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Człowiek był w tym okresie nikim, 
ważny paszport – wszystkim.

Erich Maria Remarque, „Noc w Lizbonie”

WSTĘP

Nowa perspektywa

Niniejszy tom stanowi pierwszą źródłową próbę całościowego ukazania 
uwarunkowań i mechanizmów działań realizowanych przez polski rząd na 
uchodźstwie wobec ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Prezen-
towane dokumenty – w przytłaczającej większości dotychczas niepublikowane 
– ukazują systemowość i masowy charakter pomocowych zabiegów polskiej 
służby dyplomatyczno-konsularnej, podejmowanych we wszystkich fazach 
wojny. Przybliżają aktywność zarówno prezydenta, premiera, jak i poszczegól-
nych ministerstw i urzędów, lecz przede wszystkim ukazują stałą pracę polskich 
placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz przedstawicielstw pomoco-
wych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zamieszczone w tomie archiwalia obrazują całe spektrum podejmowa-
nych starań, dokumentują zarówno działalność informacyjną, propagandową 
czy prawną, jak i aktywność stricte pomocową, polegającą na znajdywaniu 
bezpiecznego schronienia czy umożliwianiu ewakuacji zagrożonym osobom. 
Wskazują przy tym, że szeroko zakrojony wysiłek pomocowy nie miał incyden-
talnego charakteru, lecz stanowił jeden z najważniejszych aspektów polityki 
rządu RP na uchodźstwie. Udokumentowane w tomie działania pozwalają na 
postawienie tezy, że polscy urzędnicy i dyplomaci zorganizowali jedną z naj-
większych akcji pomocy Żydom przeprowadzonych przez służby dyplomatycz-
ne jakiegokolwiek kraju w czasie II wojny światowej. 
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Ma to związek – co również oddają dokumenty – z wyjątkową sytuacją, 
w jakiej znalazł się rząd polski na uchodźstwie. Ze wszystkich krajów euro-
pejskich to właśnie w Polsce mieszkała najliczniejsza, bo ponadtrzymiliono-
wa, grupa osób narodowości żydowskiej. Porównywalną liczebnie mniejszość 
żydowską miał jedynie Związek Radziecki, państwo zdecydowanie od Polski 
większe i ludniejsze. W rezultacie to właśnie do polskich władz i placówek 
zwróciła się o pomoc najznaczniejsza grupa zagrożonych osób, a w konsekwen-
cji działania polskich urzędów były nieporównywalnie bardziej intensywne niż 
aktywność przedstawicielstw pozostałych państw alianckich i neutralnych.

Publikowany zbiór ukazuje mniej znany aspekt stosunków polsko-żydow-
skich, co umożliwia spojrzenie na historię wzajemnych relacji w czasie II wojny 
światowej z nowej perspektywy. Pozwala tym samym na stworzenie nowych 
interpretacji i pogłębionych ocen dotyczących pomocowych działań rządu RP 
na uchodźstwie. Przypomina także starania całego szeregu (nieznanych szerzej) 
urzędników służby dyplomatyczno-konsularnej. Niniejsza publikacja winna 
również stanowić impuls do dalszych badań, które poszerzałyby ukazaną w to-
mie bazę źródłową.

rząd rp Na uchodźstwie wobec Żydów1

UwarUnkowania

Opisując aktywność rządu RP na uchodźstwie wobec Żydów, należy zwró-
cić uwagę na kilka aspektów determinujących sposób prowadzenia działań. 
Najistotniejszym czynnikiem były uwarunkowania zewnętrzne, czyli polityka 
niemieckich i radzieckich władz okupacyjnych, zmieniająca się wraz z sytu-
acją wojenną. Przykładowo w początkowym okresie wojny (do października 
1940 r.) była możliwa emigracja osób pochodzenia żydowskiego z okupowanej 
przez Niemców Polski (oczywiście pod warunkiem uzyskania wizy wjazdowej 
do jakiegokolwiek kraju). W tym okresie władze polskie zabiegały głównie 
o zdobycie wiz pobytowych lub tranzytowych dla osób, którym udało się uciec 

1 We wstępie wykorzystano fragmenty dwóch artykułów opublikowanych przez 
PISM niejako w ramach zapowiedzi niniejszego tomu: P. Długołęcki, „Praca wielu 
placówek polskich polega głównie na opiece nad Żydami” – rząd RP na uchodźstwie 
wobec Holocaustu, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2020, nr 1 (80), s. 141–151 
oraz „A więc dlaczego Żydzi uciekali?” – notatka Juliana Hochfelda z 1944 roku 
o dezercjach z Wojska Polskiego, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2020, nr 4 (83), 
s. 150–165.
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przed okupantami. Przedstawiciele polskiego rządu czynili starania o uzyska-
nie zgody na emigrację w zasadzie we wszystkich nieokupowanych krajach, 
próbując przy tym przełamywać niechęć miejscowych władz do przyjmowania 
większej liczby uchodźców. Symptomatyczna pod tym względem jest kore-
spondencja konsulatu generalnego w Bogocie z maja 1940 r., w której donosząc 
o możliwościach emigracyjnych do Kolumbii, relacjonowano: „Władze obliczają, 
że przynajmniej 250.000 Żydów tuła się po różnych krajach Europy, wypatru-
jąc skwapliwie możliwości wyemigrowania do Ameryki. Utrzymanie polityki 
«drzwi otwartych» byłoby więc zbyt niebezpieczne dla Kolumbii” (dok. nr 42). 
Stałym elementem wówczas były także apele do władz brytyjskich o zwiększe-
nie kontyngentu osób mogących wyjechać do Palestyny (zob. m.in. dok. nr 24). 
Warto również przywołać fragment raportu ministra Augusta Zaleskiego, któ-
ry w kwietniu 1941 r. informował: „Resort mój przeprowadził ostatnio sze-
reg rozmów z władzami brytyjskimi w sprawach naszych uchodźców, prosząc 
o pomoc Rządu Brytyjskiego w kwestii rozlokowania uchodźców w posiadło-
ściach brytyjskich. Rozmowy dotyczyły wszystkich terenów, a zatem – Pół-
wyspu Iberyjskiego, krajów bałkańskich, Dalekiego Wschodu oraz ewakuacji 
ludności polskiej z Wileńszczyzny w ramach obecnie istniejących możliwości” 
(dok. nr 105).

Okres ten charakteryzuje się z jednej strony niechęcią państw przyjmu-
jących uchodźców i wprowadzaniem różnego rodzaju ograniczeń, a z drugiej 
– próbami ulokowania nawet pojedynczych rodzin czy nielicznych grup we 
wszelkich możliwych, czasami odległych (na przykład Jamajka) miejscach. 
Władze polskie zwracały uwagę na trudności w uzyskaniu pomocy („Stany 
Zjednoczone dotąd nie przystosowały ustawodawstwa do obecnych wyjątko-
wych warunków”), jak też wskazywały na dylematy moralne, przed jakimi sta-
wali uchodźcy – przykładowo kiedy otwierała się możliwość uzyskania azylu 
w Kanadzie jedynie dla dzieci i uratowanie najmłodszych wiązało się z koniecz-
nością podjęcia decyzji o oddzieleniu ich od rodziców (dok. nr 57). 

Niechętne nastawienie państw zachodnich do przyjmowania Żydów wi-
doczne było już w okresie przedwojennym, czego najdobitniejszym przykładem 
jest brak konkretnych ustaleń konferencji w Évian-les-Bains z 1938 r. Podobną 
powściągliwość, skutkującą niemożnością przyjęcia rozwiązań pozwalających 
na udzielnie realnej pomocy, można zaobserwować także w czasie konferencji 
bermudzkiej z 1943 r., kiedy to ograniczono się do wystosowania ogólnych 
apeli o udzielanie schronienia Żydom w krajach neutralnych.

Lata 1941–1943 (okres bezpośredniej eksterminacji Żydów) to z kolei czas 
wzmożonej działalności informacyjnej, nagłaśniania zbrodni niemieckich oraz 
apelowania o powstrzymanie zagłady i ukaranie winnych. Na ten okres przypadają 
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publikacja raportu z 24 listopada i noty z 9/10 grudnia 1942 r. – pierwszych 
oficjalnych dokumentów informujących o Holocauście (dok. nr 285 i 296)  
– oraz apele Rady Narodowej i przedstawicieli rządu (dok. nr 286 i 287). 
W tym czasie (po ponownym nawiązaniu polsko-radzieckich stosunków dyplo-
matycznych) przez kilkanaście miesięcy funkcjonował polski aparat opiekuńczy 
w ZSRR, co umożliwiło udzielenie pomocy dziesiątkom tysięcy potrzebują-
cych. Równolegle toczył się także polsko-radziecki spór dotyczący tzw. pasz-
portyzacji (przymusowego nadawania obywatelstwa radzieckiego obywatelom 
polskim żydowskiej, ukraińskiej i białoruskiej narodowości), jak też w kwestii 
utrudniania rekrutacji żołnierzy żydowskich do Armii Polskiej w ZSRR. Jedno-
cześnie władze polskie podjęły wówczas szeroko zakrojoną akcję, której celem 
było ratowanie uchodźców żydowskich we Francji przed deportacją do obozów 
w Auschwitz-Birkenau oraz w Sobiborze.

W ostatnich wojennych latach, 1944–1945, wysiłki rządu polskiego kon-
centrowały się wokół udzielania pomocy głównie uchodźcom rozsianym po 
wielu krajach całego świata. Jest to także czas apeli o powstrzymanie zagłady 
węgierskich Żydów i formułowanych przez stronę polską sugestii podjęcia dzia-
łań odwetowych. Polski rząd proponował m.in. egzekucje Niemców znajdują-
cych się w brytyjskiej niewoli czy też wzmożenie bombardowań odwetowych 
i zniszczenie dróg dojazdowych do obozów zagłady (zob. m.in. dok. nr 484, 
520 i 521). Wzrasta w tym czasie zaangażowanie rządu emigracyjnego w dzia-
łania zmierzające do ukarania zbrodniarzy wojennych, dostrzec też można 
pewną rywalizację z komunistycznym rządem lubelskim w zakresie udziału 
w pracach alianckiej komisji dla spraw zbrodni wojennych (dok. nr 511) oraz 
w działaniach pomocowych (dok. nr 512). Za symptomatyczny dla tego okresu 
można uznać okólnik rządu emigracyjnego (tracącego po konferencji jałtańskiej 
międzynarodowe znaczenie) z poleceniem wpłynięcia na środowiska żydow-
skie, aby ich przedstawiciele poprzez protesty i apele „potępiali postanowienia 
krymskie, domagali się sprawiedliwości dla Polski i oświadczali swą lojalność 
dla Pana Prezydenta i Rządu” (dok. nr 544). 

Kolejnym aspektem wpływającym w zasadniczy sposób na działania rządu 
RP (także zależnym od aktualnej sytuacji wojennej) była „geografia uchodź-
cza”. Kwestia migracji i zmieniających się możliwości uzyskania schronienia to 
zagadnienie, któremu – w przeciwieństwie do znanej i wielokrotnie opisywa-
nej chronologii zagłady – badacze poświęcali dotąd mniej uwagi. Za niezwykle 
ciekawy pod tym względem należy uznać raport MON z 1943 r., w którym 
kompleksowo przedstawiono sytuację w tym zakresie od początku wojny 
(„gdy Kraj zajęty został przez wroga, tysięczne fale uchodźców skierowały się 
do krajów ościennych, do Rumunii, na Węgry i na Litwę”, dok. nr 343).
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Na uchodźczą geografię miały także wpływ zmiany zachodzące w sieci 
polskich placówek (opisane w dalszej części wstępu). Zamknięcie kluczo-
wych przedstawicielstw w Bukareszcie i Budapeszcie znacząco utrudniło 
opiekę nad polskimi obywatelami, zaś ewakuacje ambasady w Rzymie oraz 
poselstw w Belgradzie i Atenach w istotny sposób zahamowały korzystanie 
z szlaków uchodźczych prowadzących przez Włochy, Jugosławię i Grecję. 
Atak Niemiec na Francję i stopniowa likwidacja tamtejszych polskich przed-
stawicielstw wymusiły dalszy exodus uchodźców (m.in. do Hiszpanii, Por-
tugalii czy Maroka) i skomplikowały niesienie pomocy tej ich części, która 
pozostała we Francji.

Działania rządu także warunkowały różnorodne strategie przetrwania 
przyjmowane przez ludność żydowską, której udało się uciec z terenów okupo-
wanych. Najbardziej pożądanym scenariuszem było opuszczenie Europy, a za 
najbardziej korzystne kierunki wyjazdu uznawano USA, kraje Ameryki Połu-
dniowej oraz Palestynę. Działania uchodźców zależały w pewnym stopniu od 
indywidualnej sytuacji poszczególnych osób (na przykład od tego, czy miały 
rodzinę w kraju docelowego wyjazdu albo wystarczające zasoby finansowe), jak 
również od posiadania lub możliwości uzyskania obywatelstwa jakiegokolwiek 
kraju. Wszystko to wpływało także na pracę polskiej służby dyplomatyczno-
-konsularnej, która starała się wykorzystać możliwości konkretnych osób. Po-
wstawała tutaj wykraczająca poza standardowe obowiązki wspólnota interesów 
urzędników i uchodźców – ci pierwsi dążyli do rozładowania skupisk polskich 
obywateli, tym drugim zależało na jak najszybszym opuszczeniu Europy.

Istotnym czynnikiem, który wpływał na działania władz polskich wobec 
Żydów, była służba osób pochodzenia żydowskiego w polskich jednostkach 
wojskowych. Ogólnie mówiąc, Polacy wskazywali z reguły na unikanie walki 
przez żydowskich żołnierzy, czego efektem miały być zbiorowe dezercje. Pod-
kreślano także dwoisty stosunek Żydów do służby wojskowej. Zwracono uwagę 
na niechęć do rekrutacji wśród osób, które znajdowały się już w bezpiecznych 
miejscach (niezagrożonych przez Niemców), a jednocześnie eksponowano, że 
przyłączanie się Żydów do Armii Polskiej w ZSRR było motywowane chę-
cią poprawy swojego położenia (zwłaszcza tam, gdzie było to równoznaczne 
z uwolnieniem z łagrów i często ocaleniem życia). Posądzano osoby pocho-
dzenia żydowskiego o to, że wstępowały do armii nie po to, by walczyć, lecz 
po to, by ewakuować się w bezpieczne miejsce. Przedstawiciele środowisk 
żydowskich podkreślali z kolei waleczność żołnierzy żydowskich i ich lojalny 
stosunek do Polski. Organizacje żydowskie zaś zarzucały władzom polskim 
stosowanie metod dyskryminacyjnych przy poborze do wojska oraz wysuwa-
ły oskarżenia o niewłaściwe traktowanie żołnierzy Żydów, co – jak zaznacza-
no – miało być powodem dezercji. Kwestia ta do dzisiaj pozostaje tematem 
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sporów i rozbieżnych interpretacji. Nie zmienia to jednak faktu, że postawa 
ludności żydowskiej wobec służby w polskiej armii oraz stosunek polskich woj-
skowych do żołnierzy żydowskich oddziaływały także na postępowanie służby 
dyplomatyczno-konsularnej.

rodzaje podejmowanych działań

Jeśli chodzi o aktywność rządu RP na uchodźstwie, można wyodrębnić 
kilka jej płaszczyzn – przede wszystkim działalność stricte pomocową, infor-
macyjno-propagandową oraz prawną. Osobnego omówienia wymaga bardzo 
specyficzny rodzaj pomocy, jakim było fałszowanie czy pozyskiwanie niezbęd-
nej dokumentacji.

W sferze przedsięwzięć pomocowych należy rozróżnić działania kierowane 
do ludności w okupowanym kraju (na przykład wysyłki paczek do gett czy 
współpraca z Radą Główną Opiekuńczą) oraz podejmowane wobec uchodź-
ców. W tym drugim przypadku trzeba także zwrócić uwagę na odmienność 
sytuacji uchodźców znajdujących się w krajach wrogich lub neutralnych od 
ich położenia w krajach sojuszniczych. W oczywisty sposób czym innym było 
udzielanie pomocy uchodźcom żydowskim na Kubie, a czym innym próba ra-
towania Żydów na Węgrzech.

Rozmaite były także formy niesienia pomocy, na którą składały się wysyłki 
paczek z lekarstwami, żywnością, odzieżą, próby przekazywania pieniędzy czy 
dostarczanie potrzebnych (prawdziwych i fałszywych) dokumentów. Odrębne 
zagadnienie stanowiła kwestia ewakuacji zagrożonych osób – próby uzyskania 
wiz lub zgody krajów neutralnych na przyjęcie uchodźców. Warto także zauwa-
żyć, że polscy urzędnicy stawali niekiedy przed koniecznością podejmowania 
trudnych etycznie decyzji. Gdy udzielenie pomocy wszystkim potrzebującym 
było niemożliwe, należało dokonać wyboru, komu w danej sytuacji zostanie 
okazane wsparcie. Tego rodzaju decyzje zależały czasem od polskich urzęd-
ników, czasami zaś wynikały z polityki innych państw – zwłaszcza w zakre-
sie wydawania wizy wjazdowej czy zgody na pobyt na ich terytorium. Strona 
polska zauważała, że w niektórych sytuacjach „zagadnienie doniosłe ewakuacji 
rodaków może być załatwione tylko przez indywidualizowanie poszczególnych 
grup. Wojskowi, technicy, inżynierowie, urzędnicy itp. mogą być imiennie wzy-
wani do Anglii, i to samo nastąpi z rodzinami wojskowych będących w czynnej 
służbie w Anglii. Dla reszty osób nie natrafia się jeszcze sposobność masowej 
ewakuacji z powodu egoistycznej polityki państw imigracyjnych, z powodu 
niemożności przebywania uchodźców na koszt Skarbu Państwa na nieobliczal-
ny okres czasu, wreszcie z powodu transferowej polityki Rządu Brytyjskiego” 
(dok. nr 57).
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Zdecydowanie większe szanse na uzyskanie pomocy najwyżej cenionej, 
czyli zgody na ewakuację, miały te osoby pochodzenia żydowskiego, które 
były przedstawicielami poszukiwanych zawodów, mogły liczyć na zapewnienie 
utrzymania przez krewnych czy wreszcie były zamożne (na przykład sprawa 
tzw. diamenciarzy, „dla których możnaby poczynić starania o wizy brytyjskie”, 
dok. nr 142). Zdecydowana większość żydowskich uciekinierów nie mogła li-
czyć na kompleksową pomoc w ewakuacji, a jak zauważały władze polskie: 
„Starania Rządu Polskiego w różnych krajach o uzyskanie zezwoleń wjazdo-
wych dla polskich uchodźców wykazują, że żydowski element uchodźczy nie 
może na ogół liczyć na jakiekolwiek ułatwienia imigracyjne, jeśli chodzi o zbio-
rowe dla niego wizy” (dok. nr 58).

Kolejną płaszczyzną działań rządu jest sfera aktywności informacyjno-
-propagandowej, podejmowanej przede wszystkim przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych oraz Ministerstwo Informacji i Dokumentacji. Przedstawiciele 
polskiego rządu wystosowali szereg not i apeli kierowanych bezpośrednio do 
władz państw alianckich, prowadzili liczne rozmowy ze swoimi odpowiedni-
kami z innych krajów. Do tej formy działalności należały również publiczne 
przemówienia, wywiady radiowe i prasowe, inspirowane publikacje, jak też 
edycje zbiorów dokumentów, relacje, fotografie czy broszury. Zaliczyć tu także 
trzeba biuletyny wydawane przez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne 
oraz raporty publikowane na przykład przez specjalnie w tym celu powołane 
instytucje (jak działające w USA Polish Information Center).

W tym miejscu należy wspomnieć także o działalności Jana Karskiego. 
Odbył on szereg rozmów i spotkań w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjed-
noczonych, w czasie których zdawał relację z sytuacji w okupowanym kraju 
i poruszał także tematykę zagłady ludności żydowskiej.

