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Spieszmy z pomocą

Przedmowa

SŁOWO WSTĘPNE

PRZEDMOWA

L

ata II wojny światowej należały do jednych z najtrudniejszych w dziejach
państwa i narodu polskiego. Układ jałtańsko-poczdamski zmienił mapę
Europy i nie przyniósł tak oczekiwanej i ciężko wywalczonej niepodległości. Rzesze Polaków znalazły się poza granicami ojczyzny, bez możliwości
powrotu do kraju. Na obczyźnie próbowali na nowo ułożyć sobie życie, nie
zapominając jednak o swoich polskich korzeniach.
W Londynie była siedziba rządu na uchodźstwie, tu działały polskie organizacje społeczne i kulturalne, stowarzyszenia kombatanckie oraz kluby
towarzyskie. Tu powstawały organizacje społeczne i samopomocowe, z których wiele swoją działalność prowadzi aż do dziś… Wśród nich na uwagę zasługuje jedna z najbardziej zasłużonych – Towarzystwo Pomocy Polakom.
Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest historią Towarzystwa
Pomocy Polakom – organizacji, której tradycje sięgają początków XX wieku,
która przez całe lata wojny i emigracji, wierna swoim statutowym ideałom,
niosła pomoc, wsparcie i nadzieję potrzebującym. Zapoznając się z działalnością TPP, weźmiemy udział w fascynującej przygodzie odkrywania historii
organizacji, która przez ponad 60 lat służyła i nadal służy Polakom w Wielkiej
Brytanii i rodakom w ojczyźnie.
Cieszę się, że opracowana przez Annę Stefanicką monografia przybliży
działalność tej organizacji i niezwykłych ludzi, którzy ją tworzyli.

Karolina Kaczorowska

O

parta na czerwonokrzyskich ideałach polska organizacja humanitarna
może poszczycić się historią sięgającą początku XX wieku. Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża powstało już w 1919 roku, w niedługim czasie po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Doceniając doniosłość zadań i wagę jego działalności, uznano je wkrótce za stowarzyszenie
wyższej użyteczności, poszerzając zakres jego działania. Towarzystwo z racji
przyświecających mu celów było organizacją trwałą i apolityczną.
Zorganizowane w okresie międzywojennym struktury działalności, dały
PCK podstawy do prowadzenia, w trudnych latach II wojny światowej, szeroko
zakrojonej działalności opiekuńczej, zarówno w okupowanym kraju, jak i na
obszarach krajów sprzymierzonych, w których znalazła się ludność polska.
Koniec wojny miał dla Polski katastrofalne skutki. Mimo ogromnych ofiar,
jakie ponieśli Polacy, walcząc u boku aliantów, postanowienia konferencji teherańskiej1, jałtanskiej2 i poczdamskiej3 przekreśliły ich nadzieje na odzyskanie
niepodległej ojczyzny, a dla blisko ćwierci miliona polskich żołnierzy powrót
do kraju okazał się niemożliwy. Polska wyszła z wojny z terytorium mniejszym
o około 76 tysięcy km², oddana na ponad czterdzieści lat w sferę wpływów komunistycznej Rosji, a Londyn z polskim rządem nieuznawanym przez USA,
Wielką Brytanię i Francję stał się centrum niepodległościowego życia Polaków.
Utrata suwerenności państwowej i uzasadnione obawy o pozbawienie
	W dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku w Teheranie odbyło się pierwsze spotkanie przywódców

1

koalicji antyhitlerowskiej (tzw. Wielkiej Trójki): prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, premiera
Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i przywódcy ZSRR Józefa Stalina. Podczas konferencji w Teheranie
dokonano podziału krajów Europy na alianckie strefy operacyjne – Polska znalazła się w strefie operacyjnej Armii Czerwonej. Postanowiono, że granica między Polską a ZSRR będzie przebiegać wzdłuż linii
Curzona wraz z włączeniem do Polski Prus Wschodnich oraz ziemi opolskiej.
	Konferencja w Jałcie, na Krymie w dniach od 4 do 11 lutego 1945 roku. W konferencji wzięli udział Franklin

2

Delano Roosevelt, Winston Churchill i Józef Stalin. Spotkanie to miało decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy. W kwestii polskiej zdecydowano o powołaniu Polskiego Tymczasowego Rządu
Jedności Narodowej (do tej pory działały dwa rządy – jeden w Londynie, drugi w Warszawie; pierwszy nie
był uznawany przez ZSRR, drugi nie był uznawany przez Zachód). W skład rządu mieli wchodzić przedstawiciele obu ośrodków władzy. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej miał zorganizować i przeprowadzić wolne, nieskrępowane, powszechne wybory. Poza tym zatwierdzono przebieg granicy Polska – ZSRR
wzdłuż linii Curzona, Polska utraciła Kresy Wschodnie ze Lwowem.
3

