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Wstęp 
 
 
Wydział Ewidencji i Statystyki był jedną z największych i najdłużej 
działających komórek organizacyjnych Centralnego Komitetu Żydów w Polsce 
(CKŻP)1. Jego zadania skupiały się w trzech sektorach: ewidencji (rejestracji 
ocalonych), poszukiwaniach (informacji) i statystyce. Szczególnie ewidencja i 
informacja od chwili utworzenia pierwszego Komitetu Żydowskiego w Lublinie 
(koniec lipca 1944 r.), a następnie Tymczasowego Centralnego Komitetu Żydów 
Polskich (TCKŻP) (zał. 4 XI 1944 r. w Lublinie) były dziedzinami, którym 
poświęcano co raz więcej uwagi. W jesienią 1944 r. opracowano pierwsze 
wytyczne do prowadzenia rejestracji ocalonych i zbierania materiałów 
statystycznych. Komitety żydowskie powstające z inicjatywy TCKŻP na 
terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej miały obowiązek przysyłania 
do centrali informacji na temat działalności tych placówek i liczebności ludności 
żydowskiej. Od początku w rejestracji ocalonych ważną rolę pełniły 
organizowane niezależnie lub przy komitetach organizacje ziomkowskie. Już w 
listopadzie 1944 r. rozpoczęto w Lublinie pierwszą rejestrację ocalonych 
Żydów2. Od grudnia t.r. zaczęły spływać do Lublina pierwsze sprawozdania 
komitetów terenowych. Do tych sprawozdań załączano wykazy imienne 
ludności żydowskiej przebywającej w danej miejscowości i jej okolicach. Na 
początku lutego po ukonstytuowaniu się władz Centralnego Komitetu Żydów 
Polskich (CKŻP) utworzono osobny Referat Informacji, który miał zająć się 
sprawami ewidencji i poszukiwań. Parę tygodni później w marcu t.r. Referat ten 
przekształcono w Referat (Wydział) Ewidencji i Statystyki3. Pierwsze miesiące 
działalności WEiS podobnie, jak całego CKŻP nie były łatwe. Brakowało ludzi i 
pieniędzy do podjęcia systematycznej pracy. Jeszcze w końcu kwietnia na 
Plenum CKŻP zauważono, że Wydział nie wypełniał swoich zadań4. Nie wiemy 
do końca jakimi dysponowano wówczas możliwościami działania i kadrami, 
mimo to pewne prace udało się zrealizować. Przeprowadzono pierwszą 
rejestrację ludności żydowskiej, na podstawie której przygotowano zestawienie 
na temat liczby Żydów w Polsce na dzień 1 maja 1945 r.5 Opracowany w 
                                         
1 W statucie CKŻP z 1946 r. (zatwierdzony 26.05.1946 r.) zapisano ostatecznie oficjalną nazwę Komitetu: 
Centralny Komitet Żydów w Polsce, ale początkowo używano także nazwy: Centralny Komitet Żydów Polskich. 
2 Przeprowadzał ją Żydowski Komitet Miejski w Lublinie, zob. „Biuletyn” ŻAP, nr 7 z 16 XII 1944 r. 
3 Jeszcze przez kilka miesięcy używano też nazwy: „Referat Statystyki” i takie też określenie pojawiało się na 
urzędowej korespondencji Wydziału. 
4 Ostrą krytykę działalności Wydziału przeprowadzono na posiedzeniu członków CKŻP 28 kwietnia 1945 r., 
Zelicki powiedział: „Wydział Statystyki i Ewidencji na razie nie pracuje, a brak ewidencji i statystyki utrudnia 
pracę wszystkim innym referatom. Należy koniecznie sprawy załatwić w ten sposób, aby i ten referat począł 
skutecznie pracować”., Prezydium, j. 1, s. 40-42. 
5 Wg danych Wydziału liczba Żydów w Polsce na 1 maja 1945 r. wynosiła 42662, do 1 sierpnia t.r. wzrosła do 
73955. 



 

 3 

kwietniu plan pracy Wydziału na maj 1945 r. przewidywał dalsze zadania, w 
tym m.in.: „1) wydrukowanie materiału statystycznego i rozesłanie do 
komitetów wojewódzkich; 2) urządzenie Centralnej Kartoteki (CK); 3) 
przeprowadzenie akcji propagandowej związanej z nową rejestracją; 4) 
urządzenie i usprawnienie aparatu informacyjnego i korespondencyjnego” 6. 
Realizacja tego planu natrafiała na różne utrudnienia, wynikające nie tylko z 
winy samego Wydziału, ale też komitetów terenowych, które bardzo opieszale 
wypełniały polecenia centrali i nie dostarczały zamawianych materiałów7. 
Rejestracja przebiegała wolno, nie przygotowano druków potrzebnych 
komitetom do sprawozdań, nie rozpoczęto prac nad Centralną Kartoteką, a dział 
informacji nadal nie pracował8. 
Mimo tych kłopotów skończono latem t.r. pierwszy ogólnopolski spis ocalałych 
Żydów („Wykaz alfabetyczny Żydów polskich”) i kolejne zestawienie 
statystyczne na temat liczebności i rozmieszczenia ludności żydowskiej w 
Polsce na dzień 1 sierpnia 1945 r. Od lata 1945 r. sytuacja Wydziału zaczyna 
ulegać poprawie. W końcu sierpnia t.r. zatrudniał już liczną grupę pracowników 
(32), wysuwając się pod tym względem na pierwsze miejsce w całym CKŻP9. 
Obok prac ewidencyjnych od sierpnia Wydział zaczął poświęcać więcej czasu 
poszukiwaniom. Ogromna korespondencja spływająca do CKŻP od początku 
1945 r., dopiero teraz była opracowywana. Dział poszukiwań przejmował nie 
tylko listy przychodzące do CKŻP, ale także korespondencję w sprawach 
poszukiwań gromadzoną w niektórych komitetach, a nawet placówkach 
zagranicznych. W większej ilości trafiły do Wydziału listy z WKŻ w Lublinie, 
Szczecinie i Warszawie. W mniejszym wyborze z innych komitetów, w tym 
także z przedstawicielstwa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 
Moskwie, do którego też kierowano zapytania w sprawie obywateli polskich 
pochodzenia żydowskiego. Nie jest do końca wyjaśnione, jakie zasady przyjęło 
kierownictwo Wydziału na temat obsługi tej ogromnej korespondencji. Wydaje 
się, że szczególnie w pierwszych miesiącach 1945 r. brakowało na ten temat 
wytycznych. W niektórych komitetach listy dotyczące poszukiwań były od razu 
odsyłane do centrali, w innych odpowiadano na nie i dopiero po pewnym czasie 
cała korespondencja była przekazywana do Warszawy. Warto dodać, że 
wyłącznie od marca do grudnia 1945 r. spłynęło do CKŻP 34473 listów 
                                         
6 Plan pracy CKŻP na maj 1945 r., Prezydium, j. 1, s. 35. 
7 Jak poważny był to problem, wystarczy zaznaczyć, że kierownictwo CKŻP liczyło się z koniecznością 
wstrzymania dotacji, dla tych komitetów, które nie wywiązywały się ze współpracy z Wydziałem Ewidencji i 
Statystyki. 
8 Utrzymujące się problemy z pracą Wydziału próbowano rozwiązać zmianami w jego kierownictwie, 30 maja 
1945 r. Prezydium zwolniło dotychczasowego kierownika Michała Kossowera i mianowała na jego miejsce 
Józefa Sacka, ibidem, s. 67. 
9 Wówczas w całym CKŻP w Warszawie pracowało 125 osób, czyli pracownicy tego Wydziału stanowili ¼ 
wszystkich pracowników. 
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skierowanych do WEiS, a od sierpnia do grudnia t.r. z Wydziału wyszło 11116 
listów. Pewna centralizacja prac związanych z poszukiwaniami miała swoje 
uzasadnienie, gdyż zgromadzenie wszystkich materiałów na ten temat w jednym 
miejscu pozwalało uniknąć zbędnego dublowania się dokumentacji, 
odpowiadania na listy tych samych nadawców i dotyczących jednakowych 
spraw. Z drugiej strony ogromny napływ listów i spraw wymagał bardzo 
sprawnej kancelarii i obsługi merytorycznej. Mimo licznego personelu 
Wydziału, właściwe opracowanie całej korespondencji było bardzo trudne. 
Liczne listy pozostawione bez odpowiedzi są najlepszym dowodem, że nie 
radzono sobie z tych zadaniem. Na część pism nie odpisywano w ogóle lub 
udzielano bardzo zdawkowych wyjaśnień. A trzeba tu podkreślić, że wiele 
listów było małymi kronikami rodzinnymi nadawców. Osoby piszące zawierały 
w nich historię swoich najbliższych, dane biograficzne, opisy własnych i 
cudzych przeżyć okupacyjnych, załączano fotografie, dokumenty itd. 
Niewątpliwie w napięciu czekano na odpowiedź z Warszawy. W bardzo wielu 
przypadkach odpowiedź była negatywna, ale czasami nie przychodziła w ogóle. 
Niektórzy nadawcy nie tracili nadziei i przysyłali kolejne listy, kolejne pytania i 
wyjaśnienia. 
 Jesienią przystąpiono wreszcie do wdrażania nowego systemu 
sprawozdawczości opartego na jednolitych formularzach statystycznych. 
Wydział miał gromadzić sprawozdania napływające z komitetów żydowskich i 
innych placówek z całego kraju, a na ich podstawie opracowywać zbiorcze 
zestawienia charakteryzujące działalność całego CKŻP. Do tego celu wykonano 
jednolite arkusze do wypełniania sprawozdań miesięcznych i kwartalnych10. W 
listopadzie na konferencji przewodniczących komitetów żydowskich z całej 
Polski przedstawiciel Wydziału tak uzasadniał wprowadzenie nowych metod w 
sprawozdawczości: „Celem zestawień statystycznych, których schematy przy 
niniejszym załączamy, jest liczbowe ujecie pracy CKŻP i jego agend, 
komitetów wojewódzkich i okręgowych. Chcemy sobie zdać sprawę z tego ilu 
nas jest, czym się trudnimy, w jaki sposób ocaleliśmy. Po za tym pragniemy 
osiągnąć istotny obraz naszej działalności i potrzeb jej rozwoju [...] dane 
liczbowe oraz wyjaśnienia do nich i opisy posłużą do opracowania sprawozdań, 
które mamy zamiar systematycznie ogłaszać. Wyjdzie wtedy na jaw, które 
Komitety pracują lepiej, które gorzej, jakie komórki osiągają dodatnie 
rezultaty”. Pierwsze arkusze do opracowywania sprawozdań statystycznych 
rozdano na próbę „aby od nowego roku kalendarzowego postawić już pracę 
sprawozdawczą na właściwym poziomie i prowadzić systematycznie”11. Na tym 
                                         
10 O przygotowaniu druków dla Wydziału do zbierania materiału statystycznego była już mowa na zebraniu 
Prezydium 13 kwietnia 1945 r., Prezydium, j. 1, s. 26.  
11 Protokół II narady przewodniczących Wojewódzkich Komitetów w dniu 4 listopada 1945 r., Prezydium,  j. 5, 
s. 121; j. 24, s. 285-286. 
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odcinku władzom CKŻP udało się zrealizować swoje pierwotne zamierzenie i 
od stycznia 1946 r. do Wydziału zaczęły spływać wypełnione arkusze 
sprawozdań z całej Polski. 
 Także ostatnie miesiące 1945 r. Wydział poświęcił na dalsze prace 
ewidencyjne, które pozwoliły przygotować kolejny wykaz ocalonych Żydów 
(grudzień 1945-styczeń 1946). W styczniu w związku ze zbliżającą się falą 
repatriantów z ZSRR opracowano wzór kart ewidencyjnych, której miały 
ułatwić rejestrację nowych osób, ale także posłużyć do powtórnej ewidencji i 
wykonania CK ludności żydowskiej w Polsce12. Początkowo przewidywano, że 
powtórną rejestrację w oparciu o nowe jednolite zasady (w tym także nowe 
karty) rozpocznie się 1 lutego 1946 r. Tymczasem tryb przygotowywania 
druków i instrukcji do nich znacznie się wydłużył i dopiero od 1 czerwca t.r. 
komitety miały zacząć rejestrację osób według nowych zasad13. Jednolite druki 
miały mieć zastosowanie do różnych prac dokumentacyjnych prowadzonych 
przez Wydział. Najważniejsze miejsce zajęły karty rejestracyjne przeznaczone 
do CK. Zawierały one 17 podstawowych punktów, uzupełnianych dodatkowymi 
podpunktami, do których należało wpisać: nazwiska (zmiany nazwisk) i imiona, 
datę i miejsce urodzin, imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania przez 
1939 r., zmianę adresu podczas wojny, adres obecny, wykształcenie, zawód, 
sposób przetrwania podczas wojny, informacje o represjach podczas wojny, 
źródła utrzymania podczas wojny, informacje o posiadanych dokumentach, 
informacje o krewnych w Polsce i za granicą, nazwa komitetu, gdzie nastąpiła 
rejestracja itd.14 Do CK włączano również drugi rodzaj kart: karty informacyjne 
o osobach ocalałych. Zawierały one mniej punktów (10), w tym obok danych 
personalnych, także: informacje na temat źródła z jakiego zaczerpnięto 
wiadomości o opisanej osobie, informacje o innych osobach noszących to samo 
nazwisko. Przy wypełnianiu tych kart nie musiała być obecna osoba, dla której 
ją sporządzano, przeciwieństwie do kart rejestracyjnych, które powinny były 
być podpisane przez osobę rejestrującą się. W tym samym czasie przygotowano 
też karty poszukiwania, wypełniane dla osób poszukiwanych przez krewnych i 

                                         
12 Sprawy te ustalono na III naradzie przewodniczących Wojewódzkich Komitetów w dn. 13-14 stycznia 1946 r.,  
Prezydium, j. 5, s. 114. 
13 Wprowadzenie nowej rejestracji omawiano na naradzie kierownictwa komitetów żydowskich w dn. 20 
czerwca 1946 r. w Warszawie, podejmując wówczas kilka decyzji uchwał w tej sprawie, m.in. miano 
„dopilnować w Komitetach wypełniania kart Centralnej Kartoteki zgodnie z instrukcją”, „wprowadzić w CK 
kartotekę ziomkostw”, rejestrować należy na podstawie meldunku w miejscowości, gdzie dany osobnik osiedla 
się na stałe, lub na podstawie dowodów z 1939 r. W wypadku, gdy petent nie posiada żadnych dokumentów, 
stwierdzających  jego tożsamość, potrzebni są dwaj wiarygodni świadkowie. Wiarygodnym świadkiem jest 
osoba, która może wykazać się własnym dokumentem publicznym. Każda osoba musi mieć osobną kartę 
rejestracyjną. Dzieci muszą być również oddzielnie rejestrowane na karcie rejestracyjnej. Jeżeli rodzice podają 
personalia dziecka, wtedy rejestrujemy je na karcie informacyjnej. Przy małżeństwach mieszanych rejestrujemy 
tylko Żydów i dzieci, które są zgłoszone jako dzieci żydowskie i wychowane w duchu żydowskim”13. 
14 Używano też starszych kart rejestracyjnych, zawierających tylko 12 punktów. 
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znajomych. Karty te były przeznaczone do planowej kartoteki poszukiwań. 
Wydaje się, że mimo początkowych projektów, ta kartoteka nie powstała15, a do 
bieżących prac biurowych wykorzystywano rękopiśmienne i powielane rejestry 
poszukiwanych. Podobny los spotkał osobne karty (karta indywidualna dla 
ziomkostwa....) dla ewidencji osób skupionych w kołach ziomkowskich. Nie 
wykonano z nich większego użytku i kartoteka ziomków nie została zebrana16. 
Druki kart rozesłano do komitetów wraz ze szczegółowymi instrukcjami. 
Instrukcja dla kart rejestracyjnych nakazywała rejestrować przy ich użyciu nowe 
osoby przybywające do komitetów, ale „również przerejestrowywać na tych 
kartach wszystkich Żydów zgłaszających się w różnych sprawach [...], np. po 
żywność, odzież, zapomogi, stypendia, zaświadczenia, odbiór korespondencji, 
paczek itd.”17 Urzędnicy komitetów rejestrujący nowe osoby były też 
zobowiązane do „proponowania interesantom wypełnianie kart informacyjnych” 
niezależnie od kart rejestracyjnych. Chodziło tu o zebranie jak największej ilości 
danych o tych osobach, które z różnych powodów nie dotarły do komitetów i nie 
mogły lub nie chciały się poddać rejestracji18. Trudno kwestionować sam 
pomysł i metody nowej akcji rejestracyjnej CKŻP, ale moment jej rozpoczęcia 
był już nieco chybiony. Nastąpiło to w chwili, gdy repatriacja miała się ku 
końcowi, a już za chwilę zaczęła się żywiołowo rozwijać emigracja. W sumie w 
okresie największego napływu repatriantów ich rejestrację dokonywano w wielu 
komitetach w Polsce bez zachowania odpowiedniej staranności i dokładności, 
najczęściej spisując osoby w luźnych rejestrach z bardzo ograniczoną liczbą 
danych osobowych. Ale biorąc pod uwagę, że plany wprowadzenia jednolitej 
rejestracji w całej Polsce powstały na wiele miesięcy przed ich realizacją przez 
CKŻP, niektóre komitety nie czekając na druki i decyzje Warszawy, zakładały 
kartoteki, używając do tego własnych kart ewidencyjnych, projektowanych 
według ogólnych zasad wprowadzonych jeszcze jesienią 1944 r. Wspominałem 
już o kartotece lubelskiej, osobną kartotekę miał też WKŻ w Warszawie19, 
Łodzi, PKŻ w Gliwicach i innych miastach. Niektóre komitety dla kartotek 
ewidencyjnych drukowały specjalne druki (np. WKŻ w Dzierżoniowie 
(Wrocław), WKŻ w Łodzi, PKŻ w Gliwicach). Większość jednak terenowych 
placówek do czerwca 1946 r. swoje rejestry prowadziło w zeszytach, księgach 
                                         
15 Zachował się jej fragment. Warto tu zaznaczyć, że dla potrzeb kartoteki poszukiwań CKŻP zamówił również 
inne karty, które wykorzystywał do tego samego celu AJDC w swoim Wydziale Poszukiwań (zob. Archiwum 
AJDC w ŻIH, j. 625). 
16 Zachowała się wyłącznie niewielka kartoteka ziomkostwa lwowskiego, ale wykonana na innych kartach. 
17 „Instrukcja do wypełniania i przesyłania kart Centralnej Kartoteki Żydów Polskich”, zob. WEiS, j. 2. 
18 „Instrukcja do wypełnienia kart informacyjnych o osobach ocalonych”, zob. WEiS, j. 2. 
19 Kartoteka WKŻ w Warszawie była prowadzona od wiosny 1945 r., uzupełniano ją do 1948 r. Nie miała 
własnych druków, tylko wykorzystano do niej m.in. makulaturę z kart Zarządu Miejskiego m. Warszawy z 
okresu okupacji zawierające imienne potwierdzenia zgłoszenia działalności gospodarczej. Rejestrując osobę 
wpisywano następujące dane: imię i nazwisko (nazwiska, jeżeli były zmiany), datę i miejsce urodzenia, adresy 
zamieszkania od 1939 r., zawód, nr rejestracji.  
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oprawnych lub na luźnych kartkach papieru. W oparciu o rozrastającą się CK 
wykonano kolejny ogólnopolski wykaz imienny Żydów w styczniu 1947 r. 
Praca ta jednak nie przerwała starań o dokończenie CK. Na posiedzeniu 
Prezydium CKŻP dn. 30 stycznia 1947 r. zdecydowano kontynuować prace nad 
CK i przeprowadzić nową rejestrację ludności żydowskiej. Na ten pierwszy cel 
uchwalono dodatkowe pieniądze w wysokości 0,5 mln. zł.20 Okazją do 
przeprowadzenia rejestracji mogła być kolejna ogólnopolska akcja macowa. 
Wydaje się jednak, że tego zadania Wydział już nie podjął, natomiast dalsze 
uzupełnianie CK postępowało bardzo wolno do przodu, gdyż topniejące szeregi 
pracowników nie mogły sprostać temu ogromnemu zadaniu. Półtora roku 
później na początku czerwca 1948 r. zwrócono się do Głównego Urzędu 
Statystycznego o pomoc w maszynowym opracowaniu zebranego materiału. Do 
grudnia tego roku przewidywano zakończenie „symbolizacji” kart, co miało 
umożliwić przeprowadzenie badań w GUS21. Podczas redukcji etatów CKŻP we 
wrześniu 1948 r., jako jeden z argumentów za zachowaniem większej liczby 
pracowników w Wydziale podano potrzebę dokończenia Kartoteki22. 
Ostatecznie nie udało się tego wykonać. Duże fragmenty CK uzupełniono w 
oparciu o istniejące już rejestry, np. o wykaz z początku 1946 r., nie wnosząc 
nowych informacji do zakładanych kart. Nie przeprowadzono również scalenia 
CK, zostawiając jej podział na dwie części, większą i mniejszą23. Większa część 
zawiera osoby występujące w ostatnim, trzecim „Wykazie alfabetycznym 
Żydów polskich” ze stycznia 1947 r. Kartoteka dodatkowa zawiera wpisy 
(głównie) późniejsze z l. 1947-1950, a nawet sporządzone po 1950 r. 
Szczegółowe instrukcje ogłoszone przez Wydział na temat sposobu 
wykonywania kart do CK nie miał dużego wpływu praktykę opracowywania 
wpisów w komitetach, a i sami pracownicy centrali nie grzeszyli tu 
dokładnością. Bardzo dużo kart opracowano bez wypełniania wszystkich 
punktów, z pominięciem nawet tych najważniejszych. Nie sposób zauważyć, że 
część kart została wykonana wyłącznie na podstawie zapisów z „Wykazu 

                                         
20 Sprawę CK referowała Helena Merenholcówna, która m.in. powiedziała: „Centralna Kartoteka opiera się na 
rejestracji Komitetów, danych z obozów i przedstawia sobą wartość historyczną. Uwidoczniona jest struktura 
ludności wg wieku, płci, zawodu i sposobu przetrwania. Wobec tego, że nie było ujednostajnionych [s] kart 
rejestracyjnych, komitety robiły to dowolnie. 70.000 osób zarejestrowano prawie bezplanowo. Posiadany przez 
nas materiał wg opinii GUS’u jest ciekawy i stanowi jedyną ilustrację tego co było. Dokładnej ilości Żydów 
ustalić nie możemy: część wyemigrowała, część w dalszym ciągu mieszka na tak zw. „papierach aryjskich”. 
Uzgodniliśmy z GUS’em sprawę opracowania materiału. Uzyskaliśmy zgodę na przeszkolenie w GUS’ie 15 
naszych pracowników w dziedzinie symbolizowania kart. Osoby te opracują 250.000 kart.[...] Przystępując do 
pracy w tym wydziale mieliśmy na względzie skontaktowanie ludzi ze sobą i zagadnienie jak się uratowali”, 
Prezydium, j. 6, s. 91. 
21 Plan „symbolizacji” miał zawierać następujące punkty: płeć, wiek, miejsce zamieszkania w 1939 r., zawód i 
sposób przetrwania wojny, zob. list z 3.06.1948 r. do GUS, WEiS, j. 1486. 
22 Protokół z posiedzenia Prezydium z 24.09.1947 r., ibidem, j. 11, s. 235. 
23 Główna część CK została ułożona i ponumerowana zgodnie z układem i kolejnością nazwisk występujących w 
„Wykazie alfabetycznym Żydów polskich” (lista 3), ale nie wiadomo kiedy tę pracę wykonano. 
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alfabetycznego Żydów polskich” (listy 2 i 3). Robi to wrażenie pośpiesznej 
pracy, która miała bardziej służyć fizycznemu rozrostowi Kartoteki, niż 
informacyjnemu. Na kartach, które sporządzano tylko dla tego pierwszego celu, 
w rubryce, gdzie należało wpisać miejsce (nazwę KŻ) i datę rejestracji danej 
osoby pojawia się: „Warszawa” i „styczeń 1946 r.”, co dyskretnie wskazuje 
pokazuje źródło informacji, z którego korzystano przy wypełnianiu karty: 
„Wykaz alfabetyczny Żydów polskich”, lista 2, ogłoszona na przełomie grudnia 
i stycznia 1945/1946 r. Nie wiemy kiedy i kto był odpowiedzialny za to 
uzupełnianie CK. Nie wiemy też, dlaczego przy tej pracy nie wykorzystano 
posiadanych wykazów imiennych, które przysłały komitety CKŻP w l. 1944-
1950. Zawierają one nie tylko informacje o osobach pominiętych w CK, ale też 
czasami dysponują na ich temat obszerniejszymi danymi osobowymi. 
Opracowanie wszystkich tych wykazów pozwoliłoby poważnie uzupełnić bazę 
informacyjną CK i „Wykazu alfabetycznego Żydów polskich”, listy 3. 
    Ewidencja ludności żydowskiej była prowadzona na potrzeby CKŻP, ale 
także z inicjatywy zagranicznych instytucji żydowskich, udzielających pomocy 
materialnej ludności (np. AJDC). Była też konieczna przy wszelkich 
poszukiwaniach, którymi zajmował się dział informacyjny Wydziału. Tu 
obsługiwano ogromną korespondencję z całego świata, napływającą do CKŻP w 
sprawie poszukiwań. Wykazy osób poszukiwanych i poszukujących były 
publikowane przez Wydział w specjalnych biuletynach, a również w prasie i 
przez radio.  
Okres największej aktywności Wydziału przypada na okres od II połowy 1945 
do początku 1947 r., ale jako osobna komórka organizacyjna pracował do 
grudnia 1950 r., czyli do końca istnienia CKŻP. 
 