Do działań informacyjnych rządu należało również stałe przeciwdziałanie 
oskarżeniom o antysemityzm, formułowanym zarówno w stosunku do ludności 
w okupowanej Polsce, jak i wobec polskich władz na uchodźstwie, przedstawi-
cielstw pomocowych czy władz wojskowych i żołnierzy.

Ważną częścią polityki informacyjnej było zbieranie przez placówki wszel-
kich informacji o zagładzie pozyskiwanych od naocznych świadków, którym 
udało się uciec z terenów okupowanych. Relacje te były (obok wiadomości 
przesyłanych przez AK i Delegaturę Rządu na Kraj) podstawą działań infor-
macyjnych rządu, choć do dzisiaj tematem sporu historyków pozostaje sprawa 
terminu powiadomienia krajów zachodnich m.in. o akcji Reinhardt i pojawia-
ją się zarzuty braku natychmiastowego nagłaśniania docierających do rządu 
w Londynie informacji o zagładzie.

W sferze prawnej w początkowej fazie wojny najważniejszą decyzją było 
uchylenie ustawy z 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa polskiego. August 
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Zaleski w dwa dni po objęciu urzędu ministra spraw zagranicznych polecił pol-
skim konsulatom wstrzymanie jej wykonywania (dok. nr 6). Jest to o tyle cie-
kawe, że nie miał on uprawnień w zakresie odwoływania ustaw. Uznał jednakże 
(być może z przyczyn humanitarnych, być może wizerunkowych), że koniecz-
ne jest zablokowanie funkcjonowania tego typu regulacji. Formalnie ustawa 
została uchylona w listopadzie 1941 r. (dok. nr 145).

Podjęto również inicjatywę w kwestii prawnego uregulowania statusu 
mniejszości żydowskiej w powojennej Polsce. Sprawa ta była stałym elemen-
tem oświadczeń przedstawicieli środowisk żydowskich i postulatów formuło-
wanych przez zagranicznych polityków, co z kolei wymuszało zajęcie stanowiska 
przez władze polskie. Dokumenty sporządzane w rożnych okresach toczącej się 
wojny ukazują całe spektrum polskiego sposobu myślenia o miejscu mniejszo-
ści żydowskiej w powojennej rzeczywistości.

Działania prawne związane były także z wspomnianą już sprawą ukarania 
zbrodniarzy wojennych – temu celowi służyło m.in. gromadzenie odpowied-
niego materiału dowodowego.

Trzeba podkreślić, że obowiązkiem prawnym każdej służby konsularnej jest 
niesienie pomocy obywatelom swojego państwa. W przypadku działań polskiej 
służby konsularnej zwracają uwagę przykłady ponadstandardowego wywiązy-
wania się z tego obowiązku i udzielania pomocy także osobom pochodzenia 
żydowskiego nieposiadającym polskiego obywatelstwa.

 Szczególną aktywnością, w pewnych aspektach zdecydowanie wykraczają-
cą poza zwyczajowe działania dyplomatyczno-konsularne, było fałszowanie czy 
zdobywanie niezbędnej dokumentacji. W tym aspekcie należy wyróżnić trzy 
zasadnicze obszary. Pierwszy z nich to pozyskiwanie prawdziwych dokumen-
tów wystawianych przez placówki dyplomatyczne państw neutralnych, drugi 
– wydawanie polskich paszportów osobom, które nie były obywatelami polski-
mi, trzecim zaś rodzajem podejmowanych działań było sporządzanie dokumen-
tów (świadectw chrztu), których zasadniczym celem było ukrycie żydowskiego 
pochodzenia uchodźców.

Jeśli chodzi o dokumenty państw neutralnych, mowa tu przede wszyst-
kim o paszportach państw krajów Ameryki Południowej pozyskiwanych przez 
poselstwo w Bernie i grupę RELICO. Ze strony polskiej placówki w przedsię-
wzięciu uczestniczyli Aleksander Ładoś, Konstanty Rokicki, Stefan Ryniewicz 
i Juliusz Kühl, zaś do najbardziej znanych przedstawicieli komitetu RELICO 
należeli Adolf (Abraham) Silberschein i Chaim Eiss. Zdobywanie paszportów 
południowoamerykańskich bywa określane jako fałszowanie, w rzeczywistości 
jednak same dokumenty były prawdziwe, jedynie osoby, dla których je wysta-
wiano, nie miały nic wspólnego z krajem swojego nowego obywatelstwa.
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Akcja była prowadzona początkowo przez poselstwo w Bernie bez powia-
damiania centrali MSZ w Londynie. Dopiero 19 maja 1943 r. zastępca sekreta-
rza generalnego MSZ Gustaw Potworowski zwracał się do Aleksandra Ładosia: 
„Ministerstwo było ostatnio informowane przez organizacje żydowskie, jakoby 
istniała możność indywidualnego ratowania żydów przed uśmierceniem ich ze 
strony Niemców na zasadzie paszportów krajów Ameryki Południowej”. Po-
mimo że centrala nie dysponowała wiedzą na temat przedsięwziętych działań, 
w pełni poparła tę inicjatywę, a Potworowski podkreślał: „Momenty natury 
ściśle humanitarnej nakazują nam pójście jaknajdalej na rękę w tego rodzaju 
sprawach. Ministerstwo prosi Pana Posła o telegraficzną wiadomość o stara-
niach, jakie Pan podjął, i ich rezultatach” (dok. nr 354). 

Gdy o procederze dowiedziały się władze niemieckie, MSZ przeprowa-
dziło szeroko zakrojoną akcję w krajach południowoamerykańskich, polecając 
tamtejszym polskim placówkom podjęcie wszelkich możliwych działań na 
rzecz uznania przez miejscowe władze wystawionych paszportów. Okólnikiem 
z 21 grudnia 1943 r. minister spraw zagranicznych Tadeusz Romer nakazy-
wał poczynić „natychmiastowe i energiczne kroki” w krajach urzędowania, 
„by wszystkie takie paszporty, jako wystawione wyłącznie w celach humani-
tarnych dla ratowania ludzi od pewnej śmierci i nienakładające na zaintere-
sowane państwa po wojnie żadnych zobowiązań – uznano na czas wojny za 
ważne” (dok. nr 417). Także ambasady w Waszyngtonie i przy Stolicy Apo-
stolskiej podjęły starania, aby uzyskać poparcie USA i Watykanu w tej spra-
wie. Kolejnym okólnikiem Romer dodatkowo polecał ambasadorowi Janowi 
Ciechanowskiemu „poparcie sprawy w Departamencie Stanu i spowodowanie 
wysłania instrukcji dla posłów amerykańskich w Ameryce łacińskiej”, a amba-
sadorowi Kazimierzowi Papée nakazywał „zwrócenie się do Sekretariatu Stanu 
z prośbą o spowodowanie wysłania instrukcji dla nuncjuszów w Ameryce łaciń-
skiej, aby interweniowali ze względów humanitarnych u odnośnych rządów” 
(dok. nr 459).

W czerwcu 1944 r. tak podsumowano prowadzone działania: „Minister-
stwo nie szczędzi wysiłków, aby spowodować skuteczną akcję, która mogłaby 
uchronić Żydów zaopatrzonych w grzecznościowe paszporty łacińsko-amery-
kańskie od deportacji do Polski i eksterminacji. Utrudnia tę akcję posiadanie 
szczątkowych tylko danych co do ilości osób dotkniętych i ilości paszportów 
poszczególnych republik amerykańskich. Ministerstwo jeszcze w marcu b.r. 
domagało się od organizacji żydowskich w Szwajcarji udzielenia możliwie kom-
pletnych danych, które jednak dotychczas nie nadeszły” (dok. nr 486).

Warto także podkreślić, że starania wobec władz krajów Ameryki Połu-
dniowej podjęto także w sprawie Żydów deportowanych z Francji. Minister 
Edward Raczyński w okólniku skierowanym we wrześniu 1942 r. do polskich 
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placówek polecał: „W ślad za poprzednimi instrukcjami w sprawie akcji anty-
żydowskiej we Francji proszę o wystąpienie wobec rządu, przy którym Pan jest 
akredytowany, o przyznanie cpewnegoc kontyngentu wiz dla obywateli polskich 
z Francji, co może nam ułatwić starania u władz francuskich o umożliwienie 
im wyjazdu oraz zapewnienie tymczasowego azylu w Szwajcarii i Portugalii” 
(dok. nr 246).

Drugi aspekt działań związanych z wyposażaniem uchodźców w doku-
menty polegał na wydawaniu polskich paszportów osobom nieposiadającym 
polskiego obywatelstwa. Było to szczególnie widoczne we Francji, gdzie licz-
ne polskie konsulaty, zwłaszcza tuż przed francuską kapitulacją, przekazywały 
polskie paszporty potrzebującym uchodźcom. Paszporty te ułatwiały podróż 
uciekinierom, bowiem – jak zauważano w sierpniu 1940 r. – „osoby legitymu-
jące się tymi paszportami są uprzywilejowane przez władze angielskie, hiszpań-
skie i portugalskie”. W efekcie polskie władze w Londynie „od osób ostatnio 
przybyłych z Francji nieokupowanej” uzyskiwały w 1940 r. informacje o tym, 
że „zarówno we Francji, jak w Hiszpanii i Portugalii setki osób – przeważnie 
żydów i to nie mówiących po polsku – legitymuje się polskimi paszportami 
zagranicznymi wystawionymi przez konsulat w Tuluzie” (dok. nr 56). 

Te doniesienia potwierdzał poseł w Lizbonie Karol Dubicz-Penther, kiedy 
w styczniu 1941 r., opisując różne rodzaje dokumentów, którymi legitymowali 
się żydowscy uchodźcy, zauważył: „Uzyskanie paszportu po dniu 20 czerwca 
1940 r. w konsulatach polskich we Francji przez Żydów rzekomo pochodzenia 
polskiego było zupełnie łatwe, gdyż wystarczało przedstawienie karty tożsa-
mości belgijskiej albo francuskiej, w której była adnotacja, że posiadacz jej jest 
«narodowości polskiej», aby otrzymać paszport. Wszyscy więc Żydzi, którzy po 
20 czerwca 1940 r. przeszli przez Tuluzę lub Marsylię, są w posiadaniu powyż-
szych paszportów, które z punktu widzenia legalnego są w porządku i muszą być 
honorowane, bowiem zostały wydane przez funkcjonujące urzędy R.P. za gra-
nicą” (dok. nr 87). W jednym z wcześniejszych raportów Dubicz informował 
z kolei, że „z reguły osoby te zupełnie nie znają języka polskiego” (dok. nr 84).

Część paszportów wydanych przez polskie konsulaty i delegatury we Fran-
cji „osobom nie mającym do nich prawa” została w późniejszym okresie przez 
polskie MSZ unieważniona, zrobiono to jednak po ucieczce Żydów z Francji, 
w sytuacji gdy paszporty te odegrały już swoją rolę i umożliwiły ewakuację 
(dok. nr 84).

Nadawanie obywatelstwa polskiego osobom, które nie były związane z Pol-
ską, pogłębiało opisany wyżej problem dotyczący służby w polskiej armii. Na 
mężczyzn w wieku poborowym, którzy otrzymali polski paszport, automa-
tycznie nakładany był bowiem obowiązek służby w Wojsku Polskim, do której 
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z oczywistych względów nie mieli przekonania. Ich niechętne stanowisko wy-
woływało naturalnie negatywne reakcje po stronie polskiej.

Trzeci ze wspomnianych sposobów procedowania wynikał z niechętnego 
stanowiska państw neutralnych wobec przyjmowania uchodźców żydowskich. 
O ile bowiem uzyskanie wizy dla obywatela polskiego narodowości polskiej 
było zadaniem trudnym, ale możliwym do wykonania, o tyle w przypadku osób 
pochodzenia żydowskiego wprowadzono szereg restrykcji, które to uniemożli-
wiały. W tej sytuacji placówki polskie starały się ukryć prawdziwą narodowość 
uchodźców, a najłatwiejszym sposobem było wytworzenie dokumentów po-
twierdzających przynależność danej osoby do religii chrześcijańskiej. Tak po-
stępował konsul generalny w Stambule Wojciech Rychlewicz, który wystawiał 
zaświadczenia nawet osobom, których nazwiska jednoznacznie wskazywały na 
ich żydowskie pochodzenie2. Działania pomocowe prowadzone przez Rychle-
wicza wynikały także z instrukcji przesyłanych przez centralę MSZ. W grudniu 
1940 r. minister August Zaleski w szyfrogramie skierowanym do Rychlewi-
cza polecał: „Czynimy starania o wizy wjazdowe do posiadłości brytyjskich dla 
uchodźców żydów. Barlas przesłał telegram do Posła Schwarzbarta, że uchodź-
cy żydzi nie są objęci pomocą materialną Konsulatu. W porozumieniu z Min. 
Opieki proszę Pana Konsula o udzielenie pomocy uchodźcom żydom, którzy 
nie posiadają własnych środków” (przyp. do dok. nr 79). 

Strona turecka najwyraźniej zorientowała się w sytuacji i wprowadzi-
ła pewne ograniczenia. Następca Rychlewicza w Stambule konsul Aleksy 
Wdziękoński w lutym 1942 r. informował o instrukcji tureckiego MSW, która 
przewidywała, że „jedynie miarodajnemi dokumentami stwierdzającemi reli-
gję cudzoziemców są bądź metryki urodzenia i chrztu św. wystawione bezpo-
średnio po urodzeniu względnie kilka lat po urodzeniu, jednakże zaopatrzone 
w wyciąg z ksiąg kościelnych zaopatrzony podpisem księdza, kierownika biura 
parafjalnego stwierdzającym zgodność wypisu” (dok. nr 165).

Nieco subtelniejsze metody stosował poseł w Lizbonie, który spośród 
uchodźców żydowskich starał się wybrać te osoby, które miały największe 
szanse na bycie uznanymi za Słowian. Początkowo zabiegając o uzyskanie zgo-
dy na emigrację do Brazylii, konsulat przygotowywał dokumenty zarówno dla 
uchodźców pochodzenia polskiego, jak i żydowskiego. Jednakże wobec odrzu-
cenia przez konsulat Brazylii w Lizbonie wniosków uchodźców żydowskich 
zmieniono sposób działania. W rezultacie w raporcie ze stycznia 1941 r. Du-
bicz-Penther przekazywał: „We wszystkich tych wypadkach, gdy Żydzi Polacy 
mieli wszystkie dane i pozory uchodzenia za «aryjczyków-słowian» wyznania 
chrześcijańskiego (imię i nazwisko polskie, fotografia nie wykazująca cech 

2 E. Beck, The Angel from Istanbul, „Israel Hayom” z 11 grudnia 2020.
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semickich, cmetryki chrztuc), Poselstwo R.P. podawało dossier do Konsulatu 
Brazylijskiego, dołączając jednocześnie świadectwo poufne o pochodzeniu aryj-
skim i wyznaniu chrześcijańskim. Dotyczyło to przeważnie Żydów-Polaków 
pochodzących z Polski ze sfer inteligenckich i już zasymilowanych. Poselstwo 
stosowało tę metodę, pragnąc ułatwić jak największej rzeszy obywateli pol-
skich otrzymanie wiz brazylijskich” (dok. nr 85).

Podobne zabiegi czynił ambasador Kazimierz Papée wobec uchodźców 
we Włoszech. Ambasada przy Stolicy Apostolskiej funkcjonowała formal-
nie jedynie na terenie Watykanu i ambasador nie mógł podejmować działań 
we Włoszech, poza obszarem jego jurysdykcji. Starał się jednakże doprowadzić 
do sytuacji, w której uchodźcy „zamiast urzędowego zaświadczenia aryjskości 
przedstawią świadectwo wystawione przez władze kościelne, mianowicie przez 
Rektora Kościoła Polskiego w Rzymie, i potwierdzone przez Wikarjat (Ordy-
narjat) Miasta Rzymu” (dok. nr 89).

Opisane wyżej trzy rodzaje starań o pozyskanie dokumentów umożliwiły 
emigrację uchodźców żydowskich, która byłaby bardzo trudna, jeśli nie wręcz 
niemożliwa bez wsparcia polskich placówek. Warto przy tym podkreślić, że 
udzielanie przez władze polskie pomocy w nielegalnej emigracji Żydów do Pa-
lestyny miało miejsce już w okresie przedwojennym. Zarówno MSZ, MSW, 
jak i Oddział II Sztabu Głównego były zaangażowane w ułatwianie wszelkiego 
rodzaju wyjazdów emigracyjnych na Bliski Wschód, formalnie przedstawianych 
jako podróże turystyczne czy wyjazdy naukowe. Stosowano daleko idące udo-
godnienia paszportowe, jak też wspierano czy tolerowano proceder fałszowania 
dokumentacji3. Tego typu przedwojenne doświadczenia mogły okazać się po-
mocne przy kontynuowaniu podobnych działań już po wybuchu wojny.

masowość i systemowość podejmowanych działań 

Warta podkreślenia jest także skala podejmowanych przez rząd polski 
działań. Od samego początku wojny problem uchodźców był problemem 
masowym. Niemalże wszystkie placówki stanęły przed wyzwaniem udziela-
nia pomocy dziesiątkom tysięcy osób, które usiłowały wydostać się z zagrożo-
nych terenów. Wyzwaniu temu przedstawicielstwa musiały sprostać, działając 
w bardzo specyficznych warunkach – rząd okupowanego przez agresorów kra-
ju nie dysponował własnym terytorium, na którym ulokowałby uciekinierów, 

3 Zob. m.in. A. Patek, Żydzi w drodze do Palestyny 1934–1944. Szkice z dziejów aliji 
bet – nielegalnej imigracji żydowskiej, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2009; zob. też 
L. Weinbaum, A Marriage of Convenience. The New Zionist Organization and the 
Polish Government 1936–1939, Columbia University Press, New York 1993.
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i mógł występować jedynie w roli petenta zwracającego się do innych krajów 
o udzielenie im schronienia. Zadanie placówek było tym trudniejsze, że gi-
gantycznemu rozrostowi działań pomocowych nie towarzyszyło wzmocnienie 
kadrowe poszczególnych dyplomatycznych i konsularnych przedstawicielstw, 
składających się często z kilku etatów. Standardem były także ograniczenia bu-
dżetowe wynikające z trudności wojennych.

Masowość działań wynikała zarówno z dużej liczby uchodźców, jak też 
z prób wykorzystywania przez nich wszelkich możliwych dróg ucieczki. Żydzi 
bowiem uciekali z Europy kilkoma korytarzami. Pierwszy ze szlaków wiódł 
przez Włochy, Francję/Vichy, Hiszpanię, Portugalię – i dalej do USA, Amery-
ki Południowej czy Afryki Północnej. Drugi prowadził przez Rumunię, Węgry, 
Jugosławię, Bułgarię, Grecję, Turcję – a następnie w kierunku Palestyny i Bli-
skiego Wschodu, a także do krajów Ameryki Południowej. Kolejny korytarz 
prowadził przez Wileńszczyznę, państwa bałtyckie, tereny ZSRR – do Japonii 
i innych krajów Dalekiego Wschodu. Mniej efektywna była droga północna, 
przez Szwecję i dalej do USA.

