Chronicle” z 11 maja dot.: oskarżenia przez Emila 
Sommersteina partyzantki polskiej o mordowanie ukrywających się Żydów w 
czasie wojny, oskarżenia przez Józefa Tenenbauma polskiego podziemia o 
nieudzielenie pomocy powstaniu w getcie warszawskim. 

 
[423 strony, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, angielski, 

maszynopis i druki] 

 2814 Przeglądy i wycinki prasowe z prasy amerykańskiej i polsko-amerykańskiej przesyłane 
przez konsulat RP w Detroit. T. VI. 1945 

 

• k. 100: Wycinki z „Detroit Jewish Chronicle” z 18 i 25 maja 1945 dot.: liczby 
ocalonych Żydów w Polsce, niewypuszczania Żydów do Palestyny z terenów 
Europy zajętych przez wojska radzieckie, wysiłków Agencji Żydowskiej obalenia 
Białej Księgi w sprawie Palestyny. 

• k. 113: wycinek z „Głosu Ludowego” (dwujęzyczne – polskie i angielskie – pismo 
komunistyczne ukazujące się w Detroit) z 8 czerwca dot. powstania w getcie 
warszawskim (na podstawie relacji Symchy Ratajzera) i buntu w Sobiborze. 

• k. 116, 137: wycinek z „Głosu Ludowego” z 8 czerwca dot. wystąpienia Leona 
Krzyckiego na Światowym Zjeździe Polskich Żydów na temat walki rządu 
lubelskiego z antysemityzmem w Polsce. 

• k. 152-153: artykuł z „Nowego Świata” z 9 czerwca pt. „Kogo i za co każą (sic!) 
władze w Polsce?” dot. procesów o kolaborację na podstawie dekretu 
sierpniowego. M.in. omówienie sądów na szmalcownikami. 

• k. 155-158: artykuł z „Nowego Świata” z 9 czerwca dot. m.in. getta w Prużanie. 

• k. 265-266: wycinki z „Detroit Jewish Chronicle” z 4 i 15 czerwca dot.: powrotów 
Żydów z obozów koncentracyjnych w Niemczech, z zesłania w ZSRR, liczby ofiar w 
Bergen Belsen, liczby Żydów zachodnioeuropejskich powracających z Polski. 

 
[391 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, ęzyk polski, angielski, 

maszynopis i druki] 

 2817 Przeglądy i wycinki prasowe głównie z prasy amerykańskiej. 1945 
 

• k. 74: informacja o zjeździe Żydów polskich w Nowym Jorku w maju 1945. 

• k. 150-151: raport dot. uznania przez Federację Żydów z Polski rządu lubelskiego. 

• k. 159: raport dot. przebiegu zjazdu Żydów polskich w Nowym Jorku i kwestii jego 
stosunku do rządu lubelskiego. 

• k. 223-225: tłumaczenie artykułu J. Harta z „Forwerts” o partii komunistycznej w 
Polsce. 

 
[230 stron, teczka zielona, stan akt dobry, akta luzem, paginowane,  język polski, angielski, 

maszynopis] 



 2818 Przeglądy z prasy amerykańskiej. 1944-1945 
 

• k. 2-3: raport prasowy Inter Allied Research Committee; notatka dot. obozu w 
Oświęcimiu. 

• k. 23-34: przegląd prasy brytyjskiej za okres 25-28 stycznia 1945. M.in. informacja 
o liczbie zamordowanych Żydów w Polsce, ocalonych grupach Żydów w Łodzi i 
Częstochowie, liczbie ocalonych. 

• k. 35-48: przegląd prasy brytyjskiej za okres 29 stycznia – 4 lutego 1945. M.in. 
informacja o egzekucji więźniów polskich w Łodzi dokonanej przez wycofujących 
się Niemców. 

• k. 120-131: przegląd prasy brytyjskiej za 8-14 kwietnia 1945; m.in. omówienie 
artykułu Litauera o demoralizacji Polaków pod okupacją niemiecką, w tym o 
przejmowaniu majątków po zamordowanych Żydach. 

• k. 132-143: przegląd prasy brytyjskiej za 15-21 kwietnia 1945; m.in. omówienie 
serii artykułów o obozach koncentracyjnych w Niemczech wyzwolonych przez 
aliantów (Buchenwald, Belsen). 

 
[193 strony, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane,  język polski, angielski, 

maszynopis] 

 3029 Polecenia o wizy do placówek obcych. Korespondencja, noty. 1940 
 
Listy ambasady polskiej w Waszyngtonie do ambasad innych krajów z prośbą o wydanie 

wiz.  

• k. 7 list w sprawie Artura Rubinsteina, wyjeżdżającego na tournee do Argentyny. 
 
[27 stron, teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

angielski, francuski, maszynopis] 

 3030 Polecenia o wizy do placówek obcych. Korespondencja, noty. [1940]-1941 
 
Jak wyżej. 

• k. 84-91: korespondencja w sprawie wizy dla Natalii Aszkenazy. 

• k. 92: list w sprawie rodziny Mieczysława Rotsteina. 
 
[105 stron, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

angielski, maszynopis] 

 3031 Polecenia o wizy do placówek obcych. Korespondencja, noty. 1942 
 
Jak wyżej. 

• k. 21-64: materiały dot. wyjazdu Szmula Zygielbojma z USA do Lizbony;  

• k. 23-50: paszport Szmula Zygielbojma z 1941 roku. 
 
[202 strony, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

angielski, maszynopis] 

 3032 Polecenia o wizy do placówek obcych. Korespondencja, noty. 1942-1943 
 
Jak wyżej. 



• k. 214-234: Korespondencja w sprawie pozwolenia na wyjazd do Londynu 
działaczy Bundu: Emanuela Scherera, Emanuela Nowogrodzkiego i Mejera 
Wassera. 

• k. 235-324: Paszporty Emanuela i Blimy Schererów. 

• k. 403-408: korespondencja w sprawie wizy dla Natalii Aszkenazy. 
 
[416 stron, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

angielski, maszynopis] 

 3033 Polecenia o wizy do placówek obcych. Korespondencja, noty. 1944 
 
Jak wyżej. 

• k. 79-87: Korespondencja w sprawie wiz wjazdowych do USA dla Henryka 
Rosmarina, konsula RP w Tel Awiwie i jego żony Gabrieli Rosmarin, działaczki 
żydowskich organizacji kobiecych. Formularze osobowe. 

 
[243 strony, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

angielski, maszynopis] 

 3035 Polecenia o wizy do placówek obcych. Korespondencja, noty. Tom II. 1943-1945 
 

• k. 363-374: korespondencja w sprawie wizy dla dr Adolfa Schwarzbarta. 

• k. 391-418: j.w. dot. Ludwika Seidenmana, wicekonsula polskiego w Palestynie. 
 
[655 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis i rękopis] 

 3088 Zasady nabywania i ustalania obywatelstwa polskiego. Okólnik MSZ. 1942-1945 
 
Zarządzenia MSZ dot. ustalania obywatelstwa polskiego po wojnie, nabywania go oraz 

utraty w wyniku służby w urzędach i armii innych państw.  
k. 9: zarządzenie z 13 kwietnia 1945 dot. przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom, 

które przyjęły paszporty państw południowoamerykańskich w celu ratowania 
życia. 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 15 stron, język polski, maszynopis] 

 3090 Pozbawianie obywatelstwa polskiego. Uchylenie ustawy z marca 1938 r. Pismo MSZ. 
1942 

 
List radcy prawnego MSZ Michała Potulickiego do Arie Tartakowera z World Jewish 

Congress dot. dekretu z 28 listopada 1941 roku uchylającego ustawę o 
pozbawieniu obywatelstwa z 31 marca 1938 roku oraz unieważniania orzeczeń 
MSW o pozbawieniu obywatelstwa polskiego na mocy tej ustawy. 

 
[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 4 strony, język polski, 

maszynopis] 

 3092 Nabywanie obywatelstwa amerykańskiego przez obywateli polskich. Korespondencja, 
noty, paszporty. 1940-1945 

 



Paszporty i dowody osobiste (z fotografiami) obywateli polskich, którzy uzyskali 
obywatelstwo amerykańskie. Korespondencja. 

