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Akta różne – Francja
Meldunek dr T. Kiełpińskiego w sprawie nawiązania łączności z prasą
polską i próba ukierunkowania jej do pracy dla celów wojskowych MSW
(28.IV). Sprawa wydrukowania wywiadu w „Polsce Walczącej” – historia
wojska Polskiego we Francji

1940

hI

s
oli

1

czasokres

Akta tajne 1 – 109
1940
Zatwierdzenie oficerów do WB. Propagandy; tabela wykazu
internowanych żołnierzy w 9-ciu krajach Europy (stan z 1 VIII 40);
tłumaczenie polskie umowy polsko – brytyjskiej; meldunki o nastrojach
ukraińskich w Kanadzie; specjalny rozkaz oficerski N.W. o ewakuacji we
Francji; zagadnienie wstrzymania kolportażu pisma „Wiadomości Polskie”;
pismo NW zalecające kierunki propagandy. Tymczasowa organizacja pracy
kult.-oświatowej w oddziałach Szkocji (24 VIII); instrukcje, meldunki.
Delegowanie ks. dziekana A. Miodońskiego do prac propagandowych w
USA (1 VI). Projekty ulotek do Kraju, obsady placówek oświatowych –
zakres pracy, organizacja i składy osobowe jednostek propagandy; raporty i
omówienia prasy zagranicznej; cenzura

3

Akta tajne 6 – 498
Meldunki, sprawy obsad, finansowe, propaganda sowiecka na terenie W.B.,
sprawozdanie o sytuacji w Czechach (czeski MON), opracowanie dr Leona
Dmochowskiego o znaczeniu badań naukowych w czasie wojny.
Instrukcje, protokoły odpraw oświatowych, cenzura

1941

4

Akta tajne 509 – 900
Ramowy bilans pracy kult. – oświat. W oddziałach wojska polskiego w
Szkocji, sprawozdanie.
Pierwszy (lub jeden z pierwszych) projekt akcji propagandowej wśród
polskich oddziałów w Rosji, zagadnienie czeskie, cenzura.
Propaganda muzyczna – tłoczenie płyt w USA, oceny odczytów, uwagi o
„Dzienniku Polskim”, protokóły odpraw, nastroje w lotnictwie i I Korpusie.
Komunikat nr 1 dla wojskowych mających rodziny w Rosji.
Kwestia bałtycka, akcja propagandowa Andrzeja Zamoyskiego.
Zaniedbanie w pracy propagandowej wśród marynarzy.
Raport W. Podoskiego o wizycie gen. Sikorskiego w Kanadzie.
Sprawozdanie z działalności Biura Propagandy i Oświaty za I kwartał
1941r.
Odezwy z Kraju Kierownictwa Ruchu Mas Pracujących Polski.
Obszerny zarys zagadnienia akcji propagandowej w Ameryce Północnej.

1941

5

Akta tajne 915 – 1298
Schemat organizacji Wojskowego Biura Propagandy i Oświaty z projektem
organizacji pracy.
Uwagi Biura dotyczące sprawozdania 0.II „Stosunek społeczeństwa
brytyjskiego do spraw polskich”.
Elementy sowieckiej propagandy w Ameryce Północnej

1941
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Sytuacja wojskowa i konieczność zorganizowana propagandy w Ameryce
Południowej
Projekt organizacji Min. Oświaty i Propagandy
Raport (VIII 41) T. Kaszyckiego o sytuacji w strefie okupacji sowieckiej.
Notatka o ruchu Młodo – Rosyjskim.
Charakterystyki osób związanych z centralnymi organami ZSRR (Stefan
Jędrychowski, J. Sztachelski, M. Dziewicka)
Wytyczne dla propagandy w Rosji.
Sprawozdanie z działalności szefa duszpasterstwa WP wyznania
prawosławnego ks. F.W. Wicenika.
Protokół posiedzenia porozumiewawczego w sprawach żydowskich 9 I 42.
Sprawa publikacji Małego Rocznika Statystycznego.
Akta tajne 1307 – 1695
Cenzura materiałów do publikowania, przesyłanie materiałów dla
Portugalczyków, materiały biblioteczne dla placówki w Gibraltarze,.
Preliminarz budżetowy Biura Propagandy na 1942r.
Sprawozdanie z działalności propagandowo – oświatowej w PSZ za I-sze
półrocze 1941, protokół rewizji kasy Biura Propagandy (11 X 41)
Wytyczne szkolenia
Omówienia kontrowersyjnych artykułów, propaganda w Amer. Płn. i Płd.
Rozkaz – reorganizacja Wojskowego Biura Propagandy 15 XII 41
Raporty, sprawozdania, różne zarządzenia.