Mnogość wykorzystywanych szlaków i konieczność udzielania wsparcia 
uchodźcom już na miejscu sprawiały, że w zasadzie wszystkie polskie placów-
ki były zaangażowane w działania pomocowe. W jednym z raportów z maja 
1944 r. stwierdzono nawet: „Praca wielu placówek polskich polega głównie 
na opiece nad Żydami. Typowym przykładem mogłoby tu być Poselstwo na 
Kubie, utworzone m.i. dla wykonywania opieki nad Żydami przybyłymi na Ja-
maikę” (dok. nr 473). Polscy urzędnicy, stojąc przed koniecznością rozwiązania 
olbrzymiego problemu, któremu należało sprostać w sytuacji stałej niechęci 
wobec przyjmowania uchodźców żydowskich przez poszczególne państwa, usi-
łowali za wszelką cenę znaleźć miejsca docelowej ewakuacji. Było to o tyle 
istotne, że wyjazd uchodźców na przykład z Portugalii do Ameryki Południowej 
pozwalał na sprowadzenie w ich miejsce uciekinierów z bardziej zagrożonych 
terytoriów. Dobitnie wyraził to poseł w Lizbonie, który odnosząc się do za-
rzutów wstrzymywania ewakuacji Żydów, argumentował: „Pretensje obywateli 
polskich żydów, jeżeli chodzi o tendencyjne traktowanie ich przez Poselstwo 
dla ułatwienia im dalszej emigracji z Portugalji, nie tylko są bezpodstawne, 
ale najzupełniej niepoważne. W interesie Poselstwa leży bowiem jaknajszybsze 
rozładowanie Portugalji z uchodźców naszych, którzy przez fakt sam pozosta-
wania tutaj hamują dalsze uzyskiwanie nawet wiz tranzytowych dla naszych 
obywateli chcących wydostać się z Francji” (dok. nr 84).

W rezultacie – jak już wspominano – nie będzie chyba dużej przesady 
w stwierdzeniu, że polska służba dyplomatyczno-konsularna wzięła udział 
w jednej z największych akcji pomocy Żydom przeprowadzonej podczas 
II wojny światowej.



XX

WSTĘP

oskarżenia o antysemityzm i nadUżycia

W zasadzie przez cały okres wojny działaniom polskim towarzyszyły oskar-
żenia o antysemityzm, brak tolerancji i dyskryminowanie ludności żydowskiej 
w przekazywaniu pomocy. Zarzuty wysuwano zarówno wobec polityków, jak 
i niektórych ambasadorów, posłów i konsulów. Wiele z nich dotyczyło sytu-
acji w polskich jednostkach wojskowych, w Armii Polskiej we Francji, Armii 
Polskiej w ZSRR i na Bliskim Wschodzie oraz w Polskich Siłach Zbrojnych 
w Wielkiej Brytanii. Skargi były formułowane przez poszczególne osoby, or-
ganizacje żydowskie, zachodnich polityków, a przede wszystkim przez me-
dia. Protestowano także przeciwko antysemickim wypowiedziom niektórych 
członków Rady Narodowej, czy też przeciwko publikacjom emigracyjnej prasy.

Władze polskie przeciwdziałały oskarżeniom, starając się wskazywać na 
bezzasadność części zarzutów, powołując komisje wojskowe do spraw zbadania 
zachowań antysemickich, wydawały także odpowiednie instrukcje i rozkazy, któ-
re miały przeciwdziałać przejawom antysemityzmu. Nierzadkie były publiczne 
wystąpienia czy apele najważniejszych polityków, w których zapewniano o bra-
ku dyskryminacji. Wskazywano także na inspirowanie tego typu oskarżeń przez 
Niemcy i ZSRR, którym zależało na zdyskredytowaniu władz polskich.

Oceniając ten aspekt działań rządu, należy stwierdzić, że do zachowań an-
tysemickich rzeczywiście dochodziło (zwłaszcza w wojsku), jednakże ich skala 
była zdecydowanie mniejsza, niż wynikałoby to z relacji prasowych. Nie bez 
znaczenia była także rozbieżność między oczekiwaniami i potrzebami uchodź-
ców a realnymi możliwościami aparatu państwa. Nieudzielenie pomocy – wy-
nikające często z obiektywnych trudności – nierzadko było odbierane jako 
przejaw dyskryminacji.

Do kulminacji napięć w stosunkach polsko-żydowskich doszło wiosną 
1944 r., kiedy to sprawa dezercji Żydów z PSZ i oskarżeń o antysemityzm 
stała się tematem debat w Izbie Gmin4. Trzeba jednak pamiętać, że trudności 
we wzajemnych relacjach istniały w zasadzie od początku wojny. Nie sposób 
niemalże znaleźć choćby jednego ówczesnego dokumentu, w którym Polacy 
nie krytykowaliby zachowania ludności żydowskiej na terenach RP zajmowa-
nych we wrześniu 1939 r. przez ZSRR. Zarzuty te najdobitniej chyba wyraził 
polski konsulat w Czerniowcach, który opisując sytuację pod okupacją radziec-
ką, stwierdzał: „Żydzi sami z wielu filosemitów zrobili zagorzałych antysemi-
tów” (dok. nr 14). Symptomatyczna była także rozmowa generała Władysława 

4 Zob. także T. Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego: kwestia żydowska w Pol-
skich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 
2002.
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Andersa, tworzącego Armię Polską w ZSRR, z politykami Bundu Henrykiem 
Erlichem i Wiktorem Alterem (zamordowanymi później przez NKWD) w paź-
dzierniku 1941 r., w której Anders, wspominając zachowania Żydów, oceniał, 
że „takie rzeczy nie mogą pozostać bez śladu”, i polemizował z bundowcami 
twierdzącymi, że „były to zjawiska znikome” (dok. nr 139). Z drugiej strony 
równie często w dokumentacji archiwalnej i literaturze naukowej można zna-
leźć informacje o dyskryminacyjnym traktowaniu mniejszości żydowskiej przez 
przedwrześniowe władze II RP, co miało skutkować niskim stopniem identyfi-
kacji z państwem polskim. Nierzadkie są także opinie, że pozytywny stosunek 
społeczności żydowskiej w 1939 r. do Armii Czerwonej wynikał z lęku przed 
wojskami niemieckimi, które zajmowały Polskę, a które – jak się okazało, słusz-
nie – uważano za większe zagrożenie dla Żydów niż Armia Czerwona5. 

Wiele emocji i wzajemnych oskarżeń wzbudziła także kwestia formowa-
nia Armii Polskiej w ZSRR i dystrybuowania nadsyłanej z zagranicy pomocy. 
Stałym elementem dwustronnych relacji były oskarżenia o zbyt nikły udział 
Żydów w tworzonym wojsku i dyskryminowanie osób pochodzenia żydow-
skiego w rozdzielaniu lekarstw, żywności i odzieży. Zarzutom tym towarzyszyły 
polskie zapewnienia o sprawiedliwym podziale środków, a nawet faworyzowa-
niu Żydów. Podkreślano także (szczególnie początkowo) dużą liczbę Żydów 
w armii polskiej, skutkującą mało wyszukanymi komentarzami o wojsku skła-
dającym się z „pejsatych i brodatych «Polaków»” (dok. nr 155).

Warto też zauważyć, że w działaniach pomocowych prowadzonych w nie-
zwykle trudnych warunkach i przy czasami przypadkowym doborze pracow-
ników poszczególnych delegatur nie udało się uniknąć błędów, przejawów 
nieuczciwości czy zwykłego marnotrawstwa, które były odczytywane przez 
odbiorców jako kontynuacja praktyk przedwrześniowych. W rezultacie funk-
cjonowanie polskiego aparatu pomocowego w ZSRR stało się przedmiotem 
badań Najwyższej Izby Kontroli podległej władzom na uchodźstwie6. Niepra-
widłowości zdarzały się nie tylko na terenie ZSRR – przykładowo Stanisław 
Zabiełło, opisując sytuację we Francji, zwracał uwagę w październiku 1941 r. 
na konsekwencje „funkcjonowania swego czasu szajek fałszerzy i handlarzy do-
kumentami polskimi” (dok. nr 138). Wskazywano także na możliwość niele-
galnego, odpłatnego uzyskania paszportów polskich przez Żydów („dwaj bracia 

5 Jako przykład zob. D. Engel, In the shadow of Auschwitz. The Polish govern-
ment-in-exile and the Jews, 1939–1942, The University of North Carolina Press, 
Chapel Hill, London 1987, s. 12 i n.

6 Zob. szerzej D. Boćkowski, Działalność ambasady RP w Kujbyszewie oraz jej dele-
gatur i placówek mężów zaufania w świetle raportów NIK Rządu RP w Londynie, 
„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 32, 1997, s. 203–222.
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Ehrenbergowie, Zolna i inni stwierdzili, że dla ułatwienia sobie podróży brali za 
pieniądze paszporty w Konsulacie w Tuluzie”, dok. nr 56).

Warto przy tym podkreślić, że szereg działań podejmowanych wobec władz 
i urzędników państw okupacyjnych czy neutralnych miało z założenia charak-
ter nielegalny. Wręczenie łapówki w zamian za dokumenty, żywność, lekarstwa, 
odzież czy zgodę na wyjazd było działaniem, bez którego nie sposób wyobrazić 
sobie niesienia pomocy. W takiej rzeczywistości nietrudno o zatarcie granicy 
pomiędzy tym, co dopuszczalne i potrzebne, a tym, co nieetyczne i naganne.

Jeszcze więcej emocji wzbudziła kwestia ewakuacji Armii Polskiej w ZSRR 
(oraz towarzyszących jej cywilów) do Iranu. Skargom środowisk żydowskich 
na pomijanie Żydów towarzyszyły znowuż polskie zapewnienia o braku dys-
kryminacji i maksymalnym uwzględnianiu osób pochodzenia żydowskiego. 
Koniecznie przy tym trzeba zwrócić uwagę na stanowisko władz ZSRR, któ-
re od 1 grudnia 1941 r. zaczęły uznawać mieszkańców przedwojennej Polski 
pochodzenia żydowskiego, białoruskiego i ukraińskiego za obywateli ZSRR. 
Chodziło o tzw. paszportyzację osób, które w okresie 1939–1941 znajdowały 
się na terenach okupowanych przez ZSRR i uznawanych przezeń za włączone 
w skład Związku Radzieckiego. W rezultacie władze radzieckie nie zgadzały się 
na przyjmowanie polskich Żydów do armii Andersa ani tym bardziej na ich ma-
sową ewakuację na Bliski Wschód. Ambasador w Kujbyszewie Stanisław Kot 
stwierdzał nawet, że „Sowiety […] zaczynają cuda wyprawiać z żydami, trak-
tując nawet krakowskich i warszawskich jako swoich obywateli, więc ktoś musi 
natychmiast wziąć na siebie nieoficjalny ciężar informacyjny i propagandowy 
tej sprawy” (przyp. do dok. nr 176). Działalność informacyjna była o tyle istot-
na, że środowiska żydowskie zdawały się nie dostrzegać polityki władz radziec-
kich w sprawach obywatelstwa, której zasadniczym celem było podważenie 
praw Polski do wschodnich terenów II RP. Mimo obstrukcji radzieckich am-
basador Kot zwracał uwagę, że „szereg żydów został przemycony przez władze 
polskie” (dok. nr 204). Sprawę tę Kot poruszał także w swojej korespondencji 
do premiera Władysława Sikorskiego, któremu wobec planowanego spotkania 
z Andersem sugerował: „Konieczne jest, aby nasze organy wojskowe zacho-
wały w Rosji jak najwięcej poprawności w sprawach żydowskich. Zbyt często 
w organach wojskowych manifestuje się antysemityzm w stosunkach z obywa-
telami Żydami. W sprawie poboru i transportów wojsk nie wyzyskuje się wo-
bec Żydów argumentu, że ograniczenia zostały nam narzucone przez Sowiety 
wbrew władzom polskim. W rezultacie Żydzi są powszechnie przekonani, że 
ograniczenia wynikają na skutek instrukcji rządu polskiego” (dok. nr 183).

Warto jeszcze podkreślić, że stosunki polsko-żydowskie należały do jednej 
z najtrudniejszych sfer działalności rządu RP na uchodźstwie. Obarczone były 
historycznymi zaszłościami, a w tle dokonywała się jedna z najbardziej bru-
talnych zbrodni w historii ludzkości. Najmniejszy nawet incydent zaistniały 
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w cieniu zagłady narodu żydowskiego wzbudzał olbrzymie emocje i urastał do 
rangi nierozwiązywalnego problemu. Ponadto wszelkie działania były podejmo-
wane w realiach braku rzetelnych informacji, w nieustającym zalewie plotek, 
pogłosek czy – mówiąc dzisiejszym językiem – fake newsów, wypuszczanych 
w ramach walki propagandowej. Uchodźcy, których życie było zagrożone, da-
wali czasem wiarę nawet najbardziej nieprawdopodobnym plotkom, a pojawia-
jące się zarzuty bywały niekiedy skrajnie absurdalne. Nic zatem dziwnego, że 
wzajemnym relacjom towarzyszyły nadmierne emocje, karmiące się opisanymi 
wyżej stereotypami, i brak zrozumienia. Oskarżenia formułowano zresztą rów-
nież pod adresem pomocowych organizacji żydowskich, o czym m.in. informo-
wał konsul generalny w Jerozolimie: „Nadmieniam, że ortodoksi są traktowani 
po macoszemu przy rozdziale środków pomocy przez oficjalne czynniki żydow-
skie w Palestynie, ze względów politycznych” (dok. nr 158).

Wypada wspomnieć także o sytuacjach odwrotnych, czyli o zgodnej współ-
pracy Polaków i Żydów. Za przykład może posłużyć opisane wyżej współdzia-
łanie poselstwa w Bernie z komitetem RELICO.

Trzeba także przy tym pamiętać, że w czasie wojny praca była wykonywa-
na w niezmiernie trudnych warunkach, również z narażeniem własnego życia, 
w sytuacji stałego deficytu środków pomocowych i przy pełnej świadomości, 
że uratowanie wszystkich zagrożonych nie będzie możliwe. Erich Maria Rema-
rque w znanej wojennej powieści „Noc w Lizbonie” o losach osób usiłujących 
uciec przez nazistowskimi Niemcami pisał: „Człowiek był w tym okresie ni-
kim, ważny paszport – wszystkim”7. Każda działalność prowadzona w takich 
okolicznościach z jednej strony musiała rodzić skrajne emocje u osób szuka-
jących ratunku, a z drugiej strony tworzyła podatny grunt dla pojawiania się 
rozmaitych nieprawidłowości. 

trUdności biUrokratyczne

Kolejnym stałym elementem towarzyszącym pracy polskiej służby 
 dyplomatyczno -konsularnej była konieczność przezwyciężania rozmaitych biu-
rokratycznych trudności. Przede wszystkim należało uzyskać wszelkie koniecz-
ne pozwolenia na przesyłanie pomocy paczkowej do okupowanego kraju, jak 
też dopełnić wszystkich formalności wywozowych. Przykładowo przeszkodę 
stanowiły blokada wysyłki towarów na tereny okupowane przez Niemcy, ogra-
niczenia w wywozie żywności z poszczególnych krajów neutralnych czy wpro-
wadzone przez ZSRR przepisy nakazujące kwarantannę przesyłanej odzieży.

7 E.M. Remarque, Noc w Lizbonie, R. Wojnakowski (tłum.), Dom Wydawniczy  REBIS,  
Warszawa 2012, s. 6.
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Inną komplikacją była konieczność uzyskania potwierdzeń, że przekazana 
pomoc została należycie wykorzystana. Darczyńcy często oczekiwali stosow-
nych świadectw, o które było niezmiernie trudno na przykład przy wysyłce 
paczek do getta. Wyzwaniem było zdobycie konkretnych adresów sierocińców, 
szpitali, zakonów czy instytucji pomocowych. W tej sprawie pomocy poszcze-
gólnym placówkom starała się udzielać m.in. centrala MSZ, przesyłając sto-
sowne wykazy („Ministerstwo załącza ponadto listę z nazwiskami osób – żydów 
z Kraju celem przesyłania im paczek”, dok. nr 354). Listy odbiorców paczek 
sporządzały także inne ministerstwa („Z Szwecji wysyłano i wysyła się nadal 
paczki żywnościowe na tzw. listę profesorską, dostarczoną przez Min. Spr. 
Wewn.”, dok. nr 356).

Przekazywane czy kupowane towary trzeba było ponadto kontrolować, 
zdarzało się bowiem, że firmy oferujące sprzedaż produktów pomocowych 
usiłowały wykorzystać sytuację, dostarczając przeterminowaną żywność 
czy zniszczoną, bezwartościową odzież. Rozdysponowanie tego typu darów 
wśród uchodźców skutkowało kolejną falą zarzutów o niesprawiedliwe trak-
towanie potrzebujących. Należało też oddzielić prawdziwych darczyńców 
od różnego rodzaju pośredników trudniących się oszustwami i nielegalnymi 
przedsięwzięciami.

Konieczne było także odpowiednie zbilansowanie przekazywanej pomocy, 
tak aby mogła ona być wykorzystana jak najefektywniej. Należało zorientować 
się, jakie produkty są najbardziej potrzebne, oraz dokonać odpowiedniej se-
lekcji pozyskanych środków. Inne lekarstwa potrzebne były na Syberii, a inne 
w ośrodkach uchodźczych w Afryce, inna odzież musiała trafić do żołnierzy 
w obozie jenieckim, a inna do sierocińca czy szpitala dziecięcego.

Wobec niedostatecznej liczby personelu wyzwanie stanowiły też zwykłe 
(w normalnych warunkach) czynności urzędnicze, takie jak obsługa korespon-
dencji, wydawanie zaświadczeń, dokumentów, prowadzenie rejestrów. Brak 
wykwalifikowanych maszynistek, a nawet maszyn do pisania sprawiał, że ko-
nieczne było odręczne sporządzanie wykazów liczących niekiedy tysiące na-
zwisk wraz z danymi adresowymi i podstawowymi informacjami. Problemem 
był też niekiedy niedostatek papieru do pisania czy podstawowych materiałów 
biurowych.

Sytuacji nie ułatwiały także animozje wewnątrz polskiego aparatu urzęd-
niczego – niechęć istniejąca pomiędzy „starymi” urzędnikami, mianowanymi 
jeszcze przed wojną, a personelem powoływanym przez rząd emigracyjny czę-
stokroć utrudniała prowadzenie działań pomocowych.
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rola placówek 

Nie sposób przecenić korzyści, jakie w akcji pomocowej płynęły z faktu 
dysponowania siecią placówek zagranicznych. Miały one własny adres kore-
spondencyjny, rachunek bankowy, używały łączności szyfrowej, mogły wy-
dawać paszporty i inne dokumenty, a także oficjalnie interweniować u władz 
państwowych. Te z pozoru oczywiste atrybuty każdego przedstawicielstwa na-
bierały w warunkach wojennych kolosalnego znaczenia. Możliwość szybkiego 
przesłania informacji niekiedy ratowała życie, zaś konto bankowe ambasady, 
poselstwa czy konsulatu służyło do przekazywania środków finansowych wy-
korzystywanych następnie w celach pomocowych. Działania najważniejszych 
polityków i najwyższych władz państwowych prowadzone bez wykorzystania 
potencjału polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej i pracy wielu szerego-
wych urzędników siłą rzeczy musiałyby mieć bardziej ograniczony charakter.

rząd Na uchodźstwie – ceNtrala i placówki  
(kwestie orgaNizacyjNe)

Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę oraz ewakuacja władz polskich i ich 
internowanie w Rumunii sprawiły, że konieczne stało się utworzenie nowego 
ośrodka władzy, działającego poza zasięgiem państw agresorów. W rezultacie 
w sojuszniczej Francji odtworzono urząd prezydenta, premiera wraz z Radą 
Ministrów oraz powołano Radę Narodową, pełniącą funkcję quasi-parlamentu. 
Po kapitulacji Francji w wojnie z Niemcami władze polskie ewakuowały się do 
Londynu, gdzie prowadziły działalność do końca wojny.