Dokumenty następujących osób: Jakób Lemberger, Rita Gold, Mendel Jakób Rad, Rochla 
Małka Elkies, Bronci Eisenstein, Chaja Schurz, Ignacy Strasfogel, Stanisław 
Jaworski, Józef Heifermann, Heinrich Kornberg, Złata Rotapel, Chaim Blejwas, 
Pinkas Leiser, Henoch Reinhold, Jankiel Pesach Gotel, Wincenty Tobiński, 
Nechama Rywka Kokiel. 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 247 stron, język polski i angielski, 

maszynopis i rękopis] 

 3093 Sprawy paszportowe zasadnicze. Przesyłanie czystych paszportów polskich. 
Wystawianie paszportów haitańskich dla Żydów polskich. Korespondencja, noty. 
1941-1945 

 
Korespondencja w sprawach paszportowych. 
k. 60-77: plik korespondencji dot. uznania autentyczności paszportów haitańskich i 

peruwiańskich posiadanych przez Żydów polskich internowanych przez 
Niemców w obozie w Vittel. Korespondencja z okresu grudzień 1943 – sierpień 
1944 między poselstwami polskimi w Hawanie i Limie a ministerstwami spraw 
zagranicznych Haiti i Peru. List ministra haitańskiego z 15 stycznia 1944 wymienia 
następujących posiadaczy paszportów Haiti: Zelmana Sołowiejczyka i jego żonę, 
Jana Pawell Pollaka, Isaka Liebera, Antoniny Lilienfeld, Abrahama Kannera, Henri i 
Samuela Ertaga, Norberta Bornsteina. 

  
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 87 stron, język polski, angielski, 

francuski, maszynopis] 

 3094 Wystawianie i przedłużanie paszportów polskich. Korespondencja, noty, paszporty. 
1940-1945 

 

• k. 20-24: korespondencja w sprawie paszportu Menachema Weilera. 

• k. 37-41: j.w. dot. Barucha Lasa. 

• k. 48-55: j.w. dot. Teodora Rosenbauma. 

• k. 63: j.w. dot. Dawida Somera. 

• k. 64-119: korespondencja oraz paszporty Herberta i Hildy Peiserów. 

• k. 127-128: korespondencja w sprawie paszportu Feigi Kersner. 

• k. 131-132: j.w. dot. Dawida Zupnika. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 157 stron, język polski, angielski, 

maszynopis] 

 3095 Unieważnienie paszportów polskich zagubionych i skradzionych. Wykaz nadesłany przez 
poselstwo RP w Teheranie. Korespondencja. 1943 

 
Lista osób, których paszporty zostały skradzione lub zagubione. M.in. Józef Frydman, 

Tadeusz Jezajasz Melinger, Lili Bussel, Józef Abraham Binder. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 3 strony, język polski, maszynopis] 



 3097 Wjazd i pobyt obywateli polskich, głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. 1938-1943 

 
Głównie korespondencja z ambasadą w sprawie zdobycia poparcia dla udzielenia wiz. 
k. 1-31: korespondencja Jeanette Pobiel z ambasadą, dot. przesłania do Uzbekistanu 

pieniędzy dla jej brata Abrama Bera Pobiela za pośrednictwem tamtejszej 
ambasady.  

k. 32-56: korespondencja dot. uzyskania wizy amerykańskiej przez Romana i Rachelę 
Libanów. 

k. 142-164: korespondencja dot. spłaty pożyczki udzielonej przez ambasadę Janowi 
Lechoniowi. 

k. 411-421: korespondencja dot. uzyskania wizy imigracyjnej przez Jakuba Apenszlaka. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 689 stron, język polski i angielski, 

maszynopis i rękopis] 

 3098 Wjazd i pobyt obywateli polskich w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, noty, 
okólniki, notatki, wycinki prasowe. 1939-1940 

 
Korespondencja konsulatów dot. wjazdu różnych osób do USA, podania, prośby o 

interwencję w sprawie niedopuszczenia do deportacji. Dot. m.in. Aarona Fajwela 
Lejwy (k. 38-43), Ignacego Pinesa (k. 118-137), Henryka Szoskiesa (k. 234-241), 
Michaela Littauera (k. 256-264), Artura Szyka (k. 272-278), Szymona 
Herschdorfera (k. 319-321), Adolfa Berli-Berlinerblaua (k. 410-442), Abrahama 
Stawskiego (k. 579-583). 

 
[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 717 stron, język polski i 

angielski, maszynopis]   

 3099 Wjazd i pobyt obywateli polskich w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, noty, 
notatki, wycinki prasowe. 1939-1941 

 
Jak wyżej. Także korespondencja w sprawie sprowadzenia Polaków z ZSRR. 
k. 259-295: korespondencja w sprawie obozu internowanych obywateli polskich w 

Tiscornii na Kubie, wśród których znajdują się głównie polscy Żydzi. Omówienie 
warunków, sprawy interwencji dyplomatycznej, niekompletna lista internowanych 
(Henryk, Esfira, Ilona Sulkesowie, Lajb Kusmirak, Lazar Szabrynski, Zygmunt i 
Teresa Glanz); 

k. 296-305: korespondencja w sprawie przyznania wizy Maksymilianowi Apfelbaumowi. 
k. 424-426: korespondencja w sprawie pozwolenia na pracę w USA dla Wolfa Zahlera. 
k. 593-594: rekomendacja dla Henryka Szoskiesa. 
k. 602-611: korespondencja w sprawie Artura Lermera. 
k. 622-623: lista znanych osób przybyłych do USA od października 1940 do marca 1941. 

M.in. Aleksander Hertz, Tadeusz Wittlin, Gustaw Birnsztein, Benjamin Graubart, 
Izaak Polakiewicz, Izaak Rubinsztein, Dawid Lejzerowicz. 

k. 652: korespondencja w sprawie sprowadzenia z Polski (Izbica) Lei Oberferst przez 
siostrę, ob. USA. 

k. 654-656: Korespodencja w sprawie Hersza Munstera. 
 



[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 662 strony, język polski i 
angielski, maszynopis i rękopis] 

 3100 Wjazd i pobyt obywateli polskich w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, noty, 
notatki. 1940 

 
Jak wyżej. 
k. 55-57: korespondencja w sprawie uzyskania wizy wjazdowej do USA przez Zygmunta 

Hauptmanna. 
k. 62-67: j.w. dot. Jakuba Pomeranca; załączony jego życiorys. 
k. 68-70: j.w. dot. Mojżesza i Teremli Censorów, przebywających w Portugalii. 
k. 106-133: korespodencja dot. sprowadzenia ze Lwowa matki i siostry Ludwika Grossa. 
k. 155: telegram w sprawie wizy dla rodziny Moszka Budzynera z Tel Awiwu. 
k. 192-193: korespondencja w sprawie wizy dla Majera Langermana. 
k. 197-198: j.w. dot. Ludwika i Marii Rozenów. 
k. 203-208: korespondencja w sprawie paszportu Artura Rubinsteina. 
k. 213-214: korespondencja w sprawie wizy dla Józefa Wachtela. 
k. 226: korespondencja w sprawie wizy dla Fryderyka Spatza. 
k. 246-253: j.w. dot. Alfreda Feilera, członka Nowej Organizacji Syjonistycznej. 
k. 368-370: korespondencja dot. cofnięcia nakazu wyjazdu z USA dla Józefa Bernhajma. 
k. 445-472: j.w. dot. Michaela Glazera. Załączony jego artykuł pt. „Some observations for 

the understanding of the present political world situation in relation to Jewish 
politics” 

k. 473-485: korespondencja w sprawie wiz dla Heleny i Meri Wajman, przebywających w 
Kownie. 

k. 493-525: j.w. dot. Emanuela Lufta. 
 