Archiwum 
 
Przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym archiwum Wydziału 
Ewidencji i Statystyki CKŻP jest fragmentem kolekcji akt Centralnego 
Komitetu. Nie zachowały się żadne spisy zdawczo-odbiorcze z przekazania 
materiałów archiwalnych po likwidacji CKŻP do zbiorów ŻIH, stąd nie wiemy 
do końca jak przedstawiał się stan archiwum Wydziału w 1950 r. Nie wiemy 
również, czy materiały Wydziału były brakowane po 1950 r. Nie do końca jasny 
podział kompetencji, zakres obowiązków poszczególnych komórek oraz obieg 
pism w kancelariach instytucji, a także częściowe wymieszanie akt CKŻP po 
1950 r. utrudniają również rekonstrukcję stanu archiwum na podstawie 
zachowanych materiałów. Część Wydziałów CKŻP nie miało własnych 
pieczątek wpływu, mimo prowadzenia oddzielnych dzienników podawczych. 
Taka sytuacja była w WEiS. Pisma przychodzące były znakowane 
(stemplowane) w kancelarii głównej (sekretariacie) CKŻP, a po przekazaniu do 
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Wydziału otrzymywały dodatkowo numer dziennika WEiS24. Jednak część 
korespondencji zachowanej w archiwum WEiS, merytorycznie związanej z 
pracą tego Wydziału nie została w ten sposób oznaczona i nie wiemy z jakiego 
powodu. Również niektóre materiały otrzymały oznaczenia wskazujące ich 
przynależność od registratur innych wydziałów. Dobrym tego przykładem są 
akta sprawozdań Komitetów. Niektóre sprawozdania noszą opisy wskazujące, że 
były one kierowane do Wydziału Organizacyjnego, ostatecznie jednak znalazły 
się w archiwum WEiS. Podobnie wykazy imienne kół ziomkowskich mogły być 
kierowane do Wydziału Ziomkostw, ale przejmował je ostatecznie WEiS. 
Źródłem tej sytuacji mogło być też nakładanie się kompetencji poszczególnych 
komórek CKŻP. Sprawozdania statystyczne gromadził WEiS, a ogólne 
sprawozdania z działalności komitetów Wydział Organizacyjny. Biorąc pod 
uwagę, że Komitety wysyłały wypełnione ankiety statystyczne w załączeniu do 
sprawozdań opisowych, w kancelarii CKŻP mogły być wątpliwości, gdzie 
skierować te dokumenty. Przeważnie trafiały one do WEiS. Ale były tu pewne 
wyjątki. W archiwum Wydziału Organizacyjnego znalazły się sprawozdania 
(także statystyczne) niektórych komitetów wraz załączonymi do nich wykazami 
rejestracyjnymi Żydów. A wszystkie materiały rejestracyjne powinny były 
znaleźć się w kancelarii WEiS. Próbą rozwiązania tych problemów było 
wprowadzenie z czasem obowiązku przysyłania do CKŻP niektórych 
dokumentów w kilku egzemplarzach, co pozwalało na jednoczesne kierowanie 
ich do różnych komórek organizacyjnych. 
Skutkiem wymieszania akt dokonanego już po likwidacji CKŻP było włączenie 
do zespołu WEiS dużego fragmentu materiałów Wydziału Emigracyjnego25.  
 Pod względem językowym większość materiałów Wydziału została 
sporządzona w języku polskim. Niewielka część w języku żydowskich i dotyczy 
głównie akt nadesłanych przez komórki terenowe. W korespondencji obok 
języka polskiego, wstępuje często język angielski, żydowski, niemiecki, 
francuski i rosyjski. Rzadziej występują inne języki. 
Materiały zachowały się w ogólnie dobrym stanie technicznym. Drobne 
uszkodzenia mechaniczne występują w niektórych wykazach zbiorowych, gdyż 
często były to dokumenty w ciągłym użyciu w kancelarii Wydziału. 
Po uporządkowaniu archiwum liczy 1457 jednostek archiwalnych o objętości 
ok. 26 mb. akt26. 
 

                                         
24 Numer dziennika WEiS był z reguły wpisywany kredką czerwoną lub fioletową (niebieską) w prawym 
górnym rogu pisma, na korespondencji prywatnej umieszczano go również na kopertach, składał się z kilku 
pozycji: liczby, oznaczenia literowego, daty (wyłącznie dwie ostatnie cyfry). 
25 M.in. ogromny zbiór zaświadczeń rejestracyjnych wydawanych przez Wydział Emigracyjny dla celów 
paszportowych. 
26 Objętość zespołu bez Centralnej Kartoteki (ok. 280 tys. kart) i kartoteki WKŻ w Warszawie (ok. 31 tys. kart). 
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Zasady porządkowania  
 
Nie było możliwości przywrócenia pierwotnego układu archiwalnego dla całej 
kolekcji aktowej Wydziału. Uniemożliwił to przede wszystkim brak 
dokumentacji na ten temat. Starałem się w podziale akt uwzględnić obok 
ogólnych zasad porządkowania dokumentacji archiwalnej także charakter i 
zakres działalności Wydziału. Materiały archiwalne wydziału zostały podzielone 
na kilka ogólnych grup: a) akta organizacyjne; b) materiały dotyczące statystyki 
i sprawozdawczości; c) materiały dotyczące ewidencji ludności żydowskiej; d) 
korespondencję dotyczącą poszukiwań.  
 
 
Ogólny układ akt 
 
Akta prawno-organizacyjne Wydziału nie zachowały się w dobrym stanie. W 
osobnej jednostce znajdują się okólniki i instrukcje dotyczące rejestracji 
ludności żydowskiej, przygotowywania sprawozdań i zestawień statystycznych. 
Najbardziej kompletne są sprawozdania (z l. 1945-1948) z działalności jednej z 
głównych komórek WEiS: Działu Informacji i Korespondencji, zajmującego się 
poszukiwaniami. Natomiast dalekie od kompletności są ogólne sprawozdania z 
pracy WEiS, szczególnie od drugiego półrocza 1947 r. Również niewiele 
zachowało się korespondencji ogólno-organizacyjnej, a także akt personalnych 
pracowników. Dokumentacja dotycząca licznej rzeszy pracowników Wydziału 
ogranicza się do nielicznych wykazów zbiorowych, luźnej kolekcji 
korespondencji. Więcej materiałów na ten temat znajdziemy w Wydziale 
Personalnym, gdzie zachowały się ankiety pracowników, a także listy 
obecności, które pozwalają dokładnie prześledzić okresy zatrudnienia 
poszczególnych osób. 
Wśród materiałów dotyczących statystyki i sprawozdawczości wyodrębniono 
opracowania statystyczne w postaci tabel wykonanych przez Wydział na 
podstawie sprawozdań nadsyłanych z poszczególnych komitetów. Tabele 
zbierają informacje z różnych okresów, na temat rozmieszczeniu ludności 
żydowskiej, jej struktury wieku, zawodowej, dane o repatriantach, o osobach 
pracujących i bez pracy itd. z l. 1946-1949. W osobnej grupie umieszczono 
zestawienia dotyczące działalności poszczególnych komitetów (wojewódzkich). 
Wszelkie informacje o pracy komitetów przedstawiono w kilkudziesięciu 
tabelach informujących o różnych sektorach działalności tych instytucji w 
kolejnych czasokresach. Przykładowe tabele zbierają dane, np. o liczebności 
ludności żydowskiej, subwencjach, liczbie szkół, internatów, o wysokości i 
formie pomocy materialnej, udzielonych pożyczkach itd. W kolejnej grupie 
umieszczono ankiety wypełniane przez komitety, na podstawie których WEiS 
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przygotowywał zestawienia zbiorcze. Niektóre komitety lub ich agendy do 
ankiet dołączały sprawozdania opisowe, niektóre z nich zachowały się w aktach. 
Trzecią grupę stanowią materiały związane z ewidencją ludności żydowskiej. 
Tu mamy do czynienia z różnymi dokumentami. Otwierają je kartoteki 
ocalonych, przede wszystkim Centralna Kartoteka opracowywana przez WEiS 
od 1945 r. i kartoteki sporządzane przez poszczególne komitety. Dalej 
umieszczono wykazy alfabetyczne, począwszy od największego „Wykazu 
alfabetycznego Żydów polskich”, składającego się z trzech edycji z l. 1945-1947 
(list). Najpierw umieściłem w układzie chronologicznym dwa zbiorcze wykazy 
dla całej Polski opracowane w liście 2 i 3. Dalej znajdują się wykazy dla 
poszczególnych województw, miast i obozów, w układzie geograficznym (lista 
1 i 2 razem)27. W dalszej kolejności umieściłem materiały, które były źródłem 
dla „Wykazu alfabetycznego Żydów polskich”, czyli różne materiały 
przygotowywane przez WEiS oraz spisy nadsyłane przez placówki terenowe 
CKŻP. Główną grupę materiałów stanowią wykazy imienne ułożone w układzie 
geograficznym. Osobno zebrano wykazy kół ziomkowskich oraz wykazy byłych 
więźniów obozów i inne spisy ocalałych. Generalnie informacje występujące w 
tych wykazach pokrywają się z danymi jakie dostarcza Centralna Kartoteka i 
„Wykaz alfabetyczny Żydów polskich”, w praktyce jednak występują różnice i 
nie wszystkie osoby zarejestrowane w terenowych placówkach CKŻP weszły do 
centralnej ewidencji. Zdarzają się także różnice z zapisie danych osobowych w 
poszczególnych dokumentach. Robiąc kwerendy osobowe należy zajrzeć do 
różnych wykazów i porównać wszystkie uzyskane informacje. Nie zawsze 
możemy być pewni, że spisy ewidencyjne wykonywane później wyłącznie 
kopiowały zapisy wcześniejszych. Podobne wątpliwości może budzić nawet 
kwestia datowania wielu zbiorczych dokumentów rejestracyjnych. 
Następną grupą akt są materiały i korespondencja dotycząca poszukiwań 
osób zaginionych. Na początku zebrano ogólne wykazy i kartoteki osób 
poszukiwanych, w tym także zbiorcze spisy ofiar niektórych obozów, biuletyny 
zawierające wykazy poszukiwanych i poszukujących itd. Zasadniczym jednak 
fragmentem tej grupy akt jest obszerna korespondencja dotycząca poszukiwania 
osób. Z niewielkimi korektami zachowano, a czasami przywrócono jej 
pierwotny układ kancelaryjny. W wyniku ogromnego napływu korespondencji 
zawierającej zapytania na temat poszukiwanych osób, dosyć szybko 
wprowadzono specjalny system jej oznaczania i porządkowania. Od końca lata 
1945 r. listy dotyczące poszukiwań były jednolicie znakowane i rejestrowane w 
odpowiednich dziennikach. Następnie umieszczano je w opisanych 
                                         
27 Poszczególne tomy „Wykazu alfabetycznego Żydów polskich” zachowały się w archiwum WEiS w wielu 
egzemplarzach, niektóre z nich nadal służą w bieżących pracach poszukiwawczych prowadzonych przez 
Archiwum ŻIH. Najlepiej zachowane egzemplarze zostały włączone do archiwum WEiS, dublety (powyżej 2 
egz.) niektórych tomów zostały opisane w osobnej części inwentarza. 
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segregatorach, co ułatwiało w każdej chwili dotarcie do odpowiedniego pisma. 
W końcu 1945 r. obowiązywały następujące oznaczenia dla poszczególnych 
działów: Anglia i Irlandia „A”, Ameryka bez USA – „AP”, Francja i Belgia – 
„F”, Niemcy – „N”, Palestyna i Iran – „P”, ZSRR – „R”, Szwecja – „S”, różne – 
„I”, listy krajowe – „Kr”, urzędy – „U”, Czerwony Krzyż, AJDC, UNRRA – 
„OS”. Od 1946 r. używano dodatkowego oznaczenia dla listów dotyczących 
poszukiwań, przychodzących do WKŻ w Szczecinie - „Pr. Szcz.” Dla 
odpowiedzi na ustne zapytania wprowadzono skrót: „ust. zgł.” Część 
korespondencji krajowej i zagranicznej oznaczano w 1945 literą „L”, wydaje 
się, że począwszy od 1946 r. listy te były znakowane literą „W”. Niektóre pisma 
oznaczone literą „L” wyłączono z ogólnego zbioru i układano alfabetycznie w 
specjalnych segregatorach. Oprócz tych oznaczeń dzielących korespondencję na 
różne części głównie ze względu na pochodzenie i charakter nadawcy, używano 
również innych znaków, informujących o przebiegu sprawy, której dotyczyły 
poszczególne pisma. Najczęściej umieszczano oznaczenia literowo-słowne, np. 
sprawy załatwione oznaczone literą „z”, sprawy odłożone, ad acta literami 
„AA”, korespondencję zwróconą - słowem „zwrot” z dodaniem numeru i daty 
rocznej. Dla tych kategorii pism prowadzono przeważnie osobne teczki.  
  System znakowania korespondencji wprowadzony w WEiS stosowano także w 
kancelarii WKŻ w Warszawie. 
WEiS prowadził skrzynkę dla korespondencji prywatnej. Nadawcy 
poszukujących swoich krewnych i znajomych mieli możliwość przesłania im 
wiadomości korzystając z pośrednictwa CKŻP, który dysponował 
najpełniejszymi danymi na temat adresów zamieszkania Żydów w Polsce. Listy 
przychodzące na adres CKŻP, a przeznaczone dla osób prywatnych były 
rejestrowane i wysyłane lub bezpośrednio odbierane z kancelarii w Warszawie. 
Ten rodzaj korespondencji zachował się w stanie szczątkowym, gdyż większość 
listów trafiła do nadawców, natomiast w komplecie zostały skorowidze 
nadawców i adresatów, które pozwalają ocenić skalę napływu tej 
korespondencji do Warszawy w l. 1945-1950. 
Na końcu umieszczono zbiór dubletów ksiąg „Wykazu alfabetycznego Żydów 
polskich”. 
 
Opis akt w inwentarzu 
 
Opis jednostki w inwentarzu składa się z kilku członów. Otwiera go ogólna 
charakterystyka danej grupy akt lub nazwa komórki organizacyjnej, np. akta 
organizacyjne, materiały do statystyki ludności żydowskiej w Polsce, materiały 
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do rejestracji, czy poszukiwań28. W drugim członie opisu jednostki podano 
charakterystykę merytoryczną akt, np. protokóły, sprawozdania, wykazy 
imienne, kartoteki, korespondencja itd. W niektórych przypadkach w nawiasach 
podano informacje uzupełniające na temat zawartości dokumentacji. W opisie 
zewnętrznym materiałów podano: daty skrajne dokumentów zawartych w danej 
jednostce, sposób zapisu (rękopis, maszynopis, druk, fotokopia, fotografia), 
język, forma przechowywania (akta luźne, szyte), dane o ilości stron w 
jednostce i ewentualnie uwagi o stanie zachowania. 
 
Pomoce archiwalne 
 
W zespole zachowały się oryginalne kartoteki, wykazy imienne, dzienniki 
podawcze i skorowidze, ułatwiające przeglądanie materiałów archiwalnych. 
Dodatkową pomocą w przeszukiwaniu zespołu jest indeks geograficzny do 
inwentarza i do niektórych jednostek, gdzie wystąpiły akta personalne dotyczące 
konkretnych miejscowości.  
  Dla części wykazów personalnych z archiwum WEiS od kilku już lat 
opracowywane są elektroniczne bazy danych. W ten sposób opracowano już ok. 
50% Centralnej Kartoteki Żydów Ocalonych (ok. 140 tys. kart, litery A-K, i 
prace są kontynuowane), całą kartotekę rejestracyjną WKŻ w Warszawie, 
kartoteki z Łodzi (7107 kart), Gliwic (971 kart), Bielsko-Białej (33 kart), 
kartotekę repatriantów (ziomkostwa) ze Lwowa (ponad 600 kart), a także wykaz 
imienny mieszkańców Lublina (7395 osób)29. 
 

*** 
 
Prace nad inwentarzem archiwum Wydziału Ewidencji i Statystyki CKŻP były 
przeprowadzone w 2005 r. dzięki wsparciu finansowemu the United States 
Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.  
   Pragnę w tym miejscu podziękować serdecznie Pani Agnieszce Reszce, która 
pomagała mi w porządkowaniu materiałów Wydziału, a szczególnie przy 
ułożeniu ogromnego zbioru korespondencji dotyczącej poszukiwań. 
 
                                                                                                     Tadeusz Epsztein 
 
 

                                         
28 Niektóre opisy zachowano w formie skrótowej: Statystyka ludności żydowskiej w Polsce”, „Rejestracja”, czy 
„Poszukiwania”, zachowując pełne wyjaśnienie w tytule całego działu akt. 
29 Wszystkie te bazy danych zostały wykonane przez pracowników Archiwum ŻIH niezależnie od prac 
związanych z porządkowaniem zespołu WEiS.  
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Bibliografia: Archiwum WEiS CKŻP i innych wydziałów CKŻP w Archiwum 
ŻIH; Zarys działalności Centralnego Komitetu Żydów w Polsce za okres od 1 
stycznia do 30 czerwca 1946 r., Warszawa 1947, s. 14-15. 
 
 
Wykaz skrótów 
 
AJDC - American Joint Distribution Committee 
br. m.w. – brak miejsca wydania 
CK – Centralna Kartoteka Żydów w Polsce 
CKŻP – Centralny Komitet Żydów w Polsce 
cz. - część 
fot. – fotografia 
fotokop. – fotokopia 
j., j. a.– jednostka archiwalna 
j. ang. – język angielski 
j. czes. – język czeski 
j. franc. – język francuski 
j. hebr. – język hebrajski 
j. hiszp. – język hiszpański 
j. niem. - język niemiecki 
j. pol. – język polski 
j. port. – język portugalski 
j. ros.- język rosyjski 
j. szwed. – język szwedzki 
j. węg. – język węgierski 
j. włos. – język włoski 
j. żyd. – język żydowski 
l. – luźne 
l. dz. – liczba dziennika 
mps – maszynopis 
mps pow. – maszynopis powielany 
PKŻ – Powiatowy Komitet Żydowski 
rkps – rękopis 
s. – strona  
TCKŻ – Tymczasowy Centralny Komitet Żydów w Polsce 
WEiS – Wydział Ewidencji i Statystyki CKŻP 
WKŻ – Wojewódzki Komitet Żydowski 
zał. – załącznik, w załączeniu 
? – informacja wątpliwa 
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Przegląd zawartości inwentarza 
 

I. Ogólne akta organizacyjne (protokóły, sprawozdania z działalności, 
korespondencja) – jednostki: 1-40 

II. Akta personalne pracowników – jednostki: 41-42 
III. Materiały do statystyki ludności żydowskiej w Polsce – jednostki: 43-

75 
IV. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w 

Polsce: a) ogólne – jednostki: 76-126 
            b) sprawozdania komitetów – jednostki: 127-424 

V. Materiały do ewidencji ludności żydowskiej w Polsce – jednostki: 
425-750 
w tym: a) Centralna Kartoteka Żydów w Polsce – jednostka: 425 
b) „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” – jednostki: 431-523 
c) wykazy imienne dla różnych miast – jednostki: 536-698 
d) wykazy imienne członków kół ziomkowskich – jednostki: 699-724 
e) wykazy imienne byłych więźniów obozów – jednostki: 725-737 
f) inne wykazy imienne – jednostki: 738-747 

VI. Materiały i korespondencja dotycząca poszukiwań osób zaginionych - 
jednostki: 751-1436 
a) wykazy imienne, kartoteki – jednostki: 751-775 
b) korespondencja krajowa i zagraniczna – jednostki: 776-1436 

VII. Korespondencja (przychodząca) prywatna rozsyłana do adresatów 
przez Wydział Ewidencji i Statystyki – jednostki: 1437-1442 

VIII. Dublety „Wykazu alfabetycznego Żydów polskich” – jednostki: 1443-
1457 
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Tadeusz Epsztein 

 
Inwentarz akt Wydziału Ewidencji i Statystyki Centralnego Komitetu 

Żydów w Polsce 1945-1950 
 

I.  Ogólne akta organizacyjne 
1. Akta organizacyjne. 

          Protokóły z odprawy pracowników Referatu (Wydziału) Ewidencji i 
Statystyki CKŻP. 
                        1945-1948, mps, j. pol., l., s. 

2. Akta organizacyjne. 
          Okólniki, instrukcje, regulaminy dotyczące rejestracji ludności 
żydowskiej, przygotowywania sprawozdań i zestawień statystycznych. 
                        1945-1947, b.d., rkps, mps, mps pow., druk, j. ang., pol., l., s. 

3. Akta organizacyjne. 
          Informacja o pracy Wydziału Ewidencji i Statystyki. 
                        1945, mps, j. pol., l., s. 

4. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania z działalności Wydziału Ewidencji i Statystyki CKŻP za 
marzec-grudzień 1945 r., 1 styczeń- 1 kwiecień, 1 kwiecień - 30 czerwiec 
1946 r., z 11 maja 1946 r.  i za I półrocze 1947 r.  
                        1946-1947, mps, j. pol., żyd., l., s. 

5. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Kartoteki Informacji i Działu 
Korespondencji za 24 sierpień-31 październik 1945 r. 
                        1945, rkps, mps, j. pol., l., s. 

6. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za listopad-grudzień 1945 r. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

7. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za styczeń 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

8. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za luty 1946 r. 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

9. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
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Korespondencji za marzec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

10. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za kwiecień 1946 r. (ruch interesantów). 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

11. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za maj 1946 r. 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

12. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za czerwiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

13. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za lipiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

14. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za sierpień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

15. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za wrzesień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

16. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za październik 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

17. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za listopad 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

18. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

19. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
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Korespondencji za grudzień, IV kwartał i II półrocze 1946 r. 
                        1946-1947, mps, j. pol., l., s. 

20. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Informacji i Działu 
Korespondencji za styczeń 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

21. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
luty 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

22. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
marzec-kwiecień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

23. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
maj 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

24. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

25. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
lipiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

26. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
sierpień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

27. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
wrzesień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

28. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
październik 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

29. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
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listopad-grudzień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

30. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji i 
Kartoteki Rejestracyjnej oraz Kartoteki Poszukiwań za 1947 r. (ruch 
interesantów). 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

31. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
styczeń-luty 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

32. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
marzec-maj 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

33. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
czerwiec-wrzesień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

34. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji za 
październik-grudzień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

35. Akta organizacyjne. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności Działu Korespondencji i 
Kartoteki Rejestracyjnej oraz Kartoteki Poszukiwań za 1948 r. i za czerwiec 
1949 r. (ruch interesantów). 
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. 

36. Akta organizacyjne. 
          Adresy komitetów i innych instytucji oraz organizacji krajowych i 
zagranicznych. Spis ważniejszych miejscowości na obszarze działania WKŻ. 
                        1946, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

37. Akta organizacyjne. 
          Korespondencja ogólna. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., pol., żyd., l., s. 

38. Akta organizacyjne. 
          Korespondencja ogólna (sprawy administracyjne i personalne 
pracowników Wydziału). Zał. wykazy imienne pracowników Wydziału. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

39. Akta organizacyjne. 
          Korespondencja ogólna (sprawy administracyjne i personalne 
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pracowników Wydziału). Zał. wykazy imienne pracowników Wydziału. 
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. 

40. Akta organizacyjne. 
          Korespondencja ogólna (m.in. dotycząca poszukiwań, zwroty listów 
prywatnych). Zał. notatki i koperty.  
                        1945-1950, rkps, mps, druk, j. ang., franc., łotewski, niem., 
pol., ros., żyd., l., s. 
40a. Akta finansowe. 
          Preliminarz budżetowy WEiS na rok 1946 w związku z repatriacją.  
                        B.d., mps, druk, j. pol., l., s. 1. 
 
 
II. Akta personalne pracowników 
 

41. Akta personalne pracowników. 
          Korespondencja dotycząca spraw pracowniczych. Zał. wykazy 
imienne. 
                        1945-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

42. Akta personalne pracowników. 
          Wykazy imienne pracowników CKŻP, także Wydziału Ewidencji i 
Statystyki (np. z dn. 15 września 1945 r.). 
                        1945-1946, mps, j. pol., l., s. 
 
