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nr data tytuł–treść strona

1 1 września 1939, okólnik ministra spraw zagranicznych w sprawie 
napaści Niemiec na Polskę 3

2 14 września 1939, telegram szyfrowy ambasadora w Rzymie do posła 
w Belgradzie w sprawie możliwego tranzytu uchodźców do Francji 
przez terytorium Włoch  3

3 18 września 1939, okólnik ambasadora w Londynie z instrukcją 
ministra spraw zagranicznych w sprawie agresji ZSRR na Polskę  4

4 19 września 1939, telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych  
do ambasadora w Paryżu o przekroczeniu granicy z Rumunią 
i francuskiej gotowości przyjęcia władz polskich 5

5 30 września 1939, okólnik ministra spraw zagranicznych o objęciu  
stanowiska 6

6 2 października 1939, okólnik ministra spraw zagranicznych  
w sprawie ustawy o pozbawianiu obywatelstwa 6

7 2 października 1939, telegram szyfrowy posła w Belgradzie  
do ambasady w Paryżu w sprawie pomocy dla uchodźców z Polski 7

8 29 października 1939, okólnik ministra spraw zagranicznych  
w sprawie właściwego wypełniania obowiązków przez urzędników  8

9 10 listopada 1939, notatka posła w Lizbonie w sprawie sytuacji 
uchodźców przebywających w Portugalii 9
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10 12 listopada 1939, telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych 
do posła w Belgradzie w sprawie ułatwień w przekraczaniu granicy 
węgiersko-jugosłowiańskiej 10

11 16 listopada 1939, telegram szyfrowy konsula generalnego 
w Jerozolimie na temat przewozu osób na Bliskim Wschodzie 10

12 23 listopada 1939, protokół posiedzenia Rady Ministrów (fragment) 11

13 29 listopada 1939, pismo posła w Lizbonie do konsulatu generalnego 
w Nowym Jorku w sprawie działań władz portugalskich 12

14 6 grudnia 1939, raport konsulatu w Czerniowcach dla ambasady 
w Bukareszcie o sytuacji na terenach okupowanych przez ZSRR  
(fragment) 14

15 15 grudnia 1939, telegram szyfrowy konsulatu generalnego 
w Jerozolimie w sprawie obsady stanowiska konsula generalnego 15

16 15 grudnia 1939, okólnik ministra spraw zagranicznych w sprawie 
jeńców polskich w ZSRR 16

17 20 grudnia 1939, niepodpisany list o działaniach niemieckich  
na terenach okupowanych (fragment) 17

18 [przed 30 grudnia 1939], notatka konsulatu w Trieście: informacje 
warszawskiego dziennikarza o sytuacji na terenach okupowanych przez 
Niemcy 18

19 9 stycznia 1940, notatka Józefa Hieronima Retingera o działaniach oraz 
wypowiedziach premiera i naczelnego wodza w sprawach żydowskich 21

20 10 stycznia 1940, raport konsulatu w Trieście o sytuacji Żydów  
na terenach okupowanych przez Niemcy 23

21 20 stycznia 1940, okólnik ministra spraw zagranicznych w sprawie 
ograniczeń w wykonywaniu ustawy o pozbawianiu obywatelstwa polskiego 25

22 22 stycznia 1940, notatka ambasadora w Londynie o stosunku 
środowisk żydowskich wobec władz polskich 27

23 7 lutego 1940, notatka szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza 
o sytuacji osób pochodzenia żydowskiego w okupowanej Polsce 28

24 19 lutego 1940, raport ambasadora w Rzymie o trudnościach 
w uzyskaniu wiz dla uchodźców żydowskich z Polski 30

25 20 lutego 1940, raport konsula generalnego w Tel Awiwie 
o ewentualnym przetransportowaniu uchodźców żydowskich  
z Rumunii do Palestyny 31
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26 23 lutego 1940, pismo konsula generalnego w Nowym Jorku  
do ministra opieki społecznej w sprawie działalności Joint Distribution 
Committee 33

27 [przed 24 lutego 1940], raport Jana Karskiego o sytuacji ludności 
żydowskiej w okupowanej Polsce 37

28 2 marca 1940, raport konsula generalnego w Trieście o utrudnieniach 
emigracyjnych dla osób pochodzenia żydowskiego 48

29 23 marca 1940, raport konsula generalnego w Brukseli o rozmowie 
z prezesem Rady Związków Żydowskich 50

30 31 marca 1940, notatka chargé d’affaires ambasady w Paryżu 
z rozmowy z członkiem Rady Narodowej 51

31 [marzec 1940], memoriał Romana Knolla: fragment o stosunkach 
polsko-żydowskich 54

32 5 kwietnia 1940, raport ambasadora przy Stolicy Apostolskiej 
o wyjaśnieniach złożonych w sekretariacie stanu w sprawie stosunku 
ludności polskiej do żydowskiej na terenach okupowanych przez 
Niemcy (z załącznikiem) 57

33 6 kwietnia 1940, pismo obywatela polskiego z Charbinu do ministra 
spraw zagranicznych w sprawie pozbawienia obywatelstwa 58

34 13 kwietnia 1940, telegram szyfrowy posła w Budapeszcie w sprawie 
ewakuacji Żydów z Węgier do Palestyny 60

35 19 kwietnia 1940, raport ambasadora w Londynie w sprawie emigracji 
uchodźców żydowskich z Polski do Palestyny 61

36 19 kwietnia 1940, memorandum rządu polskiego do ministra do spraw 
kolonii Wielkiej Brytanii w sprawie udzielenia pomocy obywatelom 
polskim pochodzenia żydowskiego 62

37 20 kwietnia 1940, raport konsula generalnego w Rzymie o sytuacji 
uchodźców we Włoszech 64

38 8 maja 1940, pismo konsulatu generalnego w Jerozolimie do 
ambasadora w Londynie w sprawie sytuacji uchodźców żydowskich  
na Bliskim Wschodzie (z załącznikiem) 67

39 9 maja 1940, pismo I sekretarza poselstwa w Bernie do inżyniera Józefa 
Thona w sprawie koordynacji działań pomocowych 71

40 15 maja 1940, pismo I sekretarza ambasady w Londynie  
do wiceministra Gralińskiego: negatywne stanowisko Wielkiej Brytanii 
w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom żydowskim we Włoszech 72
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41 18 maja 1940, raport konsula generalnego w Rzymie o sytuacji 
uchodźców żydowskich we Włoszech 74

42 21 maja 1940, pismo konsulatu generalnego w Bogocie do poselstwa 
w Meksyku w sprawie stosunku władz kolumbijskich do kwestii 
imigracji uchodźców żydowskich 77

43 25 maja 1940, okólnik wiceministra Gralińskiego: 
instrukcja w sprawach paszportowych i konsularnych 79

44 26 maja 1940, telegram szyfrowy chargé d’affaires ambasady w Paryżu 
o rozmowie z premierem Francji w sprawie agresji niemieckiej 83

45 27 maja 1940, telegram szyfrowy posła w Belgradzie w sprawie 
warunków tranzytu uchodźców przez Jugosławię 84

46 3 czerwca 1940, raport konsula generalnego w Rzymie w sprawie 
pomocy udzielanej uchodźcom żydowskim 85

47 13 czerwca 1940, telegram szyfrowy ambasadora w Ankarze  
w sprawie tranzytu uchodźców przez terytorium Turcji 87

48 2 lipca 1940, fragment dziennika Ignacego Schwarzbarta: 
rozmowa z premierem i naczelnym wodzem 88

49 5 lipca 1940, telegram szyfrowy posła w Madrycie o napływie 
uchodźców z Francji do Hiszpanii 89

50 15 lipca 1940, pismo członka Rady Narodowej do ministra spraw 
zagranicznych w sprawie działań pomocowych dla uchodźców żydowskich 90

51 19 lipca 1940, pismo posła w Buenos Aires do poselstwa w Lizbonie 
w sprawie przyjazdu Juliana Tuwima do Argentyny 92

52 25 lipca 1940, notatka MSZ przekazująca telegram szyfrowy konsula 
generalnego w Ottawie w sprawie możliwości udzielania pomocy 
dzieciom żydowskim w Kanadzie 93

53 26 lipca 1940, telegram szyfrowy posła w Budapeszcie do ambasadora 
w Ankarze w sprawie uzyskania wiz tureckich dla uchodźców żydowskich 94

54 5 sierpnia 1940, rozkaz naczelnego wodza w sprawie sytuacji żołnierzy 
polskich pochodzenia żydowskiego 94

55 6 sierpnia 1940, raport konsula generalnego w Tel Awiwie o sytuacji 
w Palestynie po przybyciu Brygady Strzelców Karpackich 95

56 6 sierpnia 1940, niepodpisana notatka w sprawie żołnierzy pochodzenia 
żydowskiego w Wojsku Polskim  97

57 10 sierpnia 1940, notatka radcy prawnego MSZ o sytuacji polskich 
i żydowskich uchodźców 100
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58 20 sierpnia 1940, notatka Biura Celów Wojny w sprawie możliwości 
udzielenia pomocy uchodźcom żydowskim 102

59 20 sierpnia 1940, pismo konsula generalnego w Marsylii do ambasady 
w Vichy w sprawie ewakuacji uchodźców żydowskich do Belgii 103

60 25 sierpnia 1940, list ambasadora w Bukareszcie [?] do ambasadora 
w Waszyngtonie w sprawie działania delegatury Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Rumunii 104

61 28 sierpnia 1940, raport posła w Rio de Janeiro o sytuacji polskich 
i żydowskich uchodźców w Brazylii 106

62 3 września 1940, telegram szyfrowy ambasadora w Bukareszcie 
w sprawie zapewnienia opieki uchodźcom żydowskim 109

63 9 września 1940, raport ambasadora przy Stolicy Apostolskiej: polityka 
Watykanu w sprawach żydowskich 110

64 12 września 1940, telegram szyfrowy ambasadora w Ankarze  
w sprawie wiz tranzytowych dla uchodźców żydowskich 112

65 13 września 1940, pismo ministra spraw zagranicznych do ambasadora 
w Londynie w sprawie kontaktów z ugrupowaniami żydowskimi 113

66 19 września 1940, pismo ministra spraw zagranicznych do członka  
Rady Narodowej w sprawie uchodźców żydowskich w Portugalii 115

67 25 września 1940, pismo sekretarza generalnego MSZ do posła 
w Meksyku w sprawie uzyskania wiz krajów południowoamerykańskich 
dla polskich uchodźców  116

68 4 października 1940, list pracownika referatu uchodźczego MSZ 
do radcy poselstwa w Lizbonie o możliwości udzielania pomocy 
uchodźcom w krajach Ameryki Południowej 118

69 7 października 1940, pismo ministra spraw zagranicznych 
do posła w Lizbonie w sprawie możliwości ewakuacji uchodźców 
z Portugalii 120

70 14 października 1940, raport organizacji Żydów z Polski w Lizbonie 
w sprawie pomocowych działań rządu 123