[teczka pomarańczowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 738 stron, język polski i 

angielski, maszynopis i rękopis] 

 3101 Wjazd i pobyt obywateli polskich w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, noty. Tom 
I. 1940-1941 

 
Jak wyżej. 
k. 316-320: korespondencja w sprawie przyznania zapomogi przez Ambasadę Józefowi 

Wittlinowi, Julianowi Tuwimowi i Kazimierzowi Wierzyńskiemu. 
k. 410: List w sprawie wizy dla Stanisława i Lei Golów. 
k. 445-447: Korespondencja w sprawie Aleksandra Endelmana. 
k. 450-453: Korespondencja w sprawie uzyskania wiz dla dwóch działaczy Nowej 

Organizacji Syjonistycznej Józefa Dorfa i Natana Bidermana. 
k. 482-483: korespondencja w sprawie losów wywiezionego do Kazachstanu Leona 

Finkelsztejna. 
k. 491-506: Korespondencja dot. aresztowania w ZSRR Henryka Erlicha i Wiktora Altera. 

Ulotki Bundu w USA. 
k. 514-517: Korespondencja w sprawie uzyskania pozwolenia pracy przez Zofię Schorr-

Miller. 
k. 518-521: korespondencja w sprawie sprowadzenia z ZSRR Marii i Józefa Rozenkranzów. 
 



[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 581 stron, język polski i angielski, 
maszynopis i rękopis] 

 3102 Wjazd i pobyt obywateli polskich w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, noty, 
notatki. Tom II. 1940-1941 

 
Jak wyżej. 

• Korespondencja w sprawie wizy dla Edmunda i Marii Parnesów przebywających w 
Japonii. (k. 277-295) 

• J.w. dot. Hersza Lustiga (k. 341-351) 

• Korespondencja dot. zablokowanego konta Mosesa Sterns’a (k. 363-365) 

• Notatka dla ambasadora dot. uchodźców polskich przebywających w Portugalii (k. 
474-475). 

• List Arie Tartakowera w sprawie zwolnienia syna zatrzymanego przez władze 
imigracyjne. (k. 584-586). 

• Raport konsulatu w Ottawie dot. opieki nad uchodźcami polskimi przybyłymi z 
Portugalii. (k. 605-606). 

• Depesze i listy dot. wizy dla Jana Lechonia. (k. 657-659). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 708 stron, język polski i angielski, 

maszynopis i rękopis] 

 3103 Wjazd i pobyt obywateli polskich w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, noty, 
notatki. Tom III. 1940-1941 

 
Jak wyżej. Dwie teczki – druga dotyczy wyłącznie wojskowych. 
Teczka pierwsza: 

• List z prezydium Nowej Organizacji Syjonistycznej w sprawie wizy dla Józefa Dorfa. 
(k. 28) 

• Korespondencja z Michałem Lewinem dot. sprowadzenia z Francji jego żony 
Rozalii i córki Tatiany Schiffers. (k. 76-99) 

• Korespondencja dot. wizy dla Ignacego Blasbalga (k. 124-125). 

• J.w. dot. Awrama i Soni Winników, przebywających w ZSRR (k. 148-154). 

• J.w. dot. Filipa, Chai i Józefa Tauberów (k. 155-158) 

• J.w. dot. Abrama Stawskiego (k. 187-188) 

• Korespondencja dot. podróży Artura Rubinsteina po USA (k. 221-223) 
 
[teczki żółte, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 232 strony z pierwszej teczki, język 

polski i angielski, maszynopis] 

 3104 Wjazd i pobyt obywateli polskich w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, noty, 
notatki. Tom IV. 1940-1941 

 

• Obszerna korespondencja dyplomatyczna dotycząca prób wydobycia profesora 
Mojżesza Schorra ze Związku Radzieckiego, gdzie został uwięziony i sprowadzenia 
do Stanów Zjednoczonych. Luty-lipiec 1940. (k. 1-53.) 

• Korespondencja dot. wiz kanadyjskich dla uchodźców z Polski przebywających w 
Hiszpanii i Portugalii (maj 1941); lista osób, które otrzymały wizy (podano wiek i 



zawód) – m.in. Leon Alter, Szulim, Sara i Martin Bendlerowie, Salomea i Hela Pesla 
Felsen, Moszek, Chaja, Lydia i Emil Karafiołowie, Roman, Rachel i Sara Lieban, 
Luzer i Zajdla Pinkusowie, Hilary, Hilda, Halina i Tadeusz Gliksmanowie, Józef, 
Sara, Anita, Helena, Arlette Śliwowscy. (k. 92-153) 

• Korespondencja w sprawie wizy dla Dawida Zagiera. (k. 154-159) 

• Korespondencja j.w. dot. Leona Szpera. (k. 176-187). 

• Korespondencja j.w. dot. Arnolda Spatza (k. 188-204). 

• J.w. dot. rabina Lazara Markielsa (k. 231-237). 

• J.w. dot. Jakuba Leszczyńskiego, przemysłowca łódzkiego (k. 328-329). 

• J.w. dot. Abrama Liwera, przebywającego w Japonii (k. 330) 

• J.w. dot. Inez Ireny Fetler (k. 331-335) 

• Korespondencja dot. zesłanej na Syberię rodziny J. Kestenbauma:Samuela, Rifki, 
Rudolfa Hansa i Alfreda Weissów oraz Mosesa Chaima i Isaka Majera Mullerów. 
(k. 351-363) 

• Korespondencja dot. wizy dla Zoracha Wahrhaftiga, jego żony Naumy i syna 
Emanuela (k. 364-370) 

• J.w. dot. Arona Hermana. (k. 393) 

• J.w. dot. Freidy i Arona Kagan-Pupko. (k. 442-447) 

• J.w. dot. Dawida, Pauli i Marcela Reichów oraz Chany Gross (k. 473-475) 

• Korespondencja dot. działalności polskich pisarzy na emigracji w USA, m.in. Juliana 
Tuwima, Jana Lechonia, Józefa Wittlina. (k. 475-485) 

• Korespondencja dot. wizy dla Saula Gelba (k. 486). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 492 strony, język polski i angielski, 

maszynopis] 

 3106 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. 1940-1943 

 
Jak wyżej. 

• Korespondencja w sprawie wizy dla Władysława i Sury Eigerów. (k. 62-94) 

• J.w. dot. Tadeusza Lazarewicza (k. 121-126). 

• J.w. dot. Dory i Józefa Frejlichów (k. 171-198). 

• J.w. dot. Frajdy i Geni Kenig (k. 268-273). 

• J.w. dot. Szymona Landaua (k. 335-348). 

• J.w. dot. Aleksandra Ehrlicha (k. 477-488). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 544 strony, język polski i angielski, 

maszynopis i rękopis] 

 3107 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. 1940-1945 

 
Jak wyżej. 

• Korespondencja w sprawie wizy kanadyjskiej dla Róży, Aleksandra i Bronisława 
Walfiszów przebywających w ZSRR i uznanych bezprawnie za obywateli 
radzieckich. (k. 44-78). 



• Korespondencja dot. grupy polskich Żydów przebywających w obozie dla 
uchodźców „Gibraltar Camp II” na Jamajce. Podania do ambasady. Lista 187 osób 
– imię, nazwisko, wiek. Dokumenty dot. funkcjonowania obozu (k. 103-159). 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 408 strony, język polski i angielski, 

maszynopis i rękopis] 

 3108 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom I. 1941-1942 

 
Jak wyżej. 

• List Arieh Tartakowera w sprawie grupy uchodźców z Polski przebywającej na 
Tangerze. (k. 131-132) 

• Korespondencja w sprawie sprowadzenia do USA rabina Chaima Jeruchima 
zamieszkałego w Samborze. (k. 147-148) 

• Korespondencja w sprawie wizy wjazdowej do USA dla Bianki Virth. (k. 149-152) 

• Korespondencja jw. dot. Salomona Herscha Grünbauma. (k. 159-166). 

• Korespondencja j.w. dot. Feliksa i Prywy Grossów (k. 195-199). 

• Korespondencja w sprawie sprowadzenia do USA Noe Feldman zesłanego do 
Bodajbo na Syberii. (k. 258-259) 

• Korespondencja w sprawie wizy do USA dla Mieczysława Moryca Rotsteina-
Rostena. (k. 260-274). 