	Konferencja w Poczdamie. W dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku w Poczdamie miało miejsce ostatnie spotkanie Wielkiej Trójki. Ze strony amerykańskiej na konferencję przybył nowy prezydent Harry Truman, na czele delegacji brytyjskiej stali Winston Churchill i premier Clement Attlee. Delegacji radzieckiej
przewodniczył Józef Stalin. Ustalono granicę zachodnią Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. Byłe Wolne
Miasto Gdańsk zostało włączone do państwa polskiego. Wielka Trójka udzieliła także poparcia Tymczasowemu Rządowi Jedności Narodowej. Decyzje podejmowane na tych trzech konferencjach nie były w żaden sposób konsultowane z państwami, których dotyczyły, a ich ustalenia przyczyniły się do podziału
Europy na dwa wrogie obozy militarne, rozdzielone symboliczną „żelazną kurtyną”. Polska znalazła się
w bloku państw komunistycznych.
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PCK przez polskie władze komunistyczne autonomii oraz przejmowanie jego
majątku przez kontrolowany przez Sowietów komunistyczny rząd doprowadziły do podjęcia w 1946 roku przez naczelne władze Polskiego Czerwonego
Krzyża decyzji o utworzeniu w Londynie nowej organizacji, która miałaby
możliwość kontynuowania działalności nieskrępowanej przez warszawski
reżim. Zarejestrowanemu w 1948 roku, zgodnie z przepisami prawa brytyjskiego, Towarzystwu Pomocy Polakom Zarząd PCK przekazał swój majątek
i zadania opiekuńcze.
Spadkobiercy przedwojennego Polskiego Czerwonego Krzyża, w zgodzie
z czerwonokrzyskimi ideałami humanitaryzmu i bezstronności, wciąż kontynuują powierzoną im przed laty pracę. I tej organizacji i ludziom ją tworzącym poświęcona jest niniejsza monografia.

WPROWADZENIE

O

gnisko Polskie. Na drzwiach mała, złota tabliczka, niewyróżniająca się
specjalnie wśród innych, które tam się znajdują. A więc tu mieści się siedziba Towarzystwa Pomocy Polakom... W samym centrum Londynu. W dzielnicy Kensington. W budynku, w którym skupiało się centrum powojennego
emigracyjnego polskiego życia...
Otwarte 15 lipca 1940 roku przez Jerzego księcia Kentu4 w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza5, generała Władysława Sikorskiego6 i Edwarda Lorda Halifaksa7.
Swój stolik w restauracji na parterze miał generał Władysław Anders,
a wraz z nim inni oficerowie. Na pierwszym piętrze mieścił się Teatr Dramatyczny II Korpusu, więc tu występowali: Marian Hemar8, Feliks Konarski9

Rys. 1. Tablica informacyjna TPP na drzwiach Ogniska Polskiego
(Fot. J. Stefanicka)
4
5

	Jerzy, książę Kentu (1902–1942), członek rodziny królewskiej. Zginął w katastrofie lotniczej samolotu RAF.

	Władysław Raczkiewicz (1885–1947) – polski działacz polityczny, społeczny i wojskowy, uczestnik I wojny
światowej i walk z bolszewikami, minister spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP (w latach 1921,
1925–1926 i 1935–1936), senator (z list BBWR) i marszałek senatu III kadencji (1930–1935), wojewoda nowogródzki (1921–1924), wileński (1926–1931), krakowski (1935), pomorski (1936–1939), prezes Światowego
Związku Polaków z Zagranicy (1934–1939), prezydent RP na uchodźstwie (1939–1947).
	Władysław Sikorski (1881–1943) – polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego. Naczelny

6

Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier rządu na uchodźstwie podczas II wojny światowej. Zginął w katastrofie samolotu, który rozbił się zaraz po starcie z lotniska na Gibraltarze (4.07.1943).
7

	Edward Frederic Wood pierwszy Earl Halifax (1881–1959), brytyjski polityk. Minister spraw zagranicznych
w latach 1938-1940, architekt brytyjskiej polityki appeasmentu.

8

	Marian Hemar (1901–1972) poeta i satyryk.

9

4

Feliks Konarski, pseud. Ref-Ren; (1907–1991), polski poeta, pisarz, aktor, piosenkarz.

5
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Rys. 2. Front budynku Ogniska Polskiego (fot. J. Stefanicka)

6

Rys. 3. Ognisko Polskie (fot. J. Stefanicka)
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ścian, gdzie z portretów patrzą na
mnie uważnie: generał Stanisław
Sosabowski17, Władysław Anders18,
prezydent Ryszard Kaczorowski19
i inne osobistości polskiego środowiska emigracyjnego utwalone
pędzlem Barbary Hamilton20.
Wyżej i wyżej. Na czwarte piętro.
Tu w przestronnym, jasnym pokoju
znajduje się serce organizacji.
W szafach zachowana dla następców pamięć działalności,
dokumentacje i akta... Zdjęcia
Rys. 5. Kopia dokumentu z Archiwum
i nazwiska, fakty i daty. Ileż losów
TPP
człowieczych często ukrytych
w paru linijkach naskrobanego na kiepskim papierze listu...
A wszystko zaczęło się od współczucia.