Na czele wojennego MSZ stali kolejno August Zaleski, Edward Raczyński 
(jako kierownik resortu i następnie minister do spraw zagranicznych), Tadeusz 
Romer i Adam Tarnowski. W drugim z najistotniejszych dla tego tomu resortów 
– Ministerstwie Opieki Społecznej przemianowanym następnie na Minister-
stwo Pracy i Opieki Społecznej – funkcję ministra sprawował przez niemalże 
cały okres wojny polityk PPS Jan Stańczyk, który rozwinął sieć przedstawi-
cielstw pomocowych, funkcjonujących najczęściej przy polskich placówkach 
dyplomatyczno-konsularnych. Stańczyk nie wszedł w skład gabinetu Tomasza 
Arciszewskiego utworzonego w końcu listopada 1944 r. – pieczę nad MPiOS 
sprawował osobiście premier.

Warto wspomnieć także o Ministerstwie Informacji i Dokumentacji (działa-
jącym do września 1940 r. jako Centrala Informacji i Dokumentacji), które zaj-
mowało się sprawami żydowskim w aspekcie informacyjno-propagandowym. 
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Na jego czele stał minister Stanisław Stroński, a następnie Stanisław Kot oraz 
Adam Pragier. Nie bez znaczenia dla omawianego tematu była aktywność Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, kierowanego kolejno przez premiera Wła-
dysława Sikorskiego, Stanisława Kota, Stanisława Mikołajczyka, Władysława 
Banaczyka i Zygmunta Berezowskiego8.

Odrębne zagadnienie stanowi kwestia struktur wojskowych, ewakuacji żoł-
nierzy, tworzenia i ewakuowania polskich oddziałów zbrojnych oraz związana 
z tym zagadnieniem sprawa żołnierzy pochodzenia żydowskiego. Ważna była 
również działalność Rady Narodowej i podejmowane przez nią starania doty-
czące m.in. sytuacji ludności w okupowanej Polsce.

W momencie wybuchu II wojny światowej Polska dysponowała stosunko-
wo rozbudowaną siecią placówek zagranicznych, na którą składało się 10 amba-
sad, ponad 20 poselstw (z akredytacją posłów w ponad 20 kolejnych krajach) 
oraz szeroka sieć konsularna, złożona z około 200 konsulatów generalnych, 
konsulatów i wicekonsulatów, wydziałów konsularnych przy ambasadach i po-
selstwach oraz agencji konsularnych i konsulatów honorowych9.

Wybuch wojny sprawił, że sieć dyplomatyczno-konsularna zaczęła się kur-
czyć10. W pierwszej kolejności zostały zlikwidowane placówki w Niemczech 
i w Związku Radzieckim, także komisariat generalny w Wolnym Mieście Gdań-
sku oraz poselstwo w Bratysławie, a w kolejnym okresie zamknięto poselstwa 
w krajach bałtyckich11.

Agresja niemiecka na Danię i Norwegię oraz Belgię, Holandię i Luksem-
burg wiosną 1940 r. zakończyła funkcjonowanie polskich placówek w tych 

8 Zob. M. Hułas, Goście czy intruzi. Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 – 
 lipiec 1943, Instytut Historyczny PAN, Warszawa 1996.

9 Zob. m.in. W. Michowicz, Organizacja polskiego aparatu dyplomatycznego w latach 
1918–1939, w: P. Łossowski (red.), Historia dyplomacji polskiej, t. IV, 1918–1939, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; K. Szczepanik, Organizacja pol-
skiej służby zagranicznej 1918–2010, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 
2012 i S. Żerko (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939 styczeń–sierpień 
(dalej: PDD 1939 styczeń–sierpień), PISM, Warszawa 2005.

10 Zob. m.in. H. Batowski, Polska dyplomacja na obczyźnie 1939–1941, Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 1991 oraz W. Michowicz, Organizacja polskiej służby 
dyplomatycznej w okresie II wojny światowej, w: idem (red.), Historia dyplomacji 
polskiej, t. V, 1939–1945, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

11 Dokumenty ilustrujące likwidację placówek w Niemczech i ZSRR oraz w krajach 
bałtyckich (jak też materiały o represjach przeciwko polskim konsulom w Niem-
czech) opublikowano w tomie W. Rojek (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 
1939 wrzesień–grudzień (dalej: PDD 1939 wrzesień–grudzień), PISM, Warszawa 
2007, passim.
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państwach, a stosunki dyplomatyczne (poza Danią) utrzymywano przez 
przedstawicieli przy rządach emigracyjnych. Nieco inaczej wyglądała sytuacja 
w przypadku Francji. Po przejściowym wyjeździe do Madrytu Feliks Frankow-
ski powrócił na terytorium francuskie, gdzie pełnił funkcję chargé d’affaires 
ambasady w Vichy. Od września 1940 r., po zerwaniu stosunków dyplomatycz-
nych przez rząd Vichy, opiekę nad obywatelami polskimi we Francji sprawowa-
ły Biura Polskie. Gdy te z kolei zostały zlikwidowane (przekształcone w Biura 
Administracji Polaków we Francji, stanowiące część administracji francuskiej), 
ich dyrektor generalny Stanisław Zabiełło pozostał w Vichy jako nieoficjalny 
przedstawiciel rządu polskiego (w grudniu 1942 r. został aresztowany przez 
Gestapo i uwięziony w obozie koncentracyjnym). Stosunki dyplomatyczne 
z Francją przywrócono formalnie w 1943 r., nawiązując oficjalne relacje z Fran-
cuskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego.

Zamknięte (pod presją niemiecką) zostały także ambasady w Rzymie i Bu-
kareszcie oraz poselstwo w Budapeszcie, a z przyczyn finansowych zadecydo-
wano o zamknięciu konsulatów w Kabulu i w Charbinie12.

W 1941 r. w wyniku kolejnych niemieckich napaści ewakuowano posel-
stwa w Atenach i Belgradzie oraz konsulat generalny w Zagrzebiu. Z kolei 
władze bułgarskie i fińskie zażądały od polskich posłów w Sofii i Helsinkach, 
aby opuścili terytorium Bułgarii i Finlandii. Podobną decyzję podjęły władze 
japońskie, wycofując uznanie dla polskiego ambasadora w Tokio, który został 
zmuszony do opuszczenia stolicy Japonii i czasowego przeniesienia się do oku-
powanego przez wojska japońskie Szanghaju13.

Przełomowym wydarzeniem, jeśli chodzi o sieć polskich przedstawicielstw, 
była agresja Niemiec na ZSRR i w konsekwencji podpisanie układu Sikorski–
Majski, umożliwiającego ponowne uruchomienie ambasady w Moskwie (prze-
niesionej następnie do Kujbyszewa) oraz powołanie delegatur i setek instytucji 
pomocowych na terenie ZSRR. Stosunki dyplomatyczne zostały jednak zerwa-
ne przez ZSRR w kwietniu 1943 r. (zob. dok. nr 344), a władze radzieckie 
uniemożliwiły w praktyce prowadzenie działalności przez polskie instytucje 
pomocowe już w grudniu 1942 r.14

12 Zob. dokumenty (w tym raporty końcowe likwidowanych przedstawicielstw) opu-
blikowane w M. Hułas (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1940 (dalej: PDD 
1940), PISM, Warszawa 2010, passim. Raport końcowy poselstwa w Budapeszcie 
(zlikwidowanego ostatecznie w styczniu 1941 r.) zob. w J. Tebinka (red.), Polskie 
Dokumenty Dyplomatyczne 1941 (dalej: PDD 1941), PISM, Warszawa 2013, 
dok. nr 17.

13 Zob. PDD 1941, passim.
14 B. Szubtarska, Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo 

DiG, Warszawa 2005; zob. też M. Hułas (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 
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Strona polska podejmowała także działania, aby zwiększyć liczbę placó-
wek, z reguły w odległych krajach (m.in. utworzenie poselstwa w Ottawie 
i konsulatu w Pretorii), oraz otwierała szereg przedstawicielstw MPiOS czy 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Sukcesy aliantów zachodnich w końcowej  fazie 
wojny pozwoliły na odtwarzanie przedstawicielstw w Afryce Północnej czy 
krajach Europy Zachodniej (przykładowo zajęcie Włoch pozwoliło na czasowe 
uruchomienie na nowo ambasady i konsulatu w Rzymie podległych rządowi 
londyńskiemu). Tworzono także tzw. polskie osiedla w krajach afrykańskich czy 
południowoamerykańskich, jak też w Nowej Zelandii czy w Indiach, gdzie azyl 
znalazły dziesiątki tysięcy polskich i żydowskich uchodźców, ewakuowanych 
głównie z ZSRR15.

Znaczna liczba polskich placówek funkcjonowała jednak (choć nie bez trud-
ności) w krajach sojuszniczych i neutralnych. W Stanach Zjednoczonych poza 
waszyngtońską ambasadą ważną rolę odgrywał konsulat generalny w Nowym 
Jorku, czynne były także poselstwa i konsulaty w krajach Ameryki Południo-
wej. Działały nieliczne konsulaty w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie, gdzie za 
najważniejsze polskie placówki bez wątpienia należy uznać konsulaty generalne 
w Jerozolimie i Tel Awiwie oraz poselstwo w Teheranie. Trzeba również wymie-
nić konsulat generalny w Bombaju, zaangażowany w akcje ewakuacyjne.

Spośród europejskich przedstawicielstw pracujących nieprzerwanie przez 
cały okres wojny do najważniejszych należały poselstwa w Bernie, Madrycie 
i Lizbonie oraz ambasada i konsulaty generalne w Londynie i Dublinie. Równie 
istotną rolę odgrywały ambasady przy Stolicy Apostolskiej i w Ankarze oraz 
konsulat generalny w Stambule. Poselstwo w Szwecji po uznaniu przez władze 
szwedzkie posła Gustawa Potworowskiego za persona non grata funkcjonowa-
ło pod kierownictwem Henryka Sokolnickiego, działającego w randze chargé 
d’affaires16.

W strukturze centrali MSZ zwraca uwagę utworzony w 1940 r. referat 
uchodźczy, którego pracami kierował przez niemalże cały okres wojny (do 
1944 r.) Józef Marlewski (zastąpiony następnie przez Macieja Załęskiego). 

1942 (dalej: PDD 1942), PISM, Warszawa (w przygotowaniu).
15 Zob. m.in. J. Wróbel, Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942–1950, IPN, 

Łódź 2003.
16 Zob. PDD 1942, passim; zob. też J. Tebinka (red.), Polskie Dokumenty Dyplo-

matyczne 1943, PISM, Warszawa (w przygotowaniu). Zob. też E. Kołodziej, Rola 
polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w latach 1939–1945, w: Z. Bła-
żyński (red.), Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej. 1939–1945, Pol-
skie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn 1994 oraz H. Batowski, Polska 
dyplomacja na obczyźnie..., op.cit.
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W 1943 r. powstał także referat żydowski, na czele którego stali kolejno Karol 
Kraczkiewicz, Zdzisław Krzywkowski i Jan Wszelaki17.

Należy także wspomnieć o aktywności Działu Narodowościowego MSW 
kierowanego przez Olgierda Górkę, zaangażowanego w znacznym stopniu 
w przedsięwzięcia dotyczące spraw żydowskich (dok. nr 553), oraz o działa-
niach utworzonej na emigracji Rady do Spraw Ratowania Ludności Żydowskiej 
w Polsce (dok. nr 461).

Instytucjonalny obraz państwa polskiego na uchodźstwie tworzyły zarów-
no centralne urzędy (prezydent, premier, Prezydium Rady Ministrów, Rada 
Narodowa, armia, poszczególne ministerstwa), jak i urzędniczy aparat obsługi 
oraz szereg różnego rodzaju przedstawicielstw zagranicznych. Ta, jak na warunki 
emigracyjno-wojenne dosyć rozbudowana i stale zmieniająca się, struktura wiele 
uwagi w swej działalności poświęciła kwestii niesienia pomocy uchodźcom roz-
sianym po całym świecie, a także osobom znajdującym się w okupowanym kraju.

kryteria doboru dokumeNtów i postulaty badawcze

Cezurę pracy wyznaczają lata II wojny światowej. Dokumentem otwie-
rającym prezentowany zbiór jest okólnik ministra Józefa Becka z 1 września 
1939 r. w sprawie napaści Niemiec na Polskę. Przyjęcie takiej cezury począt-
kowej i zamieszczenie dokumentów dotyczących również napaści ZSRR i ewa-
kuacji władz polskich jest wprawdzie nie do końca zgodne z tytułem pracy, 
mówiącym o działaniach rządu na uchodźstwie, uznano jednak, że rozpoczyna-
nie tomu poświęconego II wojnie światowej od dokumentów z 17 czy 30 wrze-
śnia 1939 r. byłoby zabiegiem sztucznym i zakłócającym narrację.

Tom zamyka nota ambasadora Edwarda Raczyńskiego z 6 lipca 1945 r. do 
władz brytyjskich z protestem przeciwko wycofaniu uznania rządowi RP na 
uchodźstwie. Nota, choć nie dotyczy spraw żydowskich, oznacza kres między-
narodowych działań dyplomacji II RP i kończy ważny okres w historii Polski. 
Dokument ten symbolizuje tym samym kres dyplomatycznych działań emigra-
cyjnego rządu również w sprawach żydowskich. 

W publikacji zamieszczono też kilka dokumentów poświęconych naj-
ważniejszym czy przełomowym wydarzeniom wojennym, takim jak wspo-
mniana już agresja na Polskę, napaść Niemiec na Francję, wybuch wojny 

17 Zob. P. Ceranka (oprac.), Kadra centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczy-
pospolitej Polskiej (1939–1945). Przewodnik archiwalny, MSZ, NDAP, Warszawa 
2021 (w przygotowaniu).
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niemiecko-radzieckiej czy też zerwanie stosunków dyplomatycznych z Pol-
ską przez ZSRR oraz śmierć generała Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej. 
Uwzględnienie tych dokumentów osadza w odpowiednim kontekście zebrane 
w tomie archiwalia i ułatwia ich interpretację.

Uwzględnienie całego okresu II wojny światowej nie oznacza oczywiście, 
że wszystkie wojenne lata zostały zobrazowane porównywalną ilością materiału 
archiwalnego. W tomie zamieszczono 554 dokumenty (i dodatkowo kilkaset 
kolejnych cytowanych w całości lub we fragmentach w przypisach), z których 
większość dotyczy lat 1941–1943, czyli czasu bezpośredniej eksterminacji Ży-
dów. Okres wcześniejszy, określany w historiografii mianem gettoizacji, i lata 
późniejsze, nazywane trzecią fazą zagłady18, udokumentowano mniejszą liczbą 
archiwaliów, zwłaszcza rok 1939, kiedy władze polskie były zajęte ewakuacją 
i ponową organizacją struktur państwowych (na emigracji), oraz rok 1945, któ-
ry przyniósł zakończenie wojny i tym samym zahamował eksterminację ludno-
ści żydowskiej19.

W tomie zawarto materiały wytworzone przez władze RP na uchodźstwie, 
działające początkowo we Francji (Paryż i Angers), a następnie w Wielkiej Bry-
tanii. Jak już wspominano, w tomie znalazły się także (cztery) dokumentny 
z września 1939 r., powstałe przed formalnym utworzeniem rządu emigracyj-
nego. Zrezygnowano z publikowania dokumentów wytworzonych w końcowej 
fazie wojny przez formowane w ZSRR konkurencyjne wobec rządu londyń-
skiego ugrupowania komunistyczne, takie jak Związek Patriotów Polskich, 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej 
Polskiej czy utworzony z udziałem części polityków emigracyjnych Tymczaso-
wy Rząd Jedności Narodowej.

Z reguły nie uwzględniono także dokumentów wielostronnych, takich jak 
na przykład deklaracja mocarstw i rządów państw sprzymierzonych (w tym 
rządu polskiego) z 17 grudnia 1942 r., będąca reakcją na część postulatów za-
wartych w polskiej nocie z 9/10 grudnia 1942 r. (zwanej notą Raczyńskiego). 
Deklaracja jako dokument multilateralny nie została zakwalifikowana do dru-
ku, opublikowano natomiast notę Raczyńskiego oraz szereg dokumentów to-
warzyszących jej powstawaniu i dystrybucji.

18 Zob. m.in. D. Libionka, Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Państwo-
we Muzeum na Majdanku, Lublin 2017.

19 Poszczególne lata zostały zilustrowane następującą liczbą dokumentów: rok 1939 – 
18 dokumentów, 1940 – 65, 1941 – 69, 1942 – 155, 1943 – 112, 1944 – 116 
i 1945 – 19.
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Generalnie w czasie selekcji i doboru dokumentów kierowano się przyjętą 
dla serii PDD zasadą publikowania jedynie materiałów wytworzonych przez 
stronę polską. Oznacza to, że do tomu nie włączano archiwaliów brytyjskich, 
amerykańskich, francuskich, rosyjskich itd. Z reguły nie kwalifikowano też 
do druku dokumentów wytworzonych przez społeczności czy organizacje ży-
dowskie, które bardzo często kierowały do władz polskich czy polskich pla-
cówek dyplomatyczno-konsularnych różnorodne listy, pisma, skargi, notatki 
czy memoranda. Nie oznacza to jednak, że głosy żydowskie nie są słyszalne 
w niniejszym tomie. Szeroki ich wybór zwierają chociażby szyfrogramy pla-
cówek informujące o postulatach żydowskich czy dokumenty ukazujące reak-
cje na zgłaszane wnioski. Ilustracyjnie zamieszczono także telegramy szyfrowe 
polskich placówek, które służyły do przekazywania informacji organizacji ży-
dowskich (tego typu szyfrogramy składały się jedynie z treści przekazywanego 
pisma, bez komentarzy czy zmian wprowadzanych przez urzędników).

Ponadto, niejako w drodze wyjątku, włączono do druku niewielką liczbę 
dokumentów wytworzonych przez krajowe i zagraniczne organizacje i ugrupo-
wania żydowskie. Za przykład posłużyć mogą chociażby list Bundu z kwietnia 
1942 r. opisujący zagładę Żydów w okupowanej Polsce (dok. nr 181) czy spra-
wozdanie Agencji Żydowskiej z akcji ewakuacyjnej osób pochodzenia żydow-
skiego z ZSRR z listopada 1942 r. (dok. nr 273).

Do druku nie kwalifikowano dokumentów sporządzonych przez Oneg 
Szabat – konspiracyjny ośrodek archiwalno-dokumentacyjny kierowany przez 
Emanuela Ringelbluma i gromadzący dokumentację o sytuacji Żydów podczas 
okupacji. Ze względu na zamieszczenie wspomnianego wyżej (i niepublikowa-
nego wcześniej) listu Bundu zrezygnowano z publikacji raportu zatytułowa-
nego „Drugi etap” przygotowanego przez Oneg Szabat (również w kwietniu 
1942 r.)20.

Wspomnieć wypada także o dokumentach pisanych przez polskich poli-
tyków, urzędników, dyplomatów czy żołnierzy pochodzenia żydowskiego. 
W tomie znajdują się m.in. materiały przygotowane przez członków Rady Na-
rodowej – Ignacego Schwarzbarta, Szmula Zygielbojma czy Emanuela Szerera. 
Należy pamiętać również o telegramach szyfrowych polskiego konsula general-
nego w Tel Awiwie Henryka Rosmarina czy notatce żołnierza Armii Polskiej na 
Wschodzie – Juliana Hochfelda.

20 A. Bańkowska, T. Epsztein (oprac.), Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archi-
wum Getta Warszawy, t. 11, Ludzie i prace „Oneg Szabat”, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, dok. nr 66.
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Głównym celem niniejszego zbioru jest jednak ukazanie całokształtu 
działań rządu emigracyjnego wobec Żydów, zarówno urzędów centralnych, 
jak i placówek dyplomatyczno-konsularnych, różnego rodzaju misji, przed-
stawicielstw, delegatur czy specjalnych wysłanników. Mimo że zdecydowana 
większość dokumentów dotyczy działalności MSZ i podległych mu placówek, 
to jednak w tomie starano się zobrazować pracę również innych resortów, 
przede wszystkim Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministerstwa 
Informacji i Dokumentacji. Warta podkreślenia jest zwłaszcza – ciesząca się 
mniejszym zainteresowaniem historyków – działalność MPiOS, które w cza-
sie wojny wykonało gigantyczną pracą humanitarną, realizowaną m.in. poprzez 
stale rozbudowywaną sieć przedstawicielstw pomocowych. Starano się zilu-
strować również aktywność premiera i Prezydium Rady Ministrów, a także sta-
rania Rady Narodowej. Osobne zagadnienie stanowi dokumentowanie sprawy 
obywateli polskich pochodzenia żydowskiego służących w Wojsku Polskim, ze 
szczególnym uwzględnieniem Armii Polskiej w ZSRR i zagadnienia jej ewaku-
acji na Bliski Wschód. Kwestie wzajemnych relacji polsko-żydowskich w woj-
sku, rekrutacji, dezercji, incydentów i prób zwalczania postaw antysemickich 
zostały bogato zilustrowane w prezentowanym zbiorze.