• J.w. dot. Jakuba Reinera (k. 293-294). 

• J.w. dot. Hersza Zygasa (k. 305-312). 

• Prośba o pomoc w zwolnieniu z obozu w Dachau Marcusa Schallera Eisnera (k. 
343-344). 

• Prośba o interwencję w sprawie sprowadzenia z ZSRR rodziny rabina Salomona 
Fabera: Mali, Lei, Josefa Faberów i Tojby Fridlender zesłanych do Ałtajskiego Kraju 
(k. 366-368) 

• Pismo w sprawie Emy i Lilji Rubinsztejn (k. 470-471). 

• Korespondencja w sprawie Ignacego i Ireny Werblów i ich wnuczki Alice Weiss 
zesłanych na Syberię (k. 472-478). 

 
[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 505 stron, język polski i 

angielski, maszynopis i rękopis] 

 3109 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki, wycinki prasowe. Tom II. 1941-1942 

 

• Korespondencja w sprawie wizy dla Mieczysława Bortensteina (k. 61-74). 

• Korespondencja dot. interwencji dyplomatycznych w sprawie wydobycia Henryka 
Erlicha i Wiktora Altera z sowieckiego więzienia (k. 75-78). 

• List Szlomy Reznika z prośbą o interwencję w sprawie sprowadzenia go z 
Kazachstanu do USA do krewnego Arona Rosańskiego (k. 104-108). 

• Korespondencja dot. wizy dla Noecha Lewkowicza (k. 109-114). 

• J.w. dla Felicji Hertz (k. 154-187). 

• Korespondencja z Hebrew Immigrant Association dot. Stanisława Marcousa (k. 
246-249). 

• Korespondencja dot. wizy dla Maksa Goldberga (k. 445-452). 



 
[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 555 stron, język polski, 

angielski, maszynopis i rękopis] 

 3110 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom III. 1941-1942 

 

• Korespondencja dot. wiz dla Wolfa, Matli, Israela Izaka Wengermanów i Ruchli i 
Isai Minkowów, uchodźców z Polski przebywających w Panamie (k. 8-28). 

• Korespondencja dot. wizy dla Maksa Schenka (k. 90-98). 

• J.w. dot. Abrahama Horodyszcza (k. 99-119). 

• J.w. dot. Hermana Safira (k. 120-128). 

• J.w. dot. Grzegorza Rosenberga (k. 145-152). 

• J.w. dot. Leona i Małki Lasterów (k. 219-220). 

• Raport dot. sprowadzania z Francji do USA inżynierów i techników – polskich 
uchodźców. Zawiera listę imienną, na niej m.in. Izaak Szporn (k. 318-325). 

 
[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 417 stron, język polski, 

angielski, maszynopis, rękopis] 

 3111 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom IV. 1941-1942 

 

• Korespondencja dot. wiz kubańskich dla uchodźców – Żydów polskich 
przebywających w Portugalii (k. 1-20). 

• Korespondencja w sprawie Mariana Gliksmana, współpracownika konsulatu w 
Nowym Jorku (k. 21-22). 

• Korespondencja dot. wizy dla Jakuba Offenbergera (k. 52-53). 

• J.w. dot. Abrama i Janiny Kaganów (k. 54). 

• Korespondencja dot. pomocy materialnej dla rodziny rabina Beniamina 
Halbersztama przebywającej na zesłaniu w okolicach Tomska: Alty Drejzli 
Halbersztam z 4 dzieci, Genendel Horowitz, Ryfki Epstein (k. 64-78). 

• Korespondencja dot. sprowadzenia do USA Owsieja Lifszyca przebywającego na 
zesłaniu w ZSRR (k. 80-92). 

• Korespondencja dot. wizy dla Leona Kubowitzkiego (k. 104-106). 

• Korespondencja dot. grupy obywateli polskich – Żydów internowanych w Panamie 
jako obywatele państwa wrogiego (k. 241-257). 

• List dot. wizy dla Maksymiliana Wasserbergera (k. 281). 

• J.w. dot. Benedykta Birszteina (k. 293-294). 

• J.w. dot. kilku osób, m.in. Franciszki Feigenbaum (k. 295-303). 

• J.w. dot. Kazimierza Eigera (k. 306-310); 

• Korespondencja dot. pomocy finansowej Jointu dla uchodźców polskich w 
Szanghaju. Lista osób poszukiwanych na terenie ZSRR przez ambasadę, m.in. 
Menasche Regins, Izydor Merelender, Symchel i Twora Rotbardowie, Salomon 
Ruff, Leo Silberman (k. 553-559). 

• Korespondencja dot wizy dla Very Birstein (k. 669-674). 
 



[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 686 stron, język polski, 
angielski, maszynopis, rękopis] 

 3112 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom V. 1941-1942 

 

• k. 190-209: korespondencja w sprawie wiz wjazdowych dla Włodzimierza i 
Franciszki Feigenbaumów (Faleckich) oraz Eugenii, Zuzanny i Janiny Goldbergów, 
uchodźców z Polski przebywających na Jamajce. 

• k. 210-212: korespondencja w sprawie wizy dla Aarona Synaglowskiego, 
wizeprezesa ORT-u. 

• k. 339-348: korespondencja w sprawie wizy dla Edyty Ritterman. 

• k. 503-537: korespondencja dot. pomocy finansowej dla grupy 32 rabinów z 
Polski, przebywających w Szanghaju, pragnących dostać się do Palestyny. 

• k. 538-551 korespondencja dot. wiz dla Natana Roskiesa i Estery Małki Weintraub 
Roskies. 

• k. 562-563: korespondencja dot. możliwości przyjazdu z Szanghaju do USA rodziny 
I. Shpiro. 

• k. 574-582: raport Donalda Lowrie, przedstawiciela YMCA we Francji, dot. 
deportacji 10-15 tys. Żydów, obywateli Polski i Czechosłowacji – byłych żołnierzy 
armii francuskiej do krajów pochodzenia. Październik 1942. 

• k. 583-584: korespondencja dot. ewakuacji z Francji Szmarji i Rebeki Gofmanów. 

• k. 585: telegram dot. wiz dla Lotty i Heleny Fink z Palestyny. 

• k. 586-590: korespondencja w sprawie wizy stałej dla Izaaka Lewina. 

• k. 619-622: korespondencja dot. wizy dla Mariana Hemara. 

• k. 640-661: korespondencja dot. wiz imigracyjnych dla Emanuela Steina i jego 
żony oraz teściów: Hersza Dawida i Marii Herzig i ich córek: Beli Gutman i Heleny 
Herzig – uchodźców z Polski w Meksyku. 

• k. 662-712: korespondencja w sprawie wizy dla dr Ludwika Grossa. 
 
[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 738 stron, język polski, 

angielski, maszynopis, rękopis, druki] 

 3114 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom I. 1942-1943 

 

• k. 50-65: korespondencja w sprawie wizy dla Mieczysława Sołowiejczyka. 

• k. 304-328: korespondencja w sprawie wizy dla Beno Borzykowskiego. 

• k. 417-420: korespondencja dot. poszukiwań zesłanego do Krasnego Boru w ZSRR 
Natana Nebenzahla. 

• k. 457-468: korespondencja dot. wystawienia zaświadczenia Samuelowi 
Szwerdszrfowi o ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim. 

• k. 493-498: „świadectwo moralności” oraz korespondencja dot. Majera Rubina. 

• k. 511-518: korespondencja dot. wizy dla rabina Arona Pupko Kagana i jego matki. 

• k. 530-548: korespondencja z róznymi organizacjami żydowskimi dot. wiz dla 
grupy Żydów -  uchodźców z Polski przebywających w Portugalii i Hiszpanii. 

 



[523 strony, teczka pożółkła, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 
angielski, francuski maszynopis, rękopis] 

 3115 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom II. 1942-1943 

 

• k. 193-197: korespondencja dot. pozwolenia na wyjazd Issera Kapłana do 
Meksyku. 

• k. 230-260: korespondencja dot. wyjazdu delegacji Żydów polskich z Arie 
Tartakowerem do Londynu. 