Rys. 4. Plakieta upamiętniająca działalność Mariana Hemara. (fot. J. Stefanicka)
– sławny Ref-Ren, Renata Anders10, Lola Kitajewicz11, Tola Korian12, Wiktor Budzyński13 inni, znani emigracyjni aktorzy.
Na drewnianych tablicach prezesów i członków honorowych „Ogniska”
można znaleźć znane nazwiska, np. książę Eugeniusz Lubomirski14, hrabia
Edward Raczyński15, hrabia Adam Zamoyski16.
Budynek, niedawno odnowiony, przeżywa renesans swojej działalności.
Wchodzę do środka, krętymi schodami wspinam się na czwarte piętro, wzdłuż

Rys. 6. Wnętrza biura TPP (fot. J. Stefanicka)
17

	Stanisław Sosabowski, (1892–1967), generał brygady Wojska Polskiego. Twórca pierwszej jednostki spadochronowej w Wojsku Polskim. Brygada spadochoronowa wzięła udział w operacji powietrznodesantowej

10

pod Arnhem w 1944 r.

	Renata Anders z domu Jarosiewicz, pseud. art. Renata Bogdańska (1920–2010), polska artystka rewiowa,
piosenkarka, aktorka, kapitan WP, działaczka polonijna w Wielkiej Brytanii; druga żona gen. Władysława

18

	Władysław Anders, (1892–1970), generał broni Wojska Polskiego, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych

Andersa.

w latach 1944–1945, następca prezydenta RP w latach 1950–1954. Od 4 sierpnia 1941 r. twórca i dowódca

11

Lola (Helena) Kitajewicz (–1993), polska aktorka.

Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, dowódca Armii Polskiej na Wschodzie (Irak, Palestyna) i 2. Korpusu Pol-

12

Tola Korian (1911–1983), polska aktorka, pieśniarka oraz pedagog.

13

Wiktor Budzyński (1906–1972), polski radiowiec i dramatopisarz.

skiego, którym dowodził w kampanii włoskiej (bitwa pod Monte Cassino i bitwa o Ankonę).
	Ryszard Kaczorowski, (1919–2010), polski polityk, działacz społeczny i harcerz, po 1945 r. na emigracji,

19

	Eugeniusz Lubomirski de Vaux (1895–1982), aresztowany przez NKWD i osadzony na Łubiance. Adiutant

członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1989–1990 prezydent RP na uchodźstwie;

generała Władysława Andersa. Brał udział w walkach o Monte Cassino. Po zakończeniu wojny w Wielkiej

zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Ryszard Kaczorowski był ostatnim prezydentem Rze-

Brytanii, był kandydatem na prezydenta Polski na uchodźstwie.

czypospolitej Polskiej na uchodźstwie. 22 grudnia 1990, złożył urząd na ręce prezydenta RP Lecha Wałęsy

14

15

i uroczyście przekazał mu insygnia władzy państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej.

	Edward Raczyński (1891–1993), polski dyplomata, polityk i pisarz, prezydent RP na uchodźstwie w latach
1979–1986.

20

	Adam Stefan Zamoyski (1949–), historyk i publicysta polskiego pochodzenia.

16

8

	Barbara Hamilton, absolwentka gdańskiej ASP. Znana portrecistka. Namalowała m.in. księżniczkę Annę,
księżną Yorku (Fergie) z córkami, księcia Kentu, kuzyna królowej Elżbiety II.
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ROZDZIAŁ I
POWSTANIE POLSKIEGO
CZERWONEGO KRZYŻA

W

szyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do [...] szlachetnego
dzieła – tymi słowami rozpoczynał działalność ruchu Czerwonego Krzyża
jego twórca i założyciel, szwajcarski kupiec z Genewy, Henri Dunant.
26 października 1863 roku, w Genewie, spotkali się delegaci 14 krajów
europejskich. Obradowali oni nad przedstawionymi przez inicjatora konferencji – H. Dunanta – propozycjami powołania do życia organizacji niosącej pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych.
W wyniku postanowień tej konferencji powołano m.in. pierwsze narodowe komitety
pomocy rannym, a czerwony krzyż na białym tle uznano za symbol chroniący personel medyczny podczas działań wojennych.
29 października 1863 roku, dzień, w którym konferencja przyjęła końcowe rezolucje
dotyczące struktur oraz zakresu działania
międzynarodowej organizacji niosącej pomoc humanitarną poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych, uznany został
za datę powstania Czerwonego Krzyża.
Przed I wojną światową na terenie Polski
działały stowarzyszenia Czerwonego Krzyża
trzech państw zaborczych: Rosji, Niemiec i Austrii, jednak udział Polaków w pracach tych
organizacji był niewielki. Polska, jako nieistRys. 7. Henri Dunant (domniejące na mapie Europy państwo, nie mogła
ena publiczna)
zostać samodzielnym członkiem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i nie miała prawa do utworzenia własnej organizacji
pod tą nazwą.
W poszczególnych zaborach, często mimo sprzeciwu władz, powstawały
i działały pod różnymi nazwami polskie organizacje humanitarne splatające
działalność opartą o idee czerwonokrzyskie z dążeniami niepodległościowymi.
Jednymi z pierwszych takich organizacji były Komitet Opiekuńczy oraz
Związek Dobroczynności Patriotycznej Kobiet działające w okresie Powstania listopadowego21.
	Polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, zakończyło

21

się 21 października 1831 roku.