71 23 października 1940, pismo ministra pracy i opieki społecznej  
do MSZ: informacje delegata rządu do spraw uchodźców w Rumunii 
o sytuacji osób pochodzenia żydowskiego 126

72 3 listopada 1940, przemówienie ministra pracy i opieki społecznej  
na temat stosunków polsko-żydowskich 127

73 18 listopada 1940, telegram szyfrowy posła w Atenach w sprawie 
uchodźców żydowskich w Grecji 129
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74 19 listopada 1940, telegram szyfrowy posła w Belgradzie do poselstwa 
w Budapeszcie w sprawie uchodźców żydowskich 130

75 [po 20 listopada 1940], niepodpisana notatka w sprawie sytuacji 
Żydów na terenach okupowanych przez Niemcy 130

76 28 listopada 1940, pismo pracownika referatu uchodźczego 
do I sekretarza ambasady w Londynie w sprawie uchodźców żydowskich 132

77 2 grudnia 1940, notatka Romana Przedpełskiego o grupie uchodźców 
żydowskich przybyłych do Kanady 133

78 5 grudnia 1940, telegram szyfrowy posła w Budapeszcie do poselstwa 
w Atenach w sprawie ewakuacji uchodźców żydowskich do Palestyny 134

79 9 grudnia 1940, pismo wiceministra pracy i opieki społecznej do MSZ 
w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom żydowskim w Turcji 135

80 12 grudnia 1940, raport posła w Teheranie w sprawie uchodźców 
żydowskich przybyłych do Iranu 136

81 21 grudnia 1940, telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych  
do ambasady w Ankarze o zasadach udzielania pomocy uchodźcom 137

82 30 grudnia 1940, telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych 
do poselstwa w Madrycie: instrukcja dla dyrektora generalnego Biur 
Polskich we Francji w sprawie przekazania środków finansowych dla 
uchodźców żydowskich 138

83 31 grudnia 1940, notatka PRM zawierająca raport majora WP o sytuacji 
w okupowanej Polsce (fragmenty) 139

84 3 stycznia 1941, list posła w Lizbonie do konsula generalnego 
w Nowym Jorku: wyjaśnienia w sprawie sytuacji uchodźców w Portugalii 144

85 4 stycznia 1941, notatka poselstwa w Lizbonie w sprawie możliwości 
ewakuacji uchodźców żydowskich do Brazylii 146

86 7 stycznia 1941, pismo ministra spraw zagranicznych do członka Rady 
Narodowej w sprawie uchodźców żydowskich we Francji i w Turcji 148

87 8 stycznia 1941, raport posła w Lizbonie o napływie uchodźców 
żydowskich do Portugalii 149

88 16 stycznia 1941, list konsula generalnego w Nowym Jorku do ministra 
spraw wewnętrznych na temat środowisk żydowskich w USA 153

89 20 stycznia 1941, list ambasadora przy Stolicy Apostolskiej do posła 
w Rio de Janeiro w sprawie umożliwienia uchodźcom żydowskim 
wyjazdu do Brazylii 156

90 2 lutego 1941, telegram szyfrowy ambasadora w Tokio o napływie 
uchodźców żydowskich do Japonii 157
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91 [przed 4 lutego 1941], opracowanie Biura Studiów o sytuacji  
na terenach okupowanej Polski (fragment) 158

92 7 lutego 1941, raport ambasady w Londynie w sprawie uzyskania wiz 
indyjskich dla uchodźców żydowskich 163

93 7 lutego 1941, raport posła w Sztokholmie o sytuacji na terenie Litwy 
i Łotwy 164

94 7 lutego 1941, raport posła w Rio de Janeiro o wprowadzeniu  
przez Brazylię ograniczeń emigracyjnych 167

95 21 lutego 1941, telegram szyfrowy ambasadora w Tokio w sprawie 
przyjazdów uchodźców żydowskich do Japonii 169

96 28 lutego 1941, pismo ambasadora w Tokio do posła w Meksyku 
w sprawie możliwości ewakuacji uchodźców żydowskich do Hondurasu 170

97 28 lutego 1941, pismo obywatela polskiego w Turcji do Sekretariatu 
Stanu Stolicy Apostolskiej: prośba o pomoc w emigracji do Brazylii 172

98 7 marca 1941, sprawozdanie z konferencji prasowej przedstawicieli 
Ministerstwa Informacji i Dokumentacji na temat stosunków  
polsko-żydowskich 174

99 17 marca 1941, telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych 
do ambasady w Tokio w sprawie ograniczeń w ewakuacji uchodźców 
żydowskich do Australii i Kanady 179

100 18 marca 1941, raport posła w Teheranie w sprawie sposobu ewakuacji 
uchodźców z terenu Litwy 180

101 21 marca 1941, pismo p.o. sekretarza generalnego MSZ do MPiOS 
w sprawie uchodźców żydowskich w Jugosławii 181

102 21 marca 1941, pismo ministra spraw zagranicznych do członka Rady 
Narodowej: sytuacja uchodźców żydowskich w krajach bałkańskich 183

103 22 marca 1941, raport dyrektora generalnego Biur Polskich we Francji 
o pomocy udzielanej uchodźcom żydowskim 185

104 27 marca 1941, okólnik p.o. sekretarza generalnego MSZ: instrukcja 
w sprawie przywracania polskiego obywatelstwa 191

105 7 kwietnia 1941, referat ministra spraw zagranicznych na temat 
możliwości uzyskania pomocy brytyjskiej dla polskich i żydowskich 
uchodźców 192

106 12 kwietnia 1941, raport ambasadora w Londynie w sprawie próby 
uzyskania pomocy brytyjskiej dla uchodźców żydowskich w Rumunii 195

107 12 kwietnia 1941, telegram szyfrowy posła w Atenach o sytuacji 
uchodźców w Grecji 196
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108 14 kwietnia 1941, nota premiera i wodza naczelnego do sekretarza 
stanu USA w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom 197

109 15 kwietnia 1941, notatka Ministerstwa Informacji i Dokumentacji: 
zbiór relacji o sytuacji na terenach okupowanej Polski (fragmenty) 200

110 19 kwietnia 1941, protokół rozmów premiera z przedstawicielami 
Amerykańskiego Kongresu Żydowskiego i Światowego Kongresu 
Żydowskiego 203

111 24 kwietnia 1941, pismo p.o. sekretarza generalnego MSZ do MPiOS 
w sprawie uchodźców w Grecji 205

112 24 kwietnia 1941, pismo ministra spraw zagranicznych do posła 
w Lizbonie w sprawie uchodźców w Portugalii 206

113 3 maja 1941, telegram szyfrowy ambasadora w Ankarze: informacja 
delegata Ministerstwa Skarbu dla MPiOS w sprawie uchodźców na 
Węgrzech 209

114 14 maja 1941, pismo p.o. sekretarza generalnego MSZ do ambasady 
w Londynie w sprawie ewakuacji uchodźców żydowskich ze Szwecji  
do Australii 210

115 19 maja 1941, pismo konsula generalnego w Ottawie do konsulatu 
w Montrealu w sprawie starań o uzyskanie wiz kanadyjskich  
dla uchodźców żydowskich 211

116 19 maja 1941, raport posła w Meksyku w sprawie działań władz  
Kostaryki 213

117 23 maja 1941, raport chargé d’affaires poselstwa w Buenos Aires 
o stosunku władz chilijskich do uchodźców żydowskich 215

118 23 maja 1941, telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych do 
konsulatu generalnego w Jerozolimie w sprawie stosunków polsko- 
-żydowskich 216

119 27 maja 1941, raport konsula generalnego w Bombaju: sprawozdanie 
z działalności Polskiego Komitetu Pomocy Uchodźcom w Indiach 217

120 30 maja 1941, niepodpisana notatka na temat sytuacji w getcie 
warszawskim i łódzkim 220

121 7 czerwca 1941, pismo ministra sprawiedliwości do premiera w sprawie 
kontaktów z delegacją Amerykańskiego Kongresu Żydowskiego 223

122 [przed 11 czerwca 1941], wniosek premiera w sprawie nowelizacji 
ustawy o pozbawianiu obywatelstwa polskiego 225

123 [przed 11 czerwca 1941], wniosek premiera w sprawie stanowiska 
rządu polskiego wobec Żydów 226
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124 17 czerwca 1941, pismo ministra sprawiedliwości do premiera 
w sprawie służby żołnierzy żydowskich w Armii Polskiej we Francji 226

125 17 czerwca 1941, pismo konsula generalnego w Bombaju do 
ambasadora w Tokio w sprawie ewakuacji uchodźców żydowskich  
do Birmy 228

126 27 czerwca 1941, okólnik premiera i ministra spraw zagranicznych: 
instrukcja w związku z agresją Niemiec na ZSRR 230

127 9 lipca 1941, raport delegata MPiOS w Lizbonie o pomocy  
dla uchodźców w Portugalii 232

128 18 lipca 1941, pismo naczelnego wodza do ministra sprawiedliwości 
w sprawie służby osób pochodzenia żydowskiego w Armii Polskiej we 
Francji 234

129 23 lipca 1941, telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych  
do ambasadora w Tokio w sprawie pomocy dla uchodźców żydowskich 235

130 7 sierpnia 1941, pismo konsula generalnego w Buenos Aires  
do poselstwa w Santiago de Chile w sprawie przyjmowania 
obywatelstwa argentyńskiego przez uchodźców żydowskich 236

131 [po 12 sierpnia 1941], pismo konsula honorowego w Sydney  
do MPiOS w sprawie ewakuacji grupy uchodźców żydowskich  
z Japonii do Australii 237

132 22 sierpnia 1941, telegram szyfrowy sekretarza generalnego MSZ  
do konsulatu generalnego w Jerozolimie w sprawie pomocy  
dla uchodźców żydowskich przybyłych do Japonii 238

133 3 września 1941, raport ambasadora w Waszyngtonie o rozmowie 
z przedstawicielem organizacji żydowskich w USA 240

134 5 września 1941, raport chargé d’affaires poselstwa w Buenos Aires  
na temat polityki imigracyjnej krajów południowoamerykańskich 241

135 12 września 1941, pismo ambasadora w Waszyngtonie do pełnomocnika 
MPiOS na teren USA: informacja ambasadora w Moskwie o niezbędnej 
pomocy dla obywateli polskich w ZSRR 244

136 6 października 1941, niepodpisana notatka z rozmowy kierownika MSZ 
z przedstawicielami Światowego Kongresu Żydów w Wielkiej Brytanii 245

137 11 października 1941, pismo członka Rady Narodowej do premiera 
i naczelnego wodza w sprawie zorganizowania akcji pomocowej  
na terenie ZSRR 247

138 18 października 1941, pismo dyrektora generalnego Biur Polskich  
we Francji do poselstwa w Bernie w sprawach paszportowych 249
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139 24 października 1941, sprawozdanie attaché prasowego ambasady 
w Kujbyszewie z rozmowy dowódcy Armii Polskiej w ZSRR 
z przedstawicielami środowisk żydowskich 251