• k. 285-294: korespondencja dot. opłacenia przez Joint wydatków związanych z 
pobytem polskich uchodźców w Burmie. 

 
[teczka pożółkła, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 468 stron, język polski, 

angielski, maszynopis, rękopis] 

 3116 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki, wycinki prasowe. Tom III. 1942-1943 

 

• k. 19-24: korespondencja dot. sprowadzenia z Anglii do Kanady rodziny A. 
Kopelowicza: Estery, Konstantego i Arie. 

• k. 25-37: korespondencja dot. wizy dla Stefana Hossiasona przebywającego na 
Jamajce. 

• k. 117-118: korespondencja dot. zatrudnienia Nathana Greenberga. 

• k. 188-191: korespondencja dot. wizy dla Bernarda Singera. 

• k. 196-216: korespondencja dot. podróży Stefana Litauera. 

• k. 217-218: korespondencja dot. affidavitu dla Lejzora Rydera. 

• k. 228-229: list Arie Tartakowera zawiadamiający o wyjeździe 2 stycznia 1943 z 
Iranu do Palestyny transportu obywateli polskich Żydów: 601 dzieci, 47 kobiet i 18 
mężczyzn. 

• k. 235-247: korespondencja w sprawie wizy dla Abrama Orbacha. 

• k. 282-296: korespondencja dot. wizy dla Leona (Leiba) Altera.  

• k. 346-352: korespondencja dot. ustalenia miejsca pobytu Ady Halperin, 
porucznika w armii Andersa. 

• k. 367: list dot. wizy dla Jakuba, Mily i Zeldy Przedborskich przebywających w 
ZSRR. 

• k. 369-387: korespondencja dot. wizy dla Teresy Żarnower. 

• k. 481-483: korespondencja dot. wizy dla Leona Wajsbrema. 

• k 484-487: korespondencja dot. ustalenia miejsca pobytu Władysława 
Biebersteina w ZSRR. 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 533 strony, język polski, angielski, 

maszynopis, rękopis] 

 3117 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom IV. 1942-1943 

 



• k. 1-4: korespondencja z Erim Żabotyńskim dot. ustalenia losów dwóch działaczy 
Nowej Organizacji Syjonistycznej: Jakuba Schechtera i Dawida Krolla, więzionych w 
ZSRR. Maj 1942. 

• k. 81-87: zgłoszenie do wojska Maurycego Fajla; korespondencja na ten temat. 

• k. 120-121: korespondencja z Union of Orthodox Rabbis nt. sprowadzenia z 
Szanghaju grupy uczniów jesziwy w Mirze. 

• k. 226-228: opinia ambasady dot. Chaima Finkelsteina, dziennikarza „Hajntu”. 

• k. 233: prośba o dołączenie do transportu z Teheranu do Meksyku Shulima 
Szpajshendlera i jego żony. 

• k. 242-248: korespondencja dot. ustalenia miejsca pobytu wdowy po Mojżeszu 
Schorrze i jego córki Felicji Kon. 

• k. 296-308: korespondencja dot. wiz dla Szlamy Chaima Abramsohna i jego 
rodziny: Czarnej Rywki i Ruth. 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 311 stron, język polski, angielski, 

maszynopis, rękopis] 

 3118 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, memoriały, notatki. Tom I. 1943-1944 

 

• k. 1-2: korespondencja dot. wyjazdu Żydów obywateli polskich z ZSRR do 
Palestyny. 

• k. 3-82: korespondencja dot. wyjazdu grupy rabinów jesziwy w Mirze z Szanghaju 
do Palestyny. Interwencje rabinów amerykańskich, organizacji żydowskich, 
ambasady polskiej. 

• k. 83-84: korespondencja w sprawie wizy dla rabina Wilhelma Saulera. 

• k. 102-146: korespondencja dot. wizy dla Henryka Szerynga. 

• k. 155-160: Lista osób przebywających na terenie ZSRR sporządzona na podstawie 
wszystkich otrzymanych przez Delegaturę listownych lub osobistych zgłoszeń od 
czasu zamknięcia ambasady RP w Kujbyszewie (10 marca 1944). Podaje dane: 
nazwisko i imię, imiona dzieci, obecny adres, kto poszukuje (imię i nazwisko, adres 
osoby poszukującej, na ogół mieszkaniec USA). M.in. wymienieni: Natan 
Nebenzahl, Mojżesz-Szaja Ritterman, Jan Rothbart, Zofia Rozenstrauch, Rafał 
Scherman, Helena Weber, Chaim-Nossen Zrenczny, Dora Kronengold. 

• k. 231-242: korespondencja dot. pomocy medycznej dla polskiego uchodźcy w 
Hawanie Heny Grebel. 

• k. 310-332: korespondencja dot. ustalenia biografii Salomona Tockera, podającego 
się za obywatela polskiego uchodźcy na Mauritiusie. 

• k. 356-381: korespondencja Juliana Tuwima z ambasadą dot. pomocy materialnej 
dla poety oraz przesyłania pocztą dyplomatyczną jego utworów do Londynu. Listy 
pochodzą głównie z 1941 roku. 

• k. 382-387: korespondencja dot. utworzenia z Nowym Jorku filii jesziwy 
baranowickiej. 

• k. 436-444: korespondencja dot. wyjazdu z Kazachstanu do Palestyny Marii 
Lenger. 

• k. 478-552: korespondencja dot. wizy dla Hilarego Sztykgolda. 
 



[teczka zielona, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 553 stron, język polski, angielski, 
maszynopis i rękopis] 

 3119 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom II. 1943-1944 

 

• k. 62-63: korespondencja dot. wizy dla Heleny Herzig. 

• k. 95-96: korespondencja z World Jewish Congress dot. sprowadzenia z ZSRR 
rodziny Hanny Geller. 

• k. 126-128: list dot. relacji czterech Żydów: Landaua, Schencera, Perlberga i 
Grynsztejna, którzy uzyskali pozwolenia na wyjazd z ZSRR do Australii na temat 
paszportyzacji w ZSRR oraz pboru Żydów do Armii Berlinga. Styczeń 1944. 

• k. 129-137: korespondencja dot. wiz dla Rafaela, Olgi i Salomona Szmuraków. 

• k. 158-168: korespondencja dot. wymiany jeńców wojennych internowanych na 
Filipinach rabinów Icka i Mordechaja Rabinowiczów. 

• k. 184-185: korespondencja nt. pozwolenia na wyjazd do Johannesburga Rywki 
Alter. 

• k. 192-196: korespondencja dot. wizy dla Lucjana Arleta. 

• k. 255-258: korespondencja dot. wiz dla Hirsza Trykwasa i Hersza Szapiro z 
Argentyny. 

 
[teczka zielona, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 377 stron, język polski, angielski, 

francuski, maszynopis i rękopis] 

 3120 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom III. 1943-1944 

 

• k. 130-142: korespondencja dot. wizy dla Mosze Fajgenbauma. 

• k. 283-286: korespondencja dot. wymiany obywateli polskich przebywających w 
Szanghaju – prośba o uwzględnienie na liście Salomona Szapiro i jego rodziny. 

 
[teczka zielona, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 382 strony, język polski, 

angielski, maszynopis i rękopis] 

 3121 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom I. 1944-1945 

 

• k. 4-30: Spis osób pochodzenia polskiego przybyłych do USA na statku 
„Gripsholm” 16 marca 1944. Imię i nazwisko, adres docelowy, zawód, 
obywatelstwo, miejsce pochodzenia i miejsca odwiedzone. M.in. Rachel Rakow, 
Helen Szwartzberg, Helen Charkofsky, Stanley Shia, Anna i Mary Wattenberg 
(Mary Berg), Lejb Juda Sztejnlauf, Chaskel Roth, Joseph Hirszowicz, Afroim Szłama 
Gruenstein. Korespondencja. 

• k. 53-54: List Arie Tartakowera dot. ustawy o karaniu winnych zbrodni wojennych 
w Polsce. 

• k. 55-64: korespondencja dot. pozwolenia na przyjazd do USA reżysera Józefa 
Leytesa w celu nakręcenia filmów o getcie warszawskim i Januszu Korczaku. 