Rys. 8. Karta pocztowa Samarytanina Polskiego (Archiwum IJPL)
Na terenie zaboru austriackiego w pierwszych latach XX wieku powstało
Krajowe Stowarzyszenie Mężczyzn i Dam Czerwonego Krzyża w Galicji, którego prezesem od 1913 r do końca I wojny światowej był książę Paweł Sapieha22.
W 1912 roku, również w Galicji władze austriackie wyraziły zgodę na powołanie kolejnego polskiego stowarzyszenia Samarytanin Polski, a władze carskiej Rosji po usilnych staraniach wyraziły zgodę na działalność Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej. Na terenie Wielkopolski powstał w 1916 roku, mimo
trudności ze strony niemieckiego zaborcy, Poznański Komitet Ratunkowy.
W latach I wojny światowej rozpoczęły działalność komitety i stowarzyszenia, które łączył wspólny cel – pomoc ofiarom i poszkodowanym przez
działania wojenne. Były to między innymi: Pogotowie Ratunkowe, Centralny
Komitet Opieki nad Żołnierzem, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, Akademicki Komitet Pomocy dla Studentów Żołnierzy i wiele innych.
Do polskich stowarzyszeń czerwonokrzyskich powstających pod zaborami
dołączyły się te, które były tworzone przez polskich emigrantów w Ameryce Północnej. Polonia amerykańska początkowo organizowała ekspozytury Czerwonego
Krzyża Amerykańskiego. Jednak Czerwony Krzyż Amerykański nie wyodrębniał
w swoich strukturach sekcji i komórek narodowych i wszystkie zbierane przez Polonię amerykańską fundusze finansowe i dary szły do kwatery głównej, gdzie były
rozdzielane pomiędzy najbardziej potrzebujących bez względu na ich narodowość.
	Paweł Sapieha (1860–1934), pierwszy prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, poseł do Rady Państwa

22

(1897–1901), członek koła polskiego w parlamencie wiedeńskim.
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Rys. 9. P
 olski Biały Krzyż, Nowy Jork 1918 r. (Archiwum SWAP)
Aby tego uniknąć postanowiono powołać odrębną polską organizację pod
nazwą Polski Biały Krzyż23. Celem tego stowarzyszenia było niesienie pomocy oraz sprawowanie opieki nad polskimi żołnierzami służącymi w wojsku amerykańskim, rannymi i chorym żołnierzami z Armii Polskiej gen. J.
Hallera we Francji24 oraz polskimi jeńcami wojennymi z armii niemieckiej
i austro-węgierskiej. Pomoc obejmowała zarówno żołnierzy przebywających
23

	Organizacja powstała w USA podczas trwania I wojny światowej dzięki staraniom żony Ignacego Paderewskiego, Heleny Paderewskiej, powołana w celu niesienia pomocy polskim ofiarom wojny. Helena
Paderewska, wskutek sprzeciwu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża wobec utworzenia polskiej filii
tej organizacji, zorganizowała i sfinansowała nabór ochotniczek do służby pielęgniarskiej, by wysłać je
w miejsca, gdzie podczas I wojny światowej walczyli Polacy wcieleni do trzech armii – rosyjskiej, niemieckiej i austriackiej. Drugim celem statutowym stowarzyszenia, z którego Biały Krzyż stał się szczególnie znany, było szerzenie kultury i oświaty, rozbudzanie postaw patriotycznych oraz świadomości
narodowej i obywatelskiej wśród żołnierzy polskich służących w armiach zaborczych, a po zakończeniu
I wojny światowej wśród żołnierzy służby zasadniczej Wojska Polskiego. Polski Biały Krzyż prowadził

w obozach, jak i na polu
walki. Polegała na opiekowaniu się rannymi i rozdawaniu darów przesyłanych
przez rodziny i znajomych.
Oprócz niesienia pomocy
sanitarnej PBK zajmowały się również rozdzielaniem listów i paczek
przesyłanych z USA dla
polskich żołnierzy.
„.[…] na czele całej akcji
ma stać Komitet Wykonawczy, któremu przewodniczyć ma pani Paderewska25 Rys. 10. Znaczek pocztowy wydany
jako prezeska […]” – czytaprzez Pocztę Polską w 2004 roku
my w projekcie statutu orz podobizną Heleny Paderewskiej
ganizacji.
(domena publiczna)
Siedzibą PBK był hotel
Gotham w Nowym Jorku. Uznanie Polskiego Białego Krzyża przez rząd francuski sprawiło, iż organizacja mogła prowadzić swoją działalność we Francji.
Prezesem honorowym francuskiej ekspozytury, która mieściła się w paryskim hotelu Ritz, został hrabia Mikołaj Potocki, który był fundatorem szpitala
Armii Polskiej we Francji, w miejscowości Le Parray.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, do kraju wrócił, w grudniu
1918 roku, Ignacy Paderewski z żoną Heleną, a wraz z nimi przyjechała grupa
sanitariuszek Polskiego Białego Krzyża z Francji, rozszerzając jego działalność na teren Polski.
W zniszczonym wojną kraju sytuacja żołnierzy była tak dramatyczna, że
H. Paderewska zwróciła się z apelem o pomoc do Polonii amerykańskiej.
W liście przesłanym w końcu stycznia 1919 roku na ręce Jana Smulskiego
z Wydziału Narodowego w Chicago Helena Paderewska alarmowała, iż „to cudowne wojsko polskie obdarte – głodne – bez butów – bez szynelów w trzaskający mróz – bez dostatecznej amunicji i broni i nawet nadziei polepszenia ich
doli. Szpitale bez bielizny, pościeli, środków sanitarnych i opatrunków (…) Nie
ma nic do opatrywania rannych, nie ma noszy do zbierania ich z pola bitwy”.26
Przeprowadzona na apel H. Paderewskiej zbiórka, spotkała się z gorącym
odzewem. Polski Biały Krzyż otrzymał z samego tylko Chicago ponad 6500
skrzyń z produktami żywnościowymi i przemysłowymi.