140 24 października 1941, okólnik sekretarza generalnego MSZ w sprawie 
dezercji osób pochodzenia żydowskiego z Wojska Polskiego 255

141 3 listopada 1941, telegram szyfrowy kierownika MSZ do konsulatu 
generalnego w Jerozolimie: instrukcja dla Witolda Okońskiego 
w sprawie ewakuacji uchodźców do Birmy 256

142 11 listopada 1941, pismo dyrektora politycznego MSZ do posła 
w Lizbonie w sprawie możliwości uzyskania wiz brytyjskich  
dla uchodźców żydowskich  257

143 14 listopada 1941, rozkaz dowódcy Armii Polskiej w ZSRR w sprawie 
stosunku do osób pochodzenia żydowskiego 258

144 22 listopada 1941, pismo ministra spraw wewnętrznych  
do członka Rady Narodowej w sprawie sytuacji w okupowanej Polsce  
(z załącznikiem) 259

145 28 listopada 1941, dekret prezydenta o uchyleniu ustawy 
o pozbawianiu obywatelstwa polskiego 261

146 30 listopada 1941, okólnik dowódcy Armii Polskiej w ZSRR w sprawie 
stosunku do osób pochodzenia żydowskiego 261

147 6 grudnia 1941, raport konsula generalnego w Ottawie o możliwościach 
emigracji Żydów do Kanady 262

148 8 grudnia 1941, nota ambasady w Kujbyszewie do Ludowego 
Komisariatu Spraw Zagranicznych w sprawie aresztowania przez 
NKWD Wiktora Altera i Henryka Erlicha 266

149 9 grudnia 1941, nota ambasady w Kujbyszewie do Ludowego 
Komisariatu Spraw Zagranicznych w sprawach obywatelstwa 269

150 10 grudnia 1941, oświadczenie ministra pracy i opieki społecznej 
w sprawie przyszłej sytuacji mniejszości żydowskiej w wyzwolonej Polsce 270

151 18 grudnia 1941, telegram szyfrowy konsula generalnego w Jerozolimie 
o trudnościach w uzyskaniu pomocy z USA 272

152 20 grudnia 1941, telegram szyfrowy kierownika MSZ do ambasadora 
w Waszyngtonie w sprawie planów ewakuacji uchodźców żydowskich 
na Jamajkę i na Kubę 273

153 2 stycznia 1942, telegram szyfrowy kierownika MSZ do ambasady 
w Waszyngtonie: informacja ambasadora w misji specjalnej na Dalekim 
Wschodzie na temat uchodźców żydowskich w Szanghaju 274
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154 3 stycznia 1942, pismo konsula honorowego w Hawanie do ambasady 
w Waszyngtonie w sprawie ewentualnej ewakuacji uchodźców 
żydowskich na Kubę 274

155 5 stycznia 1942, notatka attaché prasowego ambasady w Kujbyszewie 
o zainteresowaniu korespondentów zagranicznych w ZSRR kwestią 
stosunków polsko-żydowskich 276

156 9 stycznia 1942, protokół spotkania międzyresortowego: koordynacja 
działań w sprawach żydowskich 278

157 14 stycznia 1942, pismo ministra spraw wewnętrznych do członka Rady 
Narodowej w sprawie sytuacji w okupowanej Polsce (z załącznikiem) 282

158 17 stycznia 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego  
w Jerozolimie w sprawie udzielenia świątecznej pomocy uchodźcom 
żydowskim 285

159 19 stycznia 1942, raport konsula generalnego w Nowym Jorku 
o relacjach z organizacjami żydowskimi 286

160 23 stycznia 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego  
w Jerozolimie w sprawie naczelnego rabina Wojska Polskiego 290

161 2 lutego 1942, pismo tymczasowego kierownika MPiOS do MSZ 
w sprawie przekazania transportu szczepionek przeciw tyfusowi 
z Argentyny do Polski 291

162 7 lutego 1942, raport posła w Madrycie na temat sytuacji w obozie 
Miranda de Ebro 292

163 12 lutego 1942, notatka konsulatu generalnego w Nowym Jorku 
o konferencji przedstawicieli organizacji żydowskich w USA 295

164 23 lutego 1942, pismo tymczasowego kierownika MSZ do MPiOS 
w sprawie pomocy dla żydowskich uchodźców na wyspie Rodos 297

165 14 lutego 1942, pismo konsulatu generalnego w Stambule  
do ambasady w Ankarze w sprawie działań władz tureckich 298

166 24 lutego 1942, fragment przemówienia premiera i naczelnego 
wodza o stosunkach polsko-żydowskich wygłoszonego w trakcie 
inauguracyjnego posiedzenia Rady Narodowej  299

167 2 marca 1942, telegram szyfrowy sekretarza generalnego MSZ  
do ambasady w Kujbyszewie w sprawie uchodźców żydowskich 
w Szanghaju 300

168 [przed 4 marca 1942], depesza dowódcy Armii Polskiej w ZSRR 
(z Taszkientu) do ambasadora w Kujbyszewie w sprawie opiekunek  
dla dzieci ewakuowanych z ZSRR 301
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169 4 marca 1942, telegram szyfrowy ambasadora przy Stolicy Apostolskiej 
o mordowaniu ludności żydowskiej w okupowanej Polsce 302

170 6 marca 1942, telegram szyfrowy sekretarza generalnego MSZ  
do ambasady w Ankarze i konsulatu generalnego w Stambule  
w sprawie wiz palestyńskich  303

171 7 marca 1942, telegram szyfrowy sekretarza generalnego MSZ 
do ambasady w Waszyngtonie o uchyleniu ustawy o pozbawianiu 
obywatelstwa polskiego 304

172 11 marca 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego w Jerozolimie 
w sprawie ewakuacji dzieci żydowskich z ZSRR 305

173 13 marca 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego w Jerozolimie 
o postulatach organizacji rewizjonistycznych 306

174 23 marca 1942, telegram szyfrowy sekretarza generalnego MSZ  
do konsula generalnego w Tel Awiwie w sprawie stanowiska rządu 
wobec kwestii żydowskiej 307

175 24 marca 1942, telegram szyfrowy ambasadora w Kujbyszewie 
w sprawie aresztowania przez NKWD Wiktora Altera i Henryka Erlicha 309

176 26 marca 1942, notatka ambasady w Kujbyszewie na temat sytuacji 
obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w ZSRR 310

177 31 marca 1942, raport konsula generalnego w Stambule w sprawie 
sytuacji ludności żydowskiej w Rumunii 316

178 [marzec 1942], pismo ministra spraw wewnętrznych do członka Rady 
Narodowej w sprawie sytuacji ludności żydowskiej w okupowanej 
Polsce (z załącznikiem) 318

179 2 kwietnia 1942, niepodpisana notatka na temat sytuacji Żydów 
obywateli polskich we Francji 322

180 3 kwietnia 1942, notatka tymczasowego kierownika MSZ z rozmowy 
z ambasadorem Wielkiej Brytanii 323

181 26 kwietnia 1942, list polityków Bundu do władz polskich w Londynie 
w sprawie sytuacji Żydów w okupowanej Polsce 326

182 29 kwietnia 1942, pismo kierownika Działu Opieki MPiOS  
do ambasady w Kujbyszewie w sprawie przekazania funduszy z USA  
dla uchodźców żydowskich 330

183 30 kwietnia 1942, pismo MSZ do premiera: parafraza telegramu 
szyfrowego ambasadora w Kujbyszewie w sprawie relacji polsko- 
-żydowskich w Armii Polskiej w ZSRR 331
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184 2 maja 1942, telegram szyfrowy kierownika MSZ do konsulatu 
generalnego w Stambule w sprawie udzielenia pomocy delegatowi 
organizacji żydowskiej w Turcji 332

185 4 maja 1942, telegram szyfrowy poselstwa w Teheranie: prośba 
przedstawiciela Agencji Żydowskiej o przekazanie informacji na temat 
organizacji pomocy dla uchodźców żydowskich 333

186 19 maja 1942, telegram szyfrowy ministra pracy i opieki społecznej 
do konsulatu generalnego w Stambule w sprawie pomocy dla delegata 
MPiOS na Węgrzech 335

187 21 maja 1942, telegram szyfrowy ambasadora przy Stolicy Apostolskiej: 
relacja na temat prześladowań w okupowanej Polsce 336

188 26 maja 1942, pismo MSW do Kancelarii Cywilnej Prezydenta 
w sprawie utrudnień w przekazywaniu pomocy żywnościowej  
osobom uwięzionym w gettach 337

189 27 maja 1942, notatka referentki Delegatury Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej w Nowym Jorku w sprawie organizacji wysyłki 
pomocy do Polski  338

190 2 czerwca 1942 [?], projekt noty rządu w sprawie sytuacji 
w okupowanej Polsce 340

191 9 czerwca 1942, przemówienie premiera i wodza naczelnego 
 w sprawie zbrodni niemieckich popełnianych w okupowanej Polsce 341

192 10 czerwca 1942, rezolucja Rady Narodowej w sprawie sytuacji 
w okupowanej Polsce 344

193 11 czerwca 1942, raport chargé d’affaires poselstwa w Bernie 
o działaniach polskich i żydowskich organizacji w Szwajcarii  
(fragmenty) 346

194 12 czerwca 1942, raport ambasadora w Kujbyszewie w sprawach 
żydowskich 348

195 13 czerwca 1942, telegram szyfrowy ambasadora w Kujbyszewie: 
wyjaśnienia w sprawie rozdziału pomocy dla obywateli polskich 
w Związku Radzieckim 351

196 15 czerwca 1942, biuletyn Polish Information Center w Nowym Jorku: 
sytuacja w gettach w okupowanej Polsce (fragment) 352

197 15 czerwca 1942, telegram szyfrowy naczelnego wodza do konsulatu 
generalnego w Jerozolimie w sprawie zarzutów o dyskryminację osób 
pochodzenia żydowskiego 354

198 16 czerwca 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego w Jerozolimie 
o wypowiedzi premiera na temat ewakuacji Żydów do Palestyny 355
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199 18 czerwca 1942, notatka referatu uchodźczego o sytuacji ludności 
polskiej i żydowskiej ewakuowanej z ZSRR do Iranu 356

200 19 czerwca 1942, notatka ambasady w Kujbyszewie w sprawie sytuacji 
obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w ZSRR 358

201 21 czerwca 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do konsulatu generalnego w Jerozolimie w sprawie przeciwdziałania 
oskarżeniom o antysemityzm wysuwanym wobec rządu polskiego 361

202 22 czerwca 1942, nota premiera do prezydenta USA  
w sprawie zastosowania retorsji wobec Niemiec 363

203 23 czerwca 1942, telegram szyfrowy ambasadora w Kujbyszewie 
o sytuacji Żydów w ZSRR 365

204 24 czerwca 1942, telegram szyfrowy ambasadora w Kujbyszewie 
w sprawie warunków udzielania pomocy uchodźcom żydowskim  
w ZSRR 367