• k. 85: telegram dot. wymiany 2000 osób internowanych w Niemczech, 
posiadających wizy republik południowoamerykańskich. 29 czerwca 1944. 



• k. 93-96: korespondencja dot. ewakuacji z ZSRR rodziny Dawida Thalera: Majera, 
Ester, Henryka Jakuba i George’a Landau’ów. 

• k. 97-102: korespondencja dot. ewakuacji z Węgier i Rumunii zagrożonych 
obywateli polskich, głównie Żydów. Kwiecień 1944. 

• k. 162: list dot. sprowadzenia z ZSRR Chaima Nossena Zręcznego. 

• k. 163: list dot. sprowadzenia z ZSRR Dory i Heleny Kronengold. 

• k. 192-196: korespondencja dot. sprowadzenia z ZSRR Arona Winnika. 

• k. 197-202: korespondencja dot. wyjazdu z ZSRR do Palestyny rabina Izraela 
Halberstama. 

• k. 222: list zawiadamiający o działalności agentów gestapo z Warszawy, 
internowanych w obozie w Vittel, posiadających paszporty państw 
południowoamerykańskich: Adama Żurawina (z żoną Izą), Mariana Joskowicza 
(Śpiewaka), Leona Kenigela (z żoną Zofią Szajnbaum), Stefana Szajnbauma. 

•  k. 224-228: korespondencja dot. wizy dla skrzypaczki Idy Hendel. 

• k. 275-277: korespondencja dot. wizy dla Kopela Rosenberga, żołnierza Armii 
Polskiej we Włoszech. 

• k. 280-284: korespondencja dot. wizy dla Jerachmiela Wajngartena. 

• k. 291-293: korespondencja dot. wizy dla Kalmana Hochmana. 

• k. 298-379: korespondencja dot. polskich obywateli internowanych na Filipinach, 
ich zwolnienia i ewakuacji do USA. Lista zwolnionych z obozu w Santo Tomas.  

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 421 stron, język polski, angielski, 

maszynopis i rękopis] 

 3122 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom II. 1944-1945 

 

• k. 1-2: korespondencja dot. wizy dla Natana Hoffmana. 

• k. 23-25: korespondencja w sprawie sprowadzenia do USA dr Landaua, męża 
Estery Landau, którego wcielono do wojska polskiego w ZSRR. 

• k. 73-78: korespondencja dot. wiz dla Josla Arii Lewa i Mojżesza Kohena, uczniów 
rabinackich. 

• k. 221-268: korespondencja, raporty, spisy osób z krótkimi zyciorysami dot. grupy 
983 uchodźców różnych narodowości, którzy w sierpniu 1944 przybyli z 
wyzwolonych Włoch do obozu w Oswego w USA. Większość z nich stanowią Żydzi 
(916), obywateli polskich – 171. 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 442 strony, język polski, angielski, 

maszynopis i rękopis] 

 3123 Wjazd i pobyt obywateli polskich głównie w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja, 
noty, notatki. Tom III. 1944-1945 

 

• k. 258-262: korespondencja dot. wizy dla Natana Pupko, ochotnika wojsk 
powietrznych na Kanadę. 

• k. 307-315: korespondencja dot. wizy dla Mariana Hemara. 

• k. 361-362: korespondencja dot. ustalenia miejsca pobytu Felicji Kon, córki 
Mojżesza Schorra. 

 



[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 362 strony, język polski, angielski, 
maszynopis i rękopis] 

 3174 Poszukiwanie osób i ustalanie adresów. Korespondencja. 1941 
 
Korespondencja dot. poszukiwania różnych osób przez placówki polskie w USA oraz 

Fundację Kościuszkowską. Zawiera szczegółowe informacje o losach 
poszukiwanych osób od momentu wybuchu wojny. 

Dot. Ignacego Złotowskiego (k. 44-50), Szytema Rozemowicza (k. 54-57), Nathana, Motela, 
Sama, Abrahama Wahrsingerów i Seldy Renner (k. 97-103), A. A. Gelibtera (k. 146-
150), Herberta Jampolera (k. (210-213), Jakuba Alperowicza (k. 304-305). 

 
k. 203-209: fragment tekstu dot. Zagłady Żydów w Polsce oraz podziemia żydowskiego w 

gettach, fragment bez początku i końca (strony 2-8, urwane), niejasne dlaczego 
znajduje się w tej teczce. 

 
[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 311 stron, język polski, 

angielski, francuski, maszynopis i rękopis] 

 3175 Poszukiwanie osób i ustalanie adresów. Korespondencja. 1942 
 
Jak wyżej. 
Dot. m.in. rodziny bundowca Bernsteina zwolnionego z więzienia sowieckiego (k. 36-37), 

Janiny Grunhut (k. 69-70), Abrahama Neugut Fröhlicha (k. 84-86), Harry’ego 
Silbera (k. 126), Rose i Nellie Falkowskich i Mosi Bernsztejna zamieszkałych w 
Warszawie (k. 161-166). 

k. 98-105: Korespondencja w sprawie ustalenia losów profesora Stanisława Piłata, 
prawdopodobnie zastrzelonego we Lwowie przez Niemców. 

 
[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 217 stron, język polski, 

maszynopis i rękopis] 

 3176 Poszukiwanie osób i ustalanie adresów. Korespondencja. 1943 
 

• k. 112-113: list do Judy Rittermana dot. jego brata Mojżesza Szai, deportowanego 
w ZSRR. 

• Korespondencja w sprawie poszukiwania Szyi Kanała (k. 122-125), Józefa 
Steinfelda i Azriela Kocka (k. 137), matki Ruchli Fridman (k. 138), Ben Cjona, Chany 
Fejgi, Jakuba Mosesa, Józefa Izaaka, Hermana i Idy Spirów z Dukli (k. 145-146), 
Samuela Weclera (k. 147), Izydora Pulwermachera (Pulmana) i Rozy Hainwertz (k. 
168), Bronisława i Melanii Goldmanów (k. 170-176). 

 
[teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 244 strony, język polski i 

angielski, maszynopis i rękopis] 

 3177 Poszukiwanie osób i ustalanie adresów. Korespondencja, wykazy osób poszukiwanych. 
1943-1944 

 

• 2 broszury Centrali Poszukiwań Osób Zaginionych i Adresatów Nieznanych 
Polskiego Czerwonego Krzyża na Środkowym Wschodzie – wykazy z 1 czerwca i 1 



października 1944 roku. Zawiera spisy poszukiwanych oraz osób szukających ich 
wraz z miastem pochodzenia. Pojawiają się nazwiska żydowskie. Wykaz dotyczy 
mieszkańców terenów Kresów wschodnich. 

• k. 269: spis poszukujących i poszukiwanych, m.in. Józef Grosfater poszukujący 
brata Arona. 

• k. 275, 414-416: korespondencja w sprawie poszukiwania rodziny przez Wiktora 
Kamermana: Złoty Łastik, Szulima, Natana, Abrahama, Kalmana i Arona Potichy, S. 
Sobel, Evitsky i Arona Zafrańskich, Arona i Miszy Chorowera, Izia Nochołowa. 

• k. 354-357, 400: korespondencja w sprawie poszukiwania Wiechny Josym z d. 
Lelczuk przez Abrama Lelczuka. 

• k. 380-383: list S. Goldsher poszukującej wiadomości o 2 siostrach pozostawionych 
w getcie warszawskim.  

• k. 426-446: korespondencja w sprawie poszukiwania Tadeusza Wintera. 

• k. 449: list w sprawie poszukiwania Abrama Brandta przez brata Idela.  

• k. 494-497: korespondencja dot. poszukiwań Icka Cyrkiela i Józefa Bejdera z Sarn 
przez Jacka Cyrcle.  

• k. 528-533: korespondencja dot. poszukiwania przez Julesa Cunarda (Jewela 
Kuniewskiego) żony Mnuchy oraz córek Frejdy i Sury-Tojby Kuniewskich.  

• k. 558-559: korespondecja w sprawie Rozy Gildenhorn z Nieświeża. 