1941

7

Akta tajne 1311 – 1537
Sprawozdanie z Kanady za okres 1 VIII – 1 XII 41.
Sprawozdanie ze Środkowego Wschodu (42).
Sprawozdanie z akcji rekrutacyjnej w USA i Kanadzie.

1941 – 1942

8

Działalność wymierzona przeciw NW, protokół z konferencji prasowej 26
XI 41.
Notatka o anty – sikorskich nastrojach w armii w ZSRR.
Organizacja Działu Radiowego Min. Inf. I Dok. (29.IX.42)
Podsumowanie o stosunkach polsko – sowieckich gen. Sikorski 18.XI.42
Propaganda niemiecka o stosunkach polsko – sowieckich. Notatki
służbowe.
Zestawienie z interwencji u Brytyjczyków o pomoc dla AK 16-30.VIII.44.

1941 – 1944

9

Zarządzenie do prac przygotowawczych nad budżetem na rok 1942.
Propaganda w USA.
Teczka posiedzeń specjalnej komisji dotyczącej zbadania wyników prac
propagandowych na terenie jednostek wojskowych (1943).
Meldunki o nastrojach w wojsku w 1944r.
Wizyta „Pestek” w USA (1944). Schematy i instrukcje prac wśród
Amerykanów.
Projekty prac propagandowych wśród jeńców polskich w Niemczech.
Wyciągi z listów żołnierzy do
publikacji.

1941 – 1945
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Audycje radiowe dla jeńców.
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Akta tajne 1 – 392
Sprawy amerykańskie, raport o oficerach służących w wojskach zachodniej
Afryki (IX 41 – X 41)
Papiery Biura Propagandy i Oświaty PSZ w ZSRR (X-XII 41)
Fałszywe wiadomości w prasie amerykańskiej.
Projekt zorganizowania sztabu do walki o Polskę w dziedzinie psychiki.
Dokumentacja dotycząca radiofonii polskiej (1942).
Reorganizacja Naczelnych Władz Sił Zbrojnych (1942).
Sprawozdania z inspekcji i odpraw prasowych w I Korpusie.
Krytyka układu polsko – sowieckiego.
Naświetlenie stosunków polsko – szkockich.
Ocena artykułów i wydawnictw, opracowanie kryt. E. Tokaczka
„Zagadnienia młodzieżowe” (I.42).

1942

11

Akta tajne 403 – 800
Sprawy budżetowe na posiedzenie Prezydium Rady Ministrów, w tym
schemat ogólno–organizacyjny biur propagandy, sprawozdanie
Lenartowicza o zaciągu ochotniczym w Argentynie, niedomagania i
trudności w informowaniu o pracy, osiągnięciach i walkach PSZ, obsada
Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji V 42, sprawozdania, wykazy
skrótów niemieckich, pomijanie w audycjach żołnierzy internowanych,
propaganda polska na terenie brytyjskim, ankieta o potrzebach kulturalno –
oświatowych na Bliskim Wschodzie i Rosji, komunikat tajny oświatowy nr
2, komunikat specjalny IV 42.