III. Materiały do statystyki ludności żydowskiej w Polsce 
 

43. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Ludność żydowska w Polsce według spisu powszechnego w 1931 r. 
Zał. statystyka porównawcza dla 1947 r. 
                        1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

44. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Ludność żydowska w Polsce w lipcu i sierpniu 1945 r. oraz w I 
kwartale 1946 r. 
                        1945-1946, rkps, mps,  j. pol., poszyt, l., s. 

45. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Ludność żydowska w Polsce w latach 1945-1947 r. Osoby 
zarejestrowane w poszczególnych miejscowościach w marcu i kwietniu 1947 
r.. 
                        1946-1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

46. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Ludność żydowska w różnych miejscowościach w Polsce w I kwartale 
1948 r. Zał. spis porównujący zmiany w liczbie ludności w wybranych 
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miejscowościach: styczeń 1946-styczeń 1947-styczeń 1948 r. 
                        1948, mps,  j. pol., l., s. 

47. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie działalności 
poszczególnych Komitetów (Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, 
Katowice) w 1947 r. (wg wieku i płci) 
                        1947, mps,  j. pol., l., s. 

48. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie działalności 
poszczególnych Komitetów (Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, 
Poznań) w 1947 r. (wg wieku i płci) 
                        1947, mps,  j. pol., l., s. 

49. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie działalności 
poszczególnych Komitetów (Przemyśl, Radom, Szczecin, Warszawa, 
Włocławek) w 1947 r. (wg wieku i płci) 
                        1947, mps,  j. pol., l., s. 

50. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie Dolnego Śląska w 1947 r. 
(wg wieku i płci, zał. spis dla poszczególnych miejscowości) 
                        1947, mps,  j. pol., l., s. 

51. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie Polski. (wg struktury 
zawodowej). 
                        1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

52. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie działalności 
poszczególnych Komitetów w 1947 r. (wg struktury zawodowej). Cz. 1. 
                        1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

53. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie działalności 
poszczególnych Komitetów w 1947 r. (wg struktury zawodowej). Cz. 2. 
                        1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

54. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie działalności 
poszczególnych Komitetów w 1947 r. (wg struktury zawodowej). Cz. 3. 
                        1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

55. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie działalności 
poszczególnych Komitetów w 1947 r. (wg struktury zawodowej). Cz. 4. 
                        1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 
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56. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie działalności 
poszczególnych Komitetów w 1947 r. (wg struktury zawodowej). Cz. 5. 
                        1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

57. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Liczebność ludności żydowskiej na terenie działalności 
poszczególnych Komitetów w 1947 r. (bez pracy zarobkowej). 
                        1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

58. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za I półrocze 1946 r. 
                        1946, mps,  j. pol., l., s. 

59. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za III kwartał 1946 r. 
                        1946, mps,  j. pol., l., s. 

60. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za IV kwartał 1946 r. 
                        1946-1947, mps,  j. pol., l., s. 

61. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za IV kwartał 1946 r. (brudnopis) 
                        1946-1947, rkps,  j. pol., l., s. 

62. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za 1946 r. 
                        1946-1947, mps,  j. pol., l., s. 

63. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za I kwartał 1947 r. 
                        1947, mps,  j. pol., l., s. 

64. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za II kwartał 1947 r. 
                        1947, mps,  j. pol., l., s. 

65. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za III kwartał 1947 r. 
                        1947, mps,  j. pol., l., s. 
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66. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za IV kwartał 1947 r. 
                        1947-1948, mps,  j. pol., l., s. 

67. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za 1947 r. 
                        1947-1948, mps,  j. pol., l., s. 

68. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za I i II kwartał 1948 r. 
                        1948, mps,  j. pol., l., s. 

69. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za I półrocze i III kwartał 1948 r. 
                        1948, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

70. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za 1948 r. 
                        1948-1949, mps,  j. pol., l., s. 

71. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów za I kwartał 1949 r. 
                        1949, mps,  j. pol., l., s. 

72. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów w 1946 r. (repatrianci, pomoc dla 
repatriantów) 
                        1946-1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

73. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów w 1947 r. (osoby niepracujące 
zawodowo) 
                        1947, mps,  j. pol., l., s. 

74. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów w 1946 i 1947 r. (pośrednictwo 
pracy, spółdzielnie pracy, zatrudnienie, pożyczki, produktywizacja). Zał. 
sprawozdanie Wydziału Produktywizacji CKŻP za 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 
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75. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej na terenie 
działalności poszczególnych Komitetów 1947 r. (przydział mąki macowej i 
macy) 
                        1947, mps,  j. pol., l., s. 
 
IV. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w 
Polsce 
 

76. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Korespondencja zawierająca spisy różnych instytucji i organizacji 
działających na terenie Komitetów w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, 
Radomiu, Olsztynie, Tarnowie, Częstochowie, Lublinie, Krakowie, 
Białymstoku, Łodzi. Zał. spis szkół ORT-u w Polsce na 1 stycznia 1947 r. 
                        1947, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

77. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Ankiety dotyczące działalności, m.in. obsada personalna władz 
komitetów. 
                        1946, rkps, mps,  j. pol., l., s. 

78. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Zestawienie statystyczne na temat zebranych sprawozdań 
statystycznych z działalności komitetów za I i II kwartał 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

79. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Lista komitetów, które nadsyłały sprawozdania w 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

80. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania, raporty i materiały dotyczące przydziału macy. Zał. 
wykazy imienne. 
                        1947-1948, mps, j. pol., l., s. 

81. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z rozliczenia subwencji otrzymanych od 
CKŻP za styczeń-marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

82. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z rozliczenia subwencji otrzymanych od 
CKŻP za kwiecień-czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

83. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z rozliczenia subwencji otrzymanych od 



 

 25 

CKŻP za lipiec-wrzesień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

84. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z rozliczenia subwencji otrzymanych od 
CKŻP za październik-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

85. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności opieki społecznej za II 
półrocze 1946 r. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 

86. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności opieki społecznej za 1947 r. 
                        1947-1948, mps, j. pol., l., s. 

87. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności opieki społecznej za 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. 

88. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności opieki społecznej za II 
kwartał 1949 r. 
                        1949, mps, j. pol., l., s. 

89. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej opieki nad 
dzieckiem za styczeń-sierpień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

90. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej opieki nad 
dzieckiem za wrzesień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

91. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej opieki nad 
dzieckiem za październik 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

92. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej opieki nad 
dzieckiem za listopad 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
92a. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w 
Polsce. 
          Sprawozdanie statystyczne z działalności dotyczącej opieki społecznej 
za listopad 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 1. 
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93. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej opieki nad 
dzieckiem za grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

94. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej oświaty i 
wychowania dzieci za styczeń 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

95. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej oświaty i 
wychowania dzieci za luty 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

96. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności dotyczącej oświaty 
i wychowania dzieci za marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

97. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej oświaty i 
wychowania dzieci za kwiecień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

98. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej oświaty i 
wychowania dzieci za maj 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

99. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności dotyczącej oświaty 
i wychowania dzieci za czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

100. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej oświaty i 
wychowania dzieci za lipiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

101. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej oświaty i 
wychowania dzieci za sierpień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

102. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej oświaty i 
wychowania dzieci za wrzesień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
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103. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej oświaty i 
wychowania dzieci (domy dziecka) za 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

104. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej oświaty i 
wychowania dzieci za styczeń-marzec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

105. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej oświaty i 
wychowania dzieci za kwiecień-czerwiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

106. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za IV kwartał 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

107. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za styczeń 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

108. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za luty-marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

109. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za kwiecień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

110. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za maj 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

111. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

112. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za 1947 r. 
                        1947-1948, mps, j. pol., l., s. 
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113. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za styczeń-luty 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

114. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za marzec-kwiecień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

115. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za maj-czerwiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

116. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za lipiec-sierpień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

117. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za wrzesień-październik 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

118. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za listopad-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

119. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za styczeń-marzec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

120. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za kwiecień-czerwiec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

121. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za lipiec-grudzień 1949 r. 
                        1949-1950, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

122. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności dotyczącej pomocy dla 
młodzieży za styczeń-luty 1950 r. 
                        1950, rkps, mps, j. pol., l., s. 
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123. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności dotyczącej 
produktywizacji ludności za 1945 r. 
                        1945, rkps, mps, j. pol., l., s. 

124. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności dotyczącej 
produktywizacji ludności za 1946 i 1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

125. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności dotyczącej 
produktywizacji ludności (spółdzielnie, warsztaty produkcyjne). Zał. wykazy 
imienne. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

126. Materiały do sprawozdań z działalności komitetów żydowskich w Polsce. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-kwiecień 1948 r.. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

127. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-maj 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., żyd., l., s. 

128. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za I półrocze 1946 r. i 
czerwiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

129. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-sierpień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

130. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za wrzesień-październik 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., żyd., l., s. 

131. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za listopad-grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

132. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

133. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 
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134. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

135. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

136. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

137. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-wrzesień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

138. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

139. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

140. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., żyd., l., s. 

141. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-sierpień 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

142. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za wrzesień-październik 
1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

143. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

144. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

145. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za I kwartał 1946 r. 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

146. Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
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147. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za grudzień 1945-czerwiec 
1946 r. 
                        1945-1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

148. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-wrzesień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

149. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za październik-
grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

150. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

151. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-grudzień 
1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

152. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

153. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za I i II kwartał 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

154. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za 1946-1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

155. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za I kwartał 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

156. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

157. Bydgoszcz. Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za I-III kwartał 
1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
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158. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

159. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

160. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-sierpień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

161. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za wrzesień-październik 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

162. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za listopad-grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

163. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

164. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

165. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-wrzesień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

166. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski.  
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

167. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

168. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-maj 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

169. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za czerwiec-wrzesień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

170. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za październik-
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grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

171. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-czerwiec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

172. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. Referat Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

173. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. Referat Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

174. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za 1946-1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

175. Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-sierpień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

176. Garwolin. Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za marzec-maj 1945 i 
styczeń-luty 1947 r. 
                        1945-1947, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

177. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-kwiecień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

178. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj-lipiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

179. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za sierpień-październik 1946 
r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

180. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za listopad-
grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

181. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

182. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-lipiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 
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183. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za sierpień-
grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., żyd., l., s. 

184. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-kwiecień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

185. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj-lipiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

186. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za sierpień-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

187. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za 1946-1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

188. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-lipiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

189. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

190. Gdańsk. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

191. Kalisz. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdanie statystyczne z działalności (maj 1946 r.)30. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

192. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
kwiecień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

193. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za maj-czerwiec 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

194. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-sierpień 

                                         
30 Okręgowy Komitet Żydowski w Kaliszu podlegał WKŻ w Łodzi, gdzie przesyłał swoje sprawozdania, to 
sprawozdanie przekazano bezpośrednio do Warszawy. 
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1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

195. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za wrzesień-
październik 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

196. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za listopad-
grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

197. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-luty 
1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

198. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za marzec-
kwiecień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

199. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za maj-czerwiec 
1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

200. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-sierpień 
1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

201. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za wrzesień-
październik 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

202. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za listopad-
grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

203. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

204. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-marzec 
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1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

205. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za kwiecień-
czerwiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

206. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-wrzesień 
1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

207. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za październik-
grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

208. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
grudzień 1949 r. 
                        1949-1950, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s.31 

209. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za 1946-1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

210. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-sierpień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

211. Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

212. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za listopad 1945 r. 
                        1945, rkps, mps, j. pol., l., s. 

213. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-marzec 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

214. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za kwiecień-maj 
1946 r. Zał. protokóły z posiedzeń Prezydium KŻ w maju 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

                                         
31 Jednostka składa się z dwóch części. 
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215. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za czerwiec 1946 
r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

216. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za I półrocze 1946 
r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

217. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-sierpień 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

218. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za wrzesień-
październik 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

219. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za listopad-
grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

220. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdanie statystyczne z działalności za 1946 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

221. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za 1945-1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

222. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-luty 
1947 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

223. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za marzec-
kwiecień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

224. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za maj-czerwiec 
1947 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

225. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-sierpień 
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1947 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

226. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za wrzesień-
październik 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

227. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za listopad-
grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

228. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
kwiecień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

229. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za maj-sierpień 
1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

230. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za wrzesień-
grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

231. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-maj 
1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

232. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za czerwiec-
październik 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

233. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za 1946-1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

234. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za luty-lipiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

235. Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe  z działalności za styczeń-
grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
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236. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdanie statystyczne na temat liczby ludności żydowskiej na 
terenie województwa lubelskiego (kwiecień 1945 r.). 
                        1945, mps, j. pol., l., s. 

237. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

238. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1946 r. 
i I półrocze 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

239. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-wrzesień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

240. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

241. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-czerwiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

242. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za I półrocze i wrzesień-
grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

243. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

244. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

245. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-kwiecień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

246. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj-lipiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

247. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za sierpień-wrzesień, 
grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. 
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248. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-kwiecień 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

249. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj-wrzesień 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

250. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń 1946-grudzień 
1947 r. 
                        1946-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

251. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za luty-lipiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

252. Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. 

253. Łódź. Tymczasowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-wrzesień 1945 r. 
                        1945, mps, j. pol., l., s. 

254. Łódź. Tymczasowy (Wojewódzki) Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1945 r. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

255. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdanie statystyczne z działalności za 1945 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

256. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
kwiecień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

257. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za maj-czerwiec 
1946 r. i I półrocze 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

258. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-wrzesień 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

259. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za październik-
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grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

260. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdanie statystyczne z działalności za 1946 r. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 

261. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1947 r. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 

262. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za kwiecień-
czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

263. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-wrzesień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

264. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za październik-
grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

265. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-kwiecień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

266. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj-sierpień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

267. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za wrzesień-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, j. pol., l., s. 

268. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
czerwiec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, j. pol., l., s. 

269. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń 1946- 
kwiecień 1948 r. 
                        1946-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

270. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 
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271. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

272. Łódź. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za kwiecień-
czerwiec 1946. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

273. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-czerwiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

274. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-wrzesień 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

275. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

276. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za I półrocze 1946 r. i za 
1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

277. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-kwiecień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

278. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj-sierpień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

279. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za wrzesień-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

280. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-czerwiec 1948 r. 
                        1948, rkps, j. pol., l., s. 

281. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

282. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń 1946-marzec 
1948 r. 
                        1946-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
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283. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-sierpień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

284. Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-październik 1948 
r. 
                        1948, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

285. Otwock. Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe, preliminarze, wykazy imienne, 
korespondencja. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

286. Piotrków. Tymczasowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdanie statystyczne na temat liczby ludności żydowskiej (lipiec 
1945 r.). 
                        1945, rkps, j. pol., l., s. 

287. Płock. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe, preliminarze, wykazy imienne 
mieszkańców Płocka i okolic, korespondencja. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

288. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-lipiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

289. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

290. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

291. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

292. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-wrzesień 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

293. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski. Referat Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-wrzesień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

294. Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-czerwiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 
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295. Pruszków. Komitet Żydowski. 
          Sprawozdanie statystyczne i opisowe z działalności za marzec-
czerwiec 1945 r. Zał. wykazy imienne zarejestrowanych osób w Pruszkowie. 
                        1945, rkps, j. pol., l., s. 

296. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

297. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

298. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdanie statystyczne z działalności za I półrocze 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

299. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-wrzesień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

300. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

301. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

302. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

303. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

304. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
czerwiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

305. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

306. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-lipiec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

307. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
Referat Opieki Społecznej. 
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          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-sierpień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

308. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień 1946-wrzesień 
1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

309. Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski Okręgu Rzeszowskiego. 
Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-lipiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

310. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za kwiecień-
czerwiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

311. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-sierpień 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

312. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za wrzesień-
październik 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

313. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za listopad-
grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

314. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

315. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-maj 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

316. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za czerwiec 1947 i 
I półrocze 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

317. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-sierpień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 



 

 46 

318. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za wrzesień-październik 
1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

319. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za listopad-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

320. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-kwiecień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

321. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj-czerwiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

322. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-maj 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

323. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za czerwiec-wrzesień 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

324. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

325. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj 1946-luty 1948 r. 
                        1946-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

326. Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj-czerwiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

327. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdanie statystyczne i opisowe z działalności za czerwiec 1946 
r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

328. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdanie statystyczne i opisowe z działalności za I półrocze 1946 
r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

329. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-sierpień 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
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330. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za wrzesień-
październik 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

331. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za listopad-
grudzień 1946 r. i roczne za 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

332. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

333. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

334. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-wrzesień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

335. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

336. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

337. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-grudzień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s.32 

338. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

339. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

340. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. Referat Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

341. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. Referat Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-wrzesień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

                                         
32 Jednostka składa się z dwóch części. 
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342. Tarnów. Powiatowy Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec 1946-marzec 1948 
r. 
                        1946-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

343. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za marzec-listopad 
1945 r.  
                        1945, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

344. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

345. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1946 r. 
Zał. sprawozdanie za I półrocze 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

346. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

347. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za sierpień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

348. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za wrzesień 1946 
r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

349. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za październik 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

350. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za listopad-grudzień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

351. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-luty 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

352. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

353. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
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354. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

355. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

356. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

357. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za sierpień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

358. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za wrzesień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

359. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

360. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za listopad 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

361. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

362. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-luty 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

363. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za marzec-kwiecień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

364. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj-czerwiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

365. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-wrzesień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

366. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
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367. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

368. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-sierpień 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

369. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Opieki nad 
Dzieckiem. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za listopad-grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

370. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział dla Produktywizacji 
i Pracy. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-październik 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

371. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział dla Produktywizacji 
i Pracy. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-listopad 1947 r. 
                        1947, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

372. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania z działalności za 1945 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

373. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za maj-grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

374. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

375. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

376. Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-lipiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

377. Węgrów. Komitet Żydowski. 
          Protokóły i sprawozdanie z działalności. 
                        1945, rkps, mps, j. pol., l., s. 

378. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
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379. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-maj 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

380. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za czerwiec-lipiec 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

381. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za sierpień-wrzesień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

382. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

383. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

384. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

385. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-wrzesień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

386. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

387. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

388. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

389. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-sierpień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

390. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za grudzień 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

391. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-marzec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 
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392. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za kwiecień-czerwiec 1949 r. 
                        1949, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

393. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-wrzesień 1949 r. 
                        1949, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

394. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za październik-grudzień 
1949 r. 
                        1949-1950, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

395. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

396. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. Referat Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń 1947-lipiec 1948, 
lipiec 1949 r. 
                        1947-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

397. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-sierpień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

398. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-grudzień 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps pow., j. pol., l., s. 

399. Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-wrzesień 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

400. Rychbach-Dzierżoniów (Wrocław). Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-
kwiecień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

401. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za maj-czerwiec 
1946 r. i I półrocze 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

402. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-sierpień 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

403. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za wrzesień 1946 
r. Zał. sprawozdania za wrzesień 1946 r. komitetów powiatowych podległych 
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WKŻ we Wrocławiu. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., żyd., l., s. 

404. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za październik 
1946 r. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

405. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za listopad-
grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

406. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-marzec 
1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

407. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za kwiecień-
czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

408. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za lipiec-wrzesień 
1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

409. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za październik-
listopad 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., żyd., l., s. 

410. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za grudzień 1947 r. 
i za 1947 r. 
                        1947-1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., żyd., l., s. 

411. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-marzec 
1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

412. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za kwiecień-maj, 
lipiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

413. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za II, III  i IV 
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kwartał 1948 r. 
                        1948-1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

414. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za I i II kwartał 
1949 r. 
                        1949, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 
414a. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencyjno-
Statystyczny. 
          Sprawozdanie z działalności za l. 1945-1947. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 4. 

415. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Opieki Społecznej. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-wrzesień 1948 r. 
(zał. sprawozdania Powiatowego Komitetu w Niemczy). 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

416. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za czerwiec 1946-grudzień 
1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. pol., l., s. 

417. Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Repatriacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za czerwiec-lipiec 1946 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

418. Żary. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za styczeń-marzec 
1947 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

419. Żary. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności za kwiecień-
czerwiec 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

420. Żary. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za lipiec-grudzień 1947 r. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

421. Żary. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za styczeń-czerwiec 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

422. Żary. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za III i IV kwartał 1948 r. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

423. Żary. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za II i III kwartał 1949 r. 
                        1949, rkps, mps, j. pol., l., s. 
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424. Żary. Powiatowy Komitet Żydowski. Wydział Produktywizacji. 
          Sprawozdania statystyczne z działalności za czerwiec-grudzień 1946 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 
 
V. Materiały do ewidencji ludności żydowskiej w Polsce 
 

425. Rejestracja. Akta personalne. 
          Centralna Kartoteka Żydów w Polsce (ok. 280 tys. kart)33. 
                        1946-1950, b.d., rkps, mps, druk, j. pol., l., s. 

426. Rejestracja. Akta personalne. 
          Miejski Komitet Żydowski w Lublinie. Kartoteka Żydów 
zarejestrowanych w Lublinie (fragment)34. 
                        1944, rkps, druk, j. niem., pol., l., s. 

427. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. Kartoteka Żydów 
zarejestrowanych w Warszawie. 
                        1945-1946, rkps, j. pol., l., s. 

428. Rejestracja. Akta personalne. 
          Kartoteki Żydów zarejestrowanych w Bielsku-Białej, Gliwicach, 
Lublinie, Łodzi (fragmenty). 
                        1946, rkps, druk, j. pol., l., s. 

429. Rejestracja. Akta personalne. 
          Rejestr wykazów imiennych ludności żydowskiej opracowanych dla 
poszczególnych komitetów na przełomie 1945/1946 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

430. Rejestracja. Akta personalne. 
          Spisy miejscowości zamieszkałych przez ludność żydowską. 
                        1946, b.d., mps, j. pol., l., s. 

431. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. A. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

432. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. B. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

                                         
33 Dawna sygnatura 307. Kartoteka składa się z dwóch części ułożonych alfabetycznie. Obie jednocześnie 
wpisywane są do bazy elektronicznej, obecnie (grudzień 2005 r.) wpisano karty do litery K (ok. 145 tys.). 
34 Zachowało się tylko 10 kart, które służyły jako zakładki do korespondencji bieżącej. Do sporządzenia tych 
kart wykorzystano druki okupacyjnego Landesarbeitsamt’u Schlesien – kart meldunkowych. 
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433. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. C. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

434. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. D. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

435. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. E. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

436. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit.F. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

437. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. G. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

438. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. H. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

439. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. I-J. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

440. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. K. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

441. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. L-Ł. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

442. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. M. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 
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443. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. N. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

444. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. O. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

445. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. P. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

446. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. R. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

447. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. S. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

448. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. Sz. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

449. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. T. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

450. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. U. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

451. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. W. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

452. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, grudzień 1945 r.). 
Lit. Z. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt, s. 
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453. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. A. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

454. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. B. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

455. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. C. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

456. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. D. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

457. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. E. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

458. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. F. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

459. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. F35. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

460. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. G. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

461. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. G36. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

462. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 

                                         
35 Drugi egz. Lit. F. 
36 Drugi egz. Lit. G. 
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Lit. G37. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

463. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. H. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

464. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. I-J. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

465. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. K. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

466. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. K38. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

467. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. L-Ł. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

468. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. M. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

469. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. M39. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

470. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. N. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

471. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. O. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

                                         
37 Trzeci niekompletny (brak cz. II) egz. Lit. G. 
38 Drugi egz. Lit. K. 
39 Drugi i trzeci egz. Lit. M. 



 

 60 

472. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. P. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

473. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. R. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

474. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. R40. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

475. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. S. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

476. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. Sz. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

477. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. Sz41. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

478. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. Sz42. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

479. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. T-U. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

480. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Lit. W. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

481. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 

                                         
40 Drugi egz. Lit. R. 
41 Drugi egz. Lit. Sz.  
42 Trzeci egz. Lit. Sz.  
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Lit. Z-Ż. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

482. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Wykazy uzupełniające. Lit. A-K. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt, s. 

483. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Województwo Białostockie. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

484. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo Białostockie. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

485. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Bydgoszcz, Gdańsk, Włocławek. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

486. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Bydgoszcz, Gdańsk, Włocławek. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

487. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Województwo Kieleckie. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

488. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo Kieleckie. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

489. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo Kieleckie43. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

490. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Kraków. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

                                         
43 Drugi egz. 
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491. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Kraków44. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

492. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Województwo Krakowskie. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

493. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo Krakowskie. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

494. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Województwo Lubelskie. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

495. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo Lubelskie. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

496. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Łódź. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

497. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Łódź45. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

498. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Łódź. Lit. A-F. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

499. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Łódź. Lit. G-M. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

500. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 

                                         
44 Drugi egz. 
45 Drugi egz. 
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Łódź. Lit. N-Z. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

501. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Łódź. Lit. A-F46. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

502. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Łódź. Lit. G-M47. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

503. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Łódź. Lit. N-Z48. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

504. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Województwo łódzkie. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

505. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo łódzkie. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

506. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Województwo przemyskie. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

507. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo przemyskie. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

508. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo śląskie-Katowice. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

509. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Województwo śląskie. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

                                         
46 Drugi egz. 
47 Drugi egz. 
48 Drugi egz. 
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510. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo śląskie. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

511. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo śląskie49. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

512. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Warszawa. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

513. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Warszawa „P”. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

514. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, marzec 1946 r.). 
Warszawa. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

515. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Warszawa „P”. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

516. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Warszawa „P”50. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

517. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
Województwo warszawskie. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

518. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo warszawskie. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

519. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 

                                         
49 Drugi egz. 
50 Drugi egz. 
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Obozy. 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 

520. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Obozy. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

521. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Obozy51. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

522. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Obóz w Bergen-Belsen. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

523. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Szwecja. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt, s. 

524. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Żydzi znajdujący się w różnych obozach. Wykazy alfabetyczne. 
                        B.d., mps, j. pol., poszyt, s. 

525. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny osób zarejestrowanych indywidualnie. 
                        1946-1948, b.d., rkps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 

526. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Polsce52. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

527. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej w Polsce53. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 
527a. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Polsce54. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

528. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Polsce55. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. 

                                         
51 Drugi egz. 
52 Fragment. 
53 Fragmenty różnych spisów. 
54 Fragment. 
55 Fragment uzupełniającego spisu z informacjami o zmianach adresów. 
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529. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny dzieci przebywających w domach dziecka w Polsce 
(grudzień 1945 r.). 
                        1945, mps, j. pol., l., s. 

530. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykazy imienne repatriantów – kwiecień 1948 r56. 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

531. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny adwokatów-Żydów w Polsce. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

532. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny osób posiadających krewnych w Brazylii (dane 
osobowe, adresy). 
                        B.d., mps, j. pol., poszyt, s. 

533. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny osób posiadających krewnych w Brazylii (dane 
osobowe, adresy). 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

534. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny osób posiadających krewnych w Brazylii (dane 
osobowe, adresy).57 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

534a. Rejestracja. Akta personalne. 
          Korespondencja dotycząca osób posiadających krewnych w Brazylii. 
Zał. wykazy imienne nadesłane przez różne Komitety: Białystok, Gdańsk, 
Katowice (Górny Śląsk), Kielce, Kraków, Lublin. 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. pol., żyd., l., s. 

534b. Rejestracja. Akta personalne. 
          Korespondencja dotycząca osób posiadających krewnych w Brazylii. 
Zał. wykazy imienne nadesłane przez różne Komitety: Łódź, Przemyśl, 
Warszawa, Dolny Śląsk. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

535. Rejestracja. Akta personalne. 
          Fragmenty różnych wykazów imiennych . 
                        B.d., rkps, mps, j. niem., pol., l., s. 

536. Rejestracja. Akta personalne.  
Aleksandrów, Jeżów, Kłodawa, Koło, Konin, Łask, Pabianice, Turek, 
Tuszów, Warta, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz. 

                                         
56 Brak informacji o miejscu przeprowadzenia rejestracji. 
57 Fragment. 
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          Wykazy imienne Żydów. 
                        1945-1946, mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 

537. Rejestracja. Akta personalne. 
Bełchatów, Końskie, Opatów, Opoczno, Radomsko. 
          Wykazy imienne Żydów. 
                        1945-1946, b.d., mps, j. pol., l., s. 

538. Rejestracja. Akta personalne. 
Będzin. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej zarejestrowanej w Będzinie. 
                        1945, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

538a. Rejestracja. Akta personalne. 
 Biała Podlaska. Komitet Żydowski [?]. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej zamieszkałej w Białej Podlaskiej. 
                        1945, rkps, j. pol., l., s. 

539. Rejestracja. Akta personalne. 
Biały Kamień. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej zarejestrowanej w Białym 
Kamieniu. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 

540. Rejestracja. Akta personalne. 
Białostockie województwo. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych w Białymstoku (zał. 
wykazy dzieci, repatriantów, zatrudnionych w Komitecie Żydowskim, w 
warsztatach produkcyjnych, instytucjach itd.). 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

541. Rejestracja. Akta personalne. 
Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej w Białymstoku, Bielsku 
Podlaskim i Suwałkach. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

542. Rejestracja. Akta personalne. 
Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Wykaz repatriantów z ZSRR zarejestrowanych w dn. 15 czerwca-1 
lipca 1946 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

543. Rejestracja. Akta personalne. 
Białystok. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ziomkostw. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców Briańska, Łomży, Tykocina i 
Zambrowa zarejestrowanych w Białymstoku. 
                        1946, mps, j. żyd., l., s. 
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544. Rejestracja. Akta personalne. 
Bielawa. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne repatriantów przybyłych do Bielawy. Wykaz imienny 
ludności żydowskiej w Bielawie. Wykaz imienny repatriantów, byłych 
mieszkańców Głębokiego, zarejestrowanych w KŻ w Bielawie.  
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

545. Rejestracja. Akta personalne. 
Bieżuń, Brwinów, Ciechanów, Gąbin, Gostynin, Góra Kalwaria, Kutno, 
Łowicz, Płońsk, Rawa Mazowiecka. 
          Wykazy imienne Żydów. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

546. Rejestracja. Akta personalne. 
Bolków. Miejski Komitet Żydów Polskich. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Bolkowie w dn. 20 marca 1947 
r. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 

547. Rejestracja. Akta personalne.  
Bydgoszcz. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych w Bydgoszczy (zał. wykazy 
dzieci, zatrudnionych w Komitecie Żydowskim, w warsztatach 
produkcyjnych, instytucjach itd.). 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

548. Rejestracja. Akta personalne. 
Bystrzyca. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów przybyłych do Bystrzycy z Aktiubińska i 
Guriewa. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

549. Rejestracja. Akta personalne. 
Chełm. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

550. Rejestracja. Akta personalne. 
Chojnów. Komitet Żydowski. 
          Kwestionariusz rejestracyjny Lejba Kaganowicza58. 
                        1947, rkps, druk, j. pol., l., s. 

551. Rejestracja. Akta personalne. 
Chorzów. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów zarejestrowanych w KŻ w Chorzowie, 

                                         
58 Z Chojnowa zachował się wyłącznie ten kwestionariusz, większy zbiór mamy z Legnicy i Wałbrzycha (zob. 
niżej). 
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pochodzących z terenów zabużańskich. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

551a. Rejestracja. Akta personalne. 
Chrzanów. 
          Wykaz imienny Żydów zamieszkałych w Chrzanowie. 
                        1945, b.d., mps, j. pol., l., s. 

552. Rejestracja. Akta personalne. 
Ciechanów. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych w Ciechanowie. Zał. 
protokóły z zebrania KŻ w Makowie Mazowieckim (26.02.1946 r.); wykazy 
imienne mieszkańców Mławy i Makowa Mazowieckiego. Korespondencja. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

553. Rejestracja. Akta personalne. 
Częstochowa. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych w Częstochowie na koniec 
1945 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

554. Rejestracja. Akta personalne. 
Częstochowa. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych w Częstochowie (zał. 
wykazy dzieci, zatrudnionych w Komitecie Żydowskim, w warsztatach 
produkcyjnych, instytucjach itd.). 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

555. Rejestracja. Akta personalne. 
Częstochowa - obóz. 
          Wykaz imienny osób przybyłych z obozu w Częstochowie. 
                        1945, rkps, j. pol., l., s. 

556. Rejestracja. Akta personalne. 
Częstochowa. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny osób, które otrzymały paczki żywnościowe. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

557. Rejestracja. Akta personalne. 
Dąbrowa Górnicza. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej zarejestrowanej w Dąbrowie 
Górniczej. 
                        1945, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

558. Rejestracja. Akta personalne. 
Duszniki. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów przybyłych do Dusznik w kwietniu 1946 
r. z Gorkiego i Penzy. Wykaz imienny ludności żydowskiej w Dusznikach 
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wg rejestracji na akcję macową. 
                        1946, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

559. Rejestracja. Akta personalne. 
Działoszyce. 
          Wykaz imienny osób urodzonych w Działoszycach. 
                        1945, mps, j. pol., l., s. 

560. Rejestracja. Akta personalne. 
Dzierżoniów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny osób pochodzących z Będzina. 
                        1948, mps, j. pol., l., s. 

561. Rejestracja. Akta personalne. 
Dzierżoniów. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny osób z adresami59. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

562. Rejestracja. Akta personalne. 
Falenica (Warszawa). Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów. 
                        1945, rkps, j. pol., l., s. 

563. Rejestracja. Akta personalne. 
Frybork. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów zarejestrowanych we Fryborku. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

564. Rejestracja. Akta personalne. 
Frydlant. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne repatriantów i Żydów zarejestrowanych we Fryborku. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

565. Rejestracja. Akta personalne. 
Garwolin. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny zarządu KŻ. Zał. protokóły zebrań KŻ. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

566. Rejestracja. Akta personalne. 
Głuszyca (Gierzcze Puste). Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów przybyłych 22 marca 1946 r. z 
Mikołajowa. Wykaz imienny ludności żydowskiej w Głuszycy na dzień 1 
maja 1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 
566a. Rejestracja. Akta personalne. 
Gorlice. Powiatowy Komitet Żydowski. 

                                         
59 Fragment listy osób, które wpłaciły składkę na nieznany cel? 
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          Wykaz imienny Żydów. 
                        1949, rkps, j. pol., poszyt, s. 

567. Rejestracja. Akta personalne. 
Gostynin. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

568. Rejestracja. Akta personalne. 
Góra Kalwaria. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne mieszkańców Góry Kalwarii i okolic (Grójec, 
Baniocha). Zał. protokół z zebrania 27.08.1946 r. i sprawozdania z 
działalności KŻ za marzec-czerwiec 1946 r. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

569. Rejestracja. Akta personalne. 
Grodzisk Mazowiecki. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny osób, które otrzymały pomoc materialną w Grodzisku 
od AJDC. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

570. Rejestracja. Akta personalne. 
Grójec. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne mieszkańców Grójca i okolic. Zał. sprawozdania z 
działalności KŻ za marzec-maj 1946 r. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

571. Rejestracja. Akta personalne. 
Jarosław. Żydowski Komitet Opieki Społecznej (Gmina Żydowska). 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej w Jarosławiu i powiecie 
jarosławskim. Wykaz imienny Żydów w Sieniawie. 
                        1944-1945, rkps, mps, j. pol., l., s. 

572. Rejestracja. Akta personalne. 
Jawor. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Jaworze. 
                        1947, rkps, j. pol., l., s. 

573. Rejestracja. Akta personalne. 
Jelenia Góra. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

574. Rejestracja. Akta personalne. 
Irena (Dęblin), Lubartów, Parczew. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej. 
                        1945, b.d., mps, j. pol., l., s. 

575. Rejestracja. Akta personalne. 
Kalisz. Okręgowy Komitet Żydowski. 
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          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych w Kaliszu, 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 

576. Rejestracja. Akta personalne. 
Kamienna Góra (Kamieniogóra). Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz repatriantów z ZSRR. Wykaz imienny ludności żydowskiej w 
Kamiennej Górze na dzień 1 kwietnia 1947 r. 
                        1946-1947, mps, j. pol., l., s. 

577. Rejestracja. Akta personalne. 
Katowice. 
          Wykazy imienny ludności żydowskiej zarejestrowanej w Bielsku-
Białej, Bytomie i Gliwicach 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

578. Rejestracja. Akta personalne. 
Katowice. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych (zał. wykazy zatrudnionych 
w Komitetach Żydowskich, w warsztatach produkcyjnych, instytucjach itd.) 
w różnych miastach:  Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Dąbrowa 
Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Sosnowiec, Zabrze, Zawiercie. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

579. Rejestracja. Akta personalne. 
Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów z 21-28 lutego, 1-10 i 21-31 maja 1946 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

580. Rejestracja. Akta personalne. 
Katowice. Wojewódzki Komitet Żydowski. Referat Repatriacji. 
          Wykaz imienny repatriantów przybyłych w dn. 1-10.03.1946 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

581. Rejestracja. Akta personalne. 
Kłodzko. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne repatriantów przybyłych do Kłodzka (m.in. z 
Saratowa, Aktjobińska, Guriewa, Kołomyi, Czkałowa). 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 

582. Rejestracja. Akta personalne. 
Kieleckie województwo. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych w różnych 
miejscowościach: Białobrzegi, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Działoszyce, 
Gniewoszów, Jędrzejów, Jedlińsk, Kielce, Kozienice, Ostrowiec, Pińczów, 
Radom, Sandomierz, Skarżysko, Suchedniów, Starachowice, Szydłowiec, 
Włoszczowa, Zwoleń. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 
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582a. Rejestracja. Akta personalne. 
Kolbuszowa. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów zamieszkałych w powiecie kolbuszowskim. 
                        1948, b.d., mps, j. pol., l., s. 

583. Rejestracja. Akta personalne. 
Krakowskie województwo. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych (zał. wykazy zatrudnionych 
w Komitetach Żydowskich, w warsztatach produkcyjnych, instytucjach, 
dzieci itd.) w różnych miejscowościach: Biała (k. Bielska), Biecz, Bobowa, 
Bochnia, Brzesk, Brzesk Nowy, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, 
Dobczyce, Gorlice, Jaworzno, Jodłowa, Jordanów, Kolbuszowa, Kraków, 
Krzeszowice, Książ Wielki, Miechów, Mielec, Myślenice, Niepołomice, 
Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Osielec, Oświęcim, Pilzno, Proszowice, 
Sędziszów, Skała, Sławków, Słomniki, Sucha, Szczakowa, Tarnów, 
Trzebinia, Wadowice, Wieliczka, Wolbrom, Żabno, Żywiec. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

584. Rejestracja. Akta personalne. 
Kraków. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny osób, które otrzymały paczki żywnościowe i 
zapomogi pieniężne. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

585. Rejestracja. Akta personalne. 
Kraków. 
           Wykazy imienne Żydów (m.in. odpisy wykazu z 1945 r.)60 
                        B.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

586. Rejestracja. Akta personalne. 
Legionowo. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne mieszkańców Legionowa, Nowego Dworu i 
Zakroczymia. Zał. protokół z wizytacji KŻ – 20.12.1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

587. Rejestracja. Akta personalne. 
Legnica. Komitet Żydowski. 
          Kwestionariusze rejestracyjne. 
                        1947, rkps, druk, j. pol., l., s. 

588. Rejestracja. Akta personalne. 
Legnica. Komitet Żydowski. 
          Kwestionariusze rejestracyjne. 
                        1947, rkps, druk, j. pol., l., s. 

                                         
60 Fragmenty. 
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589. Rejestracja. Akta personalne. 
Legnica. Komitet Żydowski. 
          Kwestionariusze rejestracyjne. 
                        1947, rkps, druk, j. pol., l., s. 

590. Rejestracja. Akta personalne. 
Legnica. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne repatriantów przybyłych do Legnicy do maja 1946 r. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

591. Rejestracja. Akta personalne. 
Leżajsk. Gmina Żydowska. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Leżajsku, Grodzisku Dolnym i 
Zmysłówce 
                        1944-1945, rkps, j. pol., l., s. 

592. Rejestracja. Akta personalne. 
Lubań. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Lubaniu. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

593. Rejestracja. Akta personalne. 
Lubawa. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów przybyłych do Lubawy. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

594. Rejestracja. Akta personalne. 
Lubelskie województwo. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych (zał. wykazy zatrudnionych 
w Komitetach Żydowskich, w warsztatach produkcyjnych, instytucjach, 
dzieci itd.) w różnych miejscowościach: Biała Podlaska, Chełm, Hrubieszów, 
Janów Podlaski, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łuków, Międzyrzec Podlaski, 
Parczew, Radzyń, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

595. Rejestracja. Akta personalne. 
Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów (ze skorowidzem alfabetycznym). Lit. A-L. 
                        1945-1946, rkps, j. pol., poszyt, s.61 

596. Rejestracja. Akta personalne. 
Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów (ze skorowidzem alfabetycznym). Lit. Ł-Ż. 
                        1945-1946, rkps, j. pol., poszyt, s.62 

                                         
61 Dawna sygn. 355\1. 
62 Dawna sygn. 355\2. 
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597. Rejestracja. Akta personalne. 
Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów repatriowanych (ze skorowidzem 
alfabetycznym). (fragment) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

598. Rejestracja. Akta personalne. 
Lublin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w 1948 r. (ze skorowidzem 
alfabetycznym). 
                        1948-1949, rkps, j. pol., poszyt, s. 

599. Rejestracja. Akta personalne. 
Łańcut. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Łańcucie i okolicach. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. 

600. Rejestracja. Akta personalne. 
Łódzkie województwo. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych (zał. wykazy dzieci, 
zatrudnionych w Komitetach Żydowskich, w warsztatach produkcyjnych, 
instytucjach itd.) w różnych miastach:  Babiak, Dąbie, Kalisz, Koło, Kutno, 
Łowicz, Łódź, Pabianice, Piotrków, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, 
Zduńska Wola, Zelów, Żychlin. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

601. Rejestracja. Akta personalne. 
Łódź. 
          Wykazy imienne Żydów zamieszkałych w Łodzi.63 
                        b.d., rkps, j. pol., poszyt, l., s. 

602. Rejestracja. Akta personalne. 
Łódź. 
          Wykaz imienny Żydów zamieszkałych w Łodzi (układ wg ulic). 
                        B.d., rkps, j. pol., żyd., l., s. 

603. Rejestracja. Akta personalne. 
Łódź. 
          Wykazy imienne Żydów zamieszkałych w Łodzi (listopad 1945-
styczeń 1946 r.; 1946-194764). (fragmenty) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., poszyt, l., s. 

604. Rejestracja. Akta personalne. 
Łódź. 

                                         
63 Dwa wykazy, w pierwszym (poszyt) brak początku  i zakończenia. 
64 Rejestr wydanych zaświadczeń (brak początku i zakończenia), podano imię i nazwisko oraz adres osoby 
występującej, a także dla kogo zostało wystawione zaświadczenie. 
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          Wykaz imienny Żydów zamieszkałych w Łodzi (kwiecień 1949 r.)65. 
                        1949, mps, j. pol., l., s. 

605. Rejestracja. Akta personalne. 
Mielec. Gmina Żydowska (Powiatowy Komitet Żydowski). 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej w Mielcu i okolicach. 
                        1944-1946, mps, rkps, j. pol., l., s. 

606. Rejestracja. Akta personalne. 
Milanówek. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów. Zał. protokóły z zebrań KŻ; korespondencja. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

607. Rejestracja. Akta personalne. 
Mińsk Mazowiecki. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów. 
                        1945, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

608. Rejestracja. Akta personalne. 
Mława. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów. Zał. protokół z zebrania KŻ – 2.02.1946 r.; 
korespondencja. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

609. Rejestracja. Akta personalne. 
Mysłowice. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienny repatriantów za maj 1946 r. (do 10.06.1946 r.). 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

610. Rejestracja. Akta personalne. 
Niemcza. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów przybyłych z ZSSR w dniu 26 lutego 
1946 r. Wykaz imienny Żydów  w dn. 31 maja 1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

611. Rejestracja. Akta personalne. 
Nowa Ruda. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne repatriantów przybyłych do Nowej Rudy z Saratowa 
i Gorkiego. Wykaz imienny ludności żydowskiej w Nowej Rudzie na dzień 
22 marca 1947 r. Wykaz imienny Żydów z Warszawy w Nowej Rudzie. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

612. Rejestracja. Akta personalne. 
Nowa Sól. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Nowej Soli. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

                                         
65 Odpis dokumentu z jednostki poprzedniej. 
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613. Rejestracja. Akta personalne. 
Nowe Miasto. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej w Nowym Mieście k. Płońska. 
Zał. Sprawozdanie z działalności KŻ; spis nieruchomości należących do 
gminy żydowskiej. 
                        1945, b.d., rkps, j. pol., l., s. 

614. Rejestracja. Akta personalne. 
Nowy Dwór. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów zamieszkałych w Nowym Dworze. Zał. 
sprawozdanie z działalności KŻ za luty 1946 r.; korepondencja. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

615. Rejestracja. Akta personalne. 
Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny osób należących do ziomkostwa Białystok, Drohiczyn, 
Łuck, Wilno. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. 

616. Rejestracja. Akta personalne. 
Olsztyn. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny osób, które otrzymują paczki świąteczne. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

617. Rejestracja. Akta personalne. 
Opole. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne repatriantów: z transportu nr 4503 z Charkowa, 
przybył 6 marca i odjechał 7 marca do Rychbachu; z transportu nr 38 z 
Krasnodaru, przybył 10 marca 1946 r. i odjechał 13 marca do Wrocławia; z 
transportu nr 88 z Drohobycza, Borysławia i Dobromila, który przybył 18 
marca 1946 r. i 20 marca 1946 r. wyjechał do Rychbachu; wagony ze 
Stanisławowa i Dniepropietrowska, przybyły 17 kwietnia 1946 r., wyjechały 
18 kwietnia do Wałbrzycha; transport nr 88 z Kzit-Ordy (Kazachstan), 
przybył 22 kwietnia 1946 r. i wyjechał 24 kwietnia do Gniezna; wagon ze 
Stanisławowa przybył 23 kwietnia 1946 r. i odjechał  24 kwietnia do 
Wrocławia; transport nr 46\37 z Czerniowiec i Stanisławowa przybył 2 maja 
1946 r. i wyjechał 3 maja do Brzegu i Gniezna. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 
617a. Rejestracja. Akta personalne. 
Opole. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ocalałych Żydów z Łucka. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 1. 

618. Rejestracja. Akta personalne. 
Ostrowiec. Komitet Żydowski. 
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          Wykaz imienny ocalałych Żydów z Ostrowca. Zał. korespondencja. 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., l., s. 

619. Rejestracja. Akta personalne. 
Ozorków. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów zamieszkujących w Ozorkowie. 
                        B.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

620. Rejestracja. Akta personalne. 
Piotrków. Tymczasowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów zamieszkujących w Piotrkowie. 
                        1945, b.d., rkps, mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu66, 
s. 

621. Rejestracja. Akta personalne. 
Piotrolesie. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Piotrolesiu. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 

622. Rejestracja. Akta personalne. 
Płońsk. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej w Płońsku i okolicach 
(Glinojeck, Sochocin, Nowe Miasto, Kadłubówek, Raciąż). Zał. 
sprawozdanie z działalności KŻ za luty-kwiecień 1946 r.; wykaz imienny 
Żydów w dn. 23.03.1945 r.; wykaz mieszkańców żydowskich w Rypinie z 
26.09.1945 r. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

623. Rejestracja. Akta personalne. 
Poznań. 
          Wykaz imienny dzieci do lat 14. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

624. Rejestracja. Akta personalne. 
Poznań. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny osób zarejestrowanych na terenie działania OKŻ 
(m.in. Biniec, Bnin, Golina, Gorzów, Gorzyca, Grodzisk, Jarocin, Krosno, 
Lwówek, Międzyrzecz, Mogilno, Poznań, Słupca, Szamotuły, Zielona Góra; 
wykaz imienny osób, które otrzymują paczki świąteczne. 
                        1946, b.d., rkps, j. pol., poszyt, l., s. 

625. Rejestracja. Akta personalne. 
Pruszków. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny mieszkańców Pruszkowa i okolic. Zał. sprawozdanie z 
działalności za wrzesień 1946 r. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

                                         
66 Brakuje kart. 
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626. Rejestracja. Akta personalne. 
Przemyśl. 
          Wykaz imienny dzieci do lat 14. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

627. Rejestracja. Akta personalne. 
Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Alfabetyczny wykaz imienny osób zarejestrowanych w Przemyślu. 
Zał. spis miejscowości województwa rzeszowskiego z których zebrano 
wykazy imienne Żydów. 
                        1945, rkps, mps, j. pol., l., s. 

628. Rejestracja. Akta personalne. 
Przemyśl. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Alfabetyczny wykaz imienny osób zarejestrowanych w Przemyślu. 
Wykaz imienny osób zarejestrowanych w KŻ (4.11.1949 r.). 
                        1945-1946, 1949 rkps, mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki 
tekstu, s. 

629. Rejestracja. Akta personalne. 
Przeworsk. 
          Wykaz imienny mieszkańców Przeworska i okolic. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. 

630. Rejestracja. Akta personalne. 
Raciąż. 
          Wykaz imienny Żydów. 
                        1945, mps, j. pol., l., s. 

631. Rejestracja. Akta personalne. 
Radom. Okręgowy Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji i Statystyki. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej. 
                        1945-1946, mps, j. pol., l., s. 

632. Rejestracja. Akta personalne. 
Radzymin. Gmina Żydowska (Komitet Żydowski). 
          Wykazy imienny Żydów zamieszkujących w Radzyminie. Zał. 
sprawozdania kasowe GŻ za okres czerwiec-październik 1945 r.; 
sprawozdanie z działalności KŻ za okres listopad-grudzień 1945 r. 
                        1945-1946, rkps, j. pol., l., s. 

633. Rejestracja. Akta personalne. 
Raszyn. 
          Wykaz imienny Żydów. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. 

634. Rejestracja. Akta personalne. 
Ropczyce. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Ropczycach (dawni 
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mieszkańcy Dębicy). 
                        1945, rkps, j. pol., l., s. 