swoją działalność również podczas II wojny i po zakończeniu działań wojennych na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie został rozwiązany w 1961 roku, przekazując swój majątek działającym na terenie Wielkiej Bry-

	Helena Maria Paderewska (1856–1934), żona Ignacego Paderewskiego, w okresie I wojny światowej organi-

25

tanii organizacjom: Polskiej Macierzy Szkolnej, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów oraz Komitetowi

zowała pomoc dla ofiar wojny w Polsce, jak i dla żołnierzy Armii Polskiej we Francji. Wspierała działalność

Opieki nad Cmentarzami 2 Korpusu we Włoszech.

polskiej YWCA (Young Women’s Christian Association – najstarszej i największej światowej organizacji
kobiecej, powstałej w 1855 roku w Wielkiej Brytanii), była honorowym członkiem Związku Polek w Ameryce.

	Armia Polska we Francji, zwana też Błękitną Armią (od koloru francuskich mundurów) lub Armią Hallera –

24

polska ochotnicza formacja wojskowa powstała w 1917 roku walcząca pod dowództwem gen. Józefa Hallera.

12

26

List H. Paderewskiej do Jana Smulskiego.
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Rys. 11. Kazimierz Sosnkowski
(Archiwum IJPL)

Powstanie Polskiego Czerwonego Krzyża
Potrzeba szybkiej pomocy ludności
i żołnierzom armii polskiej sprawiła, iż
postanowiono powołać na terenie Polski,
sprawdzone już w trudnych warunkach
wojennych stowarzyszenie Polskiego
Białego Krzyża (PBK). Siedzibą jego miała zostać Warszawa. Inicjatywa ta zyskała entuzjastyczne wsparcie ówczesnego
wiceministra spraw wojskowych, gen.
Kazimierza Sosnkowskiego27.
Początkowo Polski Biały Krzyż
w Warszawie działał w sposób żywiołowy, bez określonych podstaw prawnych, starając się za pośrednictwem
różnego rodzaju apeli pozyskać pomoc
Polaków dla żołnierzy armii polskiej.
Oprócz pomocy żywnościowej oraz
sanitarnej, działacze PBK utworzyli
w końcu lutego 1919 roku w Warsza-

Rys. 12. P
 olski Biały Krzyż, Warszawa, 1920 roku (Archiwum SWAP)
27 Kazimierz Sosnkowski (1885–1969), polski dowódca wojskowy i polityk, działacz niepodległościowy.
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wie przy ul. Dzielnej 6 szpital Polskiego
Białego Krzyża z ponad 100 łóżkami dla
rannych żołnierzy.
24 lutego 1919 roku doszło do ukonstytuowania się Zarządu PBK z prezes Heleną
Paderewską na czele. Zatwierdzono statut
organizacji, w myśl którego „zadaniem Towarzystwa Polskiego Białego Krzyża jest
rozwinięcie, jako też świadome urządzenie
akcji społecznej i filantropijnej, zmierzającej do niesienia ulgi, opieki i pomocy
żołnierzom polskim oraz ofiarom wojny,
a więc inwalidom, jeńcom itp. oraz ich
rodzinom”. Jednocześnie zadeklarowano
apolityczność organizacji. Symbolem organizacji miał być orzeł w koronie z białym krzyżem pośrodku.
Polski Biały Krzyż zbierał fundusze Rys. 13. Paweł Sapieha (domena
publiczna)
na wyposażenie żołnierzy w niezbędną
bieliznę i odzież. Pod patronatem PBK
utworzono kilka hurtowni, które wysyłały żywność walczącym na froncie
jednostkom wojskowym a także prowadziły sprzedaż papierosów i innych
artykułów żołnierzom, przebywającym na urlopach i przepustkach. Działające w ramach PBK – Koło Opieki nad Rodzinami Żołnierzy w drugiej połowie 1919 roku udzieliło zapomóg ponad 5000 osób.
Latem 1919 roku otworzono pierwszy dom dla żołnierzy rekonwalescentów w Płomianach, a później drugi, w Skolimowie. PBK zorganizował także
szereg tzw. gospód frontowych, gdzie żołnierze mogli się sami dokształcać,
korzystając z bibliotek i czytelni.
Polski Biały Krzyż w początkowym założeniu miał być organizacją tymczasową, „która ma, o ile to będzie możliwem i wykonalnem, po odzyskaniu niepodległości połączyć się z Genewskim Czerwonym Krzyżem, zachowując jednakże
swój polski charakter w możliwie najwyższym stopniu”. Zapotrzebowanie na
świadczoną przez PBK pomoc było jednak tak duże, że w czerwcu 1920 roku
uchwalono nowy statut Polskiego Białego Krzyża, w myśl którego organizacja ta,
będąca związkiem stowarzyszeń społecznych, miała za zadanie prowadzić i rozwijać działalność na rzecz zdrowych żołnierzy polskich. Aby podkreślić związek
Polaków w kraju z rodakami na obczyźnie, a przede wszystkim z Polonią amerykańską, spośród której rekrutowała się zdecydowana większość dobroczyńców, w statucie podkreślono, iż „Związek może obejmować swą działalnością
również państwa, w których Polacy zamieszkują w większych ugrupowaniach”.
Polski Biały Krzyż rozwiązany został rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 28 listopada 1946 roku.28
28