1942

12

Akta tajne 801 – 1098
1942
Odpowiedź na wnioski Rady Narodowej w sprawie organizacji i celach
polskiej służby informacyjnej, komunikat o sytuacji wewnętrznej w USA,
etaty Samodzielnego Referatu Propagandy i Oświaty I Korpusu Pancernego
Mot., listy do redakcji, 7-ma rocznica zgonu J. Piłsudskiego i sprawa
różnych publikacji, nastroje w wojsku, sprawozdania z kursów i z
działalności biur, audycja radiowa dla Szwajcarii, notatki o towarzystwie
szkocko–polskim, obchody Święta Żołnierza, referat o akcji kulturalno –
oświatowej wśród żołnierzy znajdujących się we Francji nieokupowanej (19
VIII 42), sprawozdanie z prac na wojskowych kursach, stan prawny,
materialny i moralny wojska polskiego we Francji – VII 42, sprawozdanie –
nastroje w Marynarce Wojennej – 1 kwartał 1942, komentarze prasowe.

13

Akta tajne 1101 – 1525
Sprawa reorganizacji aparatu kulturalno – oświatowego I Korpusu i D-twa
Jednostek Terenowych, sprawozdanie roczne referatu propagandy
zewnętrznej (mjr Tchórzewski), komunikat informacyjno – oświatowy,
tajny nr 5, sprawa uprzedniej cenzury brytyjskiej przeznaczonych do
publikowania oficjalnych enuncjacji władz wojskowych, referat p.
Kobierzyckiej – praca świetliczanek w obozach rozdzielczych (19 X 42),
gromadzenia materiałów historycznych, przyjęcie na korespondenta
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wojennego obywatela amerykańskiego Charles Finstona, działalność
propagandowa na terenie USA, nastroje i morale w I Korpusie –
sprawozdanie statystyczne, projekt preliminarza budżetowego na rok 1943,
wyciąg ze sprawozdania gen. Prugara o obozach szkolnych w Szwajcarii.
Sprawozdanie z Dywizji Strzelców Piechoty, uwagi o sprawach
wychowawczych, sprawozdanie ze stażu w Armii Czechosłowackiej (21
VII- 4 VIII 42), opracowanie i kolportaż artykułów komentujących
oświadczenia Naczelnego Wodza, komunikat propagandowo – oświatowy
tajny nr 4, praca propagandowa w Obozie rozdzielczym w Szkocji dla
żołnierzy przybyłych z Rosji, wyciągi z prac w Argentynie i Brazylii,
materiały z kursu propagandowo – oświatowego w St. Andrews 12-26 VI
42, materiały prasowe do Rosji, samodzielny Referat Kulturalno –
Oświatowy w Teheranie – sprawozdanie 11 IV 42 – 31 VIII 42,
spostrzeżenia w sprawie działu radiowego, projekt organizacji Referatu
Kulturalno – Oświatowego w 1 Dywizji Pancernej, zasady podległości
służbowej, komunikat oświatowo–tajny nr 5.
Akta tajne 5 – 558
1943
Korespondencja , streszczenia komunikatów niemieckich, sprawa
artykułów i audycji p. Pruszyńskiego, interwencja ambasady sowieckiej
odnośnie artykułów w „Polsce Walczącej”, personalne, memoriał w sprawie
radiofonii (J. Meissner, W. Kuliszkiewicz), propaganda w I Korpusie
Motorowym, wydawnictwa, występy, protokół odprawy oświatowej 1 V 43,
Lwowska Fala – reorganizacja, obsady 13 VIII 43, wytyczne dla
korespondentów wojennych, propaganda polska wśród wojsk
amerykańskich, wykorzystanie ppłk Beliny – Prażmowskiego w akcji
propagandowej; Polacy w Rosji – informacje z listów 1944, instrukcja dla
współpracy Pełnomocnika Rządu RP na Wschodzie z Dowódcą Jednostek
Wojskowych na Środkowych Wschodzie 1944, Komunikat Informacyjny
Tajny 2/44 11 V 44 – odprawa wyższych dowódców – dokumentacja,
sprawozdania.

15

Akta tajne 10 – 579
Likwidacja ekspozytury Wydziału Prac Kulturalno – Oświatowych w
Edynburgu, skład ekip propagandowych do USA, wyciąg z preliminarza
budżetowego na 1944, obszerne sprawozdanie dotyczące Związku
Patriotów Polskich w ZSRR i czechosłowackie „mlade Ceskoslovensko”,
„Krótka charakterystyka prac kulturalno – oświatowych w PSZ w latach
1940 – 43.”, referat o pracach kulturalno – oświatowych w PSZ (ppłk
Morbitzer) 1943, sprawy propagandy zewnętrznej i wewnętrznej,
charakterystyka nastrojów i morale, preliminarz budżetowy na 1943,
sprawozdanie propagandowe z Kanady.