635. Rejestracja. Akta personalne. 
Rypin. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów zamieszkujących w Rypinie. Wykaz osób 
przybyłych w dn. 17.03.1946 r. z obozu w Sztutowie (Stutthoff) i dn. 
21.03.1946 r. z obozu Cieszyn (pow. brodnicki). 
                        1945, rkps, j. pol., l., s. 

636. Rejestracja. Akta personalne. 
Rzeszów. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów. 
                        1945-1946, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

637. Rejestracja. Akta personalne. 
Sanok. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów. 
                        1944-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

638. Rejestracja. Akta personalne. 
Sędziszów. 
          Wykaz imienny mieszkańców Sędziszowa i Czarnej. 
                        1944, rkps, j. pol., l., s. 

639. Rejestracja. Akta personalne. 
Siedlce. Rejonowy Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów zamieszkujących w Siedlcach. Wykazy 
imienne dzieci; wykaz Polaków pomagających Żydom w czasie wojny. Zał. 
sprawozdanie z działalności KŻ; korespondencja 
                        1944-1946, b.d., rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

640. Rejestracja. Akta personalne. 
Siedlce. Rejonowy Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów zamieszkujących w Mordach, Sarnakach. 
                        1944, rkps, j. pol., l., s. 

641. Rejestracja. Akta personalne. 
Sierpc. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów. Zał. protokół z zebrania KŻ - 12.05.1946 r.; 
korespondencja.  
                        1946, rkps, j. pol., żyd., l., s. 

642. Rejestracja. Akta personalne. 
Sokołów Podlaski. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. 

643. Rejestracja. Akta personalne. 
Sosnowiec. Komitet Żydowski. 
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          Wykaz imienny ludności żydowskiej zarejestrowanej w Sosnowcu. 
                        1945, mps, j. pol., l., s. 

644. Rejestracja. Akta personalne. 
Sosnowiec. Ziomkostwo Żydów Warszawskich. 
          Wykaz imienny Żydów z Warszawy zarejestrowanych w Sosnowcu. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 

645. Rejestracja. Akta personalne. 
Strzegom. Miejski Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów z Czelabińska i Magnitogorska na dzień 
1 maja 1946 r. Wykaz imienny ludności żydowskiej w Strzegomiu. 
                        1946, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

646. Rejestracja. Akta personalne. 
Szczecin. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

647. Rejestracja. Akta personalne. 
Świdnica. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne repatriantów przybyłych do Świdnicy: 13 kwietnia i 
6 maja 1946 r. Wykazy imienne ludności żydowskiej w Świdnicy. 
                        1946, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

648. Rejestracja. Akta personalne. 
Wałbrzych. Komitet Żydowski. 
          Kwestionariusze rejestracyjne. 
                        1947, rkps, druk, j. pol., l., s. 

649. Rejestracja. Akta personalne. 
Wałbrzych. Komitet Żydowski. 
          Kwestionariusze rejestracyjne. 
                        1947, rkps, druk, j. pol., l., s. 

650. Rejestracja. Akta personalne. 
Wałbrzych. Komitet Żydowski. 
          Kwestionariusze rejestracyjne. 
                        1947, rkps, druk, j. pol., l., s. 

651. Rejestracja. Akta personalne. 
Wałbrzych. Komitet Żydowski. 
          Kwestionariusze rejestracyjne. 
                        1947, rkps, druk, j. pol., l., s. 

652. Rejestracja. Akta personalne. 
Wałbrzych. Komitet Żydowski. 
          Kwestionariusze rejestracyjne. 
                        1947, rkps, druk, j. pol., l., s. 
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653. Rejestracja. Akta personalne. 
Wałbrzych. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Wałbrzychu67. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. 

654. Rejestracja. Akta personalne. 
Wałbrzych. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Wałbrzychu zarejestrowanej 
podczas akcji macowej 16 marca-15 kwietnia 1947 r. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 

655. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych (zał. wykazy zatrudnionych 
w Komitetach Żydowskich, w warsztatach produkcyjnych, instytucjach, 
dzieci itd.) w Warszawie i okolicach. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

656. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej z następujących miejscowości: 
Baniocha, Bodzanów, Ciechanów, Falenica, Garwolin, Gąbin, Glinojeck, 
Gostynin, Góra Kalwaria, Grójec, Jabłonna, Legionowo, Łosice, Łowicz, 
Milanówek (i okolice), Mińsk Mazowiecki, Mława,  Nieporęt, Nowy Dwór, 
Otwock, Piaseczno, Piotrków Kujawski, Płock, Płońsk, Pruszków, Raciąż, 
Radziejów, Radzymin, Rypin, Sierpc, Tarczyn, Warka, Wiskitki, Zambrów. 
                        1945-1946, b.d., mps, j. pol., l., s. 

657. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji. 
          Karty rejestracyjne (brudnopisy). 
                        1945-1946, rkps, j. pol., l., s. 

658. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji. 
          Karty rejestracyjne (brudnopisy). 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

659. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji. 
          Karty rejestracyjne (brudnopisy). 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

660. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji. 

                                         
67 Brak stron. 
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          Karty rejestracyjne (brudnopisy). 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

661. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji. 
          Karty rejestracyjne (brudnopisy). 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

662. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji. 
          Karty rejestracyjne (brudnopisy). 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

663. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji. 
          Karty rejestracyjne (brudnopisy). 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

664. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji. 
          Karty rejestracyjne (brudnopisy). 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

665. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji. 
          Karty rejestracyjne (brudnopisy). 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

666. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. Wydział Ewidencji. 
          Karty rejestracyjne (brudnopisy). 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

667. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej z podziałem na zawody. 
                        1945, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 
667a. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej (ułożone w układzie 
chronologicznym – wg dat rejestracji?)68. 
                        1945-1947, rkps, j. pol., poszyt, s. 

668. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej. 
                        b.d., mps, j. pol., l., s. 

                                         
68 Dwa zeszyty, w pierwszym (1945 r.) zał. różne notatki (m.in. rachunki).  
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669. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej. 
                        b.d., mps, j. pol., l., s. 

670. Rejestracja. Akta personalne. 
Warszawa. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej (m.in. wykaz byłych więźniów 
obozów zamieszkałych w Warszawie, wykaz imienny mieszkańców baraków 
przy ul. Garwolińskiej 6 z 8 IX 1947 r.). 
                        1946-1947, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 

671. Rejestracja. Akta personalne. 
Węglów. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej w Węglewie. 
                        1947, mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu69, s. 

672. Rejestracja. Akta personalne. 
Wiskitki. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów zamieszkujących w Wiskitkach. 
                        1945-1946, rkps, j. pol., l., s. 

673. Rejestracja. Akta personalne. 
Włocławek. 
          Wykazy imienne Żydów zarejestrowanych (zał. wykazy zatrudnionych 
w Komitetach Żydowskich, w warsztatach produkcyjnych, instytucjach itd.) 
w różnych miastach: Brześć Kujawski, Dąbrowice, Dobrzyń, Kowal, 
Krośniewice, Lipno, Lubraniec, Przedecz, Włocławek. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

674. Rejestracja. Akta personalne. 
Włocławek. 
          Wykaz imienny Żydów zamieszkujących we Włocławku. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

675. Rejestracja. Akta personalne. 
Włocławek. Okręgowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny osób, które otrzymują paczki świąteczne. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

676. Rejestracja. Akta personalne. 
Wołomin. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów . Zał. Protokół z zebrania założycielskiego 
Komitetu Żydowskiego w Wołominie z 24 grudnia 1944 r. 
                        1944-1945, rkps, j. pol., l., s. 

                                         
69 Brak strony 1. 
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677. Rejestracja. Akta personalne. 
Wrocław. 
          Wykaz imienny Żydów zarejestrowanych we Wrocławiu (zał. wykaz 
pracowników Komitetu Żydowskiego). 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

678. Rejestracja. Akta personalne. 
Rychbach-Dzierżoniów (Wrocław). Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów przybyłych z ZSRR zamieszkałych w 
Rychbachu w miesiącu kwietniu 1946 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

679. Rejestracja. Akta personalne. 
Rychbach-Dzierżoniów (Wrocław). Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny ludności żydowskiej70. 
                        B.d., mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 

680. Rejestracja. Akta personalne. 
Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów przybyłych do Wrocławia w kwietniu 
1946 r. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

681. Rejestracja. Akta personalne. 
Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

682. Rejestracja. Akta personalne. 
Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

683. Rejestracja. Akta personalne. 
Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów niemieckich zarejestrowanych we Wrocławiu. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. 

684. Rejestracja. Akta personalne. 
Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska 71. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 
684a. Rejestracja. Akta personalne. 
Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Alfabetyczny wykaz imienny Żydów zamieszkałych na terenie 

                                         
70 Fragment. 
71 Fragment. 
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Dolnego Śląska. 
                        B.d., rkps, j. pol., poszyt, s. 

685. Rejestracja. Akta personalne. 
Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska 
(podany zawód)72. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

686. Rejestracja. Akta personalne. 
Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów z Warszawy zamieszkałych na terenie 
Dolnego Śląska. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

687. Rejestracja. Akta personalne. 
Wrocław. Wojewódzki Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne osób objętych pomocą materialną. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

688. Rejestracja. Akta personalne. 
Wyszogród. Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny zarządu KŻ. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

689. Rejestracja. Akta personalne. 
Zakroczym. 
          Wykazy imienne Żydów na terenie gminy Zakroczym. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

690. Rejestracja. Akta personalne. 
Ząbkowice. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów zamieszkujących w Ząbkowicach. Wykaz 
imienny repatriantów przybyłych z Omska. 
                        1946, b.d., rkps, j. pol., l., s. 

691. Rejestracja. Akta personalne. 
Zgorzelec (Zgorzelice). Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny repatriantów przybyłych do Zgorzelca. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

692. Rejestracja. Akta personalne. 
Zielona Góra. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Wykaz imienny Żydów zamieszkałych w Zielonej Górze. 
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

693. Rejestracja. Akta personalne. 
Ziębice (Ziembice). Komitet Żydowski. 

                                         
72 Brak stron. 
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          Wykazy imienne Żydów zamieszkujących w Ziębicach. Wykaz Żydów 
warszawskich w Ziębicach w dn. 24 lipca 1947 r. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

694. Rejestracja. Akta personalne. 
Żary. 
          Wykaz imienny repatriantów zarejestrowanych w Żarach. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 

695. Rejestracja. Akta personalne. 
Żary. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów zamieszkujących w Żarach (w tym transport 
repatriantów z Taszkientu z 10-12 lipca 1946 r.). Wykaz ofiarodawców na 
rzecz walczącego Jeszuwowi w Palestynie. 
                        1946, b.d., rkps, mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 

696. Rejestracja. Akta personalne. 
Żary. Powiatowy Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne Żydów biorących udział w wyborach do Sejmu 
Ustawodawczego w 1947 r. Zał. odezwa wyborcza Żydowskiego Komitetu 
Międzypartyjnego. 
                        1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

697. Rejestracja. Akta personalne. 
Żelechów. Komitet Żydowski. 
          Protokóły z zebrań Komitetu w grudniu 1944 r. Wykaz imienny 
ludności żydowskiej zamieszkałej na terenie Żelechowa w grudniu 1944 r. 
                        1944, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

698. Rejestracja. Akta personalne. 
Żyrardów. Komitet Żydowski. 
          Wykazy imienne ludności żydowskiej zamieszkałej na terenie 
Żyrardowa. Zał. protokół z zebrania KŻ w dn. 22.06.1946 r.; sprawozdanie z 
działalności KŻ w kwietniu 1946 r.  
                        1946, rkps, j. pol., l., s. 

699. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Spis ziomkostw w Polsce (liczba członków, wykazy imienne zarządów 
kół). 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

700. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
Polsce w granicach z 1939 r. (Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Golub, 
Grudziądz, Kalisz, Kałuszyn, Kłodawa, Lwów, Łódź, Międzyrzecz Podlaski, 
Mińsk Mazowiecki, Modrzejów, Przasnysz, Przemyśl, Rypin, Siemiatycze, 
Sokołów Podlaski, Sosnowiec, Warszawa, Włocławek, Żychlin) i 
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zamieszkałych po wojnie w Polsce. 
                        1946-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

701. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
Polsce w granicach z 1939 r. (Baranowicze, Brok, Brześć nad Bugiem, 
Dąbrowice, Drohiczyn, Druja, Druskienniki, Dubno, Głębokie, Korzec, 
Kowel, Lida, Łuck, Łuniniec, Nowogródek, Ostróg, Oszmiana, Pińsk, 
Podbrodzie) i zamieszkałych po wojnie w Polsce. 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

702. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
Polsce w granicach z 1939 r. (m.in. : Rokitno, Rożyszcze, Równe, Rudnik, 
Sarny, Stolin, Stołpce, Terespol, Wilno, Włodzimierz Wołyński, Złoczów) i 
zamieszkałych po wojnie w Polsce. 
                        1946-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

703. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
Polsce w granicach z 1939 r. (Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, 
Jedwabne, Łomża, Małkinia, Myszyniec, Oszmiana, Pułtusk, Suwałki, 
Szczuczyn, Wizna, Zambrów), a zamieszkałych po wojnie w różnych 
częściach Polski (m.in. Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Szczecin). 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

704. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach województwa śląskiego (Katowice) (Będzin, Bielsko-Biała, 
Chorzów, Chrzanów, Katowice, Mysłowice, Olkusz, Sosnowiec, Zawiercie), 
a zamieszkałych po wojnie w różnych częściach Polski (m.in. Dolny Śląsk, 
Górny Śląsk, Szczecin). 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

705. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach województwa kieleckiego (Busko-Zdrój, Chmielnik, Częstochowa, 
Działoszyce, Jędrzejów, Kielce, Książ Wielki, Miechów, Modrzejów, Nowy 
Korczyn, Opatów, Ostrowiec, Parczów (Parczew), Pińczów, Radom, 
Skarżysko, Staszów, Stopnica, Suchedniów, Szydłowiec, Szydłów, Wiślica, 
Włodzisław, Wojsławice, Włoszczowa, Wolbrom), a zamieszkałych po 
wojnie w różnych częściach Polski (m.in. Dolny Śląsk, Górny Śląsk, 
Szczecin). Zał. wykaz byłych mieszkańców Ostrowca odnalezionych na 
terenie Niemiec. 
                        1946, b.d., rkps, mps, j. ang., pol., l., s. 
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706. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykaz imienny byłych mieszkańców Krakowa zamieszkałych w tym 
mieście. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

707. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach województwa krakowskiego (Bochnia, Brzesko, Dąbrowa, Dębica, 
Gorlice, Grybów, Jasło, Jaworzno, Kraków, Krynica Zdrój, Mielec, 
Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oleszyce, Oświęcim, Pilzno, Rabka, 
Robczyce, Stary Sącz, Szczakowa, Tarnów, Trzebinia, Wadowice), a 
zamieszkałych po wojnie w różnych częściach Polski (m.in. Dolny Śląsk, 
Górny Śląsk, Szczecin). 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

708. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach województwa lubelskiego (Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm 
Lubelski, Dubienko, Frampol, Hrubieszów, Izbica, Janów Podlaski, 
Józefów,), a zamieszkałych po wojnie w różnych częściach Polski (m.in. 
Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Szczecin). 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

709. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach województwa lubelskiego (Komarów, Krasnobród, Lubartów, 
Lublin, Łęczna, Łuków, Michów, Międzyrzec Podlaski, Parczew), a 
zamieszkałych po wojnie w różnych częściach Polski (m.in. Dolny Śląsk, 
Górny Śląsk, Szczecin). 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

710. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach województwa lubelskiego (Puławy, Rejowiec, Sarnaki i Łosice, 
Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Włodawa, 
Zamość, Żelechów), a zamieszkałych po wojnie w różnych częściach Polski 
(m.in. Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Szczecin). 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

711. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Kartoteka byłych mieszkańców  Lwowa.                         
                        b.d., mps, druk, j. pol., l., s. 

712. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach przedwojennego województwa lwowskiego (Biecz, Borszczów, 
Borysław, Brody, Brzesk, Brzeżany, Buczacz, Cieszanów, Czortków, 
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Drohiczyn, Drohobycz, Dubiecko, Dynów, Gródek Jagielloński, Jaworów, 
Kałusz, Kolbuszowa, Kołomyja, Kopyczyńce, Lubaczów), a zamieszkałych 
po wojnie w różnych częściach Polski (m.in. Dolny Śląsk, Górny Śląsk, 
Szczecin). 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

713. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach przedwojennego województwa lwowskiego (Lwów, Mielnica, 
Monasterzyska, Mosty Wielkie, Nadwórna, Podwołoczyska, Pruchnik, 
Radziwiłłów, Rohatyn, Rudnik, Sambor, Sasów, Stanisławów, Stryj, 
Tarnopol, Tłumacz, Tłuste, Trembowla, Turka, Wiśniowiec, Zaleszczyki, 
Zbaraż, Złoczów, Żółkiew), a zamieszkałych po wojnie w różnych częściach 
Polski (m.in. Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Szczecin). 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

714. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach województwa łódzkiego (Aleksandrów, Bełchatów, Biała Rawska, 
Lipno, Łęczyca, Łódź, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, 
Radomsko, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, 
Wieruszów, Zduńska Wola, Zgierz), a zamieszkałych po wojnie w różnych 
częściach Polski (m.in. Kraków, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Szczecin). 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

715. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne członków ziomkostw miast małopolskich (byłej 
Galicji), mieszkańców Krakowa i Łodzi. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 

716. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykaz imienny byłych mieszkańców miast małopolskich (byłej 
Galicji), po wojnie osiadłych na Dolnym Śląsku. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

717. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach województwa przemyskiego i dawnego województwa lwowskiego 
(Bełz, Gorlice, Jarosław, Krosno, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, 
Majdan Kolbuszowski, Mościska, Narol, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, 
Radymno, Rawa Ruska, Ropczyce, Rozwadów, Rymanów, Rzeszów, 
Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne), a zamieszkałych po wojnie w różnych 
częściach Polski (m.in. Kraków, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Szczecin). 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., l., s. 

718. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienny byłych mieszkańców Warszawy, po wojnie osiadłych 
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w różnych częściach Polski. 
                        1946-1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

719. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienny byłych mieszkańców Warszawy, po wojnie osiadłych 
na Dolnym Śląsku. 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

720. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców Warszawy, po wojnie osiadłych 
w Szczecinie. 
                        1946-1947, mps,  j. pol., l., s. 

721. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykaz imienny byłych mieszkańców Warszawy, po wojnie osiadłych 
w Szczecinie. 
                        B.d., rkps, j. ang., pol., poszyt, s. 

722. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienny byłych mieszkańców Warszawy, po wojnie osiadłych 
w Warszawie. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

723. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach województwa warszawskiego (Ciechanów, Falenica, Goworowo, 
Grójec, Kałuszyn, Kosów-Telaki, Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, 
Mława, Nasielsk, Nowy Dwór, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Parysów, 
Płock, Płońsk), a zamieszkałych po wojnie w różnych częściach Polski (m.in. 
Kraków, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Szczecin). 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

724. Rejestracja. Ziomkostwa. Akta personalne. 
          Wykazy imienne byłych mieszkańców miejscowości leżących w 
granicach województwa warszawskiego (Przasnysz, Pułtusk, Radzymin, 
Radzyń Podlaski i Wohyń, Różan, Siedlce, Sierpc, Sokołów Podlaski, 
Stoczek, Węgrów, Warka, Wołomin, Wyszków), a zamieszkałych po wojnie 
w różnych częściach Polski (m.in. Kraków, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, 
Szczecin). 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

725. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Sprawozdanie przewodniczącego Komitetu Żydów w Feldafingu na 
temat sytuacji Żydów w Niemczech (18.08.1945 r.). Zał. protokół zebrania 
przedstawicieli były więźniów z obozów leżących na terenie Bawarii; statut 
Der Verband der Űberlebenden Juden in der Amerikanischen 
Besatzungszone. Wykaz imienny Żydów polskich zarejestrowanych w 
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Feldafingu (24.06.1945 r.)73. 
                        1945, mps, j. niem., pol., l., s. 

726. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Shārit ha-Plātah. Bavaria, t. 1, [Dachau] 1945. (wykazy imienne osób 
ocalałych z różnych obozów: Dachau, Freiman, Landsberg, Schleissheim, 
Penzing, St. Ottelia, Neustift, Feldafing, Pasing, Buchberg, Mittenwald, 
Garmisch). 
                        1945, druk, j. ang., niem., poszyt, s. 

727. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Shārit ha-Plātah. Bavaria. Buchenwald and others, t. 2, [Dachau] 
1945. (wykazy imienne osób ocalałych z różnych obozów: Türkheim, 
Mühldorf, Allendorf, Dilich, Harle, Sondheim, Mardorff, Frielendorf, Verna, 
Homberg, Kamer, Hasag-Altenborg, Ecksberg, Feldafing, Ampfing, 
Buchenwald, Weilheim, Lebenau, Hillersleben, Altotting, Benzheim, 
Garetsreid, Engenfelden, Nordhausen). 
                        1945, druk, j. ang., niem., poszyt, brak karty tytułowej i 
zakończenia74, s. 

728. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Shārit ha-Plātah, t. 3, [Dachau] 1945. (wykazy imienne osób ocalałych 
z różnych obozów: Bergen-Belsen, Salzwedel, Lebenau, Ebensee, 
Gardelegen, Rentzmüller, Oberföhring, Volary, Theresienstadt). 
                        1945, druk, j. ang., niem., poszyt, s. 

729. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Shārit ha-Plātah. t. 4, [br. m.w.] 1945. (wykazy imienne osób 
ocalałych z różnych obozów: Linz, Buchenwald, Dachau, Braunschweig, 
Mannheim, München-Gladbach, Oświęcim, Ditz, Mauthausen, Innsbrück, 
Celle, Föhrenwald, Neunburg, Regensburg i inne). 
                        1945, druk, j. ang., niem., poszyt, s. 

730. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Shārit ha-Plātah. Camp Feldafing (and others), t. 5, [St. Ottilien] 
1945. (wykazy imienne osób ocalałych z różnych obozów: Feldafing, 
Neustadt, Allach, Dachau, Frankfurt a. M., Stutthof, Friedrichsort, 
Auschwitz-Neustadt, Schwandorf, Homberg Kempten, Bad Aibling, 
München, Oberföhring, Landsberg, Garmisch-Partenkirchen) 
                        1946, mps, druk, j. ang., hebr., niem., pol., poszyt, s. 

731. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Shārit ha-Plātah. Bergen Belsen, t. 1, [Bergen-Belsen] 1945. (wykazy 

                                         
73 Fragment większego spisu (zachowały się s. 7-14), obejmującego także inne obozy lub inne grupy więźniów 
[?]. 
74 Brak stron obejmujących spisy ocalałych z obozów: Garetsreid, Engenfelden, Nordhausen, z obozu w 
Benzheim brak zakończenia. 
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imienne osób ocalałych z obozu w Bergen-Belsen). 
                        1945, druk, j. ang., hebr., niem., pol., poszyt, s. 

732. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Shārit ha-Plātah,  t. 1 (revised), An extensive list of survivors of Nazi 
tyranny published so that the lost may be found and the dead brought back to 
life,  Monachium 1946. (wykaz alfabetyczny) 
                        1946, druk, j. ang., hebr., niem., poszyt, s. 

733. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          She’erith hapletah. Jewish survivors in Celle, Germany. July 1945, 
br.m.w., [1945]. (wykaz alfabetyczny) 
                        1945, druk, j. ang., niem., pol., poszyt, s. 

734. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Register of Jewish survivors (Pinkas ha-nitsulim), t. 1, Jerusalem 1945. 
(wykazy alfabetyczne) 
                        1945, druk, j. ang., hebr., poszyt, s. 

734a. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Wykazy imienne byłych więźniów obozów75. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

735. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Lista obywateli polskich uratowanych z niemieckich obozów 
koncentracyjnych na skutek akcji hr. Folke Bernadotte, wyd. Polska Opieka 
Społeczna w Stockholmie, [Stockholm 1945]. (wykaz imienny w układzie 
alfabetycznym) 
                        1945, mps pow., j. pol., szwed., poszyt, s. 

736. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Lista obywateli polskich przybyłych z niemieckich obozów 
koncentracyjnych do Szwecji transportami UNRRA, wyd. Polska Opieka 
Społeczna w Stocholmie, [Stockholm 1945?]. (wykaz imienny w układzie 
alfabetycznym) 
                        1945-1946, mps pow., j. pol., szwed., poszyt, s. 

737. Rejestracja. Akta personalne. Obozy. 
          Wykaz imienny byłych więźniów obozu w Oświęcimiu, sporządzony 
przez Polski Czerwony Krzyż. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

738. Rejestracja. Akta personalne. Zagraniczne: Altötting. 
          Wykaz imienny sporządzony przez Jewish Information Office w 
Altötting. 
                        B.d., mps, j. ang., pol., l., s. 