Próba ukazania działań podejmowanych przez rząd polski i jego przedsta-
wicielstwa wobec Żydów skutkuje także zakwalifikowaniem do druku dużej 
ilości dokumentów konsularnych, na które z reguły mniej zwracają uwagę ba-
dacze opisujący historię polityki zagranicznej i historię dyplomacji. Rezygnowa-
no natomiast z ukazywania w tomie wydarzeń politycznych, wizyt czy rozmów, 
o ile nie dotyczą one spraw żydowskich. O ile bowiem zadaniem każdego tomu 
wchodzącego w skład serii PDD jest ujęcie całokształtu polskiej polityki zagra-
nicznej w dokumentowanym okresie, o tyle w przypadku niniejszego zbioru ce-
lem jest oświetlenie jedynie jednego z jej aspektów, czyli polityki w sprawach 
żydowskich. 

Przyjęcie takiego założenia i chęć ukazania przede wszystkim działań przed-
stawicielstw dyplomatyczno-konsularnych sprawiły, że rzadziej sięgano po ma-
teriały krajowe. Zasadniczą intencją w przypadku tego tomu nie jest bowiem 
ilustrowanie działań Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej czy Delegatury 
Rządu na Kraj. Koncentrowano się raczej na pokazywaniu międzynarodowych 
działań rządu, w których wykorzystywano informacje dostarczone z okupowa-
nego kraju. Dokumenty z kraju zamieszczano jedynie incydentalnie, niejako 
aby zilustrować tego typu archiwalia. Okupacyjną rzeczywistość starano się 
także ukazać poprzez świadectwa uciekinierów z terenów okupowanych, któ-
rzy docierali do polskich placówek i tam opowiadali o panującym terrorze. Za 
przykład tego typu materiałów posłużyć może relacja żydowskiego studenta 
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o sytuacji w okupowanej Polsce złożona w ambasadzie przy Stolicy Apostol-
skiej21 (dok. nr 345) czy raport posła w Madrycie zawierający zeznania świad-
ków likwidacji gett w Generalnym Gubernatorstwie (dok. nr 366).

Działania pomocowe prowadzone przez polskich urzędników skutkowały 
koniecznością sporządzania różnego rodzaju list, wykazów, zestawień czy reje-
strów uchodźców bądź beneficjentów udzielanej pomocy. Kilkakrotnie (rów-
nież jako ilustrację) zamieszczono tego typu listy, jednakże ze względu na i tak 
znaczną objętość tomu z reguły rezygnowano z przytaczania wykazów, liczą-
cych w niektórych przypadkach tysiące nazwisk. Przykładowo zamieszczono 
w tomie listę uchodźców żydowskich w Mozambiku (dok. nr 298) czy Hondu-
rasie (dok. nr 523), ale zrezygnowano z podawania listy Żydów zaopatrzonych 
w paszporty krajów południowoamerykańskich (dok. nr 524)22.

Zadecydowano o umieszczeniu kilku dokumentów pokazujących indywi-
dualne losy poszczególnych osób, ilustrując w ten sposób podejmowane działa-
nia pomocowe. Tego typu dokumenty pokazują niekiedy dzieje osób znanych, 
na przykład Juliana Tuwima (dok. nr 51), jak też „zwykłych” uchodźców po-
trzebujących wsparcia lub zabiegających o udzielnie pomocy członkom swoich 
rodzin (m.in. dok. nr 271).

Reasumując, celem przyjętego kryterium doboru było wyselekcjonowanie 
materiałów ukazujących zabiegi rządu emigracyjnego RP podejmowane wobec 
Żydów znajdujących się zarówno w okupowanej Polsce, jak i w wielu krajach 
całego świata. Koncentrowano się raczej na historii działań dyplomatyczno-
-konsularnych niż na samej historii zagłady. Celem tomu jest ukazanie przede 
wszystkim aktywności służby dyplomatyczno-konsularnej, a nie postaw spo-
łeczeństwa polskiego czy sytuacji Żydów w okupowanej Polsce. Dokumenty 
wytworzone w kraju i ukazujące okupacyjną codzienność zamieszczano ilustra-
cyjnie lub w kontekście ich dalszego wykorzystania przez władze emigracyjne.

Zaprezentowanie w tomie szerokiego wyboru w większości nieznanych 
dotychczas dokumentów nie oznacza oczywiście pełnego ukazania poruszanej 
tematyki. Niniejszy tom winien stanowić impuls do pogłębienia badań i przy-
czynić się do powstania kolejnych publikacji.

21 Zob. także D. Libionka, Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papée, polskiego am-
basadora przy Stolicy Apostolskiej, w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, listopad 
1942 – styczeń 1943, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2006, nr 2.

22 Zob. dokumenty zgromadzone w AAN, Instytut Hoovera, Dokumenty Stanisława 
Mikołajczyka, 41. Zob. też J. Kumoch, M. Maniewska, J. Uszyński, B. Zygmunt, 
Lista Ładosia. Spis osób, na których nazwiska w okresie II wojny światowej zostały 
wystawione paszporty latynoamerykańskie przez Poselstwo RP i organizacje żydow-
skie w Szwajcarii, Instytut Pileckiego, Warszawa 2019.
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Do postulatów badawczych, których realizacja poszerzyłaby dotychczasowy 
stan wiedzy, należy z pewnością zaliczyć koncepcję publikacji ukazującej dzia-
łalność Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Na szczególne uwzględnienie 
zasługuje udokumentowanie aktywności delegatów MPiOS niosących pomoc 
uchodźcom rozsianym na całym świecie. Podobny postulat można sformuło-
wać wobec dokumentowania pracy Polskiego Czerwonego Krzyża. Delegatury 
PCK funkcjonowały w latach 1939–1945 w kilkudziesięciu krajach Europy, Azji, 
Afryki i obydwu Ameryk, udzielając wszelkiego rodzaju wsparcia. Najistotniejsze 
znaczenie miała pomoc medyczna w przychodniach i ambulatoriach oraz pomoc 
żywnościowa prowadzona m.in. poprzez tanie kuchnie czy jadłodajnie. 

Ważnym aspektem działalności pomocowej były kwestie związane z jej 
finansowaniem i uzyskiwaniem środków pieniężnych. Publikacja poświęcona 
Ministerstwu Skarbu, przybliżająca sposób pozyskiwania, transferu i wykorzy-
stywania środków finansowych, byłaby istotnym uzupełnieniem stanu badań 
nad działaniami polskiego rządu wobec zagłady.

Niezwykle cennym projektem byłoby stworzenie portretu zbiorowego 
przybliżającego postacie polskich polityków i urzędników zaangażowanych 
w działalność pomocową. Tego typu słownik biograficzny pozwoliłby na przy-
pomnienie i ukazanie pełnych życiorysów tych osób, z uwypukleniem działal-
ności w czasie wojny, ale także z pokazaniem przedwojennego backgroundu 
oraz ich powojennych losów.

Warta rozważenia byłaby także koncepcja ukazania zestawu dokumentów, 
które z racji swej obszerności bądź mnogości nie mogły zmieścić się między 
okładkami niniejszego tomu. W pierwszym przypadku mowa o dokumentach 
ilustrujących całokształt działań pomocowych podejmowanych wobec ludności 
żydowskiej w ZSRR (dok. nr 381 i 382). Materiały te – w niniejszym tomie 
przytoczone jedynie we fragmentach – z pewnością zasługują na krytyczną, ca-
łościową edycję, przygotowaną jako odrębna publikacja. W przypadku drugim 
chodziłoby o przygotowanie (kilkutomowej?) publikacji zwierającej jedynie 
telegramy szyfrowe wymieniane między centralą MSZ a placówkami dyplo-
matyczno-konsularnymi. Stan zachowania depesz z okresu wojny należy ocenić 
jako bardzo dobry. Znajdują się one w zbiorach Instytutu Hoovera jako chro-
nologicznie ułożona korespondencja poszczególnych placówek, dostępna także 
online na stronie szukajwarchiwach.pl23. Edycja obszernego wyboru tego typu 
dokumentów pokazałaby z jednej strony systemowość podejmowanych przez 
rząd polski działań wobec ludności żydowskiej, z drugiej strony zobrazowa-
łaby masowe wykorzystywanie polskiej łączności szyfrowej przez organizacje 
żydowskie czy przedstawicieli żydowskich społeczności.

23 Instytut Hoovera, MSZ, sygnatury nr 208–281.
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Warto także rozważyć reedycję materiałów informacyjnych publikowa-
nych przez rząd polski w czasie wojny. Przykładowo na początku 1942 r. Mini-
sterstwo Informacji i Dokumentacji wydało w Londynie tzw. II czarną księgę, 
zatytułowaną The German New Order in Poland. Praca składała się z niemalże 
600 stron raportów, relacji i świadectw oraz prawie 200 fotografii ukazujących 
zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce. Jej ponowna krytyczna edycja, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozdziału III, noszącego tytuł The Persecution of 
the Jews, and the Ghettoes, połączona z reedycją takich publikacji jak chociażby 
broszura The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland, przy-
czyniłaby się do zwiększenia dostępności częściowo zapomnianych dziś publi-
kacji. Celowa byłaby także krytyczna edycja raportów Karskiego, ukazująca 
także ich modyfikacje i wyjaśniająca narosłe wokół nich nieporozumienia.

Za wart uwagi pomysł można by uznać przygotowanie tomu prasowego, 
czyli publikacji zawierającej artykuły prasowe (informacje, relacje, wystąpienia 
polskich polityków) poświęcone tematyce żydowskiej. Publikacja taka mogła-
by przybliżać zarówno artykuły prasy konspiracyjnej wydawanej w okupowa-
nym kraju, jak i materiały zamieszczane w prasie emigracyjnej.

Ciekawym postulatem badawczym byłaby też bez wątpienia publikacja 
tomu źródeł zawierającego wyłącznie dokumenty ukazujące stanowisko orga-
nizacji żydowskich wobec rządu polskiego (w tym wobec polskich placówek 
dyplomatycznych i konsularnych). Jeśli taka publikacja powstanie, mogłaby 
stanowić komplementarny zbiór źródeł dla prezentowanych w niniejszym to-
mie archiwaliów. Równie interesujące byłoby źródłowe porównanie działań 
poszczególnych rządów emigracyjnych w sprawach żydowskich24. Pamiętać 
przy tym należy o zasadniczo odmiennej sytuacji w różnych krajach – w Pol-
sce przed wojną zamieszkiwało więcej osób pochodzenia żydowskiego niż we 
wszystkich krajach, które utworzyły swoje rządy emigracyjne w Londynie, ra-
zem wziętych. Sytuacja ta w oczywisty sposób różnicowała działania podejmo-
wane przez rządy na uchodźstwie.

Za wartościowy należy uznać pomysł przeanalizowania znajdujących się 
m.in. w Yad Vashem relacji składanych przez osoby pochodzenia żydowskiego, 
które przeżyły okres wojny. Zwarte w nich informacje o tym, w jaki sposób 
udało się tym osobom uniknąć śmierci, być może pozwoliłyby ukazać działal-
ność polskich placówek od strony beneficjentów dostarczanej dokumentacji.

Najistotniejszym jednak postulatem badawczym wydaje się konfrontacja 
dokumentów wytworzonych przez polskie placówki z materiałami powstały-
mi w krajach urzędowania. Nie chodzi tu w pierwszym rzędzie o dokumenty 

24 Zob. J. Láníček, J. Jordan (red.), Governments-in-exile and the Jews during the 
 Second World War, Vallentine Mitchell, London 2013.
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dyplomatyczne sporządzane przez ministerstwa spraw zagranicznych poszcze-
gólnych krajów, lecz raczej o materiały policyjne czy wywiadowcze ukazujące, 
w jaki sposób próbowano inwigilować pracę polskich przedstawicielstw. Jest to 
szczególnie ważne dla udokumentowania działalności pomocowej nielegalnej 
z punktu widzenia kraju urzędowania. Polscy urzędnicy zaangażowani w two-
rzenie fałszywych dokumentów, wydawanie fałszywych zaświadczeń, przeku-
pywanie urzędników konsularnych z innych krajów starali się z oczywistych 
względów nie sporządzać dokumentów, które potwierdzałyby ich nielegalną 
działalność. Podobną powściągliwość wykazywano przy fabrykowania doku-
mentacji pozwalającej na uzyskanie wiz dla zagrożonych osób (zaświadczenia 
o katolicyzmie) czy przy udzielaniu pomocy osobom nielegalnie przekraczają-
cym granicę. Aktywność ta pozostawała oczywiście obiektem zainteresowania 
służb krajów akredytowania, które próbowały przeciwdziałać tego typu prak-
tykom, czasem także nieoficjalnie tolerując taką działalność. W rezultacie – 
paradoksalnie – w archiwach państw obcych znajdować się może pełniejsza 
niż w archiwach polskich dokumentacja ilustrująca jeden z najważniejszych 
i najciekawszych przejawów aktywności polskiej służby dyplomatycznej i kon-
sularnej w czasie wojny. Opisany wyżej przykład działalności pracowników pol-
skiego poselstwa w Bernie jest tego dobitnym potwierdzeniem.

podstawa źródłowa

Podstawę źródłową tomu stanowią dokumenty wyselekcjonowane w cza-
sie kwerend prowadzanych w jedenastu krajowych i zagranicznych archiwach. 
Należą do nich: Archiwum Akt Nowych, amerykańskie The National Archives 
at College Park, kalifornijski Instytut Hoovera, Polski Instytut Naukowy w No-
wym Jorku, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, brytyjskie The National 
Archives, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, izraelski 
Yad Vashem, Archiwum MSZ, Polski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie 
oraz Archivum Helveto-Polonicum w szwajcarskim Fryburgu.

Kwerenda prowadzona w AAN objęła przede wszystkim kilkadziesiąt tzw. 
zespołów placówkowych, czyli dokumenty wytworzone lub otrzymane przez 
ambasady, poselstwa, konsulaty (w tym honorowe). Akta placówek zachowały 
się w stopniu nierównomiernym, różny też był okres funkcjonowania polskich 
przedstawicielstw w czasie wojny. Najważniejszymi tego typu kolekcjami bez 
wątpienia są zespoły ambasad w Ankarze, Londynie i Waszyngtonie, poselstw 
w Bernie, Buenos Aires i Meksyku oraz konsulatów w Nowym Jorku, Casa-
blance i Marsylii.
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W Archiwum Akt Nowych kwerendę przeprowadzono także w zespole 
Delegatura Rządu RP na Kraj (m.in. akta „Żegoty”) oraz w zespole Armia Kra-
jowa (depesze wysyłane z okupowanego kraju do Londynu).

W przypadku Instytutu Hoovera kwerendą objęto zarówno dokumenty 
zamieszczone na stronie internetowej szukajwarchiwach.pl, jak i materiały 
dostępne jedynie w wersji papierowej w Palo Alto. Poszukiwania prowadzo-
no w aktualnie dostępnych online zespołach, które w latach 90. przekazano 
w formie mikrofilmów do AAN, a przed kilku laty udostępniono w interne-
cie. Kluczowe dla tej części kwerendy okazały się zespoły: Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Dokumenty Władysława Andersa, Dokumenty Stanisława Mi-
kołajczyka oraz Ministerstwo Informacji i Dokumentacji. Z kolei w ramach 
kwerendy prowadzonej bezpośrednio w Instytucie Hoovera poszukiwaniami 
objęto zarówno dokumenty wytworzone przez polskie urzędy oraz przedstawi-
cielstwa, jak i materiały zgromadzone w kolekcjach poświęconych poszczegól-
nym osobom. Najwięcej dokumentów zakwalifikowanych do druku pochodzi 
z zespołów: Kolekcja Jana Karskiego, Kolekcja Tadeusza Romera, Kolekcja Mi-
chała Sokolnickiego, Kolekcja Augusta Zaleskiego oraz zespołów instytucjonal-
nych: Ministerstwo Prac Kongresowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
Rada Narodowa, Poselstwo Belgrad, Poselstwo Helsinki, Poselstwo Lizbona, 
Konsulat Cape Town, Konsulat Generalny Nowy Jork czy Konsulat Pretoria.

Dla badań prowadzonych w Instytucie Józefa Piłsudskiego największe 
znaczenie miały kolekcje Romana Dębickiego, Leona Orłowskiego i Michała 
Sokolnickiego oraz zespół o nazwie Polska. Sytuacja w Kraju. Z kolei w Pol-
skim Instytucie Naukowym (Polish Institute of Arts and Sciences of America) 
kwerendy dokonano w zespołach Ambasada Waszyngton i Poselstwo Rio de 
Janeiro.

W archiwach narodowych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w ze-
społach dotyczących relacji z Polską poszukiwano oryginałów not dyploma-
tycznych składanych przez władze polskie w sprawach prześladowania Żydów. 
Z londyńskiego The National Archives pozyskano m.in. jeden z najważniej-
szych dokumentów w tym tomie, jakim jest nota Raczyńskiego (dok. nr 296).

Zasadnicze znaczenie miała także kwerenda przeprowadzona w londyń-
skim Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Zgromadzono tam 
dokumenty emigracyjnego MSZ, części placówek dyplomatycznych i konsu-
larnych oraz Prezydium Rady Ministrów, Rady Narodowej i pozostałych mi-
nisterstw (w tym szczególnie istotne dokumenty Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej).

Spośród zespołów przechowywanych w Papieskim Instytucie Studiów Ko-
ścielnych za najważniejsze uznać należy Ambasadę Watykan i Spuściznę Kazi-
mierza Papée.
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Poszukiwania prowadzone w Archivum Helveto-Polonicum skoncentrowa-
ły się na dokumentach ukazujących losy uchodźców w Szwajcarii oraz w Bra-
zylii (Kolekcja Tadeusza Skowrońskiego – posła w Rio de Janeiro, który po 
zakończeniu wojny osiadł we Fryburgu).

Kwerenda przeprowadzona w Yad Vashem objęła przede wszystkim ko-
lekcję Ignacego Schwarzbarta (zarówno materiały dostępne jedynie w formie 
papierowej, jak i archiwalia umieszczone w internecie), w której zgromadzono 
szereg materiałów dotyczących prześladowań ludności żydowskiej w okupo-
wanej Polsce.

Negatywny wynik dała kwerenda prowadzona w Archiwum MSZ.  Archiwum 
to przechowuje zasadniczo dokumenty wytworzone po 1945 r., jednakże w ostat-
nich latach przejęło nieduży zbiór dokumentów społeczności żydowskiej, która 
znalazła się w czasie wojny po ucieczce z Francji w Maroku. W okresie powo-
jennym część z przebywających tam osób kontaktowała się z konsulatem PRL, 
w którego spuściźnie znalazły się pochodzące od nich dokumenty. Materiały te 
mają jednak charakter głównie paszportowo-wizowy i nie kwalifikują się do pu-
blikacji w niniejszym tomie. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypad-
ku przechowywanej w Archiwum MSZ tzw. księgi z Szanghaju. Zawiera ona listę 
osób, którym pomocy wizowej udzielał ambasador Romer, i z racji swej objętości 
i specyfiki nie może zostać opublikowana w tym zbiorze.