1943

16

Akta tajne 5 – 501
Sprawozdanie z działalności w latach 1942 – 1944, Lwowska Fala –
sprawozdanie miesięczne, propaganda komunistyczno–sowiecka na terenie
Armii Polskiej w WB, regulamin wewnętrzny i zakres prac wydziałów
kulturalno – oświatowych MON i podległych instytucji centralnych,
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wytyczne opieki nad Polakami we Francji, realizacja planu „F”, wyciągi ze
sprawozdań dotyczących spraw politycznych.

17

Wyciągi ze sprawozdań dotyczących spraw politycznych, sprawozdania i
materiały z kursu Między-alianckiego Zbliżenia – Oxford 13 – 19 XI 44.

18

Materiały dotyczące linii Curzona

1944

19

Akta jawne 9 – 1381
Porównanie kampanii wrześniowej i francuskiej, uwagi o propagandzie
wojskowej, instrukcja dla referatu propagandy i oświaty, wyciągi z prasy
żydowskiej, wykaz dziennikarzy i literatów znajdujących się w oddziałach i
obozach WP w Szkocji (1940), podobny wykaz radiooperatorów,
instrukcje, sprawozdania, notatki informacyjne, cykle wykładów i
pogadanek, sprawozdanie 303 Dywizjonu Myśliwskiego 10 – 17 IX 40.
22 XI 40 – posiedzenie Prezydium Rady Naukowej Światowego Związku
Polaków z Zagranicy, projekt wystawy polskiej w Blackpool, metoda i
technika propagandy (E. Psacz)

1941

20

Akta jawne 6 – 684
Sprawozdanie prasowe Attaché Wojskowego przy armii czechosłowackiej,
działalność władz okupacyjnych na terytorium RP na okres 1 IX 1939 – 1
XI 1940 – streszczenie (135 stron), organizacja centralnej placówki foto –
filmowej – projekt; sprawozdanie budżetowe – I 1941, projekt instrukcji o
rachunkowości dla komórek podległych biuru Propagandy i Oświaty.
Powołanie, organizacja i Struktura Uniwersytetu Polowego.

1941

21/1

Akta jawne 704 – 1896
Sprawozdanie ogólne XII 1942 – VI 1945, wyciągi ze sprawozdań oficerów
opieki , wykazy jednostek podległych Dowództwu Jednostek Wojska w
WB, organizacja i sprawozdanie z działalności Polskiej YMCA od 6 VII 40
do 30 VI 1941 na terenie WB, działalność Ministerstwa Informacji i
Dokumentacji (30 stron 25 I 1941)

1941

21/2

Reaktywizacja SA Polskie Radio, meldunek, sprawy polskie w prasie WB –
21 IV – 9 V 1941, obszerne sprawozdanie o działalności Polskiego
Informacyjnego centrum w N. Yorku do 28 II 1941, stosunki polsko –
czechosłowackie w USA i Kanadzie, obszerne dokumenty do wydania
historii Czech, sprawy ukraińskie w prasie brytyjskiej, sprawy rozsiedlenia
ludności polskiej w USA (stany i osady) – 21 III 1941, wykaz żołnierzy
zaznajomionych z ustrojem politycznym i gospodarczym pewnych państw,
wywiad – gen. Sikorski w USA i Kanadzie, zagadnienie polskiej radiofonii,
sprawozdanie kasowe, list wyjaśniający losy złota polskiego.

1944 – 1945
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Sprawozdanie prasowe z Kanady – maj 1941 – echa wizyty gen.
Sikorskiego, sprawy czeskie i ukraińskie w prasie W. Brytanii, projekt
organizacji Europy Środkowo – Wschodniej dra Ripki, charakterystyka
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pisma „Nowa Swoboda”, uwagi niemieckiego Sztabu Głównego o kampanii
w Polsce, Informator Prasowy wydany z okazji Święta Lotnictwa Polskiego
15 – 16 VIII 1941, pogadanki, organizacja kursów rolniczych.