DzURP 1947 nr 2 poz. 6.
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Po odzyskaniu niepodległości, w styczniu 1919 roku z inicjatywy stowarzyszenia
Samarytanin Polski odbyło się, prawdopodobnie w Warszawie, spot kanie przedstawicieli działających na ziemiach
polskich organizacji, które w swoich
pracach kierowały się czerwonokrzyskimi ideałami.
Wynikiem obrad, toczących się pod
patronatem znanej już wtedy i cenionej za działalność dobroczynną Heleny
Paderewskiej, było powołanie do życia
Tymczasowego Komitetu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża.
Rys. 14. Emblemat PCK
Podczas pierwszego walnego zgro(Archiwum TPP)
madzenia towarzystwa 27 kwietnia 1919
roku uchwalono statut i wybrano władze
organizacji. Pierwszym prezesem został wybrany Paweł Sapieha, a kilka miesięcy później, po jego rezygnacji, Helena Paderewska, która tę funkcję sprawowała do 1926 roku.
27 kwietnia 1919 roku przyjmuje się za oficjalną datę powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. 14 lipca tego samego roku Międzynarodowy Komitet

Czerwonego Krzyża zarejestrował Polskie Towarzystwo
Czerwonego Krzyża (PTCK)
jako jedyne w Polsce stowarzyszenie działające na
podstawie konwencji genewskich29.
Polska organizacja czerwonokrzyska mająca w programie swojej działalności
udzielanie pomocy sanitarnej tworzącemu się wojsku
polskiemu, otaczanie opieką żołnierzy i ich rodziny,
pomoc repatriantom oraz
wszystkim ofiarom działań
wojennych zyskała sobie
od razu olbrzymią sympatię
w społeczeństwie i poparcie
władz państwowych.
W pierwszym okresie
działalności
towarzystwo
zaopiekowało się rannymi Rys. 16. Szpital PCK (Archiwum IJPL)
i chorymi podczas powstania
wielkopolskiego oraz powstań śląskich, a następnie zorganizowało pomoc
poszkodowanym w wyniku I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej
1920 roku.
Decyzja podjęta w 1920 roku przez Ministerstwo Spraw Wojskowych
w sprawie podziału zakresu zadań pomiędzy Polskim Białym Krzyżem a Polskim Towarzystwem Czerwonego Krzyża spowodowała ustalenie nowego
programu działalności PTCK.30
Program ten objął m.in. tworzenie zakładów lecznictwa zamkniętego
i otwartego dla ludności cywilnej oraz szkolenie pielęgniarek.
W Polsce międzywojennej, wraz ze stabilizacją życia gospodarczego,
TPCK, a następnie Polski Czerwony Krzyż31, szybko rozwijał swoją działalność. Pomimo niewielkich środków, jakimi dysponował, jego osiągnięcia
były ogromne. Zorganizowano szpitale, domy ozdrowieńców, pociągi sa	Konwencje genewskie – szereg umów z zakresu prawa międzynarodowego i pomocy humanitarnej pod-

29

pisanych w Genewie w Szwajcarii, będących częścią międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencje były rezultatem działalności zabiegów politycznych Henriego Dunanta.
30

	Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych z kwietnia 1920 roku, w myśl którego wszelka pomoc dla zdrowych żołnierzy została przekazana PBK, a do PTCK należała od tej pory opieka nad chorymi i rannymi żołnierzami.