• k. 576-578: korespondencja w sprawie Sjomy Hallaya. 

• k. 595-599: notatka dla Pana Ministra Strakacza z interview w organizacji HIAS 
dot. poszukiwań. 

• k. 621-622: korespondencja w sprawie poszukiwania Izydora, Abrahama, Mozesa 
Feuerów zamieszkałych w USA przez Maurycego Ungera. 

 
[teczka zielona, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 633 strony, język polski, 

maszynopis i rękopis] 

 3178 Poszukiwanie osób i ustalanie adresów. Korespondencja. 1945 
 
Jak wyżej. 

• k. 46-48: korespondencja dot. poszukiwania Arona i Anny Korn, rodziców Gizeli 
Szlezyngier, internowanych na Filipinach. 

• k. 68-69: korespondencja dot. poszukiwania Eliasza Kanarka. 

• k. 111-118: lista osób przebywających w Polsce, poszukujących krewnych za 
granicą. M.in. Izraela Buchner, Helena Frejlich, Noemi Halpern, Aleksander Sztern, 
Feldblum, Rozalia Banasz, Majer Melker, Icek Sznajman, Hanka Milgram, Dorka 
Potocka, Józef Szwarc, Masza Cukierman, Milman, Michał Klempner, Maria 
Wajnberg, Ruchla Grin, Chaim Leszko, Samuel Goldhajmer, Mordka Weinstein, 
Moszek Waserglas, Wiktor Rotenberg, Stanisław Warszawski, Ryszard Zylberman, 
Jakub Zylberman, Ela Botwin, Rysia Majer, Renia Zandberg, Anna Natalblum, Ari-
Leo Heller, Leon Berkowicz, Ester Flajszman, Juda Kuperg, Huma Sznajberg-
Mackiewicz, Liza i Georg Glik, Berta Dreszer, Dawid Brachweld, Estera Zaks, Genia 
Wajsman, Natan Liberman, Mozes Borenstein, Paweł Minder, Alba Goldszlag, 
Józef Brener, Doberowa, Chaim Wolf, Moniek Proper, Sala Ortel, Majer Goldstein, 
Dawid Saul Berger, Fryderyk Redlich, Róża Holender, Wanda Rozenblat, Kadysz 
Birenbaum, Cyla Wajsbrot, Lola Kenigsberg, Józef Liberman, Leon Epstein, Dora 



Bernsztajn, Mojżeszowicz, dr Apfelras, Bernard Szulman, Helena Berenbaum, Róża 
Timberg, Szymon Licht. 

• k. 121-123: korespondencja dot. poszukiwania Henryka Berkowicza. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 140 stron, język polski, maszynopis 

i rękopis] 

 3181 Przesyłanie korespondencji obcej przez ambasadę. Korespondencja. 1942 
 
Korespondencja dot. przesyłania listów przez ambasadę. 

• k. 22-23: Polecenie przekazania dokumentów od Judy Wilsona z Chicago do 
ambasady polskiej w Kujbyszewie w celu odszukania jego brata Maksa Gotmana, 
zesłanego w ZSRR. 

• k. 28-29: List Jana Lechonia Serafinowicza dot. przesłania jego rękopisów do 
Londynu. 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 83 strony, język polski, maszynopis 

i rękopis] 

 3182 Przesyłanie korespondencji obcej przez ambasadę. Korespondencja. 1943 
 

• k. 1: Polecenie przesłania listu Arie Tartakowera do Kate Knopfmacher do 
Meksyku. 

• k. 22-23: Korespondencja dot. niemożności dostarczenia listu Szai Wachtela do p. 
Hirurg (sic!) Ringel do Buchary. 

• k. 54: telegramy żołnierzy Armii Andersa do krewnych i znajomych w USA. M.in. 
Jakuba Majerowicza do Morica Szwarca. 

• k. 59-60: korespondencja z Abrahamem Rusevitskim dot. przesłania listów do jego 
wnuków w wojsku polskim w Indiach. 

• k. 65-66: korespondencja z Meyerem Jacobsteinem dot. przesłania listu do 
Josepha Thalera, lekarza w wojskach z północnej Afryce. 

• k. 70-72: korespondencja z Emauelem Nowogródzkim z Bundu dot. przesłania 
listów do Isuchora Eichenbauma, Keuryka Hechlera, J. Lifszyca - żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych na Bliskim Wschodznie. 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 155 stron, język polski, angielski, 

francuski, maszynopis i rękopis] 

 3183 Przesyłanie korespondencji obcej przez ambasadę. Korespondencja. 1944 
 

• k. 33: spis osób poszukiwanych na terenie Stanów Zjednoczonych przez krewnych 
przebywających w Afryce i na Bliskim Wschodzie. M.in. Józef Grosfater poszukuje 
swego brata Arona Grosfatera; Adam Michałowicz poszukuje Ryszarda i Jana 
Halberstadtów. 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 57 stron, język polski, angielski, 

maszynopis i rękopis] 

 3184 Przesyłanie korespondencji obcej przez ambasadę. Korespondencja. 1945 
 



• k. 14-16: korespondencja w sprawie przesłania listów Henrykowi Szeryngowi do 
Meksyku. 

• k. 47-48: korespondencja dot. rozesłania listów byłych więźniów obozu w Dachau 
do krewych zamieszkałych w USA. 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, 48 stron, język polski, maszynopis i 

rękopis] 

 3194 Mniejszość żydowska w Polsce i w innych krajach. Przeglądy z prasy żydowskiej w 
Stanach Zjednoczonych. 1940 

 
Raporty z prasy żydowskiej konsulatu w Nowym Jorku za okres 10 grudnia 1939 – 10 

listopada 1940. Artykuły dotyczą przede wszystkim Żydów amerykańskich, ale 
zawierają także pewne informacje o położeniu Żydów w Polsce pod okupacją 
niemiecką i stosunkach polsko-żydowskich. 

 
[64 strony, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, 

maszynopis] 

 3195 Mniejszość żydowska w Polsce i w innych krajach. Przeglądy z prasy żydowskiej w 
Stanach Zjednoczonych. 1941 

 
Jak wyżej. Raporty za okres 10 grudnia 1940 – 10 listopada 1941. 
 
[101 stron, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane,  język polski i 

angielski, maszynopis] 

 3196 Położenie Żydów – obywateli polskich w ZSRR. Notatka B. Singera. 1942 
 
Odpis notatki Bernarda Singera dot. nieuznawania przez władze radzieckie Żydów za 

obywateli polskich po 1 grudnia 1941 roku. 
 
[4 strony, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, maszynopis] 

 3197 Mniejszość żydowska w Polsce i w innych krajach. Korespondencja, memoriały, artykuły 
i wycinki prasowe, noty, notatki. T. II. 1944 

 

• „Wiadomości z Polski i o Polsce” – serwis informacyjny z 3 stycznia 1944. M.in. 
informacja o zrównywaniu z ziemią budynków getta warszawskiego. (k. 1-5) 

• Korespondencja dot. incydentów antysemickich w armii polskiej w Wielkiej 
Brytanii. Wycinki prasowe, artykuły. 

• Numer nowojorskiego pisma „Jedijes” (w jidysz) z listopada 1943, w nim artykuł 
„Skutki powstania w getcie warszawskim”. (k. 16-20) 

• Korespondencja dyplomatyczna dot. sprawy powstania państwa żydowskiego w 
Palestynie. 

• Notatka nt Aguda Isroel w Ameryce (k.33-39) 

• Artykuł z „Pittsburczanina” z lutego 1944 dot. stosunków polsko-żydowskich. 
(k.41) 

• Raport o Żydach w Nowej Zelandii (k. 44-50) 

• Korespondencja dot. pomocy Jointu dla Żydów w ZSRR. (k. 51-53) 

• Raport S.Z. Kantora „Internees, deportees and hostages” z marca 1944. 



• Broszura American Jewish Joint Distribution Committee pt. „The rescue of stricken 
Jews in a world at war” – plan działań Jointu na 1944 rok. 