23

Akta jawne 2821 – 3698
Wysyłki książek, filmów, czasopism, sprawy budżetowe, przeglądy pras,
wyciągi z orzeczeń cenzuralnych, sprawy żydowskie i nr 6 „Wiadomości
Żydowskich”, sprawozdanie czołówki teatralnej (20 VIII 1941), omówienia
i uwagi o artykułach w prasie wojskowej

24

Akta jawne 3703 – 5178
1941
Biuletyny Samodzielnego referatu Propagandy, korespondencja, omówienie
artykułów w czechosłowackiej gazecie „Nasze Nowiny”, opracowanie –
sprawy polskie w opinii WB X 1941, honoraria, wykazy dziennikarzy 25 XI
1941 i zebrania zarządu, sprawy czeskie w prasie brytyjskiej.

25

Akta jawne 531 – 5070
Odprawy oświatowe, sprawozdania statystyczne – I Korpus (1 I – 31 XI
1942), instrukcja organizacyjna dla Polskiej Rozgłośni Radiowej nr 1
(opracował W. Budzyński), rozkaz wewnętrzny nr 2 Biskupa Polowego
Wojsk Polskich i 1941 (54 str.), założenia i wytyczne pracy oświatowej,
sprawozdanie za okres od 14 I – 30 IX 1941.

1941 – 1942

26

Akta jawne 2062 – 5139
Opieka nad inwalidami wojennymi w Eliook, zatargi osobiste Kiełpiński –
Turski, wyciąg z uchwały PRM o powołaniu Polskiego Studium Prawno–
Administracyjnego

1941

27

Akta jawne 18 – 699
Utworzenie oddziału Towarzystwa Szkocko–Polskiego w Londynie,
analfabetyzm w wojsku, sprawy polskie w prasie WB, przepisy kolejowe
dla wojskowych, rozkaz NW 2 V 1942 o utworzeniu Archiwum Sił
Zbrojnych i Referatu Muzealnego, opieka nad inwalidami, pobyt NW w
Kanadzie (sprawozdanie W. Podoskiego), sprawozdanie o akcji
wykładowej Uniwersytetu Polowego do końca 1941r., sprawozdanie ze
zbiórki świątecznej dla wojska.

1942

28

Akta jawne 702 – 1694
Usprawnienie prac Biura Propagandy, kursy dla nauczycieli, katalog
biblioteki Biura Propagandy i Oświaty, korespondencja, sprawozdanie Jana
Stańczyka, Ministra Opieki Społecznej, z prac Międzynarodowej
Konferencji Pracy w N. Yorku (III.1942).

1942

29

Akta jawne 1708 – 2197
C. Doyle „Groźny cień” – sprawa sprzedaży, sprawa bytności NW w
„Sunday Club”, przyjęcie dla Czechów, sprawozdanie z działalności
obozów uniwersyteckich w Szwajcarii (rok szkolny 1940/41), internowania.

1942

1941
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1942

31

Akta jawne 2601 – 3197
omówienie artykułów i audycji, wykaz nauczycieli szkół powszechnych i
średnich, pozostających w szeregach WP, a należących do Zrzeszenia
Nauczycieli Polaków w WB (6 VIII 1942), trudności w wysyłce materiałów
propagandowych drogą lotniczą, fragment powieści Z. Zalewskiej
„Wieczna Warta”, sprawa broszury „Wielka Brytania i Brytyjczycy”,
konkurs na pracę graficzno–rysunkową w związku z 3-cią rocznicą wojny,
interwencja o wycofanie mapy Polski ze złym oznakowaniem granicy
śląsko – cieszyńskiej, sprawozdanie z konferencji prasowej gen. B.
Spiechowicza w Edynburgu 19 VIII 1942; objazd polskiej wystawy
fotograficznej „Through Polish Eyes”, ogólny referat o działalności
kulturalno – oświatowej i propagandowej w PSZ, sprawozdanie z pobytu dr
Schwartzbarda w I Korpusie (25 VII 1942).