                                         
75 Fragmenty. 
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739. Rejestracja. Akta personalne. Zagraniczne: Hillersleben k. Magdeburga. 
          Wykaz imienny Żydów przebywających w : Hillersleben k. 
Magdeburga. Zał. Wykazy osób: a) pozostałych w Belsen-Bergen; b) które 
wyjechały z Hillersleben na Zachód; c) które zmarły w (?); wykaz dzieci 
zabranych przez Agencję Żydowską celem wysłania do Palestyny. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

740. Rejestracja. Akta personalne. Zagraniczne: Innsbrück. 
          Wykaz imienny sporządzony przez Refugee Liaison Joint Committe 
Innsbrück w czerwcu 1945 r. 
                        1945, mps, j. niem., pol., l., s. 

741. Rejestracja. Akta personalne. Zagraniczne: Karaganda (ZSRR). 
          Wykazy imienne Żydów przybyłych z Karagandy do Berlina i 
Wiednia. 
                        1947, mps pow., j. ang., pol., l., s. 

741a. Rejestracja. Akta personalne. Zagraniczne: Rumunia. 
          Wykazy imienne Żydów polskich w Rumunii. 
                        1945, b.d., mps., j. pol., l., s. 

742. Rejestracja. Akta personalne. Zagraniczne: Szwecja. 
          List of Jews who have arrived in Sweden May 1st-June 25th 1945. With 
the compliments of the Jewish Congregation in Stockholm (Mosaiska 
Församlingen), Stochholm [1945] 
                        1945, mps pow.,  j. ang., poszyt, s. 

743. Rejestracja. Akta personalne. Zagraniczne: Szwecja. 
          8 List of Jews who have arrived in Sweden after June 26th 
1945.(Supplements follow) With the compliments of the Jewish Congregation 
in Stockholm (Mosaiska Församlingen), Stochholm [1945] 
                        1945, mps pow.,  j. ang., poszyt, s. 

744. Rejestracja. Akta personalne. Zagraniczne: Szwecja. 
          Wykazy imienne Żydów przybyłych do Szwecji od maja do listopada 
1947 r. 
                        1947, mps pow.,  j. ang., l., s. 

745. Rejestracja. Akta personalne. Zagraniczne: Węgry. 
          Wykaz imienny Żydów  zgłoszonych do dnia 3 lipca 1945 r. w 
Komitecie Opieki nad Uchodźcami Żydowskimi z Polski na Węgrzech . 
                        1945, mps, j. pol., l., s. 

746. Rejestracja. Akta personalne. Zagraniczne: Węgry. 
          Wykaz imienny Żydów  zarejestrowanych od 15 kwietnia do 15 
listopada 1945 r. w Komitecie Pomocy Żydom Polskim na Węgrzech 
(Budapeszt, listopad 1945). 
                        1945, mps, j. pol., poszyt, s. 
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747. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny osób zarejestrowanych na macę. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

748. Rejestracja. Akta personalne. 
          Korespondencja dotycząca rejestracji.  
                        1949-1950, rkps, mps, j. pol., l., s. 

749. Rejestracja. Akta personalne. 
          Korespondencja dotycząca rejestracji. Adresy, zmiany adresów. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

750. Rejestracja. Akta personalne. 
          Korespondencja dotycząca rejestracji. Adresy, zmiany adresów. 
                        1946-1950, rkps, mps, j. pol., l., s. 
 
VI. Materiały i korespondencja dotycząca poszukiwań osób zaginionych 
 

751. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Kartoteka osób poszukiwanych. (fragment)  
                        1946-1950, rkps, mps, druk, j. pol., l., s. 

752. Poszukiwania. Akta personalne. 
          „Liste der verstorbenen Juden polnischen Staatsangehörigkeit  in 
Konzentrationlagern Dachau und seine Zweigstellen in 1940-1945. 
Zusammengestellt auf Grund der deutschen K.Z.lager – Kartotheke durch die 
Jüdische Gemeinde Augsburg”. Opracowali: A. Feldmann, dr Adolf 
Gutfreund, dr Marek Parnas. (lipiec 1946 r.). Zał. „Zusatzliche Liste der 
verstorbenen Juden in den ersten Tagen nach der befreiung in 
amerikanischen Lazarett in Dachau”76.  
                        1946, mps, j. niem., l., s. 

753. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Memorial Dates Yorzait ot the Martyred Jews of Dachau,   compiled 
by Joel Zak, Josef Lindenberger and Jacob Silberstein, t. 1, Jews born in 
Lithuania, Latvia, Estonia nad White Russia, New York 194777. 
                        1947, mps pow., j. ang., niem., żyd., poszyt, s. 

754. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Memorial Dates Yorzait ot the Martyred Jews of Dachau,   compiled 
by Joel Zak, Josef Lindenberger and Jacob Silberstein, t. 2, Jews born in 
Poland, New York 194778. 
                        1947, mps pow., j. ang., niem., żyd., poszyt, s. 

                                         
76 Zob. Mikrofilm nr N-0619. 
77 Zob. Mikrofilm nr N-0619. 
78 Zob. Mikrofilm nr N-0619. 
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755. Poszukiwania. Akta personalne. 
          „Biuletyn Poszukiwanych Rodzin”, 1.01.1946, [nr 1]79. 
                        1946, mps, mps pow., j. pol., poszyt, l., s. 

756. Poszukiwania. Akta personalne. 
          „Biuletyn Poszukiwanych Rodzin”, 1.02.1946, [nr 2]80. 
                        1946, mps, mps pow., j. pol., poszyt, s. 

757. Poszukiwania. Akta personalne. 
          „Biuletyn Poszukiwanych Rodzin”, 1946, [nr 3]81. 
                        1946, mps, mps pow., j. pol., poszyt, s. 

758. Poszukiwania. Akta personalne. 
          „Biuletyn Poszukiwanych Rodzin”, 1946, [nr 4-5]. 
                        1946, mps, mps pow., j. pol., poszyt, s. 

759. Poszukiwania. Akta personalne. 
          „Biuletyn Poszukiwanych Rodzin”, 1946, [nr 4-5]82. 
                        1946, mps, mps pow., j. pol., poszyt, s. 

760. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Biuletyn Central Tracing Bureau UNRRA -  Intelligence Section: 
„Accession list of Records and Documents” (6.04.1946 r.). 
                        1946, mps pow., j. ang., poszyt, s. 

761. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Biuletyn Central Tracing Bureau UNRRA: „List of Jewish Missing 
Persons”, nr 12-13, 16-17. 
                        1946, mps pow., j. ang., l., s. 

762. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Biuletyn Central Tracing Bureau UNRRA: „List of Jewish Missing 
Persons”, nr 18-19. 
                        1946, mps pow., j. ang., l., s. 

763. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Biuletyn Central Tracing Bureau UNRRA: „List of Jewish Missing 
Persons”, nr 29-32. 
                        1946, mps pow., j. ang., l., s. 

764. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykazy imienne osób poszukiwanych. Spisy ogłoszone, m.in. w prasie 
(„Radio i Świat”). 
                        1945-1946, mps, j. pol., l., s. 

765. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykazy imienne osób poszukiwanych. Spisy ogłoszone, m.in. w prasie 

                                         
79 Nr 1 w dwóch egz. 
80 Nr 2 w czterech egz. 
81 Nr 3 w czterech egz. 
82 Nr 4-5 w czterech egz. 
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i audycjach radiowych. 
                        1945-1946, rkps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

766. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykaz imienny Żydów przebywających w obozach niemieckich na 
początku 1945 r. (odpis z list niemieckich). 
                        B.d., mps, j. niem., pol., l., s. 

767. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykaz imienny poszukiwanych i poszukujących. (fragment) 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 

768. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykaz osób poszukujących kontaktu z rodziną za granicą. (fragment) 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. 

769. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykaz imienny dzieci. 
                        1946, mps pow., j. ang., poszyt, s. 

770. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykazy imienne dzieci poszukujących rodzin: a) Spis dzieci 
odnalezionych na terenie Niemiec (mps, s. 10); b) Spis dzieci wyznania 
mojżeszowego odnalezionych na terenie Niemiec i poszukujących rodzin (s. 
15); c) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec i poszukujących rodzin 
(s. 9); d) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec i poszukujących 
rodzin (s. 5); e) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec i poszukujących 
rodzin (s. 12); f) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec i 
poszukujących rodzin (s. 9); g) Lista dzieci pochodzenia żydowskiego 
znalezionych na terenie Niemiec (mps, s. 3); h) Spis dzieci odnalezionych na 
terenie Niemiec i poszukujących rodzin (s. 6); i) Czy znacie krewnych tych 
dzieci? (s. 5); j) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec i 
poszukujących rodzin (s. 4); k) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec 
i poszukujących swych  rodzin (s. 4); l) Spis dzieci odnalezionych na terenie 
Niemiec i poszukujących rodzin (s. 3); ł) Spis dzieci odnalezionych na terenie 
Niemiec i poszukujących rodzin (s. 6); m) wykaz International Tracing 
Service (List 15, July, 1948, s. 6)83; n) wykaz Internation Refugee 
Organisation (s. 12). 
                        1948-1949, b.d., mps, mps pow., j. ang., niem., pol., l., s. 
 
770a. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykazy imienne dzieci poszukujących rodzin: ( a) Lista dzieci 
żydowskich przebywających na terenie Niemiec i poszukujących rodzin (s. 5); 
b) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec i poszukujących rodzin (s. 

                                         
83 2 egz. 
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10); c) Spis dzieci odnalezionych w obozach niemieckich i przewiezionych w 
1945 r. do Szwajcarii (s. 13); d) Spis dzieci poszukujących rodziny, a 
przebywających w Kibucu „Lochamej hagetaot” Lansberg – Bawaria (s. 6); 
e) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec i poszukujących rodzin (s. 4); 
f) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec i poszukujących rodzin (s. 3); 
g) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec i poszukujących rodzin (s. 
3); h) Spis dzieci odnalezionych na terenie Niemiec i poszukujących rodzin 
(s. 8); i) Spis dzieci odnalezionych i poszukujących rodzin (s. 6). 
                        1948, b.d., mps pow., j. pol., l., s. 

771. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykazy imienne osób poszukiwanych (m.in. przez Chief Rabbi’s 
Religious Emergency Council w Londynie) i wykazy osób odnalezionych. 
Zał. korespondencja i notatki dotyczące poszukiwań. 
                        1946, rkps, mps, mps pow., j. ang., pol., żyd., l., s. 

772. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Organizacja Żydów Polskich we Francji-Organisation des Juifs 
Polonais en France (Paryż-Lyon)– karty osób poszukiwanych. 
                        B.d., rkps, mps, druk, j. franc., pol., l., s. 

773. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Fédération des Juifs en France – wykaz osób poszukiwanych. 
                        B.d., mps, j. franc., l., s. 

774. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykaz imienny osób poszukiwanych przez rodziny znajdujące się w 
Szwecji. 
                        1945, mps, j. franc., l., s. 

775. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Karty osób poszukiwanych przez krewnych i znajomych 
zamieszkałych we Francji. 
                        B.d., mps, j. franc., l., s. 

776. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań (2 
styczeń-1 wrzesień 1946 r.). (l.dz. numery nieparzyste: 1-13973) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

777. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań (20 
wrzesień-30 grudzień 1946 r.). (l.dz. numery nieparzyste: 13979-22285) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

778. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań (2 
styczeń-30 sierpień 1946 r.). (l.dz. numery parzyste: 2-13228) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 



 

 99 

779. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań (30 
sierpień-28 grudzień 1946 r.). (l.dz. numery parzyste: 13230-18850) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

780. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań (13 
luty-31 sierpień 1946 r.). (l.dz. numery nieparzyste: 1a-14619a) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

781. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań (2 
styczeń-31 sierpień 1947 r.). (l.dz. numery nieparzyste: 1-16755) 
                        1947, rkps, j. pol., poszyt, s. 

782. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań (2 
styczeń-31 grudzień 1947 r.). (l.dz. numery parzyste: 2-11058) 
                        1947, rkps, j. pol., poszyt, s. 

783. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań (3 
styczeń-20 sierpień 1947 r.). (l.dz. numery nieparzyste: 1a-10187a) 
                        1947, rkps, j. pol., poszyt, s. 

784. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań (2 
styczeń-31 grudzień 1948 r.). (l.dz.: 1-6372) 
                        1948, rkps, j. pol., poszyt, s. 

785. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań. Listy 
o specjalnej treści. 
                        1946-1948, rkps, j. pol., poszyt, s. 

786. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
(l.dz. 1945: 356-1257) 
                        1945, rkps, j. pol., poszyt, s. 

787. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dzienniki korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy krajowe (22 sierpień-31 grudnia 1945 r.). (l.dz. „Kr” : 1-1110) 
                        1945, rkps, j. pol., poszyt, s. 

788. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy krajowe (8 czerwiec-28 sierpień 1946 r.). (l.dz. „Kr” : 3626-7630) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 
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789. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy krajowe (28 sierpień-31 grudzień 1946 r.). (l.dz. „Kr” : 7631-11630) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

790. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy krajowe (2 styczeń-12 grudzień 1947 r.). (l.dz. „Kr” : 1-4070) 
                        1947, rkps, j. pol., poszyt, s. 

791. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy krajowe (2 styczeń-31 grudzień 1948 r.). (l.dz. „Kr” : 1-2505) 
                        1948, rkps, j. pol., poszyt, s. 

792. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 1002-1014)84 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

793. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 2-79) 
                        1945, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

794. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 82-159) 
                        1945, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

795. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 161-260) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. pol., żyd., l., s. 

796. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 261-349) 
                        1945, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

797. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 351-480) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. niem., pol., żyd., l., s. 

798. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
84 Część korespondencji opisana w sierpniu i we wrześniu 1945 r., dalsze listy numerowano od nr 1. 
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Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 486-650) 
                        1945, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

799. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 651-777) 
                        1945, rkps, mps, j. franc., pol., ros., żyd., l., s. 

800. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 781-900) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

801. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 902-999) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

802. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 1001-1109) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

803. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy krajowe (11 październik-29 grudzień 1945 r.). (l. dz. „Kr”: 1-270)85 
                        1945-1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

804. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 1-14886) 
                        1945, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

805. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 150-26987) 
                        1945, rkps, mps, j. pol., l., s. 

806. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1945: 1-33 „zwroty”) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

807. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
85 Dziennik rejestrujący korespondecję WKŻ w Warszawie oznaczonej symbolem: „Kr”. Zawiera także wpisy z 
1946 r. oznaczonej symbolem „Kr”: 1-606 oraz symbolem „OS” z 1945: 1-16 i 1946: 1-132.  
86 Korespondencja WKŻ w Warszawie. 
87 j.w. 
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Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 194-5283)88 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

808. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 5501-5598) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

809. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 5601-5700) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

810. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 5701-5800) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

811. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 6301-6400) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

812. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 6401-6500) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., niem., żyd., l., s. 

813. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 6501-6600) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

814. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 6600a-6700) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

815. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 6701-6800) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

816. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 6801-6900) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

                                         
88 Jednostka złożona z pism pochodzących pierwotnie z różnych teczek. 
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817. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 6901-6986) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

818. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 7197-7300) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

819. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 7301-7400) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

820. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 7402-7500) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

821. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 7501-7599) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

822. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 7601-7699) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

823. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 7701-7800) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

824. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 7802-7900) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

825. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 7901-8000) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

826. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 8001-8099) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 
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827. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 8101-8200) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

828. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 8201-8299) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

829. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 8301-8399) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., franc., pol., ros., żyd., l., s. 

830. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 8400-8500) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

831. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 8501-8607) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

832. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 8801-8900) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

833. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 8901-8950) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

834. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 8951-9000) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

835. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 9001-9200) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

836. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 9201-9300) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 
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837. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 9503-9600) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

838. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 9601-9679) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

839. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 9681-9760) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

840. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 9761-9847) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

841. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 9851-9950) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

842. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 9951-11590) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

843. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 2901-1161589) 
                        1946-1947, rkps, mps, druk, j. franc., niem., pol., żyd., l., s. 

844. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 91-150 „zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., l., s. 

845. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 151-210 „zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

846. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
89 Korespondencja ta była zgromadzona w oddzielnym segregatorze. 
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Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 211-270 „zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

847. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe (sprawy zbiorowe). (l. dz. „Kr” 1946: 452-11575) 
                        1945-1947, mps, druk, j. ang., pol., żyd., l., s. 

848. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 1-18090) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

849. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 181-39891) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

850. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1946: 401-85192) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

851. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1947: 62-4106)93 
                        1948, rkps, mps, j. pol., l., s. 

852. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1-100) 
                        1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

853. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 101-200) 
                        1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

854. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 201-300) 
                        1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

855. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
90 Korespondencja WKŻ w Warszawie. 
91 j.w. 
92 j.w. 
93 Z 1947r. zachowało się tylko kilkanaście numerów korespondencji „krajowej”. 
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Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 301-399) 
                        1947-1948, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

856. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 401-499) 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

857. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 501-600) 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., ros., l., s. 

858. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 601-700) 
                        1948, rkps, mps, j. niem., pol., ros., żyd., l., s. 

859. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 702-800) 
                        1947-1948, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

860. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 804-893) 
                        1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

861. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 905-993) 
                        1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

862. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1002-1100) 
                        1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

863. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1101-1199) 
                        1947-1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

864. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1201-1297) 
                        1947-1948, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

865. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1301-1396) 
                        1947-1948, rkps, mps, fot., j. pol., ros., żyd., l., s. 

866. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1401-1500) 
                        1948, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

867. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1501-1600) 
                        1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

868. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1601-1700) 
                        1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

869. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1701-1800) 
                        1948, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

870. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1801-1950) 
                        1948, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

871. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 1951-2100) 
                        1948, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

872. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 2101-2250) 
                        1948, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

873. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 2251-2344) 
                        1948-1949, rkps, mps, fot., j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

874. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1948: 2354-2505) 
                        1948-1949, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

875. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe. 
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(l. dz. „Kr” 1949: 764-1064) 
                        1949-1950, rkps, mps, j. pol., l., s. 

876. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1950: 1-99) 
                        1949-1950, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

877. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1950: 105-200) 
                        1949-1950, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

878. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1950: 201-300) 
                        1949-1950, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

879. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1950: 307-500) 
                        1950, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

880. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1950: 505-640) 
                        1949-1950, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

881. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe. (l. dz. „Kr” 1950: 641-716) 
                        1949-1950, rkps, mps, j. ang., hebr., pol., żyd., l., s. 

882. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (wychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Odpowiedzi na listy krajowe od osób repatriowanych (1 czerwiec-31 
grudzień 1946 r.). (l. dz. „Rep”: 1-1705) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

883. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych (23 maj-19 październik 1946 r.). (l. 
dz. „Rep”: 1-2977)94 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 374 

884. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
94 Rękopis był pierwotnie błędnie włączony do zespołu Wydziału Repatriacji CKŻP, sygn. 320, j. 12. 
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Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 1-61) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

885. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 62-150) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

886. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 151-250) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

887. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 251-349) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

888. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 351-450) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

889. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 452-532) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., l., s. 

890. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 533-600) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

891. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 603-750) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

892. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 756-850) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

893. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 851-950) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

894. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 951-1185) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

895. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 1301-1400) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

896. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 1401-1499) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

897. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 1500-1600) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

898. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 1601-1700) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

899. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 1701-1800) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

900. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 1801-1900) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

901. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 1901-2000) 
                        1946, rkps, mps, j. niem., pol., l., s. 

902. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 2001-2100) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

903. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 2101-2200) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

904. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 2201-2300) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., ros., l., s. 

905. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 2301-2400) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

906. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 2401-2500) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

907. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 2501-2600) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

908. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 2605-2700) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

909. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 2701-2800) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

910. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 2801-2977) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

911. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 1-50 „zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

912. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 51-100 „zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

913. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe od osób repatriowanych. (l. dz. „Rep” 1946: 101-163 
„zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

914. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca) dotycząca poszukiwań. Odpowiedzi na 
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ustne zapytania. (l. dz. „ust. zgł.” 1946: 1-300) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

915. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca) dotycząca poszukiwań. Odpowiedzi na 
ustne zapytania. (l. dz. „ust. zgł.” 1946: 301-589a) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

916. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca) dotycząca poszukiwań dzieci. Zwroty 
krajowe. 
                        1947, mps, j. pol., l., s. 

917. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (lit. A-J) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

918. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (lit. K-O) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

919. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (lit. P-Z) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

920. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (lit. A-E) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

921. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (lit. F-G) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

922. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (lit. H-L) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

923. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (lit. M-R) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

924. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy krajowe i zagraniczne. (lit. S-T) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

925. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (lit. W-Z) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., l., s. 

926. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 45-342) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

927. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 356-500) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

928. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 502-650) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

929. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 651-750) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

930. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 751-850) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

931. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 851-950) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

932. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 951-1050) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

933. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 1051-1150) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

934. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
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i zagraniczne. (l. dz. 1945: 1151-1250) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

935. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 1251-1350) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

936. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 1351-1481) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

937. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 1534-1674) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., l., s. 

938. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 1773-1865) 
                        1944-1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

939. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 1904-2000) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

940. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 2001-2243) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., l., s. 

941. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 2301-2450) 
                        1944-1945, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

942. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 2467-2999)95 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

943. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 3238-3360)96 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

                                         
95 Korespondencja WKŻ w Warszawie. 
96 Korespondencja WKŻ w Warszawie. 
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944. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. 1945: 3413-3523)97 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., pol., ros., żyd., l., s. 

945. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (l. dz. 1945: 3525-3650) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

946. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (l. dz. 1945: 3653-3798) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

947. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (l. dz. 1945: 3801-3934) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

948. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne. (l. dz. 1945: 4098-4250)98 
                        1945, rkps, mps, fot., j. ang., pol., żyd., l., s. 

949. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1-100) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

950. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 101-200) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

951. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 201-300) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

952. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 301-400) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

953. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 

                                         
97 Korespondencja WKŻ w Warszawie. 
98 Wydaje się, że kontynuacją tej serii korespondencji w 1946 r. były listy oznaczone literą „W”. 
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i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 401-500) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

954. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 502-600) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

955. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 601-700) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., pol., żyd., l., s. 

956. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 701-800) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

957. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 801-860) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

958. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 901-1000) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

959. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1001-1100) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

960. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1101-1200) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

961. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1201-1300) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

962. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1301-1399) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

963. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
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i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1401-1497) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

964. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1502-1600) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

965. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1602-1700) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

966. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1701-1756) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

967. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1802-1882) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

968. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 1901-1945) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., 
s. 

969. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 2001-2100) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

970. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 2101-2200) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

971. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 2201-2293) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

972. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne. (l. dz. „W” 1946: 2301-2340) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

973. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Skorowidz do korespondencji dotyczącej poszukiwań Wojewódzkiego 
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Komitetu Żydowskiego w Lublinie – Wydział Poczty (wykaz imienny 
poszukiwanych i poszukujących). 
                        1945-1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

974. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w 
Lublinie. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

975. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w 
Lublinie. 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

976. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w 
Szczecinie (27 maj 1947-3 styczeń 1948 r.). (l.dz. „Pr. Szcz.” : 1-2019) 
                        1947-1948, rkps, j. pol., poszyt, s. 

977. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1-100) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

978. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 101-200) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

979. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 201-299) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

980. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 301-400) 
                        1946-1947, rkps, mps, fot., j. czes., pol., ros., żyd., l., s. 

981. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
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dz. „Pr. Szcz” 1947: 401-500) 
                        1947, rkps, mps, fot., j. pol., ros., żyd., l., s. 

982. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 501-600) 
                        1947, rkps, mps, j. niem., pol., ros., żyd., l., s. 

983. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 801-875) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

984. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 876-950) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

985. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 951-1030) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. niem., pol., ros., żyd., l., s. 

986. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1031-1120) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

987. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1121-1210) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

988. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1211-1285) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

989. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
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dz. „Pr. Szcz” 1947: 1286-1360) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

990. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1361-1440) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

991. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1441-1520) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

992. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1521-1600) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

993. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1601-1697) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. niem., pol., ros., żyd., l., s. 

994. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1702-1824) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

995. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1825-1880) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

996. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
dz. „Pr. Szcz” 1947: 1881-1970) 
                        1946-1947, rkps, mps, fot., j. pol., ros., żyd., l., s. 

997. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Szczecinie. (l. 
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dz. „Pr. Szcz” 1947: 1971-2019) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

998. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Warszawie. 
                        1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., ros., l., s. 

999. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji (22 
sierpień-27 grudzień 1945 r.). (l. dz. „U”: 1-200) 
                        1945, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1000. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji (7 
styczeń-23 grudzień 1946 r.). (l. dz. „U”: 1-494) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1001. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (l. dz. 
„U” 1945: 1-60) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., perski, pol., ros., żyd., l., s. 

1002. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (l. dz. 
„U” 1945: 61-120) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., 
s. 

1003. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (l. dz. 
„U” 1945: 121-200) 
                        1945, rkps, mps, druk, j. ang., pol., l., s. 

1004. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (l. dz. 
„U” 1945: 1-17 „zwroty”) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., l., s. 

1005. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (l. dz. 
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„U” 1946: 1-100) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1006. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (l. dz. 
„U” 1946: 101-198) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

1007. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (l. dz. 
„U” 1946: 209-300) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1008. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (l. dz. 
„U” 1946: 301-400) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., franc., niem., pol., ros., l., s. 