Dodatkowo jeden z dokumentów (protest Zofii Kossak-Szczuckiej, 
dok. nr 226), kolportowany konspiracyjnie w czasie wojny w formie plakatu 
i ulotki, został opublikowany na podstawie oryginału przechowywanego przez 
Bibliotekę Narodową w internetowej bazie – www.polona.pl.

W przypadku dok. nr 145 (dekret prezydenta) i nr 349 (przemówienie 
premiera) podstawą edycji był tekst opublikowany w ówczesnym Dzienniku 
Ustaw.

W zbiorze znalazły się także dokumenty przekazane przez recenzentów 
tomu dr Magdalenę Hułas i prof. Jacka Tebinkę, którzy udostępnili wybrane 
materiały odnalezione przez nich w trakcie kwerend prowadzonych na potrze-
by tomów Polskich Dokumentów Dyplomatycznych za rok 1942 i 1943. Po-
mocy udzieliła także dr Katharina Friedla, przekazując (poza recenzją) wybrane 
materiały ukazujące działania środowisk żydowskich. Z kolei dzięki wsparciu 
dra hab. Adama Puławskiego możliwa była m.in. publikacja dokumentu z 24 li-
stopada 1942 r. Ponadto ambasador Jakub Kumoch ułatwił skorzystanie z nie-
których materiałów wytworzonych przez poselstwo w Bernie.

Założenie udokumentowania przede wszystkim dyplomatyczno-konsular-
nych działań rządu sprawiło, że nie przeprowadzono kwerendy w Żydowskim 
Instytucie Historycznym czy w londyńskim Studium Polski Podziemnej, gdzie 
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zgromadzono przede wszystkim materiały dotyczące sytuacji w okupowanym 
kraju.

Szeroko zakrojona kwerenda została – jak już wspomniano – przeprowa-
dzona w jedenastu archiwach i objęła kilkaset zespołów archiwalnych i tysią-
ce teczek czy internetowych folderów. Pomimo że zawartość części kolekcji 
okazała się z punktu widzenia badanego zagadnienia rozczarowująca, to jednak 
zakres prowadzonych poszukiwań pozwolił na podjęcie próby kompleksowego 
ukazania problematyki żydowskiej w polityce polskich władz emigracyjnych. 
Ponadto o ile akta z okresu przedwojennego w znacznym stopniu uległy znisz-
czeniu lub zaginęły25, o tyle dokumenty rządu emigracyjnego zachowały się 
z reguły do dzisiaj26. Generalnie brak też jakichkolwiek formalnoprawnych 
utrudnień w dostępie do archiwaliów, jedynym problemem pozostaje rozpro-
szenie materiałów w rożnych archiwach czy instytucjach.

Warto przy tym podkreślić, że ważnym aspektem dotyczącym podstawy 
źródłowej jest nie tylko jej dostępność i stan zachowania, ale także ograniczona 
możliwość wytworzenia źródeł w omawianym okresie. Likwidacja części pol-
skich placówek, będąca efektem zmieniającej się sytuacji wojennej, sprawiała, 
że przestawał funkcjonować aparat urzędniczy, dyplomatyczny czy konsular-
ny, który w normalnych warunkach sporządziłby szereg raportów, depesz czy 
notatek dotyczących omawianej tematyki. Jaskrawym przykładem tego typu 
deficytu źródłowego jest sytuacja Żydów w ZSRR. Okres 1941–1943, kiedy 
po układzie Sikorski–Majski na terenie Związku Radzieckiego funkcjonowała 
ambasada oraz szereg delegatur i instytucji pomocowych, charakteryzuje się 
znaczną liczbą wytworzonych dokumentów, których szeroki wybór zamiesz-
czono w tomie. Z kolei lata 1939–1941 i okres po zerwaniu przez ZSRR sto-
sunków dyplomatycznych, skutkującym ewakuacją ambasady i likwidacją 
aparatu pomocowego, to czas, w którym z oczywistych przyczyn wytwarzanie 
polskich dokumentów ilustrujących wydarzenia na „nieludzkiej ziemi” było 
bardzo ograniczone. W efekcie mamy do czynienia z sytuacją, w której dzieje 
stosunkowo nielicznej grupy uchodźców żydowskich na przykład w Portuga-
lii czy Hiszpanii są zobrazowane znaczną liczbą dokumentów wytworzonych 
poprzez działające w zasadzie bez zakłóceń poselstwa w Lizbonie i Madrycie, 
podczas gdy los tysięcy żydowskich ofiar wywózek czy uchodźców w ZSRR siłą 
rzeczy nie został tak dokładnie udokumentowany.

25 Zob. szerzej E. Kołodziej (oprac.), Inwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych w Warszawie z lat 1918–1939, NDAP, AAN, Warszawa 2000.

26 Zob. m.in. Wacław Milewski, Andrzej Suchcitz, Andrzej Gorczycki (red.), Guide to 
the Archives of the Polish Institute and Sikorski Museum, vol. 1, London 1985 oraz 
W. Stępniak, Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stan-
forda, NDAP, Warszawa 1997.
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zasady edycji

W trakcie opracowywania tomu stosowano zasady przyjęte dla serii Pol-
skie Dokumenty Dyplomatyczne. Archiwalia umieszczono w porządku chro-
nologicznym – według daty wytworzenia dokumentu, nie zaś według daty jego 
wysłania czy otrzymania przez adresata. Jest to szczególnie istotne w przypad-
ku dokumentów powstałych w okupowanej Polsce i przesyłanych za pomocą 
kurierów – niejednokrotnie zdarzało się bowiem, że docierały one do rządu 
w Londynie z wielotygodniowym opóźnieniem. Podobnie bywało z raportami 
przesyłanymi między centralą emigracyjnego MSZ a placówkami funkcjonują-
cymi w odległych krajach. Trudności powstawały także w komunikacji szyfro-
wej – zdarzało się, że telegramy docierały do odbiorcy z pewnym opóźnieniem, 
a w przypadku okólników wysyłanych z centrali bywało, że każdy z odbiorców 
otrzymywał dokument innego dnia. Nierzadkie były sytuacje, w których tele-
gram szyfrowy był wysyłany nawet kilka dni po jego wytworzeniu.

Unikano publikowania tzw. parafraz telegramów szyfrowych, czyli doku-
mentów zawierających treść szyfrogramu przesyłanych premierowi czy po-
szczególnym ministrom lub innym osobom wskazanym w rozdzielniku. Tego 
typu dokument różni się datą wytworzenia (czasem o kilka dni) od oryginal-
nego telegramu, a parafrazowanie tekstu, którego dokonywano ze względów 
bezpieczeństwa (w obawie przed złamaniem szyfru), niejednokrotnie mogło 
prowadzić do różnic interpretacyjnych.

W dokumentach publikowanych z załącznikiem lub załącznikami przyj-
mowano datę dokumentu głównego, bez względu na datę wytworzenia za-
łączonych materiałów. W przypadku dok. nr 237 (raportu o likwidacji getta 
w Warszawie), przesłanego do Londynu razem z załącznikami, zadecydowano 
o publikacji dwóch z nich jako osobnych dokumentów (z osobną datacją). Mowa 
o meldunku wywiadu AK na temat obozu zagłady w Bełżcu (dok. nr 211) oraz 
relacji policjanta z akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim (dok. nr 225). 
Dokumenty te powstały znacznie wcześniej (odpowiednio 10 lipca i 11 sierp-
nia 1942 r.) niż wrześniowy raport o likwidacji getta, dlatego też umieszczono 
je w tomie w kolejności chronologicznej. Uznano, że zamieszczenie ich jako 
załączników byłoby zabiegiem sztucznym, odzwierciedlającym proces przygo-
towywania korespondencji wysyłanej do Londynu, nie zaś sam proces powsta-
wania dokumentów.

Wszystkie wymienione wyżej czynniki sprawiają, że publikacja według daty 
powstania (wytworzenia) dokumentu wydaje się być jedynym możliwym kry-
terium porządkującym kolejność ułożenia archiwaliów w publikacji. W przy-
padku braku możliwości precyzyjnego ustalenia daty dziennej podawano 
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przybliżoną datę, a jeśli znany był tylko miesiąc powstania dokumentu, umiesz-
czano go na końcu tego miesiąca. Ponadto każdy dokument jest opatrzony nu-
merem porządkowym oraz główką zawierającą poza datą dzienną wytworzenia 
także dane o wystawcy i odbiorcy oraz krótką informację o treści. W przy-
padku telegramów szyfrowych wysyłanych z placówek do MSZ zrezygnowano 
z każdorazowego podawania odbiorcy. Pod dokumentem zamieszczono nazwę 
archiwum i zespołu czy kolekcji oraz numer sygnatury pozwalający na odszuka-
nie wersji źródłowej konkretnego raportu, notatki czy szyfrogramu.

Dokumenty są publikowane zgodnie z ówczesnymi zasadami ortografii. 
Zachowano oryginalną pisownię wielkimi i małymi literami, również w odnie-
sieniu do narodowości. W rezultacie słowa Żyd czy Żydzi, które ze względu 
na tematykę tomu stanowią najczęściej wymieniane określenie narodowości, 
zachowano zapisane zarówno wielką, jak i małą literą – w zależności od wersji 
przyjętej przez autora dokumentu. Warto przy tym przypomnieć, że w języku 
polskim słowo Żyd powinno być pisane wielką literą w sytuacji, gdy określa 
ono narodowość danej osoby, zaś w przypadku przynależności do grupy religij-
nej używa się małej litery. Nie bez znaczenia był zapewne także fakt, że część 
autorów dokumentów urodziła się i wychowała w dawnym zaborze rosyjskim 
i częstokroć w ogóle w zapisie narodowości używała małej litery (zgodnie z za-
sadami ortografii języka rosyjskiego).

Ingerencje korektorskie ograniczono do poprawienia błędów interpunkcyj-
nych, które mogły wpływać na rozumienie tekstu, i oczywistych pomyłek lite-
rowych. Nie ingerowano w różnorodność ortograficzną stosowanych zapisów 
(na przykład w części dokumentów pisano „dwóch”, a w części „dwuch”). Nie 
ujednolicano także różnorodnego nazewnictwa, pozostawiając przykładowo 
zapis „ghetto” oraz „getto” – używany w obydwu formach przez wytwórców 
ówczesnych raportów i notatek.

Część dokumentów (zwłaszcza szyfrowanych) oddaje zarówno swoją 
formą, jak i treścią chaos i trudności, z jakimi przyszło mierzyć się polskim 
władzom w okresie wojny. Niejednokrotnie mamy do czynienia z brakiem 
fragmentów tekstu czy ewidentnymi pomyłkami. Należy przy tym pamiętać, 
że dokumenty powstawały w warunkach trwającej wojny propagandowej i ce-
lowej manipulacji faktami. Nie bez znaczenia była też trudność w dotarciu 
do rzetelnych informacji na temat sytuacji w okupowanym kraju. Z tego też 
powodu podawane w publikowanych raportach dane statystyczne nie są czę-
sto dokładnym wyliczeniem, lecz stanowią wyraz możliwości danej placówki 
w uzyskiwaniu informacji (nie zawsze ścisłych). Ponadto trzeba mieć również 
na względzie, że na przykład dane dotyczące ofiar śmiertelnych II wojny świa-
towej czy poszczególnych miejsc zagłady były przedmiotem licznych badań 
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i weryfikowano je przez wiele dekad po wojnie, a i dzisiaj bywają przedmiotem 
sporu historyków.

Nie tłumaczono na język polski dokumentów (lub ich fragmentów) obco-
języcznych (głównie po angielsku). W przypadku materiałów sporządzonych 
w językach obcych należy zaznaczyć, że ich wytwórcy posługiwali się nimi 
z różnym stopniem biegłości, a w trakcie prac redakcyjnych korygowano jedy-
nie oczywiste pomyłki czy błędy literowe.

Duże wyzwanie edytorskie stanowił zapis nazwisk osób pojawiających się 
w dokumentach. W prezentowanych materiałach pojawiają się zarówno nazwi-
ska polityków, dyplomatów czy urzędników, jak i „zwykłych osób” (często ofiar 
wojny, uchodźców czy szeregowych żołnierzy). W trakcie prac redakcyjnych 
zadecydowano o podawaniu pełnego zapisu nazwisk, rezygnując z ich anonimi-
zowania, również w przypadku, gdy w dokumentach formułowane były (czę-
sto niemożliwe do zweryfikowania) zarzuty, dotyczące na przykład współpracy 
z władzami okupacyjnymi. W związku z tym, że od opisywanych wydarzeń 
upłynęło już wiele lat, uznano, że nie jest celowe stosowanie zwyczajowej 
ochrony jednostkowych danych osobowych. W przypadku ofiar czy uchodź-
ców zadecydowano, że wobec licznych poszukiwań prowadzonych przez ro-
dziny oraz w kontekście projektów upamiętniających często bezimienne ofiary 
II wojny światowej także należy zachować pełny zapis nazwisk.

Zgodnie z regułą stosowaną w serii PDD nie sporządzano przypisów bio-
graficznych, a informacje o poszczególnych osobach zamieszczono w indeksie 
osobowym. Nie ingerowano w nieprawidłową odmianę nazwisk, poprawiając 
jedynie oczywiste pomyłki literowe. Pozostawiono spolonizowaną formę za-
pisu nazwisk obcych, zamieszczając wersję prawidłową w indeksie osobowym 
wraz z ewentualnymi odniesieniami (na przykład Kuehl i Kuhl zamiast Kühl). 
Niektóre nazwiska znanych osób systemowo były zapisywane w kilku wersjach 
(Ehrlich/Erlich czy Schwarzbart/Schwarcbart/Schwarzbard). Ze względu na 
powszechność stosowania wszystkich tych form w dokumentach zachowano 
różnorodną pisownię.

Częstokroć zdarzało się także, że w sporządzanych raportach, zwłaszcza 
dotyczących niemieckich zbrodniarzy wojennych, pojawiają się (czasami zna-
czące) nieścisłości w zapisie nazwisk. W szczególnych przypadkach pomyłki 
te korygowano w przypisach odredakcyjnych – na przykład komendant obozu 
koncentracyjnego Auschwitz Rudolf Höß (Höss) zapisany został jako Göss. 

Skróty i skrótowce występujące w dokumentach umieszczono w wy-
kazie skrótów, rezygnując z każdorazowego rozwijania zapisu w przypisach 
odredakcyjnych.
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Zdecydowaną większość spośród 554 dokumentów opublikowano w ca-
łości, jednakże w kilkudziesięciu przypadkach zadecydowano o publikacji ar-
chiwaliów jedynie we fragmentach. Sytuacja taka miała miejsce najczęściej 
w przypadku obszernych, wielostronicowych dokumentów, których jedynie 
część dotyczyła sytuacji ludności żydowskiej. Za przykład posłużyć mogą m.in. 
raporty ukazujące całokształt sytuacji w okupowanej Polsce, z których do pu-
blikacji zakwalifikowano jedynie te fragmenty, które opisują prześladowania 
Żydów. Innym przykładem może być notatka z rozmowy Jana Karskiego z pre-
zydentem USA, z której do druku wybrano także jedynie niewielki fragment 
dotyczący spraw żydowskich. Opuszczone fragmenty oznaczano nawiasem 
kwadratowym, podając w przypisie, czego dotyczy pominięta część. Stoso-
wano przy tym zasadę informowania o wszystkich opuszczeniach w danym 
dokumencie w jednym zbiorczym przypisie zamieszczonym przy pierwszym 
pominiętym fragmencie.

Poza dokumentami tom zawiera także ponad 730 przypisów odredakcyj-
nych, w których częstokroć obszernie cytowano materiały archiwalne. Pozwa-
la to z jednej strony na zamieszczenie w tomie większej ilości dokumentów, 
z drugiej zaś strony umożliwia pokazanie dalszego ciągu lub genezy konkretnej 
sprawy. Ponadto w przypisach odredakcyjnych podawano niezbędne informa-
cje dotyczące opisywanych wydarzeń, unikając jednak interpretowania doku-
mentów i pozostawiając ocenę wydarzeń Czytelnikom. Przypisy oryginalnie 
istniejące w dokumentach oznaczono literami x, xx itd. i umieszczono między 
przypisami odredakcyjnymi, oznaczonymi cyframi arabskimi.

Zdecydowana większość dokumentów to maszynopisy, rękopisy (również 
te cytowane w całości lub we fragmentach w przypisach) zaznaczono w me-
tryczce skrótem „rkps”.

Nie przytaczano opisu kancelaryjnego poszczególnych dokumentów, 
 rezygnując z powielania pieczęci, oznak „za zgodność”, informacji o liczbie 
 egzemplarzy czy z publikacji rozdzielnika. Informację o ewentualnym przesła-
niu dokumentu poza MSZ (lub do innych placówek) zamieszczano w przypi-
sach odredakcyjnych. Nie podawano także informacji o ewentualnych innych 
egzemplarzach czy kopiach publikowanego dokumentu, które są przechowy-
wane w innych zespołach bądź archiwach. Z reguły rezygnowano z publikowa-
nia pism przewodnich, informując o ich treści w przypisach. Nie zaznaczono 
także, czy mamy do czynienia z oryginałem, czy z kopią dokumentu.

Zamieszczone w tomie dokumenty, również w formie przypisów, opubli-
kowano na podstawie oryginałów znajdujących się w archiwach27. Całkowicie 
zrezygnowano z przytaczania dokumentów jedynie w oparciu o wcześniejsze 

27 Wyjątek stanowią dok. nr 145 i 349, opublikowane na podstawie Dziennika Ustaw.
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edycje. Jest to szczególnie istotne w przypadku starszych publikacji, które uka-
zały się w PRL w czasach obowiązywania cenzury, lub w przypadku publikacji, 
do których wkradły się potknięcia edytorskie lub które służyły głównie celom 
propagandowym.

Olbrzymia większość dokumentów to inedita, jednak część z nich była już 
wcześniej publikowana (niektóre kilkakrotnie). Dokumenty te ukazywały się 
na ogół w zbiorach ilustrujących całokształt działań politycznych i dyploma-
tycznych rządu emigracyjnego. Archiwalia publikowano także w zbiorach te-
matycznych poświęconych sprawom żydowskim. Niektóre z nich ukazywały 
się także pojedynczo jako materiały publikowane w czasopismach bądź zbio-
rach niezwiązanych (jako całość) z poruszaną tematyką. Informację o ewen-
tualnej wcześniejszej edycji danego dokumentu zamieszczano w metryczce 
(obok sygnatury). Uwzględniono jednak jedynie ważniejsze edycje zawierające 
materiały bezpośrednio związane z dyplomacją czasu wojny oraz z tematyką ży-
dowską. Uznano, że przytaczanie wszystkich informacji o rozproszonych, czę-
sto trudno dostępnych wcześniejszych publikacjach nie przyniosłoby istotnych 
korzyści Czytelnikom. W metryczce nie podano zatem na przykład informacji 
o wcześniejszej publikacji jednego z raportów Jana Karskiego, który w tłuma-
czeniu na język angielski został przed laty ogłoszony przez Davida Engela28. Nie 
informowano także m.in o wcześniejszej edycji dwóch dokumentów, które (jak 
już wspomniano, niejako w ramach zapowiedzi niniejszego tomu) opubliko-
wano w „Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym”29. Podobnie zrezygnowano ze 
wzmianki o ewentualnej wcześniejszej edycji danego dokumentu, gdy ukazał 
on się w zbiorze zasadniczo niezwiązanym z tematyką niniejszego tomu. Na 
tej zasadzie nie informowano na przykład o wcześniejszej publikacji jednego 
z przemówień Władysława Sikorskiego (dok. nr 268), które ukazało się w zbio-
rze zawierającym przemówienia różnych polityków30.