1942

32

Akta jawne 3203 – 3970
Wydanie „Polskich pieśni wojennych”, projekt tez min. Seydy „Metody
postępowania w sprawie naszej granicy z Niemcami”, instrukcje dla
oficerów propagandowych, Anglia – przewodnik dla żołnierzy, informacje
o Toruniu dla 306 Dywizjonu Myśliwskiego Toruńskiego, Biuletyn Koła
Ślązaków Cieszyńskich – Londyn 42 nr III, sprawozdania z działalności
kantyn, sprawa specjalnych materiałów oświatowych dla oficerów w
związku z zapytaniami żołnierzy, odkomenderowania na kursy, obszerne
uzupełnienie katalogu biura propagandy (46 str), sprawozdanie o stanie
nauki języka angielskiego w I Korpusie

1942

33

Akta jawne 4036 – 4699
Analfabetyzm w I Korpusie, przegląd prasy litewskiej, katalog
wydawnictw Biura Instrukcji i Tłumaczeń, posiedzenie KOMITETU
Radiowego i przemówienie E. Eydziatowicza wice – przewodniczącego (27
XI 42), minister Kukiel o przyjaźni polsko – szkockiej, sprawa redaktora
Litauera, statystyczne ujęcie obsługi prasowej za 1941 i 1942, plan
odczytów Uniwersytetu Polowego, wyjazd malarza Feliksa Topolskiego na
Środkowy Wschód, konferencje, posiedzenia, akcja wśród żołnierzy USA
pochodzenia polskiego, sprawozdanie z pobytu i działalności żołnierzy
polskich w Południowej Afryce.

34

Akta jawne 4706 – 4954
Sprawa mjr Kuszaba – Dąbrowskiego przy okazji reorganizacji i zasad
współpracy MON-u i Ministerstwa Propagandy.

35

Akta jawne 56 – 4889
Wydawnictwa o gen. Sikorskim, zaopatrzenie oficerów w Afryce w
materiały propagandowe.
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Akta jawne 2224 – 2599
Mapa Polski (zagadnienie granic), projekt wystawy w Edynburgu,
propaganda radiowa, filmowa
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Sprawozdanie na rok 1943 z organizacji Służby Propagandy i Oświaty w
Armii Polskiej na Wschodzie, sprawozdanie z akcji w Kanadzie.

1942

37

Akta jawne 4 – 895
Uporządkowanie spraw radiowych, zmiana linii propagandowej Szkocji,
rozpowszechnianie wydawnictw, inspektor Pociągów Pancernych –
sprawozdanie z prac kulturalno – oświatowych i propagandowych za 1942
r., Polskie Biuro Wojskowe – sprawozdanie I 43, likwidacja analfabetyzmu,
sprawa korespondentów wojennych – powołanie instytucji 22 I 43,
życiorysy generałów (krótkie, przygotowane przez Morbitzera), sprawy
filmowe, przemówienia do ogłoszenia w prasie, akcja prasowo–
propagnandowa w sprawie zaciągu ochotniczego kobiet do PWSK,
memoriał w sprawie utworzenia Polskiej Politechniki przy City College w
Londynie (12 I 43), wystawy, sprawa wydania tygodniowego przeglądu
prasowego.

1942 – 1943

38

Akta jawne 902 – 1389
Sprawozdanie z Wojskowego Kursu Dokształcającego w I Korpusie – II 43,
regulamin i legitymacja korespondentów wojennych dla zatwierdzenia,
zalecenia propagandowe na okres wiosna – lato 1943, sprawa ekipy
prelegentów, I Korpus – sprawozdania

1943

39

Akta jawne 1402 – 1700
Sprawozdanie I-szej Samodzielnej Brygady Spadochronowej, sprawozdanie
Czołówki Teatralnej, listy gratulacyjne na 25-ciolecie RAF-u do
opublikowania.