1009. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (l. dz. 
„U” 1946: 402-494) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., ros., l., s. 

1010. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (l. dz. 
„U” 1946: 1-12 „zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., l., s. 

1011. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od osób prywatnych, urzędów i instytucji. (zawiadomienia o 
otrzymaniu przekazu bankowego – listy nie odebrane przez adresatów). (l. 
dz. „U” 1945-1946)99 
                        1945-1946, rkps, mps, mps pow., druk, j. ang., pol., l., s. 

1012. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1945: 1001-1008)100 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

                                         
99 Korespondencja WKŻ w Warszawie. 
100 Część korespondencji opisana w sierpniu i we wrześniu 1945 r., dalsze listy numerowano od nr 1. 
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1013. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1945: 1-16)101  
                        1945, rkps, mps, j. franc., pol., l., s. 

1014. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych 
(Czerwony Krzyż). (l. dz. „OS” 1945: (4)500 (1-200)  
                        1945, rkps, mps, druk, j. ang., franc., hiszp., niem., pol., port., 
l., s. 

1015. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych 
(Czerwony Krzyż). (l. dz. „OS” 1945: (4)500 (201-512)  
                        1945, rkps, mps, druk, j. ang., franc., hiszp., niem., pol., port., 
l., s. 

1016. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych 
(Czerwony Krzyż). (l. dz. „OS” 1945: (4)500 (616-1076)  
                        1945, rkps, mps, druk, j. ang., arabski, franc., hiszp., niem., 
pol., rum., włos., żyd.,  l., s. 

1017. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1945: (4)501-(4)559)  
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., l., s. 

1018. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1945: (4)560-(4)594)  
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., pol., l., s. 

1019. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1945: 1-4 „zwroty”)  
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., l., s. 

                                         
101 Zob. dziennik tej korespondencji razem z serią korespondencji krajowej WKŻ w Warszawie („Kr”). 
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1020. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1946: 1-12)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., hiszp., pol., l., s. 

1021. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1946: 13-77)  
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., l., s. 

1022. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1946: 79-141)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1023. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (1-400)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1024. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (401-800)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1025. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (801-1200)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1026. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (1201-1400)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1027. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (1401-1700)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 
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1028. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (1701-2000)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1029. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (2001-2400)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1030. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (2401-2600)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1031. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (2601-2800)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1032. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (2801-3000)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1033. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (3001-3200)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1034. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (3201-3400)  
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1035. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (3401-3520)  
                        1945-1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., niem., pol., l., s. 
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1036. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (4000-4400)  
                        1945-1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., niem., pol., l., s. 

1037. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (British 
Red Cross). (l. dz. „OS” 1946: 142 (4401-4637)  
                        1945-1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., włos., l., s. 

1038. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1946: 143-200) 
                        1946, rkps, mps, mps pow., druk, j. ang., franc., niem., pol., l., 
s. 

1039. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1946: 201-254)  
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., l., s. 

1040. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1946: 258-350)  
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1041. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych 
(Czerwony Krzyż). (l. dz. „OS” 1946: 257 (1-985)  
                        1945-1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., niem., pol., l., s. 

1042. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych 
(Czerwony Krzyż). (l. dz. „OS” 1946: 257 (1001-1415)  
                        1945-1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., hiszp., niem., pol., 
l., s. 

1043. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych 
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(Czerwony Krzyż). (l. dz. „OS” 1946: 257 (2006-3200)  
                        1945-1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., niem., pol., l., s. 

1044. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych 
(Czerwony Krzyż). (l. dz. „OS” 1946: 257 (3207-3698)  
                        1945-1947, rkps, mps, druk, j. ang., franc., niem., pol., l., s. 

1045. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych 
(Czerwony Krzyż). (l. dz. „OS” 1946: 257 (3701-4713)  
                        1945-1947, rkps, mps, druk, j. ang., franc., niem., pol., l., s. 

1046. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (Comité 
International de la Croix-Rouge). (l. dz. „OS” 1946: 259 (7-496)  
                        1945-1947, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1047. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (Comité 
International de la Croix-Rouge). (l. dz. „OS” 1946: 259 (503-1099)  
                        1945-1947, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., l., s. 

1048. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (Comité 
International de la Croix-Rouge). (l. dz. „OS” 1946: 259 (1105-1600)  
                        1945-1947, rkps, mps, druk, j. ang., franc., hiszp., niem., pol., 
l., s. 

1049. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (Comité 
International de la Croix-Rouge). (l. dz. „OS” 1946: 259 (1601-2100)  
                        1945-1947, rkps, mps, druk, j. ang., franc., hiszp., niem., pol., 
l., s. 

1050. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (Comité 
International de la Croix-Rouge). (l. dz. „OS” 1946: 259 (2103-2998)  
                        1945-1947, rkps, mps, druk, j. ang., franc., hiszp., niem., pol., 
l., s. 
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1051. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (Comité 
International de la Croix-Rouge). (l. dz. „OS” 1946: 259 (3003-3622)  
                        1945-1947, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., żyd., l., s. 

1052. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1946: 351-405)  
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., pol., l., s. 

1053. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1946: 1-10 „zwroty”)  
                        1946, rkps, mps, j. pol., żyd., l., s. 

1054. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy krajowe i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych. (l. dz. 
„OS” 1946: 1-100)102  
                        1945-1946, rkps, mps, druk, j. ang., pol., l., s. 

1055. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service Child Search Branch).  
                        1949, mps, mps pow., j. ang., pol., l., s. 

1056. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1949, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1057. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1949, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1058. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 

                                         
102 Korespondencja WKŻ w Warszawie. 
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Tracing Service).  
                        1949, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1059. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1949, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1060. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1949, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1061. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1949, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1062. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1949, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1063. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1949, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1064. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1949, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1065. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service). Zał. wykazy zbiorowe (fragmenty). 
                        1949, mps, mps pow., j. ang., niem., l., s. 

1066. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
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Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1067. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1068. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1069. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1070. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1071. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1072. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1073. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1074. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
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Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1075. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1076. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1077. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1078. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1079. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1080. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1081. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy krajowe 
i zagraniczne od instytucji i organizacji społecznych (IRO-International 
Tracing Service).  
                        1950, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1082. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy zagraniczne (25 sierpień-31 grudzień 1945 r.). (l.dz. „I” : 1-686) 
                        1945, rkps, j. pol., poszyt, s. 
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1083. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy zagraniczne (8 styczeń-31 grudzień 1946 r.). (l.dz. „I” : 1-1700) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1084. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy zagraniczne (3 styczeń-31 grudzień 1948 r.). (l.dz. „I” : 1-1271) 
                        1948, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1085. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 2-99) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., pol., żyd., l., s. 

1086. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 101-200) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1087. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 202-299) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., pol., węg., żyd., l., s. 

1088. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 301-400) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1089. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 401-442) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., hebr., niem., pol., ros., żyd., l., 
s. 

1090. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 443) 
                        1945, rkps, mps, j. franc., pol., l., s. 

1091. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 445-470) 
                        1945, rkps, mps, druk, j. ang., franc., pol., żyd., l., s. 

1092. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 471-550) 
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                        1945, rkps, mps, fotokop., j. ang., franc., niem., pol., ros., 
żyd., l., s. 

1093. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 552-598) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1094. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 601-686) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1095. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1945: 1-19 „zwroty”) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1096. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1946: 7) 
                        1945-1946, rkps, mps, druk, j. ang., pol., l., s. 

1097. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1946: 26-583) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., l., s. 

1098. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1946: 645-885) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., l., s.  

1099. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1946: 886) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., , pol., l., s. 

1100. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1946: 989-1079) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., pol., l., s. 

1101. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1946: 1113-1286) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., czes., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1102. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1946: 1311-1693) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., l., s. 

1103. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 5-374) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1104. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 402-480) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., pol., żyd., l., s. 

1105. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 481-577) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1106. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 605-790) 
                        1947, rkps, mps, mps pow., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1107. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 801-899) 
                        1947, rkps, mps, fot., j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1108. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 901-1000) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., 
s. 

1109. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 1001-1099) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1110. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 1101-1200) 
                        1947, rkps, mps, fot., j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., 
s. 

1111. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 1201-1300) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 
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1112. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 1301-1400) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1113. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 1402-1500) 
                        1947, rkps, mps, druk, j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., 
s. 

1114. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 1501-1600) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1115. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 1601-1699) 
                        1947, rkps, mps, fot., j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1116. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 1701-1800) 
                        1947, rkps, mps, fot., j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., 
s. 

1117. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 1801-1900) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1118. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 1901-2000) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1119. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 2001-2100) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1120. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 2101-2196) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1121. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 2201-2300) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1122. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 2301-2400) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1123. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 2401-2500) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1124. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 2501-2600) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1125. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 2602-2700) 
                        1947, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1126. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1947: 2701-2777) 
                        1947, rkps, mps, fot., j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1127. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1949: 508-762) 
                        1947, rkps, mps, druk, j. pol., żyd., l., s. 

1128. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1950: 3-174) 
                        1949-1950, rkps, mps, fot., j. ang., pol., l., s. 

1129. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1950: 71-140) 
                        1949-1950, rkps, mps, j. franc., ang., pol., l., s. 

1130. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1950: 141-195) 
                        1949-1950, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1131. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1950: 202-299) 
                        1949-1950, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1132. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1950: 302-400) 
                        1949-1950, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1133. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1950: 401-500) 
                        1950, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1134. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy zagraniczne. (l. dz. „I” 1950: 505-610) 
                        1950, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1135. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dzienniki korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań (29 
sierpnia 1945-31 grudnia 1946 r.). (l.dz. „AP” 1945: 1-621; 1946: 1-1423) 
                        1945-1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1136. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1945: 1-100) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1137. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1945: 101-199) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1138. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1945: 203-300) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. ang., pol., żyd., l., s. 

1139. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1945: 301-398) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1140. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1945: 404-450) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., franc., hiszp., niem., pol., żyd., 
l., s. 

1141. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1945: 451-500) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., hiszp., niem., pol., żyd., l., s. 

1142. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1945: 501-540) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., hiszp., niem., pol., żyd., l., 
s. 

1143. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1945: 542-579) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., hiszp., pol., żyd., l., s. 

1144. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1945: 581-620) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1145. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1945: 1-21 „zwroty”) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., hiszp., niem., pol., żyd., l., s. 

1146. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Ameryki Południowej. (l. dz. „AP” 1946: 6-1412) 
                        1945-1946, rkps, mps, fotokop., j. franc., hiszp., pol., ros., 
żyd., l., s. 

1147. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii (24 sierpień-15 listopad 1945 r.). (l.dz. „A”: 1-968) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1148. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii (2 stycznia4 sierpień-31 grudnia 1946 r.). (l.dz. 
„A”: 1-1720) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1149. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii (3 stycznia-29 grudnia 1948r.). (l.dz. „A” i „P”: 1-
429)103 
                        1948, rkps, j. pol., poszyt, s. 

                                         
103 Dziennik zawiera również korespondencję przychodzącą z Palestyny (Izraela). 
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1150. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 1-80) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1151. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 81-150) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1152. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 152-300) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1153. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 301-400) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1154. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 401-499) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1155. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 505-600) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1156. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 601-700) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1157. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 701-800) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1158. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 801-900) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1159. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 901-1000) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 
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1160. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 1001-1024)104 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1161. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 1025-1100) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1162. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 1101-1200) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1163. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 1201-1300) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1164. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 1301-1380) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1165. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1945: 1381-1435) 
                        1945-1946, rkps, mps,  j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1166. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 1-40) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1167. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 41-100) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1168. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 101-200) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1169. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
104 Korespondencja wymieszana z listami WKŻ w Warszawie. 
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Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 201-250) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1170. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 251-300) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1171. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 301-399) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1172. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 401-424) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1173. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 425-500) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1174. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 501-600) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1175. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 601-670) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1176. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 671-729) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1177. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 730-731) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., l., s. 

1178. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 732-800) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1179. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 801-874) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1180. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 875-900) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., l., s. 

1181. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 902-1000) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1182. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 1001-1050) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1183. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 1051-1100) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1184. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 1101-1200) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1185. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 1201-1300) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1186. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 1301-1400) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1187. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 1401-1500) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1188. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 1501-1600) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1189. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane z Anglii. (l. dz. „A” 1946: 1601-1720) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1190. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii (2 styczeń-31 grudzień 1946 r.). (l.dz. „F” 
: 1-2366) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1191. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1945: 18001-18039)105 
                        1945, rkps, mps, fot., j. franc., pol., żyd., l., s. 

1192. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1945: 1-150) 
                        1945, rkps, mps, j. franc., pol., ros., żyd., l., s. 

1193. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1945: 152-300) 
                        1945, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1194. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1945: 301-450) 
                        1945, rkps, mps, druk, fot., j. ang., franc., pol., żyd., l., s. 

1195. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1945: 451-580) 
                        1945, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1196. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1945: 551-650) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1197. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1945: 651-749) 
                        1945, rkps, mps, druk, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1198. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1945: 750-860) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. franc., pol., ros., żyd., l., s. 

                                         
105 Część korespondencji z Francji opisana w sierpniu 1945 r., dalsze listy numerowano od nr 1. 
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1199. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1945: 862-1074) 
                        1945-1946, rkps, mps, druk, j. ang., franc., hiszp., niem., pol., 
żyd., l., s. 

1200. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1945: 1-45 „zwroty”) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1201. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1-200)106 
                        1945-1946, rkps, mps, j. franc., pol., l., s. 

1202. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 201-299) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1203. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 301-560) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. franc., pol., żyd., l., s. 

1204. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 569-700) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. franc., pol., ros., żyd., l., s. 

1205. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 701-870) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1206. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 871-940) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. czes., franc., niem., pol., ros., żyd., l., 
s. 

1207. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 941-1000) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., ros., żyd., l., s. 

                                         
106 Korespondencja wymieszana z listami WKŻ w Warszawie. 
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1208. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1001-1100) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1209. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1101-1200) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1210. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1201-1249) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. franc., pol., żyd., l., s. 

1211. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1251-1300) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1212. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1302-1349) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., ros., żyd., l., s. 

1213. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1351-1400) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1214. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1401-1499) 
                        1945-1946, rkps, mps, druk, fot., j. franc., pol., żyd., l., s. 

1215. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1512-1589) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1216. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1617-1692) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1217. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1701-1750) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., niem., pol., żyd., l., s. 
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1218. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1751-1800) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1219. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1801-1859) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. franc., pol., żyd., l., s. 

1220. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1860) 
                        1946, rkps, mps, druk, j. franc., pol., l., s. 

1221. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1861-1900) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1222. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1901-1936) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. franc., pol., żyd., l., s. 

1223. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 1937-1999) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1224. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 2001-2074) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1225. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 2075-2100) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., l., s. 

1226. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 2101-2186) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1227. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 2187-2200) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 
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1228. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 2201-2263) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1229. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 2264) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., l., s. 

1230. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 2265-2300) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., żyd., l., s. 

1231. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Francji i Belgii. (l. dz. „F” 1946: 2302-2366) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1232. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy 
otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1945: 4-48) 
                        1945, rkps, mps, j. niem., pol., l., s. 

1233. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1945: 1-25 
„zwroty”) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., l., s. 

1234. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 4-100) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1235. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 101-
200) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1236. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 201-
300) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1237. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 287) 
                        1946, mps pow., j. ang., niem., pol., l., s. 

1238. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 302-
400) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1239. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 401-
499) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1240. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 421) 
                        1946, mps, mps pow., j. ang., niem., pol., l., s. 

1241. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 501-
599) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1242. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 506) 
                        1946, mps pow., j. ang., niem., pol., l., s. 

1243. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 600-
871) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1244. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 616) 
                        1946-1947, mps, mps pow., j. ang., l., s. 

1245. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze stref okupacyjnych niemieckich. (l. dz. „N” 1946: 1-631 
„zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1246. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dzienniki korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań (28 
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sierpnia-29 grudnia 1945 r.). Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l.dz. „P” : 
1-2098) 
                        1945, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1247. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań (2 
stycznia 1946-2 stycznia 1947 r.). Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l.dz. 
„P” : 1-2779) 
                        1946-1947, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1248. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1001-1018)107 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1249. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 2-198) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., perski, pol., ros., żyd., l., s. 

1250. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 202-398) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., niem., perski, pol., żyd., l., s. 

1251. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 402-499) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., hebr., pol., żyd., l., s. 

1252. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 501-599) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1253. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 601-748) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., hebr., pol., ros., żyd., l., s. 

1254. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 753-897) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1255. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
107 Korespondencja WKŻ w Warszawie. 
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Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 900-1000) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., perski, pol., ros., żyd., l., s. 

1256. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1001-1100)  
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1257. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1102-1200) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1258. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1201-1300) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1259. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1301-1400) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. ang., hebr., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1260. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1401-1499) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1261. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1500-1599) 
                        1945-1949, rkps, mps, fot., j. ang., hebr., perski, pol., żyd., l., 
s. 

1262. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1602-1695) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., hebr., niem., pol., żyd., l., s. 

1263. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1702-1800) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., żyd., l., s. 

1264. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1801-1899) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., hebr., pol., ros., żyd., l., s. 

1265. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1901-2000) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., hebr., niem., pol., żyd., l., s. 

1266. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 2002-2098) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1267. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 1-50 „zwroty”) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

1268. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1945: 51-90 „zwroty”) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1269. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1-100) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., hebr., niem., pol., żyd., l., s. 

1270. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 101-200) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1271. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 204-298) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., hebr., perski, pol., żyd., l., 
s. 

1272. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 302-393) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1273. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 402-467) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1274. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 501-575) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1275. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 601-696) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1276. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 701-800) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., hebr., pol., żyd., l., s. 

1277. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 801-899) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., hebr., pol., żyd., l., s. 

1278. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 902-1000) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., hebr., niem., pol., żyd., l., 
s. 

1279. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1001-1100) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1280. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1103-1200) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1281. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1201-1300) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., hebr., niem., perski, pol., żyd., l., s. 

1282. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1301-1349) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1283. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1356-1400) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1284. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1401-1497) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., hebr., pol., ros., żyd., l., s. 

1285. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1498) 
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., hebr., żyd., l., s. 

1286. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1499-1598) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., pol., żyd., l., s. 

1287. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1601-1700) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., hebr., pol., żyd., l., s. 

1288. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1701-1750) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., hebr., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1289. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1717) 
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., hebr., pol., l., s. 

1290. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1751) 
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., hebr., pol., l., s. 

1291. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1752-1800) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1292. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1801-1900) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1293. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1901-1955) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1294. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1956-1957) 
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., hebr., pol., l., s. 

1295. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1958-1959) 
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., hebr., l., s. 

1296. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1960-2004) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., ros., l., s. 

1297. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2005-2046) 
                        1946, rkps, mps, druk, fot., j. ang., hebr., niem., pol., żyd., l., 
s. 

1298. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2047-2048) 
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., hebr., l., s. 

1299. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2049-2131) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., hebr., niem., perski, pol., żyd., l., 
s. 

1300. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2133) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., hebr., l., s. 

1301. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2134-2200) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., hebr., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1302. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2201-2300) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., hebr., pol., żyd., l., s. 

1303. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2301-2340) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., hebr., niem., pol., żyd., l., s. 

1304. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2341-2420) 
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., hebr., niem., pol., żyd., l., s. 
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1305. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2421-2500) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., hebr., pol., żyd., l., s. 

1306. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2501-2560) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., hebr., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1307. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2563-2625) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1308. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2626-2627) 
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., hebr., pol., l., s. 

1309. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2628-2700) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1310. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 2701-2779) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1311. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 1-50 „zwroty”) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1312. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 51-92108 „zwroty”) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., pol., żyd., l., s. 

1313. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 67-100 „zwroty”) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1314. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
108 Z nieznanych nam przyczyn występuje tu podwójna numeracja części korespondencji. 
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Listy otrzymane z Palestyny i Iranu. (l. dz. „P” 1946: 102-126 „zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1315. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dzienniki korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR (24 sierpnia 1945-19 grudnia 1946 r.). (l.dz. „R” 
1945: 1-650; 1946: 1-874) 
                        1945-1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1316. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1945: 1-150)109 
                        1945, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., uszkodzenia i ubytki 
tekstu, s. 

1317. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1945: 151-249)110 
                        1945, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., uszkodzenia i ubytki 
tekstu, s. 

1318. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1945: 252-400) 
                        1945, rkps, mps, fotokop., j. pol., ros., żyd., l., s. 

1319. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1945: 401-499) 
                        1945, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1320. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1945: 502-600) 
                        1945, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1321. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1945: 601-650) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. pol., ros., żyd., l., s. 

1322. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1945: 1001-1042) 
                        1945, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

                                         
109 Korespondencja  
 w Warszawie. 
110 Korespondencja wymieszana z listami WKŻ w Warszawie. 
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1323. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1945: 1-21 „zwroty”) 
                        1945, rkps, mps, fot., j. pol., ros., żyd., l., s. 

1324. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 1-50)111 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1325. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 51-130) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1326. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 132-250) 
                        1946, rkps, mps, j. franc., pol., ros., żyd., l., s. 

1327. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 251-350) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1328. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 352-450) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1329. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 451-500) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1330. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 501-600) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1331. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 601-700) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. niem., pol., ros., l., s. 

1332. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
111 Korespondencja wymieszana z listami WKŻ w Warszawie. 
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Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 702-800) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1333. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 801-874) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1334. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z ZSRR. (l. dz. „R” 1946: 1-24 „zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. pol., ros., żyd., l., s. 

1335. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji (14 sierpień-3 październik 1945 r. 112). (l.dz. „S”: 
10001-10835) 
                        1945, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1336. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji (2 styczeń 1946-2 styczeń 1947 r.). (l.dz. „S”: 1-
2257) 
                        1946-1947, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1337. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 1-68)113 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1338. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy 
otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 10032-10229) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., l., s. 

1339. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy 
otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 10230-10276) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1340. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy 
otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 10278-11182) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., szwed., żyd., l., s. 

1341. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
112 Brak dziennika z korespondencją za okres 3 październik-31 grudzień 1945 r. 
113 Korespondencja Wydziału Ewidencji KŻ w Warszawie. 
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Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 11742) 
                        1945-1946, mps, j. ang., pol., l., s. 

1342. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 11801-11900) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1343. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 11901-12000) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1344. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 12001-12080) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1345. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 12080-12140) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1346. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 1-40 „zwroty”) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1347. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1945: 41-87 „zwroty”) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., litewski, niem., pol., ros., 
żyd., l., s. 

1348. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 1-100) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1349. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 101-200) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1350. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 201-365) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1351. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 401-499) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1352. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 301-400) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1353. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 501-600) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1354. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 601-696) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1355. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 711-800) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1356. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 801-899) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1357. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 901-998) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1358. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 1035-1099) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1359. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 1101-1199) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1360. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 2000-2098) 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1361. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 2101-2199) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1362. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 2203-2257) 
                        1946-1947, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1363. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 1-70 „zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1364. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 71-130 „zwroty”) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1365. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy 
otrzymane ze Szwecji. (l. dz. „S” 1946: 1-22)114 
                        1946, mps, j. ang., niem., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 

1366. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dzienniki korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA (25 sierpnia-20 listopada 1945 r.). (l.dz. „USA” : 1-
1941)115 
                        1945, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1367. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA (2 styczeń-13 czerwiec 1946 r.). (l.dz. „USA” : 1-
3294) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1368. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA (13 czerwiec-31 grudzień 1946 r.). (l.dz. „USA” : 
3295-5024) 
                        1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1369. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Dziennik korespondencji (przychodzącej) dotyczącej poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA (2 styczeń-31 grudzień 1948 r.). (l.dz. „USA” : 1-
483) 
                        1948, rkps, j. pol., poszyt, s. 

                                         
114 Fragment korespondencji WKŻ w Warszawie. 
115 Dziennik za 1945 r. znajduje się w trzech zeszytach, trzeci zeszyt jest uszkodzony i zawiera wyłącznie wpisy: 
nr 1933-1941 z 20 listopada 1945 r., brak wpisów: 1942-2512. 
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1370. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 1-80)116 
                        1945, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1371. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 81-164)117 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1372. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 230-998)  
                        1945, rkps, mps, mps pow., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1373. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 1002-1057)118 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1374. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 1066-1360) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1375. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 1503-1600) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1376. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 1601-1700) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1377. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 1702-1800) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1378. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 1801-1900) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1379. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
116 Korespondencja WKŻ w Warszawie. 
117 Korespondencja WKŻ w Warszawie. 
118 Korespondencja wymieszana z listami WKŻ w Warszawie. 
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Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 1901-2000) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1380. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 2001-2099) 
                        1945, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1381. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 2101-2200) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1382. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 2201-2300) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1383. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 2301-2398) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1384. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 2401-2495) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1385. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 2502-2846) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1386. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 1-40 „zwroty”) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1387. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1945: 41-76 „zwroty”) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., pol., żyd., l., s. 

1388. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1-53119) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., pol., żyd., l., s. 