205 25 czerwca 1942, przemówienie ministra pracy i opieki społecznej 
na temat stosunków polsko-żydowskich 368

206 [po 26 czerwca 1942], notatka delegatury MPiOS w Nowym Jorku: 
informacja na temat pomocy przesłanej obywatelom polskim w ZSRR 373

207 30 czerwca 1942, pismo ministra pracy i opieki społecznej  
do ministra informacji i dokumentacji w sprawie sposobu informowania 
o działaniach pomocowych 375

208 1 lipca 1942, raport konsula generalnego w Londynie  
w sprawie uchodźców na Trynidadzie 377

209 5 lipca 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego w Jerozolimie 
o rozmowie z przedstawicielami organizacji żydowskich 378

210 7 lipca 1942, uchwała Rady Narodowej w sprawie działań niemieckich 
na terenach okupowanych 379

211 10 lipca 1942, meldunek wywiadu AK na temat obozu zagłady w Bełżcu 380

212 10 lipca 1942, raport poselstwa w Sztokholmie o zagładzie Żydów  
na terenach zajmowanych przez Niemcy 381

213 11 lipca 1942, list konsula generalnego w Nowym Jorku  
do przedstawiciela organizacji żydowskiej w sprawie stosunku władz 
polskich do uchodźców żydowskich w ZSRR 383

214 12 lipca 1942, nota ambasady przy Stolicy Apostolskiej do sekretarza 
stanu w sprawie sytuacji w okupowanej Polsce (fragment) 385

215 16 lipca 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego w Jerozolimie 
w sprawie sytuacji w Libii 387
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216 16 lipca 1942, raport ambasadora w Waszyngtonie o rozmowach  
na temat stosunku władz polskich do osób pochodzenia żydowskiego 
w ZSRR 388

217 18 lipca 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do ambasadora w Waszyngtonie: instrukcja w sprawie przekazania 
deklaracji rządowej na wiec protestacyjny American Jewish Congress 390

218 20 lipca 1942, notatka radcy prawnego MSZ z rozmowy z sekretarzem 
generalnym Światowego Kongresu Żydów 391

219 22 lipca 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego w Bombaju 
w sprawie uchodźców żydowskich w Indiach 392

220 [lipiec 1942?], raport byłego szefa delegatury w Ałma-Acie [?] 
do ambasadora w Kujbyszewie o sytuacji ludności żydowskiej 
w Kazachstanie i Kirgizji 393

221 [lipiec 1942], pismo ministra spraw wewnętrznych do członka Rady 
Narodowej w sprawie sytuacji ludności żydowskiej w okupowanej 
Polsce (z załącznikami) 399

222 1 sierpnia 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych  
do ambasady w Kujbyszewie w sprawie ewakuacji żydowskich działaczy 
politycznych 405

223 4 sierpnia 1942, notatka MSW ze spotkania członka Rady Narodowej 
z żołnierzami żydowskimi w Szkocji 406

224 8 sierpnia 1942, pismo premiera do doradcy prezydenta USA 
w sprawie sytuacji obywateli polskich pochodzenia żydowskiego  
w ZSRR 408

225 11 sierpnia 1942, relacja policjanta z akcji likwidacyjnej w getcie 
warszawskim 409

226 11 sierpnia 1942, protest Zofii Kossak-Szczuckiej w sprawie zagłady 
ludności żydowskiej w okupowanej Polsce 411

227 14 sierpnia 1942, pismo MPiOS do ambasady w Kujbyszewie 
w sprawie udzielenia pomocy rabinom i uczniom szkół rabinackich 
w ZSRR 413

228 15 sierpnia 1942, telegram szyfrowy przedstawiciela rządu w Vichy  
na temat deportacji osób pochodzenia żydowskiego z Francji 415

229 21 sierpnia 1942, raport przedstawiciela rządu w Vichy o deportacji 
Żydów z terytorium Francji 416

230 24 sierpnia 1942, petycja uchodźców żydowskich na Jamajce  
do premiera Wielkiej Brytanii 419
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231 25 sierpnia 1942, pismo szefa Biura dla Spraw Rodzin Wojskowych  
do MSZ w sprawie udzielenia pomocy osobom pochodzenia 
żydowskiego we Francji (fragmenty) 421

232 26 sierpnia 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych: 
oświadczenie premiera z okazji rocznicy wybuchu wojny 422

233 27 sierpnia 1942, pismo ministra do spraw zagranicznych  
do ambasadora w Waszyngtonie w sprawie sytuacji uchodźców 
żydowskich na Jamajce 423

234 31 sierpnia 1942, pismo radcy ambasady w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku w sprawie informacji poselstwa w Bernie 
o zagładzie Żydów w getcie warszawskim 425

235 31 sierpnia 1942, raport ambasadora w misji specjalnej na Dalekim 
Wschodzie o pomocy uchodźcom żydowskim (fragmenty) 426

236 31 sierpnia 1942, list Bundu do członka Rady Narodowej  
w sprawie zagłady ludności żydowskiej w okupowanej Polsce 430

237 [po 1 września 1942], raport Wydziału Informacji BIP KG AK 
o likwidacji getta warszawskiego 440

238 3 września 1942, telegram szyfrowy ministra informacji i dokumentacji 
do ministra stanu na Bliskim Wschodzie (do Teheranu) w sprawie 
stanowiska społeczności żydowskiej wobec przyszłych polskich granic 448

239 5 września 1942, nota ambasady w Kujbyszewie do Ludowego 
Komisariatu Spraw Zagranicznych ZSRR w sprawie świąt żydowskich 449

240 9 września 1942, telegram szyfrowy przedstawiciela rządu w Vichy 
o potrzebie złożenia noty protestacyjnej w sprawie deportacji Żydów 
z terenu Francji 450

241 11 września 1942, pismo przedstawicielstwa w Casablance do MSZ 
w sprawie ewakuacji uchodźców żydowskich z Maroka 451

242 12 września 1942, pismo ministra pracy i opieki społecznej do ministra 
do spraw zagranicznych w sprawie konieczności udzielenia pomocy 
Żydom we Francji 452

243 13 września 1942, telegram szyfrowy chargé d’affaires poselstwa 
w Bernie o napływie uchodźców żydowskich do Szwajcarii 453

244 14 września 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do przedstawiciela rządu w Vichy w sprawie protestu dotyczącego 
deportacji uchodźców żydowskich z Francji 455

245 16 września 1942, telegram szyfrowy ministra stanu na Bliskim 
Wschodzie (z Teheranu) do premiera w sprawie aresztowań obywateli 
polskich w ZSRR 456
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246 22 września 1942, okólnik ministra do spraw zagranicznych: instrukcja 
w sprawie uzyskania pomocy dla Żydów we Francji 457

247 22 września 1942, pismo ambasadora w Waszyngtonie do konsula 
honorowego w Hawanie w sprawie uzyskania wiz kubańskich  
dla uchodźców żydowskich z Francji 458

248 25 września 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do ambasady w Waszyngtonie w sprawie uzyskania pomocy finansowej 
dla uchodźców żydowskich w Szwajcarii 459

249 25 września 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do ambasadorów w Waszyngtonie i przy Stolicy Apostolskiej 
o prześladowaniach ludności polskiej i żydowskiej na Litwie 460

250 29 września 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do ambasadora w Waszyngtonie w sprawie deportacji Żydów z Francji 462

251 30 września 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do ambasady w Waszyngtonie w sprawie ustanowienia delegatów 
żydowskich przy polskich placówkach dyplomatycznych 463

252 30 września 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do ambasadora w Waszyngtonie w sprawie zarzutów o dyskryminację 
osób pochodzenia żydowskiego w Armii Polskiej na Wschodzie 464

253 30 września 1942, pismo delegata MPiOS w Meksyku o możliwości 
uzyskania szczepionek przeciwko tyfusowi 465

254 1 października 1942, raport posła przy rządzie belgijskim o koncepcji 
ewakuacji uchodźców żydowskich z Francji do Konga Belgijskiego 466

255 8 października 1942, telegram szyfrowy ministra stanu na Bliskim 
Wschodzie (z Teheranu) w sprawie przeciwdziałania oskarżeniom 
o antysemityzm 468

256 9 października 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego 
w Stambule w sprawie informacji o eksterminacji ludności żydowskiej 
w okupowanej Polsce 469

257 9 października 1942, telegram szyfrowy posła w Madrycie w sprawie 
uchodźców żydowskich w Hiszpanii 470

258 14 października 1942, raport chargé d’affaires poselstwa w Limie 
o interwencji wobec władz peruwiańskich w sprawie uchodźców 
żydowskich we Francji 471

259 16 października 1942, pismo ministra spraw wewnętrznych  
do premiera w sprawie ustalenia liczby ofiar śmiertelnych 
w okupowanej Polsce 473
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260 22 października 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw 
zagranicznych do placówek w Jerozolimie i Bejrucie w sprawie petycji 
Reprezentacji Żydów Polskich 476

261 23 października 1942, okólnik ministra do spraw zagranicznych 
o bieżących wydarzeniach politycznych (fragmenty) 477

262 24 października 1942, telegram szyfrowy posła w Buenos Aires  
o braku możliwości ewakuacji uchodźców żydowskich do Paragwaju 478

263 24 października 1942, telegram szyfrowy chargé d’affaires poselstwa 
w Montevideo o ograniczeniach w przyjmowaniu uchodźców 
żydowskich w Urugwaju 479

264 25 października 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw 
zagranicznych do chargé d’affaires poselstwa w Bernie  
w sprawie oskarżeń o zachowania antysemickie 480

265 26 października 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego  
w Tel Awiwie w sprawie edukacji religijnej dzieci żydowskich 481

266 26 października 1942, raport konsula generalnego w Stambule 
o prześladowaniach ludności żydowskiej w Bułgarii 482

267 27 października 1942, pismo MSW do MSZ o konieczności poprawy 
działalności informacyjnej dotyczącej spraw żydowskich 489

268 29 października 1942, przemówienie premiera i naczelnego wodza  
na temat prześladowań Żydów w okupowanej Polsce 490

269 29 października 1942, raport przedstawiciela rządu w Vichy 
o działaniach władz francuskich wobec osób pochodzenia żydowskiego 491

270 29 października 1942, list ministra do spraw zagranicznych  
do przewodniczącego Światowej Organizacji Syjonistycznej w związku 
z 25. rocznicą deklaracji Balfoura 493

271 31 października 1942, list obywatela polskiego pochodzenia 
żydowskiego do poselstwa w Bernie w sprawie udzielenia pomocy 
uwięzionym członkom rodziny 494

272 1 listopada 1942, telegram szyfrowy ministra stanu na Bliskim 
Wschodzie (z Bejrutu) w sprawie sytuacji Żydów w Armii Polskiej  
w ZSRR 495

273 1 listopada 1942, sprawozdanie Agencji Żydowskiej z akcji 
ewakuacyjnej osób pochodzenia żydowskiego z ZSRR 498