1943

40

Akta jawne 1705 – 2291
Oferty na utwory sceniczne, sprawy radiowe, plan przygotowania,
wykonania i dostarczenia audycji, sprawozdanie Czołówki Teatralnej – IV
43, Korespondenci Wojenni, uwagi o akcjach propagandowych odnośnie
turcji i Rumunii, dowódca Dywizji Strzelców Pieszych w Szwajcarii o
pracy kulturalno – oświatowej, sprawozdanie roczne Biura Opieki nad
Żołnierzem 1942.

1943

41

Akta jawne 2401 – 3000
Projekt produkcji filmu „Walka trwa”, odczyty w ramach Uniwersytetu
Polowego, I Korpus – sprawozdanie kwartalne 1 I – 31 III 1943, Lwowska
Fala – sprawozdanie V 1943, organizacja pracy Ekspozytury Wydziału Prac
Kulturalno Oświatowych MON-u, sprawozdanie z odczytów wygłoszonych
dla młodzieży szkolnej w Liverpool – 22 VI – 1 VII 1943, kursy na
Uniwersytecie Londyńskim dla żołnierzy alianckich, uroczystości
pogrzebowe gen. Sikorskiego, kursy subsydiowane przez The British
Council, korespondencja.

1943

42

Akta jawne 3006 – 3499
Polskie Biuro Wojskowe – sprawozdanie VII 1943,

1943
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Przekazanie agend Uniwersytetu Polowego Urzędowi Oświaty i Spraw
Szkolnych, Sekcja Korespondentów Wojennych i Kwatera prasowa MON-u
– organizacja prasy i zadania, sprawozdanie z pracy kulturalno –
oświatowej w I Korpusie i Jednostkach terytorialnych (2 kwartał),
sprawozdanie czołówki dywizjonu Myśliwskiego, materiały prasowe do
obchodów rocznicy wojny, Komitet Wykonawczy Emigrantów Polskich z
Francji, sprawa nadawania specjalnego programu dla wojsk USA w WB,
wykaz wydawnictw w języku angielskim dotyczący Polski; zaniedbania w
dostarczaniu materiałów propagandowo – wojskowych do tygodnia
Polskiego w New Yorku, plan pracy Czołówki Teatralnej, kierowanie
żołnierzy na studia wojskowe.
Akta jawne 3502 – 3893
Sprawozdanie z działalności czołówki Teatralnej, sprawozdanie sekcji
filmowo – fotograficznej VIII 1943, sprawa wydzielania sekcji
korespondentów wojennych spod dyspozycji szefa wydziału kultury i
oświaty i przydzielenie tej instytucji do gabinetu Naczeknego Wodza,
śmierć gen. Sikorskiego – obchody żałobne w Kurytybie, Capetown.

44

Akta jawne 3901 – 4497
Przemówienie S. Mikołajczyka wygłoszone na śniadaniu „National Defence
Public Interest Committee” 11 XI 1943, wydawanie nut dla
„Lwowskiej Fali”, miesięczne sprawozdanie sekcji filmowo–fotograficznej
X 1943, zarysy historii 17 i 18 p.p analfabetyzm w wojsku, wykazy
wojskowej literatury niemieckiej obejmujące kampanię polską, norweską,
francuską, holenderską, rosyjską, północno – afrykańską, komunikaty
prasowe, notatki służbowe, zagadnienia likwidacji Dziennika Żołnierza,
program Zjazdu Nauczycielskiego Polaków w WB 1 X 1943.

45

Akta jawne 4504 – 5317
Uwagi o żołnierzu w WB, Lwowska Fala – spr. XI 1943, kursy maturalne
na Wschodzie, odkomenderowania na kursy specjalistyczne, dokumentacja
odprawy oficerów Opieki nad Żołnierzem i Świetliczanek I Korpusu,
założenie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Chin – 17 I 1944

1943

46

Uznanie na zajęcie stanowiska dla Polonii Amerykańskiej w związku z
wydarzeniami 1944r., raport z Kurytyby 10 IV 1944, sprawozdanie
delegatek PWSK z pobytu w USA 30 III – 5 V 1944, pobyt junaków na
terenie Chicago IV – V 1944, uwagi o kongresie Polonii Amerykańskiej 18
VII 1944, korespondencja z polską YMCA, obchody rocznicowe w
Argentynie, sprawozdania z opieki nad żołnierzem.