                                         
119 Korespondencja wymieszana z listami WKŻ w Warszawie. 
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1389. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 54-100120) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1390. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 102-199121) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1391. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 204-300) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1392. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 301-388) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1393. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 390-450) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., pol., żyd., l., s. 

1394. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 451-549) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1395. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 551-630) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1396. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 635-699) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1397. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 702-800) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1398. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 

                                         
120 Korespondencja wymieszana z listami WKŻ w Warszawie. 
121 Korespondencja wymieszana z listami WKŻ w Warszawie. 
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Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 801-880) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1399. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 881-965) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., ros., żyd., l., s. 

1400. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 966-1050) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1401. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1051-1120) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1402. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1121-1180) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1403. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1181-1270) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1404. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1271-1350) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1405. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1351-1420) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., hebr., niem., pol., żyd., l., s. 

1406. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1421-1500) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., hebr., pol., ros., żyd., l., s. 

1407. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1502-1600) 
                        1945-1946, rkps, mps, fot., j. ang., pol., żyd., l., s. 

1408. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1601-1699) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1409. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1701-1800) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., l., s. 

1410. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1801-1900) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1411. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 1901-2000) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1412. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 2001-2100) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1413. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 2101-2199) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1414. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 2201-2300) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1415. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 2301-2400) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1416. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 2401-2500) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1417. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 2501-2600) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1418. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
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Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 2602-2700) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1419. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 2701-2800) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1420. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 2802-2900) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1421. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 2901-2999) 
                        1945-1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1422. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3001-3100) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1423. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3101-3200) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1424. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3201-3297) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1425. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3302-3400) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1426. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3401-3481)122 
                        1946, rkps, mps, fot., j. ang., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1427. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3484-3550) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

                                         
122 Do listu Harrego Hellera zał. karta  od jego brata  Władysława (Wolfa) Hellera z 1.11.1940 r. ze stalagu XIA 
(rkps, j.pol.). 
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1428. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3551-3620)123 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1429. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3621-3700) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1430. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3703-3799) 
                        1945-1946, rkps, mps, druk, fot., j. ang., pol., żyd., l., s. 

1431. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3801-3900) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., franc., niem., pol., ros., żyd., l., s. 

1432. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 3901-4000) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1433. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 4001-4060) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1434. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 4061-4130) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1435. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 4132-4199) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., niem., pol., żyd., l., s. 

1436. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca poszukiwań. 
Listy otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1946: 4214-4642) 
                        1946, rkps, mps, j. ang., pol., żyd., l., s. 

1436a. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Listy 

                                         
123 Do listu Idy Newman zał. karta od jej brata Abrama Denenberga (data stempla 30.10.1940 r. w USA) z 
Warszawy (ul. Twarda 29 m. 71) (rkps, jid. w transkrypcie łacińskim). 
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otrzymane z USA. (l. dz. „USA” 1948: 56) 
                        1947-1948, rkps, j. żyd., l., s. 

1436b. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja (przychodząca) dotycząca poszukiwań. Telegramy. 
                        1945, rkps, mps, druk j. ang., pol., l., s. 
 
VII. Korespondencja (przychodząca) prywatna rozsyłana do adresatów 
przez Wydział Ewidencji i Statystyki 
 

1437. Sekretariat. Korespondencja prywatna. 
          Skorowidz alfabetyczny korespondencji prywatnej. Listy otrzymane w 
okresie sierpień 1945-lipiec 1946 r. 
                        1945-1946, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1438. Sekretariat. Korespondencja prywatna. 
          Skorowidz alfabetyczny korespondencji prywatnej. Listy otrzymane w 
okresie wrzesień 1946-styczeń 1947 r. 
                        1946-1947, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1439. Sekretariat. Korespondencja prywatna. 
          Skorowidz alfabetyczny korespondencji prywatnej. Listy otrzymane w 
okresie styczeń-grudzień 1947 r. 
                        1947, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1440. Sekretariat. Korespondencja prywatna. 
          Skorowidz alfabetyczny korespondencji prywatnej. Listy otrzymane w 
okresie styczeń-grudzień 1948 r. Zał. upoważnienie Geni Finkielsztejn do 
odbioru korespondencji prywatnej (16.07.1948 r.). 
                        1948, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1441. Sekretariat. Korespondencja prywatna. 
          Skorowidz alfabetyczny korespondencji prywatnej. Listy otrzymane w 
okresie styczeń-1949-kwiecień 1950 r. 
                        1949-1950, rkps, j. pol., poszyt, s. 

1442. Sekretariat. Korespondencja prywatna. 
          Korespondencja prywatna. Listy otrzymane w 1946 i 1947 r.124 
                        1946-1947, rkps, mps, druk, j. jid., niem., pol., ang., l., s. 
 
VII. Dublety „Wykazu alfabetycznego Żydów polskich” 
 

                                         
124 Z tej korespondencji zachowały się trzy listy z USA: z 1946 r. do Dawida Szklanego (nr 4 Sz/pr 46) i dwa z 
1947 r. - dokumenty dot. rodziny Framów (nr 95 F/pr 47) i list do Szymona Grubera (nr 3 G/pr 47) oraz listy 
niewysłane: Lidii Grütz (Wałbrzych) do różnych osób; Broni Zatorskiej (Wałbrzych); Hajnocha Szermana i 
Dawida Fefera. 
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1443. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1, sierpień 1945 r.). 
                        1945, mps, j. pol., poszyt (15125), s. 

1444. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 3, styczeń 1947 r.). 
Wykazy uzupełniające. Lit. A-K. 
                        1947, mps, j. pol., poszyt (5), s. 

1445. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1i 2, sierpień 1945 i 
styczeń 1946 r.). Województwo Białostockie - (3+6); Bydgoszcz, Gdańsk, 
Włocławek- (2+4). 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt (15), s. 

1446. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1 i 2, sierpień 1945 i 
styczeń 1946 r.). Województwo kieleckie. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt (2+4), s. 

1447. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Kraków. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt (6), s. 

1448. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1 i 2, sierpień 1945 i 
styczeń 1946 r.). Województwo krakowskie. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt (2+5), s. 

1449. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1 i 2, sierpień 1945 i 
styczeń 1946 r.). Województwo lubelskie. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt (3+6), s. 

1450. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Łódź. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt (2), s. 

1451. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Łódź. (1 egz. + 1 niekompletny) 
                        1946, mps, j. pol., poszyt (2), s. 

1452. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1 i 2, sierpień 1945 i 
styczeń 1946 r.). Województwo łódzkie- (1+4); województwo przemyskie – 

                                         
125 W j. 1443-1457 podano tu liczbę tomów składających się na daną j.a. 
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(2+4) 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt (11), s. 

1453. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1 i 2, sierpień 1945 i 
styczeń 1946 r.). Województwo Ślaskie. Katowice. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt (8), s. 

1454. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Województwo Ślaskie. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt (6), s. 

1455. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 1 i 2, sierpień 1945 i 
marzec 1946 r.). Warszawa. 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt (4+4), s. 

1456. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Warszawa „P” - dublety (4); województwo warszawskie (Lista nr 1 i 2, 
sierpień 1945 i styczeń-marzec 1946 r.). 
                        1945-1946, mps, j. pol., poszyt (1+4), s. 

1457. Dublety. Rejestracja. Akta personalne. 
          „Wykaz alfabetyczny Żydów polskich” (Lista nr 2, styczeń 1946 r.). 
Obozy. 
                        1946, mps, j. pol., poszyt (9), s. 
 
Aneks 
 

1458. Rejestracja. Akta personalne. 
          Karty rejestracyjne z KŻ w Żywcu (?)126. 
                        B.d., rkps, druk, j. pol., l., k. 38 

1459. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Korespondencja. 
                        1945-1946, rkps, mps, j. pol., l., s. 

1460. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Kartoteka. (fragment) 
                        1946, rkps, mps, druk, j. ang., l., k. 5. 

1461. Poszukiwania. Akta personalne. 
          Wykazy imienne osób poszukiwanych (ogłoszenia prasowe). 
                        1946, druk, j. ang., jid., niem., l., s. 

                                         
126 Zał. karty niewypełnione. 
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1462. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykaz imienny osób zamieszkałych w różnych miastach w Polsce. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s. 18.  stara sygn. WOS - 119 

1463. Rejestracja. Akta personalne. 
          Wykazy imienny osób zamieszkałych w różnych miastach w Polsce. 
(fragmenty) 
                        1948, b.d., rkps, mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 
18. 

1464. Akta organizacyne. 
          Korespondencja ogólna. 
                        1946, mps, j. pol., l., s. 4. 

1465. Statystyka ludności żydowskiej w Polsce. 
          Tabele statystyczne dotyczące ludności żydowskiej. Wprowadzenie do 
sprawozdania statystycznego (fragment). 
                        1947, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 4. 
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Tadeusz Epsztein 
 

Inwentarz akt Wydziału Ewidencji i Statystyki Centralnego Komitetu 
Żydów w Polsce 1945-1950 

 
Indeks geograficzny127 

 

                                         
127 Podano numery jednostek archiwalnych, gdzie występują wymienione nazwy (pominięto nazwę: Polska). 

Aktiubińsk – 548, 581 
Aleksandrów – 536, 714 
Allach - 730 
Allendorf - 727 
Altotting – 727, 738 
Ameryka Południowa – 1136-1146 
Ampfing - 727 
Anglia – 1147-1189 
Augsburg - 752 
Augustów - 703 
Auschwitz-Neustadt - 730 
Babiak - 600 
Bad Aibling - 730 
Baniocha – 568, 656 
Baranowicze - 701 
Bawaria – 725-727 
Belgia – 1190-1231 
Bełchatów – 537, 714 
Bełz - 717 
Benzheim - 727 
Bergen-Belsen – 522, 728, 731, 739 
Berlin - 741 
Będzin – 538, 560, 578, 704 
Biała (k. Bielska) - 583 
Biała Podlaska – 538a, 594, 708 
Biała Rawska - 714 
Białobrzegi - 582 
Białoruś - 753 
Biały Kamień - 539 
Białystok – 47, 76, 127-146, 483-

484, 534, 540-543, 615, 703, 1445 
Biecz – 583, 712 

Bielawa – 544 
Bielsk Podlaski – 541, 703 
Bielsko-Biała – 428, 577- 578, 704 
Bieżuń - 545 
Biłgoraj - 708 
Bobowa - 583 
Bochnia – 583, 707 
Bodzanów - 656 
Bodzentyn - 582 
Bolków - 546 
Borszczów - 712 
Borysław – 617, 712 
Braunschweig - 729 
Brazylia – 532-534 
Briańsk – 543 
Brody - 712 
Brok - 701 
Brwinów - 545 
Brzeg – 617 
Brzesk – 583, 712 
Brzesk Nowy - 583 
Brzesko - 707 
Brześć Kujawski - 673 
Brześć nad Bugiem - 701 
Brzeżany - 712 
Buchberg - 726 
Buchenwald – 727, 729 
Buczacz - 712 
Budapeszt – 746 
Busko-Zdrój - 705 
Bydgoszcz – 47, 76, 147-157, 485-

486, 547, 700, 1445 
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Bystrzyca - 548 
Bytom – 577-578 
Celle – 729, 733 
Charków - 617 
Chełm – 549, 594 
Chełm Lubelski - 708 
Chęciny - 582 
Chmielnik – 582, 705 
Chojnów - 550 
Chorzów – 551, 578, 704 
Chrzanów – 551a, 583, 704 
Ciechanów – 545, 552, 656, 723 
Cieszanów - 712 
Cieszyn (k. Brodnicy) – 635 
Czarna – 638 
Czelabińsk - 645 
Czerniowce - 617 
Częstochowa – 47, 76, 158-175, 

553-556, 705 
Czkałow (Orenburg) - 581 
Czortków - 712 
Dachau – 726, 728-730, 752-754 
Dąbie - 600 
Dąbrowa - 707 
Dąbrowa Górnicza – 557-578 
Dąbrowa Tarnowska - 583 
Dąbrowice – 673, 701 
Dębica – 583, 634, 707 
Dilich - 727 
Ditz - 729 
Dniepropietrowsk - 617 
Dobczyce - 583 
Dobromil - 617 
Dobrzyń - 673 
Drohiczyn – 701, 712 
Drohobycz – 617, 712 
Dubiecko - 712 
Dubienko - 708 
Dubno - 701 
Duszniki - 558 
Dynów - 712 

Działoszyce – 559, 582, 705 
Dzierżoniów – 560-561 
Ebensee - 728 
Ecksberg - 727 
Engenfelden - 727 
Estonia – 753 
Falenica (Warszawa) – 562, 656, 

723 
Feldafing – 725-727, 730 
Föhrenwald - 729 
Francja – 773, 775, 1190-1231 
Frankfurt a. M. - 730 
Freiman - 726 
Friedrichsort - 730 
Frielendorf - 727 
Frybork – 563 
Frydlant - 564 
Gardelegen - 728 
Garetsreid - 727 
Garmisch-Partenkirchen – 726, 730 
Garwolin – 176, 565, 656 
Gąbin – 545, 656 
Gdańsk – 47, 76, 177-190, 485-486, 

534, 700, 1445 
Gdynia - 700 
Glinojeck – 622, 656 
Gliwice – 428, 577-578 
Głębokie - 544 
Głuszyca (Gierzcze Puste) – 566 
Gniewoszów - 582 
Gniezno - 617 
Golub - 700 
Gorki – 558, 611 
Gorlice – 583, 707, 717 
Gostynin – 545, 567, 656 
Goworowo - 723 
Góra Kalwaria – 545, 568, 656 
Grodzisk Dolny – 591 
Grodzisk Mazowiecki - 569 
Gródek Jagielloński - 712 
Grójec – 568, 570, 656, 723 
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Grudziądz - 700 
Grybów - 707 
Guriew – 548, 581 
Harle - 727 
Hasag-Altenborg - 727 
Hillersleben k. Magdeburga – 727, 

739 
Homberg Kempten – 727, 730 
Hrubieszów – 594, 708 
Innsbrück – 729, 740 
Iran – 1246-1314 
Irena (Dęblin) - 574 
Izbica - 708 
Jabłonna - 656 
Janów Podlaski – 594, 708 
Jarosław – 571, 717 
Jasło - 707 
Jawor – 572 
Jaworów - 712 
Jaworzno – 583, 707 
Jedlińsk - 582 
Jedwabne - 703 
Jelenia Góra - 573 
Jeżów - 536 
Jędrzejów – 582, 705 
Jodłowa - 583 
Jordanów - 583 
Józefów - 708 
Kadłubówek – 622 
Kalisz – 191, 575, 600, 700 
Kałusz - 712 
Kałuszyn – 700, 723 
Kamer - 727 
Kamienna Góra – 576 
Karaganda - 741 
Katowice – 47, 192-211, 508, 534, 

577-578, 580, 704, 1453 
Kielce – 48, 487-489, 534, 582, 705, 

1446 
Kłodawa – 536, 700 
Kłodzko - 581 

Kolbuszowa – 583, 712 
Koło – 536, 600 
Kołomyja – 581, 712 
Komarów - 709 
Konin - 536 
Końskie - 537 
Kopyczyńce - 712 
Korzec - 701 
Kosów-Telaki - 723 
Kowal - 673 
Kowel - 701 
Kozienice - 582 
Kraków – 48, 76, 212-235, 490-493, 

534, 583-585, 707, 714-715, 717, 
723-724, 1447-1448 

Krasnobród - 709 
Krasnodar - 617 
Kraśnik - 594 
Krosno - 717 
Krośniewice - 673 
Krynica Zdrój - 707 
Krzeszowice - 583 
Książ Wielki – 583, 705 
Kutno – 545, 600 
Kzit-Orda (Kazachstan) - 617 
Landsberg – 726, 730 
Lebenau – 727-728 
Legionowo – 586, 656 
Legnica – 581, 587-590 
Lesko - 717 
Leżajsk – 591, 717 
Linz - 729 
Lipno – 673, 714 
Litwa – 753 
Londyn – 771 
Lubaczów – 712, 717 
Lubań – 592 
Lubartów – 574, 594, 709 
Lubawa - 593 



 

 177 

Lublin – 48, 76, 236-252, 426, 428, 
494-495, 534, 594-598, 709, 973-
975, 1449 

Lubraniec - 673 
Lwów – 700, 711, 713 
Lyon – 772 
Łańcut – 599, 717 
Łask - 536 
Łęczna - 709 
Łęczyca - 714 
Łomża – 543, 703 
Łosice – 656, 710 
Łotwa – 753 
Łowicz – 545, 600, 656 
Łódź – 48, 76, 253-272, 428, 496-

505, 534, 600-604, 700, 714-715, 
1450, 1452 

Łuck - 701 
Łuków – 594, 709 
Łuniniec - 701 
Magnitogorsk - 645 
Majdan Kolbuszowski - 717 
Maków Mazowiecki – 552, 723 
Małkinia - 703 
Małopolska – 715-716 
Mannheim - 729 
Mardorff - 727 
Mauthausen - 729 
Michów - 709 
Miechów – 583, 705 
Mielec – 583, 605, 707 
Mielnica - 713 
Międzyrzec Podlaski – 594, 700, 709 
Mikołajow - 566 
Milanówek – 606, 656 
Mińsk Mazowiecki – 607, 656, 700, 

723 
Mittenwald - 726 
Mława – 552, 608, 656, 723 
Modrzejów – 700, 705 
Monasterzyska - 713 

Mordy – 640 
Mosty Wielkie - 713 
Mościska - 717 
Mühldorf - 727 
München - 730 
München-Gladbach - 729 
Mysłowice – 578, 609, 704 
Myszyniec - 703 
Myślenice – 583, 707 
Nadwórna - 713 
Narol - 717 
Nasielsk - 723 
Neunburg - 729 
Neustadt - 730 
Neustift - 726 
Niemcy – 705, 725, 733, 766, 770, 

1232-1245 
Niemcza – 610 
Niepołomice - 583 
Nieporęt - 656 
Nisko - 717 
Nordhausen - 727 
Nowa Ruda - 611 
Nowa Sól – 612 
Nowe Miasto – 622 
Nowe Miasto k. Płońska - 613 
Nowy Dwór – 586, 614, 656, 723 
Nowy Korczyn - 705 
Nowy Sącz – 583, 707 
Nowy Targ – 583, 707 
Oberföhring – 728, 730 
Oleszyce - 707 
Olkusz – 583, 704 
Olsztyn – 48, 76, 274-284, 615-616 
Omsk – 690 
Opatów – 537, 705 
Opoczno - 537 
Opole - 617 
Osielec - 583 
Ostrowiec – 582, 618, 705 
Ostróg - 701 
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Ostrów Mazowiecka - 723 
Oszmiana – 701, 703 
Oświęcim – 583, 707, 729, 737 
Otwock – 285, 656, 723 
Ozorków – 619, 714 
Pabianice – 536, 600, 714 
Palestyna – 695, 739, 1246-1314 
Parczew – 574, 594, 709 
Parczów - 705 
Parysów - 723 
Paryż – 772 
Pasing - 726 
Penza - 558 
Penzing - 726 
Piaseczno - 656 
Pilzno – 583, 707 
Pińczów – 582, 705 
Pińsk - 701 
Piotrków – 286, 600, 620 
Piotrków Kujawski - 656 
Piotrków Trybunalski - 714 
Piotrolesie - 621 
Płock – 287, 656, 723 
Płońsk – 545, 622, 656, 723 
Podwołoczyska - 713 
Poznań – 48, 76, 288-294, 624 
Proszowice - 583 
Pruchnik - 713 
Pruszków – 295, 625, 656 
Przasnysz – 700, 724 
Przedecz - 673 
Przemyśl – 49, 296-309, 506-507, 

534, 626-628, 700, 717, 1452 
Przeworsk – 629, 717 
Puławy - 710 
Pułtusk – 703, 724 
Rabka - 707 
Raciąż – 622, 630, 656 
Radom – 49, 76, 582, 631, 705 
Radomsk - 600 
Radomsko – 537, 714 

Radymno - 717 
Radziejów - 656 
Radziwiłłów - 713 
Radzymin – 632, 656, 724 
Radzyń Podlaski – 594, 724 
Raszyn – 633 
Rawa Mazowiecka - 545 
Rawa Ruska - 717 
Regensburg - 729 
Rejowiec - 710 
Rentzmüller - 728 
Robczyce - 707 
Rohatyn - 713 
Rokitno - 702 
Ropczyce – 634, 717 
Rozwadów - 717 
Rożyszcze - 702 
Równe - 702 
Różan - 724 
Rudnik – 702, 713 
Rumunia – 741a 
Rychbach (Dzierżoniów) – 617, 678-

679 
Rymanów - 717 
Rypin – 622, 635, 656, 700 
Rzeszów – 627, 636, 717 
Salzwedel - 728 
Sambor - 713 
Sandomierz - 582 
Sanok – 637 
Saratow – 581, 611 
Sarnaki – 640, 710 
Sarny - 702 
Sasów - 713 
Schleissheim - 726 
Schwandorf - 730 
Sędziszów - 583 
Sędziszów – 638 
Siedlce – 639-640, 724 
Siemiatycze - 700 
Sieniawa – 571 
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Sieradz - 714 
Sierpc – 641, 656, 724 
Skała - 583 
Skarżysko – 582, 705 
Skierniewice - 714 
Sławków 
Słomniki - 583 
Sochocin – 622 
Sokołów Podlaski – 452, 700, 724 
Sondheim - 727 
Sosnowiec – 441-444, 578, 700, 704 
St. Ottilien – 726, 730 
Stanisławów – 617, 713 
Starachowice - 582 
Stary Sącz - 707 
Staszów - 705 
Stockholm – 735-736, 742 
Stoczek - 724 
Stolin - 702 
Stołpce - 702 
Stopnica - 705 
Stryj - 713 
Strzegom - 645 
Sucha - 583 
Suchedniów – 582, 705 
Suwałki – 541, 703 
Szczakowa – 583, 707 
Szczebrzeszyn - 710 
Szczecin – 49, 310-326, 646, 703-

705, 707, 709-710, 712-714, 717, 
720-721, 723-724, 976-997 

Szczuczyn - 703 
Sztutowo (Stutthoff) – 635, 730 
Szwecja – 523, 742-744, 774, 1335-

1365 
Szydłowiec – 582, 705 
Szydłów - 705 
Śląsk Dolny– 50, 534, 685-686, 703-

705, 707, 709-710, 712-714, 716-
717, 719, 723-724 

Śląsk Górny– 509-511, 534, 703-
705, 707, 709-710, 712-714, 717, 
723-724, 1453-1454 

Świdnica – 647 
Tarczyn - 656 
Tarnobrzeg - 717 
Tarnogród - 710 
Tarnopol - 713 
Tarnów – 76, 327-342, 583, 707 
Taszkient – 695 
Terespol - 702 
Theresienstadt - 728 
Tłumacz - 713 
Tłuste - 713 
Tomaszów Lubelski – 594, 710 
Tomaszów Mazowiecki – 600, 714 
Trembowla - 713 
Trzebinia – 583, 707 
Turek - 536 
Turka - 713 
Türkheim - 727 
Tuszów - 536 
Tykocin – 543 
Tyszowce - 710 
USA – 1366-1436 
Ustrzyki Dolne - 717 
Verna - 727 
Volary - 728 
Wadowice – 583, 707 
Wałbrzych – 617, 648-654 
Warka – 656, 724 
Warszawa –  
Warszawa – 49, 343-376, 427, 512-

518, 534, 655-670, 686, 700, 719-
722, 998, 1455-1456 

Warta - 536 
Weilheim - 727 
Węglów – 671 
Węgrów – 377, 724 
Węgry – 745-746 
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Wiedeń - 741 
Wieliczka - 583 
Wieluń – 536, 714 
Wieruszów - 714 
Wilno - 702 
Wiskitki – 656, 672 
Wiślica - 705 
Wiśniowiec - 713 
Wizna - 703 
Włocławek – 49, 378-399, 485-486, 

673-675, 700, 1445 
Włodawa – 594, 710 
Włodzimierz Wołyński - 702 
Włodzisław - 705 
Włoszczowa – 582, 705 
Wohyń - 724 
Wojsławice - 705 
Wolbrom - 583 
Wolbrom - 705 
Wołomin – 676, 724 
Wrocław (Rychbach-Dzierżoniów) – 

400-417, 617, 680-687 
Wyszków - 724 
Wyszogród – 688 
Zabrze - 578 
Zakroczym – 586, 689 
Zaleszczyki - 713 
Zambrów – 543, 656, 703 
Zamość – 594, 710 
Zawiercie – 578, 704 
Ząbkowice – 690 
Zbaraż - 713 
Zduńska Wola – 536, 600, 714 
Zelów - 600 
Zgierz – 536, 714 
Zgorzelec (Zgorzelice) - 691  
Zielona Góra – 692 
Ziębice – 693 
Złoczów – 702, 713 
Zmysłówka – 591 
ZSRR – 576, 610, 678, 1315-1334 

Zwoleń - 582 
Żabno - 583 
Żary – 418-424, 694-696 
Żelechów – 697, 710 
Żółkiew - 713 
Żychlin – 600, 700 
Żyrardów – 698 
Żywiec 