274 10 listopada 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego  
w Tel Awiwie o incydencie szkolnym 502
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275 10 listopada 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego  
w Tel Awiwie w sprawie pogłosek o likwidacji getta warszawskiego 503

276 12 listopada 1942, biuletyn The Jewish Telegraphic Agency: 
oświadczenie premiera i naczelnego wodza w sprawie sytuacji 
mniejszości żydowskiej w powojennej Polsce 503

277 [po 12 listopada 1942], notatka MSW na temat obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu (fragment) 505

278 13 listopada 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego  
w Nowym Jorku w sprawie ewakuacji rabinów z ZSRR 507

279 13 listopada 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do poselstwa w Bagdadzie w sprawie wiz tranzytowych dla dzieci 
żydowskich 509

280 19 listopada 1942, telegram szyfrowy delegata rządu do spraw 
uchodźców w Portugalii do ministra pracy i opieki społecznej w sprawie 
ewakuacji dzieci żydowskich z Francji 509

281 19 listopada 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do konsulatu generalnego w Nowym Jorku w sprawie uchwały Rady 
Narodowej 510

282 22 listopada 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego  
w Tel Awiwie: informacja Reprezentacji Żydostwa Polskiego o sytuacji 
w okupowanej Polsce 511

283 23 listopada 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do ministra stanu na Bliskim Wschodzie (do Jerozolimy) w sprawie 
powojennych stosunków polsko-żydowskich 512

284 23 listopada 1942, telegram szyfrowy ambasadora w Kujbyszewie 
o sytuacji obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w ZSRR 514

285 24 listopada 1942, raport rządu w sprawie sytuacji ludności żydowskiej 
w okupowanej Polsce 515

286 27 listopada 1942, wystąpienie wicepremiera i ministra spraw 
wewnętrznych na posiedzeniu Rady Narodowej 518

287 27 listopada 1942, uchwała Rady Narodowej w sprawie zbrodni 
niemieckich w okupowanej Polsce 521

288 28 listopada 1942, okólnik ministra do spraw zagranicznych o sprawach 
żydowskich (fragment) 523

289 28 listopada 1942, pismo ambasadora w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku w sprawie pomocy dla uchodźców  
w ZSRR 524
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290 30 listopada 1942, telegram szyfrowy ministra pracy i opieki społecznej 
do poselstwa w Sztokholmie w sprawie uchodźców żydowskich  
w Szwecji 525

291 30 listopada 1942, telegram szyfrowy posła w Buenos Aires w sprawie 
planowanej petycji środowisk żydowskich do prezydenta Argentyny 526

292 30 listopada 1942, raport posła w Bogocie w sprawie ewentualnej 
emigracji uchodźców żydowskich do Kolumbii i Ekwadoru 527

293 1 grudnia 1942, apel Reprezentacji Żydostwa Polskiego w Palestynie 
o powstrzymanie zagłady ludności żydowskiej 528

294 3 grudnia 1942, pismo przedstawiciela rządu w Chinach do ministra 
stanu na Bliskim Wschodzie o relacjach polsko-żydowskich 530

295 7 grudnia 1942, telegram szyfrowy konsula generalnego w Stambule 
o działaniach władz rumuńskich 532

296 9 grudnia 1942, nota rządu polskiego do ministra spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii w sprawie zagłady Żydów w okupowanej Polsce 533

297 10 grudnia 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do premiera (do Waszyngtonu) w sprawie wręczenia noty 
o eksterminacji Żydów 539

298 10 grudnia 1942, raport agencji konsularnej w Johannesburgu 
w sprawie uchodźców żydowskich w Mozambiku (z załącznikiem) 541

299 10 grudnia 1942, notatka attaché prasowego poselstwa w Sztokholmie 
o sytuacji ludności żydowskiej w Finlandii 543

300 12 grudnia 1942, notatka radcy ambasady w Londynie w sprawie 
uchodźców żydowskich w Tangerze 546

301 19 grudnia 1942, nota ambasady przy Stolicy Apostolskiej 
do Sekretariatu Stanu w sprawie zagłady Żydów w okupowanej Polsce 547

302 21 grudnia 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do konsulatu generalnego w Tel Awiwie o działaniach rządu polskiego 
w obronie ludności żydowskiej 548

303 23 grudnia 1942, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do premiera (do Waszyngtonu) o radzieckich działaniach  
propagandowych  549

304 23 grudnia 1942, odezwa ministra stanu na Bliskim Wschodzie z okazji 
świąt Bożego Narodzenia 550

305 23 grudnia 1942, notatka kierownika referatu uchodźczego z rozmowy 
z delegatem The American Jewish Joint Distribution Committee 551
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306 29 grudnia 1942, telegram szyfrowy MSZ do poselstwa w Lizbonie: 
instrukcja Ministerstwa Skarbu w sprawie pomocy paczkowej  
dla ludności w gettach w okupowanej Polsce 553

307 30 grudnia 1942, projekt [?] rezolucji Rady Narodowej w sprawie 
powstrzymania zbrodni niemieckich na ludności polskiej i żydowskiej 554

308 2 stycznia 1943, list prezydenta do papieża Piusa XII w sprawie 
prześladowań w okupowanej Polsce 556

309 4 stycznia 1943, raport konsula generalnego w Jerozolimie: reakcje na 
działania rządu polskiego w sprawie eksterminacji narodu żydowskiego 558

310 4 stycznia 1943, okólnik sekretarza generalnego MSZ w sprawie 
dystrybucji broszury poświęconej zagładzie Żydów w okupowanej Polsce 559

311 6 stycznia 1943, raport konsula generalnego w Nowym Jorku w sprawie 
oświadczenia ambasadora ZSRR w Waszyngtonie 561

312 7 stycznia 1943, uchwała Rady Narodowej w sprawie zbrodni 
niemieckich w okupowanej Polsce 563

313 11 stycznia 1943, raport ambasady w Waszyngtonie:  
opinia na temat sprawozdania Agencji Żydowskiej z akcji ewakuacyjnej 
osób pochodzenia żydowskiego z ZSRR 565

314 12 stycznia 1943, pismo sekretarza generalnego MPiOS do MSZ 
w sprawie uchodźców żydowskich w Afryce 567

315 [po 18 stycznia 1943], niepodpisana notatka z dyskusji na spotkaniu 
ministrów spraw zagranicznych państw sojuszniczych na temat zbrodni 
niemieckich w Polsce 568

316 20 stycznia 1943, nota rządu polskiego do ministra spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii w sprawie powstrzymania zbrodni niemieckich 
w okupowanej Polsce 570

317 23 stycznia 1943, raport ambasadora przy Stolicy Apostolskiej 
z rozmowy z papieżem Piusem XII 574

318 27 stycznia 1943, pismo kierownika referatu uchodźczego do ambasady 
w Londynie: informacja MPiOS na temat ewakuacji uchodźców 
żydowskich z Portugalii na Jamajkę 578

319 29 stycznia 1943, notatka chargé d’affaires ambasady na Francję 
w sprawie sytuacji w Afryce Północnej  579

320 30 stycznia 1943, notatka posła w Meksyku w sprawie ewakuacji 
uchodźców 580

321 [styczeń 1943], raport Jana Karskiego o sytuacji w okupowanej Polsce 
(fragmenty) 582
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322 [styczeń 1943], opracowanie Ministerstwa Prac Kongresowych 
o stosunkach polsko-żydowskich i sytuacji w okupowanej Polsce 
(fragmenty) 584

323 5 lutego 1943, telegram szyfrowy posła w Madrycie o sytuacji 
uchodźców w Hiszpanii 593

324 5 lutego 1943, raport konsulatu w Casablance w sprawie uwolnienia 
osób przetrzymywanych w Afryce Północnej 594

325 7 lutego 1943, raport konsulatu w Casablance o uchodźcach 
żydowskich w Maroku 596

326 11 lutego 1943, telegram szyfrowy premiera do ambasady 
w Waszyngtonie w sprawie wizyty w Meksyku 600

327 15 lutego 1943, telegram szyfrowy posła w Madrycie w sprawie 
obywatelstwa uchodźców żydowskich w Hiszpanii 601

328 17 lutego 1943, telegram szyfrowy konsula generalnego w Tel Awiwie 
o relacjach na temat zagłady Żydów w okupowanej Polsce 602

329 26 lutego 1943, list podporucznika Stanisława Łuczyca-Wyhowskiego 
do kapitana Jana Józefa Sochackiego w sprawie uchodźców w Hiszpanii 602

330 8 marca 1943, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do ambasadora w Waszyngtonie w sprawie śmierci Wiktora Altera 
i Henryka Erlicha 607

331 10 marca 1943, komunikat Polskiej Agencji Prasowej „Światpol” 
na temat zbrodni niemieckich w Europie (fragment) 608

332 10 marca 1943, pismo konsula generalnego w Salisbury do konsula 
generalnego w Pretorii w sprawie przyjazdu uchodźców do Afryki 610

333 13 marca 1943, pismo MPiOS do MSZ w sprawie uchodźców 
żydowskich we Włoszech 612

334 15 marca 1943, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych do 
ambasadora w Waszyngtonie w sprawie uzyskania pomocy organizacji 
żydowskich dla ludności w okupowanej Polsce 613

335 25 marca 1943, notatka Jana Karskiego z rozmów przeprowadzonych 
w czasie pobytu w Londynie (fragmenty) 615

336 2 kwietnia 1943, telegram szyfrowy MPiOS do delegata w Teheranie 
w sprawie przekazywania odzieży dla uchodźców żydowskich 616

337 10 kwietnia 1943, pismo poselstwa w Meksyku do F. Bochyńskiego 
w sprawie pomocy dla rodziny Rosenfarlów 617
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338 16 kwietnia 1943, pismo sekretarza generalnego MSZ do Ministerstwa 
Informacji i Dokumentacji w sprawie wykorzystania wiadomości 
o przekazaniu transportu macy 618

339 16 kwietnia 1943, telegram szyfrowy chargé d’affaires poselstwa 
w Bernie o rozmowie z delegatem MCK 619

340 16 kwietnia 1943, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do konsulatu w Algierze w sprawie ewakuacji uchodźców żydowskich 
do Afryki Północnej 620

341 19 kwietnia 1943, pismo MSZ do ambasady w Londynie w sprawie 
prób uwolnienia Idy Seideman 621

342 21 kwietnia 1943, telegram szyfrowy delegata Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej w Lizbonie o działaniach portugalskiej policji 622

343 22 kwietnia 1943, opracowanie Ministerstwa Obrony Narodowej 
na temat uchodźców obywateli polskich (fragment) 623

344 26 kwietnia 1943, telegram szyfrowy ambasady w Kujbyszewie 
o zerwaniu przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Polską  631

345 [po 26 kwietnia 1943], relacja żydowskiego studenta o sytuacji 
w okupowanej Polsce (fragmenty) 632

346 [kwiecień 1943], projekt [?] oświadczenia rządowego w sprawie 
mniejszości żydowskiej w powojennej Polsce 634