1944

47

Akta jawne 1 – 300
Brytyjskie Ministerstwo Informacji – jago działalność i organizacja, rozkaz
oficerski NW Sosnkowskiego w sprawie pracy wychowawczej i opieki w
Siłach Zbrojnych, list Arkadiego Fidlera o książce „Dywizjon 303”.

1944

48

Akta jawne 301 – 700
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Sprawozdanie z Wydziału Opieki D-twa J.W.W.B. za rok 1943, zarządzenia
ogólne dla Wydziałów, tezy propagandowe – przesyłanie.
Akta jawne 701 – 1100
1944
Kursy dla nauczycieli, pytania na komisję budowlaną, tezy programowe
polskiej propagandy w WB, schemat i organizacja fototeki w Wydziale Prac
Kultralno – Oświatowych MON-u, sprawozdania z ostatnich miesięcy 1943
z prac kulturalno – oświatowych w 2 dywizjonie Grenadierów Pancernych,
Centrum Wyszkolenia Piechoty, Szpital Wojskowy nr 1, Polowy Szpital
Ewakuacyjny nr 1, spr. roczne oświatowe na 1943 r.

50

Akta jawne 1001 – 1600
Kurs Zbliżenia Międzyalianckiego, korespondencja z Kołem Ślązaków
Cieszyńskich, sprawozdanie z działalności „Polska YMCA” na r.1943,
wytyczne prac oświatowych

1944

51

Akta jawne 1601 – 2130
Obchody święta morza na łamach „Polski Walczącej”, wytyczne
postępowania polskich żołnierzy na terenie Francji, referat w sprawie
odbudowy polskiej radiofonii – 5 VI 1944

1944

52

Akta jawne 2131 – 2826
Odezwa Światowego Związku Polaków dla Polonii Francuskiej, pomoc dla
ludności Warszawy, korespondencja ZHP, odezwa o uprawnieniach
ochotników na terenie Francji, programy wykładów Uniwersytetu
Polowego.

1944

53

Akta jawne 2827 – 4066
Kolportaż Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza, pogadanki,
likwidacja Wojskowej Rozgłośni Radiowej Nr 1, komunikat polskich
emigrantów we Francji, plan pracy w szkolnictwie średnim na I kwartał
1945, sekcja filmowa – wykaz materiałów za lata 1940 – 1945, obliczenia
strat PSZ, materiały do sprawozdań rocznych, akcja pomocy na rzecz
wojska kolonii polskiej w Australii – sprawozdanie Romaszkiewicza, ocena
broszury „O co walczymy”, utworzenie komórki jednorocznej szkoły
Przysposobienia Zawodowego Administracyjno – Handlowego 2 XI 1944,
deklaracja rządu o przyznaniu niektórych uprawnień ochotnikom, projekt
odezwy do emigracji we Francji, Polska w prasie szwedzkiej, kursy dla
Oficerów Opieki.

1944

54

Akta jawne 14.4003
Sprawozdanie za 1943r. – Lwowska Fala, różne sprawozdania oficerów
opieki z poszczególnych oddziałów.

55

Sprawozdanie roczne z prac kulturalno – oświatowych PSZ

56

Sprawozdania oświatowe z oddziałów
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Sprawozdania oświatowe z oddziałów
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Sprawozdania oświatowe z oddziałów I Korpusu

1942

59

Sprawozdania

1944

60

Sprawozdania

1944 – 1945

61

Akta Komisji dla Spraw Wychowania w PSZ

1943

62

Akta Komisji Wychowania Żołnierza – gen. Boruty – Spiechowicza

1943 – 1944

63

Materiały do historii poszczególnych oddziałów

1939 – 1942

64

Etaty i organizacja organów propagandowo – oświatowych

1940 – 1942

65

Akta ogólne

1945

66

Korespondencja Zygmunta Nagórskiego mjr
a) maszynopisy prac na temat ucieczek żołnierzy
polskich do Francji i ich dalszych przeżyć
b) przeznaczenie do druku

1944 – 1945

67

Akta różne

1940 – 1943

68

Akta różne
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