Odrębnego wyjaśnienia wymaga sprawa wydanej przed laty (i następnie 
wznawianej) publikacji Kazimierza Iranka-Osmeckiego. Wykorzystano w niej 
dokumenty archiwalne, lecz ich publikacja ma najczęściej charakter obszer-
nych cytatów lub niekiedy (niezmiernie rzadko) przybiera formę wplecionych 
w narrację dokumentów przytaczanych w całości. Z racji fragmentaryczności 

28 D. Engel (red.), An Early Account of Polish Jewry under Nazi and Soviet Occupation 
Presented to the Polish Government-In-Exile, February 1940, „Jewish Social Stud-
ies” 1983, t. 45, nr 1, s. 1–16.

29 P. Długołęcki, „Praca wielu placówek polskich polega głównie na opiece nad Żyda-
mi”…, op.cit. oraz „A więc dlaczego Żydzi uciekali?”…, op.cit.

30 Zob. T. Zawadzki (wybór i oprac.), Wielkie mowy historii, t. 3, Od Hitlera do Eisen-
howera, Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2006.
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udostępnianych w ten sposób źródeł zrezygnowano w niniejszym tomie ze 
szczegółowego informowania o ich publikacji31. 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku trzytomowej edycji spisanych po 
wojnie wspomnień Stanisława Strońskiego, który obficie cytował lub przyta-
czał w całości szereg dokumentów wytworzonych w czasie II wojny światowej. 
W tym przypadku także zrezygnowano z informowania o wykorzystywanych 
przez Strońskiego dokumentach, których kilka opublikowano ponownie w ni-
niejszym tomie32.

Nie podawano także informacji o ewentualnej (niezmiernie rzadkiej) wcze-
śniejszej edycji dokumentów wykorzystywanych jako cytaty w przypisach do 
niniejszego tomu. Nie odnotowano publikacji dokumentów w ówczesnej prasie, 
głównie przemówień, deklaracji czy materiałów informujących o zbrodniach 
w okupowanej Polsce – przykładowo dok. nr 237, o likwidacji getta warszaw-
skiego, został opublikowany wraz z załącznikami m.in. w „Polish Fortnightly 
Review”, nr 57 z 1 grudnia 1942 r.

Przywołując wcześniejsze edycje, posłużono się poniższymi skrótami:
Ambasador Kazimierz Papée – M. Kornat, Ambasador Kazimierz Papée – 

piętnaście rozmów z papieżem Piusem XII, „Zeszyty Historyczne” 2006, nr 156, 
s. 124–178;

Armia Krajowa – T. Pełczyński (przewodniczący kom. red.), Armia Krajo-
wa w dokumentach 1939–1945, t. IV, lipiec–październik 1944, Wydawnictwo 
Errata, Szczecin 1989;

Depesze szyfrowe – P. Pietrzyk (wstęp i oprac.), Depesze szyfrowe posel-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie 1 X 1939 – 1 I 1941, NDAP, 
Warszawa 2014;

DPSR I – S. Biegański (red.), Documents on Polish-Soviet Relations 1939–
1945, t. I, 1939–1943, Heineman, London–Melbourne–Toronto 1961;

DPSR II – S. Biegański (red.), Documents on Polish-Soviet Relations 1939–
1945, t. II, 1943–1942, Heineman, London 1967;

Listy z Rosji – Stanisław Kot, Listy z Rosji do Gen. Sikorskiego, Jutro Pol-
ski, Londyn 1956;

PDD 1939 – W. Rojek (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 
1939 wrzesień–grudzień, PISM, Warszawa 2007;

31 K. Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939–1945, Studium 
Polski Podziemnej, ORBIS, London 1968. 

32 S. Stroński, Polityka Rządu Polskiego na uchodźstwie, t. I–III, J. Piotrowski (oprac.), 
GOLDRUK, Nowy Sącz 2007.
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PDD 1940 – M. Hułas (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1940, 
PISM, Warszawa 2010;

PDD 1941 – J. Tebinka (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1941, 
PISM, Warszawa 2013;

Polacy–Żydzi – A.K. Kunert (oprac.), Polacy–Żydzi. Polen–Juden. Poles–
Jews. 1939–1945. Wybór źródeł. Quelleauswahl. Selection of documents, Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Muzeum Historii Polski, Oficyna Wy-
dawnicza RYTM, Warszawa 2001;

Pomoc Polaków – M. Urynowicz, Zorganizowana i indywidualna pomoc 
Polaków dla ludności żydowskiej eksterminowanej przez okupanta niemieckiego 
w okresie drugiej wojny światowej, w: A. Żbikowski (red.), Polacy i Żydzi pod 
okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, IPN, Warszawa 2006;

PPRM 1 – M. Zgórniak (red. nauk.), W. Rojek (opr.), A. Suchcitz (współpr.), 
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. I, październik 
1939 – czerwiec 1940, „Secesja”, Kraków 1994;

PPRM 2 – M. Zgórniak (red. nauk.), W. Rojek (opr.), A. Suchcitz (współpr.), 
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. II, czerwiec 
1940 – czerwiec 1941, „Secesja”, Kraków 1995;

PPRM 4 – M. Zgórniak (red. nauk.), W. Rojek (opr.), A. Suchcitz (współpr.), 
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. IV, grudzień 
1941 – sierpień 1942, „Secesja”, Kraków 1998;

PPRM 6 – M. Zgórniak (red. nauk.), W. Rojek (opr.), A. Suchcitz (współpr.), 
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. VI, lipiec 
1943 – kwiecień 1944, „Secesja”, Kraków 2003;

Rada Pomocy Żydom – M. Olczak (wybór i oprac.), Rada Pomocy Żydom 
„ŻEGOTA” przy Pełnomocniku Rządu RP na Kraj i Referat Żydowski „ŻEGO-
TA” Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP na Kraj. Do-
kumenty z zasobu Archiwum Akt Nowych 1942–1944, Agencja Wydawnicza 
„Egros”, Warszawa [2015];

Ten jest z ojczyzny mojej – W. Bartoszewski, Z. Lewinówna (oprac.), Ten 
jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2013;

W sojuszniczym Londynie – E. Raczyński, W sojuszniczym Londynie. 
Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939–1945, Polska Fundacja 
Kulturalna, London 1997;

ZWZ–AK i Delegatura Rządu – D. Libionka, ZWZ–AK i Delegatura Rządu 
RP wobec eksterminacji Żydów Polskich, w: A. Żbikowski (red.), Polacy i Żydzi 
pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, IPN, Warszawa 2006;
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Żegota – A.K. Kunert (oprac.), „Żegota”. Rada Pomocy Żydom 1942–1945. 
Wybór dokumentów poprzedzony wywiadem Andrzeja Friszke z Władysławem 
Bartoszewskim, Rada Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2002.

Nie ingerowano w oryginalny styl dokumentów, jak już wspominano, pi-
sanych w warunkach wojennego pośpiechu i chaosu. Nieliczne uzupełnienia 
redakcyjne oznaczono nawiasem kwadratowym. Odnotowano jednak współ-
czesne dokumentowi odręczne poprawki, dopiski czy komentarze oraz cechy 
formalne, takie jak skreślenia, podkreślenia czy zaznaczenia na marginesie, uży-
wając do tego celu przypisów literowych.

Przypisy literowe:
a…a tak w tekście,
b…b komentarz odręczny,
c…c odręczna poprawka w tekście lub dopisek,
d…d podkreślenie odręczne,
e…e zakreślone na marginesie,
f…f podpis odręczny,
g…g podpis nieczytelny,
h…h przekreślone,
i…i tekst nieczytelny,
j…j znak zapytania.

dyplomacja polska wobec holocaustu – przegląd publikacji

Naukowcy opisujący zagładę ludności żydowskiej na okupowanych zie-
miach polskich koncentrowali się zwykle na opisie losu ofiar oraz przedsta-
wieniu planów i zbrodni niemieckich. Zainteresowanie badaczy – zwłaszcza 
w ostatnich latach – budziły także postawy i reakcje ludności polskiej w okupo-
wanym kraju, szczególnie intensywnie po publikacji pracy Jana Tomasza Grossa 
o zbrodni w Jedwabnem33.

Znacznie mniej uwagi – z wyjątkiem szeroko opisywanej misji Jana Kar-
skiego34 – poświęcono dotychczas kwestii działań rządu RP na uchodźstwie, 

33 J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Fundacja „Pograni-
cze”, Sejny 2000.

34 Zob. A. Żbikowski, Karski, Świat Książki, Warszawa 2011 czy W. Rappak, „ Raport 
Karskiego” – kontrowersje i interpretacje, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 
2014, nr 10 oraz M. Kijowska, Kurier der Erinnerung. Das Leben des Jan Karski, 
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a zwłaszcza kierowanych przez niego placówek dyplomatyczno-konsularnych. 
Próbę całościowego opisu podjął przed laty David Engel, który w sposób nega-
tywny oceniał aktywność polskiego rządu emigracyjnego i jego agend35. Pomi-
mo solidnej podstawy źródłowej jego prace – w swej warstwie interpretacyjnej 
– wywołały kontrowersje i spotkały się z krytycznymi recenzjami36. Ponadto 
w większym stopniu opisują politykę rządu polskiego niż codzienną działalność 
placówek dyplomatyczno-konsularnych.

Z kolei Adam Puławski, przybliżając działania emigracyjnego rządu, kon-
centruje się na przedstawieniu sytuacji na terenach okupowanych i ukazuje 
działania Delegatury Rządu na Kraj i ZWZ AK. Wiele uwagi poświęca sprawie 
przekazywania materiałów o zagładzie z kraju do Londynu, zwraca także uwagę 
na działania rządu w aspekcie terminów i zakresu rozpowszechniania pozyski-
wanych informacji37.

Warto również zwrócić uwagę na pewien deficyt publikacji źródłowych, 
które kompleksowo dokumentowałyby aktywność polskiej dyplomacji w spra-
wach żydowskich. Wydawana od 2005 r. przez PISM seria Polskie Dokumen-
ty Dyplomatyczne jedynie do pewnego stopnia ilustruje pomoc udzielaną 
obywatelom RP pochodzenia żydowskiego przez polskie placówki dyploma-
tyczne i konsularne. Zadaniem serii jest bowiem ukazanie całokształtu pol-
skiej polityki zagranicznej i siłą rzeczy sprawy żydowskie mogą stanowić tylko 
jeden z dokumentowanych aspektów38. Na marginesie warto wspomnieć, że 

C.H. Beck, München 2014. Jako jeden z najnowszych przykładów publikacji ukazu-
jących reakcje ludności polskiej w GG wobec Holocaustu zob. B. Engelking, J. Gra-
bowski, Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej  Polski, 
t. I i II, PAN Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018.

35 D. Engel, In the shadow of Auschwitz…, op.cit. oraz idem, Facing a Holocaust. The 
Polish government-in-exile and the Jews, 1943–1945, The University of North 
 Carolina Press, Chapel Hill, London 1993.

36 Zob. D. Stola, In the Shadow of the Facts oraz D. Engel, Readings and Misreadings. 
A Reply to Dariusz Stola, „Polin” 1994, nr 8.

37 A. Puławski, W obliczu zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP 
na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942), Insty-
tut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 
Oddział w Lublinie, Lublin 2009 oraz Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. 
Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludno-
ści żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim, Stowarzysze-
nie Rocznik Chełmski, Chełm 2018. Zob. także M. Fleming  Auschwitz, the Allies 
and Censorship of the Holocaust, Cambridge University Press, Cambridge 2014.

38 Dotychczas w ramach serii PDD z okresu II wojny światowej ukazały się trzy tomy: 
PDD 1939 wrzesień–grudzień; PDD 1940, PDD 1941. Aktualnie trwają prace nad 
tomami z lat 1942 i 1943.
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inspiracją do wydania niniejszego zbioru był właśnie opublikowany przez PISM 
tom Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1940, którego głównym zadaniem – 
jak już wspomniano – było ukazanie pełnego spektrum polityki zagranicznej. 
Wówczas konieczność pokazania przede wszystkim źródeł politycznych czy dy-
plomatycznych wymusiła rezygnację z wielu dokumentów konsularnych uka-
zujących pomocowe działania placówek. Niemożność zamieszczenia w ramach 
serii znaczniejszego wyboru tego typu dokumentów zainicjowała proces, który 
doprowadził do publikacji niniejszego tomu.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wielotomowej serii przybliżającej 
tematykę posiedzeń rządu RP, gdzie sprawy żydowskie stanowią także tylko 
jeden z wątków działalności emigracyjnej Rady Ministrów39.

Nie inaczej sprawa przedstawia się, jeśli chodzi o dawniejszą i przez lata 
podstawową publikację źródłową zatytułowaną Sprawa polska w czasie drugiej 
wojny światowej na arenie międzynarodowej40. Wśród szeregu zilustrowanych 
zagadnień, którymi zajmował się rząd polski, próżno szukać dokumentów doty-
czących spraw żydowskich. Jest to o tyle ciekawe, że w przygotowaniu zbioru 
miał udział Stanisław Zabiełło – w czasie wojny osobiście zajmujący się spra-
wami uchodźców żydowskich we Francji, zaś w komitecie redakcyjnym zna-
lazły się osoby pochodzenia żydowskiego czy więźniowie niemieckich obozów 
koncentracyjnych.

Z podobnym deficytem mamy do czynienia w przypadku wydawanej 
w czasach PRL wielotomowej publikacji Dokumenty i materiały do historii sto-
sunków polsko-radzieckich. W dwóch tomach poświęconych okresowi II wojny 
światowej sprawy żydowskie przewijają się jedynie incydentalnie w kontekście 
obywateli polskich w ZSRR41. Także w wydanej na emigracji dwutomowej pra-
cy Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945 materiały dotyczące Ży-
dów pojawiają się tylko w związku ze staraniami dyplomacji polskiej o uznanie 
ich za obywateli RP42.

39 Składająca się z siedmiu tomów (oraz suplementu) publikacja Protokoły posiedzeń 
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dokumentuje okres 1939–1945. Ukazy-
wała się w latach 1994–2010, była przygotowywana głównie pod redakcją Wojcie-
cha Rojka i Andrzeja Suchcitza.

40 S. Stanisławska (red. nauk.), Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na 
arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1965.

41 E. Banasińki i inni (red.), Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-
-radzieckich, t. VII, styczeń 1939 – grudzień 1943, Książka i Wiedza, Warszawa 
1973 oraz t. VIII, styczeń 1944 – grudzień 1945, Warszawa 1974.

42 S. Biegański (red.), Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945, vol. I, 1939–
1943, General Sikorski Historical Institute, Heineman, London 1961 oraz idem, 
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Inna publikacja, Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, zawiera 
wprawdzie nieco dokumentów poświęconych sprawom żydowskim, z oczywi-
stych jednak względów koncentruje się na wydarzeniach krajowych43.

Z kolei monumentalna, licząca już kilkadziesiąt tomów, seria wydawnicza 
Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy zawiera 
dokumenty ilustrujące sytuację w getcie i ze zrozumiałych przyczyn nie przy-
bliża archiwaliów polskiej dyplomacji.

Publikacje źródłowe poświęcone w całości tematowi stosunków polsko -
-żydowskich częstokroć koncentrują się na pokazaniu najważniejszych 
dokumentów, uwzględniając materiały prasowe czy zarządzenia władz oku-
pacyjnych, i w nikłym stopniu pokazują codzienną działalność polskiej służby 
dyplomatyczno-konsularnej44. Niekiedy publikacje związane z poruszaną tema-
tyką dotyczą jedynie jednego z jej aspektów i omawiają szczegółowo zagadnie-
nie wybrane z całokształtu stosunków polsko-żydowskich45.

Warto także wspomnieć o przygotowanej przez Naczelną Dyrekcję Archi-
wów Państwowych pokonferencyjnej publikacji będącej informatorem archi-
walnym na temat źródeł do historii Żydów w Polsce. Praca ta koncentruje się 
na źródłach krajowych, w minimalnym tylko stopniu odwołując się do doku-
mentów dyplomatycznych czy konsularnych46.

Spośród szerzej znanych i wielokrotnie wydawanych publikacji należy od-
notować pracę Władysława Bartoszewskiego i Zofii Lewinówny oraz książkę 

Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945, vol. II, 1943–1945, General 
Sikorski Historical Institute, Heineman, London 1967.

43 Pierwsze wydanie składającej się z sześciu tomów publikacji Armia Krajowa w do-
kumentach 1939–1945 ukazywało się w Londynie w latach 1970–1989 nakładem 
Studium Polski Podziemnej, staraniem komitetu redakcyjnego z Tadeuszem Peł-
czyńskim i (w przypadku tomu szóstego) Kaźmierzem Irankiem-Osmeckim na cze-
le. Po raz drugi pracę wydano na przełomie lat 80. i 90. Aktualnie przygotowywana 
jest nowa, poszerzona wersja (dotychczas staraniem IPN ukazały się dwa tomy).

44 Zob. m.in. A.K. Kunert (oprac.), „Żegota”. Rada Pomocy Żydom 1942–1945. Wybór 
dokumentów poprzedzony wywiadem Andrzeja Friszke z Władysławem Bartoszew-
skim, Rada Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2002 oraz A.K. Kunert (oprac.), 
Polacy–Żydzi. Polen–Juden. Poles–Jews. 1939–1945 Wybór źródeł. Quelleauswahl. 
Selection of documents, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Muzeum Histo-
rii Polski, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2001.

45 M. Olczak (wybór i oprac.), Rada Pomocy Żydom „ŻEGOTA” przy Pełnomocniku 
Rządu RP na Kraj i Referat Żydowski „ŻEGOTA” Departamentu Spraw Wewnętrz-
nych Delegatury Rządu RP na Kraj. Dokumenty z zasobu Archiwum Akt Nowych 
1942–1944, Agencja Wydawnicza „Egros”, Warszawa [2015].

46 B. Woszczyński, V. Urbaniak (red.), Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, 
NDAP, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2001.
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Kazimierza Iranka-Osmeckiego, które zawierają szereg świadectw dotyczących 
relacji polsko-żydowskich, w mniejszym jednak stopniu (szczególnie pierw-
sza z nich) odnoszą się do kwestii międzynarodowych47. Warto także zwrócić 
uwagę na emigracyjny „Aneks”, którego numer 41/42 z 1986 r. poświęcono 
tematowi „Żydzi jako polski problem”. Opublikowano w nim szereg istotnych 
dla stosunków polsko-żydowskich tekstów, nie podejmowano jednak tematyki 
dotyczącej działań dyplomatyczno-konsularnych w czasie wojny.

Nieco lepiej wygląda sytuacja w odniesieniu do opisywania czy dokumen-
towania poszczególnych spraw lub ukazywania działalności pojedynczych osób. 
Do najbardziej znanych przykładów należy wspomniana wyżej działalność Jana 
Karskiego i jego wielokrotnie opisywana rozmowa z prezydentem USA (dok. 
nr 373)48. Wymienić trzeba również notę Raczyńskiego (dok. nr 296), czyli 
wystąpienie rządu polskiego do krajów będących sygnatariuszami Deklaracji 
Narodów Zjednoczonych z informacją o dokonującym się Holocauście i ape-
lem o powstrzymanie zbrodni49. 

Wśród polskich dyplomatów zaangażowanych w akcję niesienia pomocy 
wymienia się często Tadeusza Romera, udzielającego wsparcia uchodźcom w Ja-
ponii i w Szanghaju50, bądź też delegata rządu do spraw uchodźców polskich 
na Węgrzech – Henryka Sławika51. W ostatnim czasie została przypomniana 
postać Aleksandra Ładosia (nazwanego przed dwudziestu pięciu laty „polskim 
Schindlerem”52), który podjął szeroko zakrojoną akcję na rzecz ratowania osób 

47 W. Bartoszewski, Z. Lewinówna (oprac.), Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomo-
cą Żydom 1939–1945, Wydawnictwo Znak, Kraków1969 oraz K. Iranek-Osmecki, 
Kto ratuje jedno życie…, op.cit.