347 [kwiecień 1943], niepodpisana notatka w sprawie przeciwdziałania 
oskarżeniom o działania antysemickie w przedwojennej Polsce 635

348 [kwiecień 1943], niepodpisana notatka o pomocy rządu udzielanej 
osobom pochodzenia żydowskiego 638

349 4 maja 1943, przemówienie radiowe premiera i naczelnego wodza: 
fragment dotyczący powstania w getcie warszawskim 644

350 11 maja 1943, list pożegnalny Szmula Zygielbojma do prezydenta 
i premiera 645

351 12 maja 1943, szyfrogram chargé d’affaires poselstwa w Bernie 
do ambasady w Waszyngtonie: informacja Adolfa Silberscheina 
na temat uzyskiwania paszportów państw południowoamerykańskich  647

352 18 maja 1943, memorandum rządu polskiego w sprawie zagłady Żydów 
w okupowanej Polsce 648

353 18 maja 1943, raport delegata rządu w Afryce o ewakuacji uchodźców 
żydowskich z Gibraltaru 652
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354 19 maja 1943, pismo zastępcy sekretarza generalnego MSZ 
do poselstwa w Bernie w sprawie akcji ratowania Żydów 
poprzez uzyskanie paszportów południowoamerykańskich  653

355 [po 22 maja 1943], niepodpisana notatka: zbiór komunikatów 
o powstaniu w getcie warszawskim 654

356 3 czerwca 1943, notatka MPiOS na temat pomocy udzielanej  
ludności w okupowanej Polsce 657

357 7 czerwca 1943, pismo MPiOS do MSZ w sprawie uzyskania wiz 
brytyjskich dla rodziny Rozensztajnów 661

358 7 czerwca 1943, pismo MPiOS do MSZ w sprawie opieki nad 
uchodźcami żydowskimi w Afryce Północnej 663

359 8 czerwca 1943, telegram szyfrowy konsula generalnego w Tel Awiwie 
z apelem Reprezentacji Żydostwa Polskiego o powstrzymanie zagłady 
Żydów 665

360 [po 16 czerwca 1943], niepodpisana notatka: zbiór komunikatów PAT 
o sytuacji w okupowanej Polsce 665

361 18 czerwca 1943, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do posła w Rio de Janeiro w sprawie ewentualnej wymiany  
obywateli niemieckich z Brazylii na osoby pochodzenia żydowskiego  
z okupowanej Polski 667

362 30 czerwca 1943, telegram szyfrowy poselstwa w Bernie w sprawie 
paszportów południowoamerykańskich 668

363 2 lipca 1943, pismo MSZ do ambasady w Londynie w sprawie 
uzyskania wiz brytyjskich dla rabinów w okupowanej Polsce 669

364 3 lipca 1943, telegram szyfrowy ministra do spraw zagranicznych 
do poselstwa w Buenos Aires w sprawie wymiany obywateli 
niemieckich z krajów południowoamerykańskich na osoby pochodzenia 
żydowskiego z okupowanej Polski 670

365 3 lipca 1943, telegram szyfrowy delegata MPiOS przy Armii Polskiej  
na Wschodzie w sprawie utworzenia kuchni koszernej dla uchodźców 671

366 [przed 5 lipca 1943], raport posła w Madrycie: relacje świadków 
likwidacji gett w okupowanej Polsce 672

367 5 lipca 1943, telegram szyfrowy ministra pracy i opieki społecznej 
(z Jerozolimy) o rozmowach z przedstawicielami Agencji Żydowskiej 674

368 9 lipca 1943, okólnik ministra do spraw zagranicznych o śmierci 
premiera i naczelnego wodza 675
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369 10 lipca 1943, raport konsula generalnego w Jerozolimie o publikacjach 
prasowych dotyczących dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie 676

370 13 lipca 1943, pismo Polskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny 
do poselstwa w Bernie o wsparciu udzielonym uchodźcom w Szwajcarii 
(z załącznikiem) 679

371 21 lipca 1943, raport Delegatury Rządu RP na Kraj w sprawie 
możliwości wyjazdu osób pochodzenia żydowskiego z okupowanej 
Polski do krajów południowoamerykańskich 682

372 28 lipca 1943, pismo członka Rady Narodowej do premiera w sprawie 
inicjatywy państw alianckich powstrzymującej zagładę Żydów 686

373 [po 28 lipca 1943], notatka Jana Karskiego z rozmowy z prezydentem 
USA (fragment) 687

374 5 sierpnia 1943, raport ambasadora w Waszyngtonie o pobycie  
Jana Karskiego w USA 688

375 5 sierpnia 1943, aide-mémoire rządu polskiego dla ministra spraw 
zagranicznych Wielkiej Brytanii w sprawie zbrodni niemieckich  694

376 [po 10 sierpnia 1943], notatka Jana Karskiego z rozmów 
przeprowadzonych w czasie pobytu w USA (fragment) 697

377 12 sierpnia 1943, niepodpisana notatka o obozie koncentracyjnym 
w Oświęcimiu 699

378 13 sierpnia 1943, pismo sekretarza generalnego MPiOS do MSZ: 
instrukcja dla poselstwa w Lizbonie w sprawie akcji paczkowej 705

379 16 sierpnia 1943, pismo Rady Pomocy Żydom do delegata rządu RP  
na kraj w sprawie przyznanych dotacji 706

380 21 sierpnia 1943, pismo radcy poselstwa w Bernie  
do Adolfa Silberscheina o trudnościach w uzyskiwaniu paszportów 
peruwiańskich i o działaniach pomocowych 707

381 [sierpień 1943], notatka byłej ambasady w Kujbyszewie: wnioski 
końcowe sprawozdania z działalności opiekuńczej (fragment) 709

382 [sierpień 1943], raport byłej ambasady w Kujbyszewie o pomocy 
udzielonej w ZSRR osobom pochodzenia żydowskiego (fragmenty) 710

383 31 sierpnia 1943, telegram szyfrowy ambasadora przy Stolicy 
Apostolskiej w sprawie uchodźców żydowskich we Francji 730

384 2 września 1943, pismo ambasadora w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku w sprawie uzyskania funduszy  
na ratowanie rodzin żydowskich w okupowanej Polsce 731
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385 6 września 1943, pismo Rady Pomocy Żydom do delegata rządu RP 
na kraj w sprawie wytwarzania dokumentów tożsamości  732

386 8 września 1943, pismo Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu 
do delegata rządu RP na kraj w sprawach finansowych 733

387 14 września 1943, raport posła w Hawanie w sprawie uchodźców 
żydowskich na Jamajce 736

388 [przed 15 września 1943], niepodpisana notatka o oporze zbrojnym 
organizacji żydowskich 738

389 17 września 1943, pismo ministra pracy i opieki społecznej  
do delegatury MPiOS w Nowym Jorku w związku z organizacją akcji 
pomocowej 742

390 18 września 1943, telegram szyfrowy konsula generalnego w Stambule 
o trudnościach w udzielaniu pomocy Żydom w Rumunii 743

391 21 września 1943, raport konsula generalnego w Nowym Jorku: 
apel organizacji żydowskiej w USA (z załącznikiem) 744

392 22 września 1943, okólnik ministra spraw zagranicznych: fragmenty 
notatki o planie działań propagandowo-informacyjnych (z załącznikiem) 746

393 24 września 1943, raport ambasadora w Waszyngtonie: inicjatywa 
organizacji żydowskiej w sprawie ratowania Żydów w okupowanej Polsce 748

394 1 października 1943, telegram szyfrowy poselstwa w Bagdadzie 
w sprawie przyjazdu dzieci żydowskich 750

395 1 października 1943, raport poselstwa w Bernie o sytuacji uchodźców 
w Szwajcarii 751

396 7 października 1943, sprawozdanie poselstwa w Sztokholmie o sytuacji 
Żydów w Danii (fragment) 752

397 8 października 1943, telegram szyfrowy chargé d’affaires poselstwa 
w Bernie: informacje sekretarza generalnego Agencji Żydowskiej 
w Genewie o uchodźcach żydowskich we Włoszech 755

398 8 października 1943, raport posła w Meksyku w związku z zarzutami 
o dyskryminację uchodźców żydowskich 756

399 8 października 1943, pismo MON do MSZ w sprawie oficerów 
narodowości żydowskiej w Armii Polskiej w ZSRR 758

400 [po 13 października 1943], notatka konsula generalnego w Jerozolimie 
z rozmowy z przedstawicielem Agencji Żydowskiej o dezercjach 
z Armii Polskiej na Wschodzie 758
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401 23 października 1943, sprawozdanie Rady Pomocy Żydom 
z działalności w okresie od grudnia 1942 r. do października 1943 r. 
(fragmenty) 761

402 25 października 1943, telegram szyfrowy ambasadora przy Stolicy 
Apostolskiej o interwencji papieża w obronie włoskich Żydów 770

403 25 października 1943, pismo sekretarza generalnego MPiOS do MSZ 
w sprawie uchodźców żydowskich w Birmie 771

404 6 listopada 1943, pismo dyrektora Biura Prezydialnego Rady Ministrów  
do członka Rady Narodowej: informacja premiera w sprawie 
ewentualnej ewakuacji Żydów z ZSRR 772

405 15 listopada 1943, okólnik zastępcy sekretarza generalnego MSZ 
w sprawie udzielenia pomocy obywatelom polskim w ZSRR 773

406 22 listopada 1943, pismo zastępcy sekretarza generalnego MSZ 
do ambasady w Londynie w sprawie ewakuacji uchodźców żydowskich 
z Hiszpanii i Portugalii 774

407 27 listopada 1943, pismo radcy poselstwa w Bernie do delegata MPiOS 
w Genewie w sprawie uchodźców w Szwajcarii 775

408 7 grudnia 1943, telegram szyfrowy zastępcy sekretarza generalnego 
MSZ do konsulatu generalnego w Stambule w sprawie uzyskania 
terytoriów azylowych  776

409 9 grudnia 1943, pismo sekretarza generalnego MPiOS do MSZ 
w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom w Szanghaju 777

410 10 grudnia 1943, telegram szyfrowy zastępcy delegata MPiOS 
w Teheranie o ewakuacji uchodźców żydowskich  778

411 10 grudnia 1943, telegram szyfrowy chargé d’affaires poselstwa 
w Bernie i delegata MPiOS w Genewie o opiece nad uchodźcami 
żydowskimi we Francji 779

412 [przed 12 grudnia 1943], zapis konferencji prasowej członka Rady 
Narodowej w sprawie niemieckich zbrodniarzy wojennych i sytuacji 
w okupowanej Polsce 780

413 18 grudnia 1943, telegram szyfrowy chargé d’affaires poselstwa 
w Bernie: informacja o konieczności udzielenia pomocy posiadaczom 
paszportów paragwajskich 784

414 19 grudnia 1943, telegram szyfrowy chargé d’affaires poselstwa 
w Bernie z prośbą o interwencję w sprawie paszportów 
południowoamerykańskich 785