• Przemówienie S. Mendelsohna z gazety „PM” na I rocznicę powstania w getcie 
warszawskim. (k. 184-194) 

• Raport „Uwagi o naszej polityce międzynarodowej” napisany przez kierownika 
Komisji Spraw Zagranicznych Delegata Rządu. (k. 201-224) 

• Wycinek z „Detroit Jewish Chronicle” z 19 maja 1944 dot. rzekomego dokumentu 
polskiego rządu emigracyjnego ogłaszającego niemożność powrotu Żydów do 
Polski. Korespondencja (k. 227-228, 231) 

• Raport z prasy żydowskiej w Chicago za okres 1-31 maja 1944. 

• Raport dla konsula w Nowym Jorku o katastrofalnej sytuacji Żydów na Węgrzech. 
3 czerwca 1944. (k 250-254) 

• Memorandum w sprawie uchodźców żydowskich z Polski i Wegier ukrywających 
się na Słowacji. Korespondencja dot. przekazania rabinowi z Nitry 2 mln dolarów 
na potrzeby ukrywanych (k. 257-259, 276). 

• Memorandum American Federation for Polish Jews dot. opieki nad ocalonymi 
Żydami w powojennej Polsce. (k. 260-265) 

 
[240 stron, teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski, angielski, 

jidysz, maszynopis, rękopis, druki] 

 3198 Mniejszość żydowska w Polsce i innych krajach. Korespondencja, memoriały, artykuły i 
wycinki prasowe. „Parliamentary debates” z 5 i 6 IV 1944 r. T. II, 1944. 

 
Korespondencja urzędowa w różnych sprawach dot. Żydów, głównie sprawy 

antysemityzmu w armii polskiej w Wielkiej Brytanii. 
 

• List dot. pozwolenia na opuszczenie ZSRR dla rabina Nuroka, łotewskiego 
przywódcy Mizrachi. 

• Pismo American Jewish Committee dot. przywrócenia obywatelstwa polskiego 
Żydom pozbawionym go na mocy ustawy z marca 1938 roku. (k. 25-26) 

• List konsulatu w Chicago informujący o powstaniu organizacji Żydów 
ortodoksyjnych, których celem jest pomoc Żydom w Polsce. (k. 27) 

• Wycinki z prasy amerykańskiej i tłumaczenia artykułów z prasy żydowskiej dot. 
antysemityzmu w armii polskiej w Wielkiej Brytanii i wystąpienia żydowskich 
żołnierzy z prośbą o służbę w armii brytyjskiej. Korespondencja w tej sprawie. 
Telegramy i noty protestacyjne organizacji żydowskich. Numery „Parliamentary 
Debates” z artykułami na w/w temat(k. 32-55, 82-89, 96-108, 133-154, 175-204, 
214-442, 467-481) 

• Raport Stanisława Kota z Referatu Spraw Żydowskich Ministerstwa Informacji i 
Dokumentacji z 16 marca 1944 roku na temat liczby Żydów-mieszkańców polskich, 
deportowanych wgłąb ZSRR, zamordowanych przez Niemców, uchodźców do 
Rumunii, Szwecji, Turcji, Węgier, uciekinierów na Węgry w ostatnich miesiącach 
oraz żyjących jeszcze w Polsce. (k. 60) 

• Raporty z prasy żydowskiej w Chicago za okres od 15 marca – 30 kwietnia. 

• Wywiad z Natalią Aszkenazy, attache prasowym ambasady w Moskwie, 
zawierający dokładną notę biograficzną. (k. 77-81) 



• Korespondencja z Arie Tartakowerem z World Jewish Congress dot. m.in. 
wyasygnowania przez Polish War Relief sum na pomoc dla Żydów polskich. (k. 92-
95) 

• Korespondencja dot. debaty nad stosunkami polsko-żydowskimi, która odbyła się 
w czerwcu 1944 w Nowym Jorku. Program, ulotki, wycinki prasowe.  

• Telegramy żydowskich agencji prasowych m.in. dot. planowanej ewakuacji Żydów 
z Polski po wojnie, powstania gett na Węgrzech. (k. 156-171) 

• Raport konsulatu w Nowym Jorku dot. liczby uchodźców żydowskich z Polski na 
terenie konsulatu. (k. 443-445) 

• List i wycinki prasowe dot. uroczystości na cześć bohaterów getta warszawskiego 
w Detroit 7 czerwca 1944 roku. (k. 446-460) 

 
[461 strony, teczka żółta, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i angielski, 

maszynopis i druki] 

 3199 Mniejszość żydowska w Polsce i w innych krajach. Korespondencja, memoriały, notatki, 
t. III, 1944 

 

• Raporty specjalne opracowane w Ambasadzie: „Nastawienie Żydów 
amerykańskich do Polski”, „American Jewish Committee”, „Sprawy polsko-
żydowskie w USA”. 

• Korespondencja z American Jewish Joint Distribution Committee i World Jewish 
Congress. 

• Wycinki z prasy, recenzje, korespondencja dot. książki Shlomy Gliksmana „The 
Jews in the New World”. 

• Raporty konsulatu w Chicago dot. spraw żydowskich na terenie konsulatu. 

• Korespondencja z American Jewish Committee dot. uchylenia ustawy o 
pozbawieniu obywatelstwa z 1938 roku. 

• k. 59-66: korespondencja z MSZ w Londynie dot. deportacji do Oświęcimia 
Żydów węgierskich. 

• List dot. powstania w USA urzędu dla ratowania Żydów: War Refugees Board, 
zajmującego się pomocą dla Żydów z obozu w Vittel. Memorandum. 
Korespondencja w sprawie Żydów z Vittel posiadających paszporty państw 
południowoamerykańskich. 

• List Antoniego Bessera opisujący jego przejścia na terenie okupacji radzieckiej i w 
armii Andersa. 

• Opis działalności Emila Sommersteina w Związku Radzieckim w latach 1939-1943. 

• Cytaty z różnych dokumentów dot. uwolnienia Emila Sommersteina i Mojżesza 
Schorra z więzienia sowieckiego. Korespondencja dot. Sommersteina. 

• Raport finansowy Committee for Relief American Federation of Polish Jews dot. 
planowanej pomocy Żydom w Polsce, ZSRR i uchodźcom w Szanghaju. Styczeń 
1944.  

• Korespondencja dot. uzyskania przez Federację Żydów Polskich 200 tys. dolarów 
na ratowanie Żydów polskich od Rady Polonii.  

• List Izaaka Lewina proponujący stosowanie represji na obywatelach niemieckich 
zamieszkałych w państwach alianckich. 

• List American Jewish Committee dot. zbrodni niemieckich na Majdanku. 
Korespondencja między Komitetem, ambasadorem polskim oraz sędzią Josephem 



Proskauerem w sprawie zbadania zbrodni niemieckich w Polsce przez Komisję 
Międzyaliancką.  

• Korespondencja w sprawie Światowego Kongresu Zydowskiego zwołanego na 10 
listopada 1944.  

• Apel Rady do Spraw Ratowania Ludności Żydowskiej w Polsce. 

• Raport dot. pobytu Michała Trauba, delegata egzekutywy syjonistycznej w 
Palestynie, we Włoszech.  

• Deklaracja Praw Człowieka wydana przez American Jewish Committee, z żądaniem 
przywrócenia praw Żydów w Europie oraz ukarania przestępców wojennych. 
Korespondencja. 

• Korespondencja dot. Żydów wyzwolonych z obozu w Vittel.  

• Lista 399 Żydów, którzy posiadali paszporty państw południowoamerykańskich i 
zostali internowani w nieznanych miejscach. Zawiera dane: nazwisko i imię, 
nazwę kraju, którego paszport posiada, datę(?), niejasne notatki o różnych 
organizacjach żydowskich. k. 258-272. 

• Budżet komitetu pomocy Vaad Hahatzala, korespondencja dot. pomocy. 

• Korespondencja dot. przesłania przez Joint różnego rodzaju materiałów 
bezpośrednio do Żydowskiego Obywatelskiego Komitetu Pomocy w Lublinie.  

 
[284 strony, teczka brązowa, stan akt dobry, akta luzem, paginowane, język polski i 

angielski, maszynopis] 

 
 