48 A. Żbikowski, Karski…, op.cit. Szerzej zob. The Hoover Institution Library and 
Archives, Jan Karski papers, box 9.

49 K. Kania, Edward Bernard Raczyński 1891–1993. Dyplomata i polityk, Wydawnic-
two Neriton, Warszawa 2014, s. 232 i n.

50 B. Szubtarska, Niezwykłe misje… Tadeusz Romer (1894–1978). Dyplomata RP 
w świecie dyktatur i wojen, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków 2014. 
Zob. też Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Instytut Hoovera, MSZ, 528.

51 J. Januszewska-Jurkiewicz, L. Krzyżanowski (red.), Henryk Sławik. Śląski bohater 
trzech narodów (materiały konferencyjne), Wydawnictwo Cum Laude, Bielsko-Bia-
ła 2015; P. Pietrzyk (oprac.), Depesze szyfrowe poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej 
w Budapeszcie 1 X 1939 – 1 I 1941, NDAP, Warszawa 2014. Zob. też PDD 1941, 
dok. nr 134.

52 Z. Rene, Trzy życiorysy. Generał dywizji Kazimierz Ładoś – człowiek, który mógł 
zmienić historię Polski. Minister Aleksander Ładoś – polski Schindler. Rotmistrz Jan 
Ładoś – ostatni ułan Rzeczypospolitej, „Palestra” 1996, nr 11/12, s. 130–139.
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pochodzenia żydowskiego53. Wykorzystanie m.in. archiwalnych dokumentów 
szwajcarskiej policji pozwoliło na uszczegółowienie opisu działań Ładosia i jego 
współpracowników54, a także na pełniejsze ukazanie roli polskiego poselstwa 
w Bernie55. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku przypo-
mnianej niedawno aktywności konsula w Stambule Wojciecha Rychlewicza, 
wydającego Żydom fałszywe dokumenty poświadczające wyznanie katolickie. 
Zaświadczenia te umożliwiły wielu z nich ewakuację do Palestyny czy krajów 
Ameryki Południowej56. Podobnie jak w przypadku Ładosia działalność Rychle-
wicza w zakresie udzielania pomocy Żydom została także przed laty zasygnali-
zowana w serii PDD57.

Na wzmiankę zasługują monografie ukazujące pracę poszczególnych am-
basad, poselstw czy konsulatów i przybliżające prowadzoną przez nie w cza-
sie wojny akcję ratunkową. Wspomnieć tutaj warto o pracy Na wolność przez 
Lizbonę. Ostatnie okręty polskich nadziei, ukazującej działania placówki, jak 
też aktywność posła Karola Dubicz-Penthera58. Szerszy kontekst działań po-
mocowych realizowanych w stolicy Portugalii ukazuje z kolei książka Lizbona. 
Miasto Światła w cieniu wojny 1939–194559.

Przykłady zarówno krajowych, jak i zagranicznych publikacji poświęconych 
zagładzie i reakcjom na nią społeczeństwa polskiego oraz działaniom podejmo-
wanym przez rząd na emigracji można mnożyć, choć oczywiście nie sposób 
wymienić wszystkich prac poruszających tę tematykę. Warto wspomnieć o nie-
zmiernie ważnym zbiorze Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. 

53 J. Zieliński, Lista posła Ładosia i doktora Kühla, „Zeszyty Literackie” 2000, nr 4, 
s. 157–167; A. Haska „Proszę Pana Ministra o energiczną interwencję”. Aleksander 
Ładoś (1891–1963) i ratowanie Żydów przez Poselstwo RP w Bernie, „Zagłada Ży-
dów. Studia i Materiały” 2015, nr 11, s. 299–309.

54 J. Kumoch, Grupa Berneńska – dyplomaci Rzeczypospolitej Polskiej z pomocą 
 Żydom. Wystąpienie ambasadora RP w Szwajcarii dr. Jakuba Kumocha, wygłoszone 
4 lutego 2018 r. w Muzeum Pamięci Shoah w Paryżu, „Polski Przegląd Dyplomatycz-
ny” 2018, nr 2, s. 146–171.

55 D. Drywa, Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Warszawa–
Oświęcim 2020; zob. też PDD 1940, dok. nr 220.

56 E. Beck, The Angel from Istanbul…, op.cit.
57 PDD 1940, dok. nr 507 (dokument ten został przytoczony także w niniejszym 

 tomie jako cytat w przypisie do dok. nr 79).
58 A. Grzybowski, J. Tebinka, Na wolność przez Lizbonę. Ostatnie okręty polskich 

 nadziei, IPN, Warszawa 2018.
59 N. Lochery, Lizbona. Miasto Światła w cieniu wojny 1939–1945, Spółdzielnia 

 Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2015.
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Studia i materiały60, przypomnieć wzbudzającą kontrowersje pracę The Polish 
Underground and the Jews, 1939–194561 czy odnotować zbiór źródeł o sto-
sunku rządu polskiego do Żydów we Francji62. Wskazywać można na biografie 
poszczególnych polityków czy dyplomatów63, nie sposób nie pamiętać również 
o licznych artykułach, których autorzy starali się przybliżać tematykę wojen-
nych stosunków polsko-żydowskich64.

Żadna z wymienionych wyżej publikacji nie koncentruje się jednak na 
działaniach ratunkowych prowadzonych przez placówki dyplomatyczno-kon-
sularne czy różnego rodzaju przedstawicielstwa pomocowe65. Niniejszy tom 
zawiera wprawdzie dokumenty ilustrujące działania władz emigracyjnych 
w Londynie i przedstawiające sytuację Żydów w okupowanej Polsce, ale jego 
głównym zadaniem jest ukazanie działalności polskich przedstawicielstw dy-
plomatycznych i konsularnych rozsianych po całym świecie. Tym samym stara 
się zobrazować ten aspekt wojennych relacji polsko-żydowskich, który rzadziej 
cieszył się zainteresowaniem historyków. Można tu jeszcze raz podkreślić, że 
niniejszy tom nie ukazuje dziejów zagłady ani stosunku ludności polskiej do 
Żydów w czasie II wojny światowej, lecz ilustruje głównie działania polskich 
władz emigracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności urzędników 
dyplomatyczno-konsularnych.

Próba całościowego pokazania tego zagadnienia jest tym trudniejsza, że sam 
rząd polski w odpowiednim czasie nie zadbał, jak się zdaje, o kompleksowe 

60 A. Żbikowski (red.), Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia 
i materiały, IPN, Warszawa 2006. 

61 J. Zimmerman, The Polish Underground and the Jews, 1939–1945, Cambridge 
 University Press, New York 2015. Zob. m.in. recenzję D. Libionki w „Zagłada 
 Żydów. Studia i Materiały” 2016, nr 12, s. 548–556.

62 P. Korzec, J. Burko (oprac.), Le gouvernement polonais en exil et la persécution des 
Juifs en France en 1942. D’après les documents inédits, Éd. du Cerf, Paris 1997.

63 Zob. m.in. D. Stola, Nadzieja i zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przed-
stawiciel w Radzie Narodowej RP (1940–1945), Oficyna Naukowa, Warszawa 
1995 czy P. Pietrzyk, Leon Orłowski. Poseł w Budapeszcie (1936–1940). Biografia 
dyplomaty, MSZ, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019.

64 Jako przykład zob. D. Stola, Early news of the Holocaust from Poland, „Holocaust 
and Genocide Studies” 1997, t. 11, nr 1 czy M.M. Drozdowski, The Attitude of 
Sikorski’s Government to the Tragedy of the Polish Jews (1939–1944), Acta Poloniae 
Historica, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, t. 52.

65 Pewien wyjątek stanowi dawniejsza pokonferencyjna publikacja: I. Lewin, Próby 
ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyplomatycznych 
podczas drugiej wojny światowej, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w Polsce, Warszawa 1983 (opublikowana także w „Biuletynie ŻIH” 1977, 
nr 1/101).
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przedstawienie własnej działalności w tym zakresie. Jest to o tyle dziwne, że 
Rada Ministrów i jej agendy podejmowały, zwłaszcza po 1942 r., daleko idące 
starania dotyczące udokumentowania wydarzeń wojennych. Przygotowywano 
także szeroko zakrojone plany przyszłej, powojennej polityki, dotyczące kwe-
stii granic, spraw etnicznych, przyszłego ustroju państwa czy reform rolnych66. 
Tuż po wojnie sporządzono obszerny, kilkusetstronicowy materiał poświęco-
ny zbrodni katyńskiej, który przekazano aliantom z nadzieją, że zostanie on 
wykorzystany w czasie procesu norymberskiego67. Tymczasem jeśli chodzi 
o kwestie pomocowe, można przytoczyć zaledwie kilka rządowych dokumen-
tów, które stanowią próbę bardziej kompleksowego opisania tego zagadnienia. 
Wymienić tutaj wypada wspominaną już notę Raczyńskiego z grudnia 1942 r. 
czy dokument z maja 1944 r. zatytułowany „Opieka Rządu Polskiego nad Ży-
dami” i sporządzony przez MSZ zapewne w reakcji na zarzuty o antysemityzm 
w Wojsku Polskim (dok. nr 473). Uwagę zwraca także opracowanie Minister-
stwa Obrony Narodowej z kwietnia 1943 r. na temat uchodźców obywateli 
polskich rozsianych po całym świecie (dok. nr 343) czy notatka kierownika 
Działu Narodowościowego MSW Olgierda Górki w sprawie polityki rządu 
emigracyjnego wobec Żydów, sporządzona już po zakończeniu wojny i będąca 
raczej indywidualną próbą oceny skomplikowanego zagadnienia (dok. nr 553).

Najobszerniejszą tego typu próbę stanowi najpewniej materiał z sierpnia 
1943 r. przygotowany przez byłą ambasadę w Kujbyszewie ilustrujący pomoc 
udzieloną Żydom w ZSRR w okresie 1941–1943. Dokument ten, zatytułowa-
ny „Report on the relief accorded to Polish citizens by the Polish Embassy in 
the U.S.S.R. with special reference to Polish Citizens of Jewish Nationality”, 
jest solidnie – jak na warunki wojenne – przygotowaną broszurą, syntetycznie 
ukazującą całokształt spraw związanych z udzielaną pomocą (dok. nr 382, frag-
menty). Został sporządzony w wersji anglojęzycznej w celach propagandowo-
-informacyjnych w związku z pojawiającymi się oskarżeniami o faworyzowanie 
Polaków kosztem Żydów w akcji przekazywania pomocy i przy ewakuacji ar-
mii polskiej z ZSRR na Bliski Wschód. Wykorzystano w nim obszerny (ponad 
160 stron maszynopisu) raport przygotowany w Teheranie przez Zygmunta 

66 Jako przykład zob. „Essays, bulletins, reports, and studies, relating to Poland’s 
boundary disputes following World Wars I and II; events and conditions in Poland 
under German and Soviet occupations during World War II; Polish-Soviet relations; 
communism in Poland; and twentieth century Polish agriculture, economy, foreign 
relations, history, politics, and government”, The Hoover Institution Library and 
Archives, Ministerstwo Prac Kongresowych, boxes 1–13.

67 „Raport: Facts and Documents Concerning Polish Prisoners of War Captured 
by the U.S.S.R. During the 1939 Campaign”, 1946, The National Archives, 
FO 371/56475.
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Sroczyńskiego, byłego pracownika ambasady w Kujbyszewie (dok. nr 381, 
fragment). Materiał Sroczyńskiego, powstały również w sierpniu 1943 r., no-
sił tytuł: „Udzielona Pomoc i Opieka nad Ludnością Żydowską w Z.S.S.R.” 
i kompleksowo ukazywał stosunki polsko-żydowskie w ZSRR, jak również 
działania tamtejszych polskich przedstawicielstw. Obydwa te dokumenty są 
poświęcone sytuacji w Związku Radzieckim i siłą rzeczy ukazują szalenie waż-
ny, ale jedynie fragment polskich działań dotyczących spraw żydowskich, nie 
pretendując do miana dokumentów ilustrujących całokształt wojennej polityki 
władz RP wobec Żydów.

Wydaje się, że potrzebę przygotowania takiego materiału widział wspo-
mniany wyżej Tadeusz Romer, który już jako minister spraw zagranicznych 
polecał zebranie adekwatnej dokumentacji. Romer w instrukcji dla placówek 
dyplomatycznych opisującej całokształt polskiej polityki zwracał także uwagę 
na kwestie żydowskie. „Szczególnie koniecznym jest – podkreślał – szerokie 
propagandowe wyzyskanie wszystkich posunięć rządu na emigracji i władz 
polskich świadczących o ich demokratycznym ustosunkowaniu się do proble-
mów żydowskich, to samo dotyczy wszelkich objawów zgodnego, normalnego 
współżycia lub też współpracy między Polakami i Żydami czy to na emigra-
cji, w wojsku, czy zwłaszcza w Kraju (pomoc udzielana ludności żydowskiej 
przez Polaków, współpraca organizacji podziemnych). Nasza akcja informa-
cyjna w sprawach żydowskich powinna w miarę możliwości mieć charakter 
pozytywny, nie ograniczać się zaś do odpierania zarzutów anty-semityzmu” 

(dok. nr 392).
W maju 1944 r. MSZ zwróciło się okólnikiem do polskich placówek, po-

lecając: „W związku z częstymi zarzutami podnoszonymi w prasie brytyjskiej 
co do nierównomiernego traktowania żydów obywateli polskich i rzekomego 
antysemityzmu niektórych urzędów Ministerstwo Spraw Zagranicznych pro-
si o nadesłanie specjalnego raportu z podaniem zarówno danych ilościowych 
i procentowych żydów obywateli polskich przebywających na danym tere-
nie, jak również naświetlenie stosunków panujących w odniesieniu do żydów 
obywateli polskich. Niezależnie od nadesłania wyżej wymienionego raportu 
należy w miarę możliwości zawiadamiać Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
o ewentualnych danych tyczących źródła tej, prawdopodobnie prowadzonej 
z zewnątrz, akcji” (dok. nr 476).

Wydaje się, że pomimo przesłanych instrukcji nie podjęto jednak istotnej 
próby sporządzenia zbiorczego sprawozdania, które ukazywałoby całokształt 
omawianego zagadnienia. Szeroko zakrojona kwerenda prowadzona na potrze-
by niniejszego tomu nie zaowocowała odnalezieniem pełnego, profesjonalnie 
przygotowanego zestawienia. Do tego miana nie może z pewnością pretendo-
wać żaden z wymienionych wyżej dokumentów ani też raporty z informacjami 
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cząstkowymi przesyłane w odpowiedzi na cytowane wyżej instrukcje. Warto też 
zauważyć, że wprawdzie podjęto działania, których celem było zebranie rela-
cji byłych więźniów czy deportowanych, nie zebrano jednak relacji pracowni-
ków polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej (nie stawiając oczywiście znaku 
równości między tragizmem doświadczeń tych pierwszych a działaniami tych 
drugich)68.

Podobny niedosyt pozostawia lektura stosunkowo licznych wspomnień czy 
diariuszy spisywanych przez polskich dyplomatów. Sprawy stosunków polsko-ży-
dowskich pojawiają się z rzadka i nigdy nie stanowią wiodącego tematu opubliko-
wanej dyplomatycznej memuarystyki. Symptomatyczna pod tym względem jest 
też korespondencja, którą ambasador przy Stolicy Apostolskiej Kazimierz Papée 
prowadził z Kazimierzem Irankiem-Osmeckim w 1961 r. Iranek zwracał się do 
ambasadora z prośbą o dane na temat działań prowadzonych w czasie wojny 
w sprawach żydowskich przez ambasadę przy Stolicy Apostolskiej (zapewne na 
potrzeby przygotowywanej książki). W odpowiedzi Papée przekazywał: „Akcja 
ta była […] prowadzona konsekwentnie i wytrwale przez całą wojnę. Złożyły się 
na nią liczne démarches wobec Kardynała Sekretarza Stanu Maglione oraz jego 
najbliższych współpracowników Mgrów Tardini i Montini. Interwencje Amba-
sady przybierały wszystkie przyjęte formy, a więc rozmowy, memoriały, notatki, 
noty werbalne, noty”. Dalej Papée wymieniał swoje ważniejsze wystąpienia (por. 
dok. nr 495) i konkludował: „Myślę, że gdybym był zbieraczem podziękowań 
i odznaczeń, dawno już starałbym się, by relacja o działalności tut. Ambasady 
w obronie Żydów, działalności prowadzonej w myśl instrukcji lub intencji Rządu 
R.P., doszła do wiadomości rządu Izraela”69.

Nie analizując motywacji ambasadora, wypada stwierdzić, że ani rząd pol-
ski, ani polscy dyplomaci i urzędnicy nie pokusili się o sporządzenie w odpo-
wiednim czasie stosownego całościowego sprawozdania z działań dotyczących 
stosunków polsko-żydowskich. Zadaniem niniejszego tomu jest choć częścio-
we wypełnienie tej luki.

68 Zob. m.in. M. Siekierski, F. Tych (oprac.), Widziałem anioła śmierci. Losy depor-
towanych Żydów polskich w ZSRR w latach II wojny światowej. Świadectwa zebra-
ne przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu Polskiego na Uchodźstwie 
w latach 1942–1943, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2006; zob. też relacje zebrane 
po wojnie przez Polski Instytut Źródłowy w Lund, Instytut Hoovera, Polski Instytut 
Źródłowy w Lund, 1.

69 List ambasadora Kazimierza Papée do płka Kazimierza Iranka-Osmeckiego, 
25  września 1961, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Spuścizna Kazimierza 
Papée, 8/67.
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podziękowaNia

Dziękuję przede wszystkim pracownikom wymienionych wyżej archiwów 
za pomoc udzieloną w trakcie prowadzonych kwerend i za wszelkie wskazówki 
ułatwiające dotarcie do poszukiwanych dokumentów.

Podziękowania kieruję także na ręce recenzentów tomu: dr Kathariny Frie-
dli, dr Agnieszki Haski, dr Magdaleny Hułas, dra hab. Adama Puławskiego 
i prof. Jacka Tebinki, którzy w ramach przygotowanych recenzji przekazali wie-
le cennych uwag i sugestii.

Opracowanie tomu źródeł, polegające na sporządzeniu przypisów odredak-
cyjnych, ustaleniu datacji i autorstwa poszczególnych dokumentów, sporzą-
dzeniu indeksów rzeczowego i osobowego oraz zestawieniu wykazu skrótów, 
wymaga dotarcia do szeregu szczegółowych, często trudno dostępnych infor-
macji. Pomocy w ustaleniu niektórych kwestii i wyjaśnieniu części niuansów, 
a także w dotarciu do dokumentów udzielili P.T.: Paweł Ceranka, Jan Stanisław 
Ciechanowski, Barbara Engelking, Jadwiga Kowalska, Jakub Kumoch, Krzysz-
tof Smolana, Dariusz Stola i Henryk Walczak.

Jestem też wdzięczny Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych 
za umożliwienie realizacji projektu i przeprowadzenie procesu wydawniczego, 
a także dyrektorowi Sławomirowi Dębskiemu za wszelkie przekazane uwagi 
i sugestie.

W szczególny sposób jestem wdzięczny przedwcześnie zmarłemu 
prof. Wło dzimierzowi Borodziejowi – pierwszemu redaktorowi naczelnemu 
serii PDD – za wszelką pomoc i udzielone wsparcie. Profesor Borodziej od sa-
mego początku wspierał inicjatywę wydania niniejszej publikacji, służąc swoją 
wiedzą i doświadczeniem w trakcie całego procesu wydawniczego.

Podziękowania należą się również Marcinowi Furdynie, sekretarzowi ko-
mitetu redakcyjnego serii PDD, za stałą współpracę podczas kolejnych etapów 
prac nad tomem.

Dodatkowe, osobne wyrazy wdzięczności kieruję wobec dr Magdaleny 
 Hułas, której stała pomoc i udzielone wsparcie daleko wykroczyły poza obo-
wiązki recenzenta tomu.

Piotr Długołęcki