415 20 grudnia 1943, raport konsula generalnego w Wellingtonie o sytuacji 
w Nowej Zelandii (fragmenty) 786
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416 21 grudnia 1943, niepodpisana notatka w sprawie uchodźców 
żydowskich w Hiszpanii i Portugalii 789

417 21 grudnia 1943, okólnik ministra spraw zagranicznych w sprawie 
paszportów krajów południowoamerykańskich 790

418 28 grudnia 1943, pismo ministra pracy i opieki społecznej do MSZ: 
informacja na temat uchodźców w Afryce 791

419 31 grudnia 1943, pismo ambasadora w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku: prośba o przekazanie pomocy finansowej 
do Szwajcarii 792

420 4 stycznia 1944, raport chargé d’affaires poselstwa w Bernie w sprawie 
paszportów państw południowoamerykańskich 794

421 4 stycznia 1944, telegram szyfrowy konsula generalnego w Nowym 
Jorku w sprawie paszportów paragwajskich 795

422 5 stycznia 1944, pismo posła w Hawanie do ambasadora 
w Waszyngtonie w sprawie paszportów haitańskich 796

423 7 stycznia 1944, pismo ambasadora przy Stolicy Apostolskiej  
do chargé d’affaires poselstwa w Bernie w sprawie uchodźców 
żydowskich w Rzymie 797

424 9 stycznia 1944, telegram szyfrowy radcy ambasady w Waszyngtonie 
w sprawie uchodźców w Meksyku 798

425 21 stycznia 1944, pismo ministra spraw wewnętrznych do ministra 
spraw zagranicznych w sprawie uchodźców żydowskich na Węgrzech 
i w krajach bałkańskich 800

426 21 stycznia 1944, notatka MSZ w sprawie uchodźców żydowskich 
w Hiszpanii i Portugalii 801

427 21 stycznia 1944, telegram szyfrowy konsulatu generalnego w Nowym 
Jorku do poselstwa w Hawanie w sprawie wydania paszportów 803

428 31 stycznia 1944, notatka MSZ na temat uzgodnień z MPiOS 
dotyczących opieki nad uchodźcami w Szanghaju 803

429 4 lutego 1944, telegram szyfrowy konsula generalnego w Tel Awiwie 
w sprawie postulatów Reprezentacji Żydostwa Polskiego 805

430 4 lutego 1944, umowa w sprawie organizowania pomocy paczkowej 806

431 5 lutego 1944, telegram szyfrowy konsula generalnego w Jerozolimie: 
relacje o sytuacji na Węgrzech 808

432 7 lutego 1944, pismo ambasadora w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku: informacje o działaniach podejmowanych 
w Szwajcarii 809



LXXXVII
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433 7 lutego 1944, pismo Rady Pomocy Żydom do delegata rządu RP  
na kraj w sprawach finansowych 811

434 9 lutego 1944, notatka attaché prasowego poselstwa w Sztokholmie  
dla ministra informacji i dokumentacji w sprawie żydowskiego 
uciekiniera z okupowanej Polski 812

435 12 lutego 1944, telegram szyfrowy posła w Bogocie w sprawie 
paszportów państw południowoamerykańskich 814

436 14 lutego 1944, niepodpisana notatka w sprawie opinii na temat 
sytuacji w okupowanej Polsce 814

437 16 lutego 1944, pismo zastępcy sekretarza generalnego MSZ  
do MPiOS w sprawie wyjazdów uchodźców z Indii do Meksyku 816

438 24 lutego 1944, pismo zastępcy sekretarza generalnego MSZ do 
ambasady w Londynie w sprawie pomocy dla uchodźców na Węgrzech 818

439 25 lutego 1944, notatka MON w sprawie dezercji żołnierzy żydowskich 
z Polskich Sił Zbrojnych (z załącznikami) 819

440 27 lutego 1944, pismo ministra obrony narodowej do ambasadora 
w Londynie w sprawie dezercji żołnierzy żydowskich 830

441 3 marca 1944, telegram szyfrowy poselstwa w Bernie  
do ambasady w Waszyngtonie: informacje na temat paszportów 
południowoamerykańskich 833

442 8 marca 1944, telegram szyfrowy ambasady w Waszyngtonie w sprawie 
przekazywania korespondencji nadsyłanej z poselstwa w Bernie 834

443 9 marca 1944, sprawozdanie z działań Komisji Prawno-Politycznej  
Rady Narodowej w sprawie sytuacji ludności żydowskiej w Polsce 835

444 10 marca 1944, raport konsula generalnego w Pretorii o uzyskaniu 
pomocy dla osób znajdujących się w ZSRR 838

445 12 marca 1944, notatka konsula generalnego w Stambule o wizycie 
naczelnego rabina Palestyny 839

446 [po 15 marca 1944], notatka I sekretarza ambasady w Londynie 
z rozmowy w MSZ Wielkiej Brytanii 841

447 16 marca 1944, notatka Ministerstwa Informacji i Dokumentacji 
o liczbie ludności żydowskiej w okupowanej Polsce 842

448 16 marca 1944, pismo zastępcy sekretarza generalnego MSZ 
do ambasady w Waszyngtonie w sprawie uchodźców na Mauritiusie 
(z załącznikiem) 843



LXXXVIII
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449 17 marca 1944, pismo ambasady w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku: informacja z Berna na temat paszportów 
salwadorskich  846

450 18 marca 1944, telegram szyfrowy ministra pracy i opieki społecznej  
do poselstwa w Bernie: informacje dla delegata MPiOS na Węgrzech 847

451 19 marca 1944, depesza członka Rady Narodowej do premiera Wielkiej 
Brytanii: informacje organizacji żydowskiej w okupowanej Polsce 847

452 20 marca 1944, pismo zastępcy sekretarza generalnego MSZ  
do MPiOS: informacje dla organizacji żydowskiej 848

453 22 marca 1944, raport poselstwa w Hawanie w sprawie uchodźców  
na Jamajce 850

454 24 marca 1944, pismo Izaaka Lewina do posła w Buenos Aires 
w sprawie paszportów państw południowoamerykańskich 852

455 28 marca 1944, instrukcja MSZ dla konsulatów w Algierze i Casablance 
w sprawie opieki nad uchodźcami w Tangerze 855

456 29 marca 1944, okólnik delegatury MPiOS w Nairobi w sprawie relacji 
między uchodźcami 856

457 1 kwietnia 1944, pismo ambasady w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku: informacje ze Szwajcarii o sytuacji  
na Węgrzech 858

458 3 kwietnia 1944, raport konsula generalnego w Stambule o sytuacji  
na Węgrzech 859

459 11 kwietnia 1944, okólnik ministra spraw zagranicznych w sprawie 
deportacji posiadaczy paszportów państw południowoamerykańskich 864

460 17 kwietnia 1944, telegram szyfrowy zastępcy sekretarza generalnego 
MSZ do poselstwa w Bernie w sprawie ułatwień finansowych 865

461 20 kwietnia 1944, uchwała Rady Ministrów w sprawie powołania Rady 
do Spraw Ratowania Ludności Żydowskiej w Polsce 866

462 21 kwietnia 1944, wyciąg z raportu poselstwa w Sztokholmie 
w sprawie paszportów ekwadorskich 868

463 24 kwietnia 1944, niepodpisana notatka: reakcje medialne w związku 
z dezercjami z Wojska Polskiego 869

464 26 kwietnia 1944, notatka porucznika Józefa Lipskiego 
o międzynarodowych aspektach dezercji z Wojska Polskiego 872

465 26 kwietnia 1944, okólnik ministra spraw zagranicznych w sprawie 
poprawy funkcjonowania placówek dyplomatycznych i konsularnych 874
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466 28 kwietnia 1944, pismo ambasadora w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku w sprawie dezercji 876

467 29 kwietnia 1944, notatka attaché ambasady w Londynie na temat 
debat Izby Gmin o dezercjach z Wojska Polskiego 877

468 1 maja 1944, notatka referatu uchodźczego MSZ w sprawie wysyłki 
paczek pomocowych do ZSRR 881

469 1 maja 1944, raport chargé d’affaires poselstwa w Limie w sprawie 
paszportów peruwiańskich 882

470 8 maja 1944, list posła w Hawanie do ambasadora w Waszyngtonie 
w sprawie paszportów państw południowoamerykańskich 883

471 [po 10 maja 1944], niepodpisana notatka z posiedzenia Rady 
Narodowej w sprawie dezercji z Wojska Polskiego 885

472 16 maja 1944, list posła w Buenos Aires do konsula generalnego 
w Nowym Jorku w sprawie paszportów paragwajskich (z załącznikiem) 888

473 18 maja 1944, notatka MSZ na temat pomocy udzielanej osobom 
pochodzenia żydowskiego przez rząd polski (z załącznikiem) 891

474 20 maja 1944, pismo konsulatu generalnego w Chicago do konsulatu 
generalnego w Nowym Jorku o działaniach Reprezentacji Żydostwa 
Polskiego 896

475 [przed 22 maja 1944], niepodpisana notatka na temat pomocy 
udzielonej osobom pochodzenia żydowskiego na Bliskim Wschodzie 898

476 22 maja 1944, okólnik zastępcy sekretarza generalnego MSZ: instrukcja 
w sprawie nadsyłania informacji o stosunkach polsko-żydowskich 900

477 24 maja 1944, okólnik ministra spraw zagranicznych w sprawie 
poprawy współpracy międzyresortowej 901

478 25 maja 1944, raport poselstwa w Teheranie o współpracy 
z organizacjami żydowskimi w sprawie wysyłki paczek 903

479 27 maja 1944, notatka referatu uchodźczego MSZ na temat pomocy 
udzielonej w ZSRR obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego 904

480 27 maja 1944, komunikat Polskiej Agencji Prasowej „Światpol” 
o niemieckich represjach wobec osób pomagających Żydom 
w okupowanej Polsce 906

481 31 maja 1944, raport posła w Buenos Aires w sprawie paszportów 
paragwajskich 909

482 1 czerwca 1944, raport delegata Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w Jerozolimie w sprawie utworzenia urzędu 
rabina RP w Palestynie 911



XC
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483 10 czerwca 1944, uchwała Komisji Specjalnej Rady Narodowej 
w sprawie zbadania sprawy dezercji 912

484 13 czerwca 1944, pismo ambasadora w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku: informacje z Berna o internowanych 
w obozie w Vittel 914

485 14 czerwca 1944, raport posła w Hawanie w sprawie uchodźców 
żydowskich na Jamajce 915

486 19 czerwca 1944, notatka MSZ o uzyskiwaniu paszportów państw 
południowoamerykańskich dla osób pochodzenia żydowskiego 917

487 [przed 20 czerwca 1944], raport posła w Teheranie w sprawie 
organizacji akcji pomocy paczkowej 920

488 [po 20 czerwca 1944], notatka poselstwa w Lizbonie: informacje 
przedstawiciela Agencji Żydowskiej na temat organizacji powojennej 
emigracji do Palestyny 929

489 23 czerwca 1944, pismo sekretarza generalnego MSZ do ambasadora 
w Waszyngtonie w sprawie osób pochodzenia żydowskiego 
posiadających paszporty państw południowoamerykańskich  930

490 30 czerwca 1944, raport konsula generalnego w Nowym Jorku 
o kontaktach ze środowiskami żydowskimi 932

491 30 czerwca 1944, uchwała Rady do Spraw Ratowania Ludności 
Żydowskiej w Polsce: apel do rządu RP o wystosowanie not do rządów 
państw alianckich i neutralnych w sprawie powstrzymania i ukarania 
niemieckich zbrodni wojennych 935

492 [czerwiec 1944?], notatka Juliana Hochfelda na temat dezercji 
z Wojska Polskiego 936

493 6 lipca 1944, pismo konsula honorowego w Asunción do posła 
w Buenos Aires: nota werbalna władz Paragwaju w sprawie uznania 
paszportów 943

494 11 lipca 1944, raport delegatury MPiOS w Nairobi w sprawie 
incydentów antysemickich 944

495 [po 13 lipca 1944], notatka ambasadora przy Stolicy Apostolskiej [?]: 
wykaz interwencji ambasady w Sekretariacie Stanu w obronie ludności 
żydowskiej 946

496 14 lipca 1944, pismo ambasadora w Waszyngtonie do konsulatu 
generalnego w Nowym Jorku: informacje o wydarzeniach bieżących 947

497 14 lipca 1944, telegram szyfrowy zastępcy sekretarza generalnego MSZ 
do poselstwa w Bernie w sprawie ewakuacji Żydów z Rumunii 949



XCI

LISTA DOKUMENTÓW

498 15 lipca 1944, pismo ambasady w Waszyngtonie do konsula generalnego 
w Nowym Jorku: informacje poselstwa w Bernie o sytuacji na Węgrzech 
i w Rumunii 950

499 15 lipca 1944, raport chargé d’affaires ambasady w Rzymie 
o uruchomieniu placówki i opiece nad uchodźcami  951

500 21 lipca 1944, pismo konsulatu generalnego w Chicago do Polskiego 
Biura Informacyjnego w Nowym Jorku o wizycie Ludwika Seidenmana 952

501 22 lipca 1944, raport konsula generalnego w Stambule o sytuacji 
Żydów na Węgrzech 954

502 [przed 26 lipca 1944], raport byłej więźniarki obozu w Vittel: 
informacja o posiadaczach paszportów państw południowoamerykańskich 956

503 28 lipca 1944, pismo MSZ do Rady do Spraw Ratowania 
Ludności Żydowskiej w Polsce w sprawie paszportów państw 
południowoamerykańskich 959

504 1 sierpnia 1944, telegram szyfrowy zastępcy sekretarza generalnego 
MSZ do konsulatu w Algierze w sprawie ewakuacji obywateli polskich 
pochodzenia żydowskiego 960

505 2 sierpnia 1944, raport Tadeusza Chciuka-Celta o sytuacji 
w okupowanej Polsce 960

506 [przed 9 sierpnia 1944], notatka poselstwa w Lizbonie: relacja 
poselstwa Szwajcarii w Berlinie w sprawie obozu w Vittel 963

507 14 sierpnia 1944, pismo ambasady w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku: informacje z Berna o sytuacji  
na Węgrzech i w Rumunii 964

508 18 sierpnia 1944, depesza polityków Bundu do Rady Narodowej 
w sprawie udziału żołnierzy żydowskich w powstaniu warszawskim 965

509 18 sierpnia 1944, pismo konsulatu w Algierze do placówek 
w Casablance, Tunisie, Dakarze i Brazzaville w sprawie Rady do Spraw 
Ratowania Ludności Żydowskiej w Polsce (z załącznikiem) 966

510 26 sierpnia 1944, pismo dyrektora Biura Prezydialnego Rady Ministrów 
do członka Rady Narodowej w sprawie pomocy dla ludności żydowskiej 
w okupowanej Polsce 968

511 9 września 1944, telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych 
do ambasadora w Waszyngtonie w sprawie ukarania niemieckich 
zbrodniarzy wojennych 970

512 14 września 1944, notatka kierownika Działu Narodowościowego 
MSW w sprawie apelu PKWN dotyczącego organizowania pomocy  
dla Żydów 972
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513 18 września 1944, nota rządu polskiego do rządu Wielkiej Brytanii 
w sprawie więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 973

514 18 września 1944, raport chargé d’affaires poselstwa w Madrycie 
o działalności delegatury PCK w Barcelonie 974

515 21 września 1944, telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych 
do ambasadora przy Stolicy Apostolskiej i konsula generalnego 
w Rzymie w sprawie więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 975

516 28 września 1944, nota rządu polskiego do rządu Wielkiej Brytanii 
w sprawie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 976

517 4 października 1944, pismo ambasady w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku: informacje z Berna o bieżących działaniach 978

518 12 października 1944, telegram szyfrowy ambasadora przy Stolicy 
Apostolskiej: odpowiedź Sekretariatu Stanu na notę rządu polskiego 
w sprawie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 979

519 16 października 1944, raport ambasady w Ankarze w sprawie opieki 
szwajcarskiej nad uchodźcami polskimi w Rumunii  980

520 19 października 1944, notatka I sekretarza ambasady w Londynie 
z rozmowy w MSZ Wielkiej Brytanii 984

521 19 października 1944, notatka ambasadora w Londynie o rozmowie  
ze stałym podsekretarzem stanu w MSZ Wielkiej Brytanii 985

522 [po 19 października 1944], niepodpisana notatka ze spotkania 
przedstawicieli MON i MSW z przedstawicielami Agencji Żydowskiej 986

523 21 października 1944, pismo MSZ do poselstwa w Meksyku w sprawie 
posiadaczy paszportów Hondurasu (z załącznikiem)  989

524 23 października 1944, pismo MSZ do MSW w sprawie spisu 
osób pochodzenia żydowskiego posiadających paszporty państw 
południowoamerykańskich 993

525 28 października 1944, telegram szyfrowy konsula generalnego 
w Stambule o sytuacji w Rumunii 994

526 30 października 1944, raport konsula generalnego w Londynie 
w sprawie przekazania dotacji Federacji Żydów Polskich 995

527 7 listopada 1944, pismo ministra spraw zagranicznych do premiera: 
działania MSZ w sprawie uratowania więźniów obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu 996

528 14 listopada 1944, niepodpisana notatka w sprawie udzielenia pomocy 
ludności cywilnej po upadku powstania warszawskiego 997
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529 16 listopada 1944, raport attaché wojskowego przy poselstwie  
w Rio de Janerio do szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza 
w sprawie Krzysztofa Skowrońskiego 999

530 19 listopada 1944, pismo organizacji społecznej w Rio de Janeiro 
do MPiOS w sprawie pomocy dla ofiar powstania warszawskiego 1001

531 21 listopada 1944, pismo sekretarza generalnego MPiOS do MSZ: 
informacja dla delegata w Bombaju w sprawie uchodźców żydowskich 
z ZSRR 1002

532 23 listopada 1944, pismo ambasadora w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku: informacje z Berna w sprawie 
pertraktacji z Heinrichem Himmlerem 1003

533 7 grudnia 1944, pismo ambasadora w Waszyngtonie do konsula 
generalnego w Nowym Jorku: brak funduszy MCK na pomoc  
dla więźniów obozów koncentracyjnych 1004

534 13 grudnia 1944, pismo sekretarza generalnego MPiOS do delegatury 
w Nairobi w sprawie przeciwdziałania niewłaściwemu traktowaniu 
uchodźców 1005

535 18 grudnia 1944, raport konsula generalnego w Stambule: sytuacja 
w Bułgarii i Rumunii 1007

536 16 stycznia 1945, pismo posła w Brukseli do ambasady w Waszyngtonie 
w sprawie sytuacji ludności żydowskiej w Belgii 1016

537 19 stycznia 1945, okólnik kierownika referatu żydowskiego MSZ 
w sprawie podziękowań Agudat Israel za pomoc udzieloną przez 
poselstwo w Bernie (z załącznikiem) 1019

538 25 stycznia 1945, telegram szyfrowy poselstwa w Bernie: informacja 
delegata PCK w Szwajcarii o pomocy udzielanej osobom uwięzionym 
w obozach koncentracyjnych 1020

539 [przed 29 stycznia 1945], pismo grupy obywateli polskich pochodzenia 
żydowskiego w sprawie sytuacji w okupowanej Polsce 1021

540 29 stycznia 1945, raport konsula generalnego w Jerozolimie 
o publikacjach prasowych na temat sytuacji w Polsce 1022

541 10 lutego 1945, raport konsula generalnego w Stambule o ewakuacji 
Żydów z terenów kontrolowanych przez ZSRR 1027

542 6 marca 1945, raport posła w Limie w sprawie paszportów  
peruwiańskich 1031

543 6 marca 1945, pismo MSZ do ambasady w Londynie w sprawie  
wysyłki paczek dla osób więzionych w obozach koncentracyjnych 1032
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544 10 marca 1945, okólnik ministra spraw zagranicznych w sprawie 
uzyskania wsparcia organizacji żydowskich w przeciwdziałaniu 
postanowieniom konferencji jałtańskiej 1034

545 21 marca 1945, raport delegata MPiOS w Genewie w sprawie pomocy 
dla więźniów obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen 1035

546 21 marca 1945, raport konsula generalnego w Johannesburgu 
o uroczystościach żałobnych upamiętniających Żydów zamordowanych 
w czasie II wojny światowej 1036

547 21 marca 1945, raport placówki MSW w Rzymie o podziękowaniach 
złożonych przez osoby pochodzenia żydowskiego delegaturze MPiOS 1037

548 23 marca 1945, raport delegata rządu do spraw reliefowych w USA  
do MPiOS o wysyłce pomocy do Polski 1038

549 10 kwietnia 1945, notatka szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza 
o ograniczeniach podróży osób pochodzenia żydowskiego na terenach 
kontrolowanych przez ZSRR 1039

550 17 kwietnia 1945, telegram szyfrowy MSZ do konsulatu generalnego 
w Jerozolimie: informacje dla delegata MPiOS w Palestynie w sprawie 
wysyłki paczek do Polski 1041

551 30 kwietnia 1945, okólnik kierownika Działu Konsularnego w sprawie 
opieki nad obywatelami Wolnego Miasta Gdańska 1041

552 2 czerwca 1945, okólnik kierownika referatu żydowskiego MSZ: 
informacja MSW na temat zarzutów kierowanych pod adresem Armii 
Krajowej i działań dotyczących ukarania niemieckich zbrodniarzy 
wojennych 1044

553 25 czerwca 1945, notatka kierownika Działu Narodowościowego MSW 
w sprawie polityki rządu emigracyjnego wobec Żydów 1046

554 6 lipca 1945, nota protestacyjna rządu polskiego do ministra spraw 
zagranicznych Wielkiej Brytanii w sprawie uznania Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej (fragmenty) 1050