	W 1927 roku PTCK zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż (PCK). Historia PCK w: Strona internetowa

31

Rys. 15. J
 abłonna 1919 rok (Archiwum IJPL)
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PCK [on-line] www.pck.pl

17

Spieszmy z pomocą

Polski Czerwony Krzyż w czasie II wojny światowej (1939–1945)

nitarne i transporty wodne,
kolumny dezynfekcyjne, zakłady kąpielowe i wiele stacji
żywnościowych. Zakładano
przychodnie,
prowadzono
akcje oświatowo-zdrowotne.
W 1921 roku powstały pierwsze szkolne koła młodzieży
i rozpoczęto wydawanie specjalnego pisma młodzieżowego.
Od 1935 roku w Łodzi działała Centralna Sekcja Wypadkowa PCK z Ośrodkiem
Przetaczania Krwi, a w rok
później w Szpitalu Głównym
PCK w Warszawie przy ulicy
Smolnej utworzono pierwszy
Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi. Przy tym szpitalu prowadzona była Szkoła
Pielęgniarska przygotowująca zawodowo i społecznie kadry pielęgniarskie i sanitarne.
Co roku organizowano obchody tygodnia PCK, w czaRys. 17. Frontowa strona programu uroczysie którego popularyzowano
stego obchodu Dnia Matki, zorgani- działalność stowarzyszenia.
zowanego przez PCK w 1933 roku.
Od momentu założenia
(Archiwum IJPL)
Polskiego Czerwonego Krzyża działała w jego ramach
Sekcja Informacyjna (późniejsze Biuro Informacji i Poszukiwań). W latach
1919-1921 zajmowała się ona zbieraniem informacji o ofiarach powstań narodowo–wywoleńczych na oraz poszkodowanych w wyniku działań wojennych na ziemiach polskich.
Na podstawie tych materiałów została wydana w 1934 roku publikacja „Lista strat Wojska Polskiego: polegli i zmarli w latach 1918–1920”.32

ROZDZIAŁ II
POLSKI CZERWONY KRZYŻ W CZASIE
II WOJNY ŚWIATOWEJ (1939–1945)
1. Kampania wrześniowa

W

1939 roku Polski Czerwony Krzyż liczył około 850 000 członków, z których
połowę stanowiła młodzież. PCK dysponował dużą liczbą przeszkolonych
pielęgniarek i ratowników. Posiadał zapasy materiałów sanitarnych i sprzętu
technicznego, łącznie z samolotem sanitarnym i oddziałem przeszkolonych
pielęgniarek-spadochroniarek. Kadry uzupełniały tzw. siostry pogotowia PCK
i wiejskie przodownice zdrowia.33 PCK tuż przed wybuchem II wojny światowej
prowadził 1300 placówek ochrony zdrowia i opieki społecznej.
Spowodowane niemiecką agresją na Polskę 1 września 1939 roku działania wojenne postawiły przed Polskim Czerwonym Krzyżem nowe zadanie
– pomoc rannym i chorym żołnierzom, a także ludności cywilnej poszkodowanej przez rozpoczynający się konflikt zbrojny.

Rys. 18. Ignacy Mościcki (Archiwum IJPL)
32

Lista strat Wojska Polskiego: polegli i zmarli w latach 1918–1920, Warszawa 1934.
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33

Historia PCK w: Strona internetowa PCK [on-line] www.pck.pl
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Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego34 z 1927 roku ustalającego na wypadek wojny, podporządkowanie
PCK ministrowi spraw wojskowych35, PCK udostępnił dla polskiego wojska
wszystkie swoje szpitale wraz ze sprzętem medycznym i zapasami materiałów sanitarnych, punkty sanitarne i środki transportu, a także wyszkolony
personel medyczny: lekarzy, pielęgniarki i siostry pogotowia PCK oraz dziesiątki tysięcy ochotników. W pierwszych dniach wojny zorganizowano 180
nowych szpitali, w których opiekę nad rannymi i chorymi obejmował personel PCK. Poza tym PCK zorganizował i prowadził setki punktów sanitarno-odżywczych, kuchni polowych, domów noclegowych. W tych punktach
pomoc mogli uzyskać zarówno ranni żołnierze, jak i cywile.
Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, od pierwszego dnia wojny, zajęło się gromadzeniem materiałów o stratach wojennych wśród żołnierzy i ludności cywilnej. Przystąpiono do spisywania poległych, rannych i zaginionych. Sporządzano
kartoteki jeńców wojennych przebywających w oflagach i stalagach. Do biura
zgłaszały się setki osób poszukujących swoich bliskich. Po zbombardowaniu 23
września 1939 roku, siedziby biura w Warszawie starano się zabezpieczyć pozostałą część dokumentów i odtworzyć ocalałą kartotekę. Przy oddziałach PCK
w różnych miastach Polski zaczęły powstawać Sekcje Informacyjno-Poszukiwawcze, w których gromadzono możliwie jak największą liczbę danych.
Nawiązano współpracę z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego
Krzyża w Genewie w zakresie poszukiwań obywateli polskich.

Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Kryża i zapowiedzi odwołania się do
Centrali Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie i Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca36 władze niemieckie
zostały zmuszone do odwołania tego zarządzenia, a PCK jako jedyna organizacja w okupowanej Polsce funkcjonowała z polskim członem w nazwie.
Mimo że władze niemieckie nie rozwiązały PCK, to poddały jego działalność
ścisłej kontroli. Wszelkie kontakty PCK mogły odbywać się jedynie za pośrednictwem Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zakazano werbowania nowych
członków, a pracowników poddawano szykanom i więziono. Pracę i korespondencję nadzorowali specjalni pełnomocnicy i komisarze niemieccy. W biurach
PCK często przeprowadzane były rewizje. Po skonfiskowaniu przez Niemców
posiadanych przez organizację nieruchomości, zamknięciu szpitali PCK, schronisk i ambulatoriów, działalność organizacji pod okupacją niemiecką praktycznie ograniczyła się do utrzymywania Biura Informacyjnego oraz spraw opieki
nad jeńcami wojennymi, więźniami obozów koncentracyjnych, rodzinami wojskowych i deportowanych. Działalność ta była możliwa tylko dzięki ofiarności
społeczeństwa i regularnym subwencjom otrzymywanym od rządu w Londynie.
Szykany i represje nie powstrzymały działaczy PCK od pracy i przez cały
okres wojny nieśli oni pomoc poszkodowanym w zgodzie z czerwonokrzyskimi ideałami.

2. Polski Czerwony Krzyż pod okupacją niemiecką

A

tak wojsk niemieckich na Polskę od zachodu (1 września 1939 roku), armii radzieckiej od wschodu (17 września 1939 roku) i przegrana polska
kampania obronna doprowadziły do podziału terytorium Polski pomiędzy
dwóch najeźdźców. Tereny zajęte przez wojska niemieckie częściowo wcielono w skład III Rzeszy, z pozostałych utworzono okupowane przez niemieckiego agresora Generalne Gubernatorstwo. Tereny zajęte przez Armię Czerwoną zostały formalnie włączone w skład Związku Radzieckiego.
W lipcu 1940 roku w Generalnym Gubernatorstwie ukazało się niemieckie
rozporządzenie, rozwiązujące na tym terenie wszystkie stowarzyszenia i organizacje polskie. Podpisane przez Niemców konwencje genewskie uniemożliwiły im co prawda całkowitą likwidację polskiej organizacji czerwonokrzyskiej,
ale niemieckie władze systematycznie dążyły do ograniczenia działalności
PCK na terenie Generalnego Gubernatorstwa, zmniejszając zasięg działalności organizacji i próbując osłabić jej wewnętrzne struktury. Nakazano nawet
rozwiązanie placówek terenowych. Jednak wobec zdecydowanego sprzeciwu
34

	Ignacy Mościcki (1867–1946), polski polityk, chemik. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1926–1939. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.

35

Rys. 19. Karta ze szpitala zakaźnego w Skawinie prowadzonego przez PCK
(ze zbiorów prywatnych Barbary Buczek)
	Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca – międzynarodowy ruch humanitarny działający w większości

36

państw muzułmańskich.
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ustalających warunki kapitulacji Powstania Warszawskiego. Po upadku powstania PCK zajął się ewakuowaniem z warszawskich szpitali ponad 5 tys.
rannych.

3. Polski Czerwony Krzyż a Związek Radziecki

P

Rys. 20. Powstanie Warszawskie. Szpitalik polowy (Archiwum IJPL)
Szczególną rolę odegrał Czerwony Krzyż w sprawie ofiar zbrodni katyńskiej37. PCK, zdystansowując się do propagandowych zabiegów okupanta, delegował do Katynia komisję techniczną w ramach Biura Informacji. Komisja PCK dokonywała ekshumacji i identyfikacji pomordowanych,
potwierdzając w dokumentach masowy mord oficerów polskich i innych
osób internowanych. Dzięki pracy komisji sporządzony został przez delegaturę PCK w Genewie wykaz obejmujący 2805 nazwisk. Przez długi czas
był on jedyną podstawą do wystawiania zaświadczeń rodzinom pomordowanych.
Z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego, w sierpniu 1944 roku,
działalność PCK skoncentrowała się na niesieniu pomocy walczącym oddziałom i ludności cywilnej. Mimo niezwykle trudnych warunków udało
się zorganizować szpitale polowe, punkty sanitarne oraz żywnościowe.
Prowadzono poszukiwania zaginionych, ewidencjonowano straty w ludziach, identyfikowano poległych, gromadzono depozyty. W drugim dniu
powstania Niemcy celowo spalili siedzibę PCK, w której spłonęły zarówno
akta organizacji, jak i niektóre dokumenty katyńskie stanowiące bezcenną wartość historyczną. Przedstawiciele PCK brali udział w pertraktacjach
37

	Zbrodnia katyńska – rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 polskich obywateli, w tym ponad
10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Repubik Radzieckich. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”, dokonała radziecka policja

CK nie miał możliwości nawiązywania kontaktów z Polakami na terenie ZSRR, ponieważ rząd tego kraju nie był wówczas sygnatariuszem
konwencji genewskich. Wynikały z tego ogromne trudności zarówno w prowadzeniu działań opiekuńczych, jak i uzyskiwaniu informacji o Polakach
aresztowanych i wywożonych na terytorium ZSRR do obozów pracy oraz do
innych miejsc odosobnienia.
„Swoistemu systemowi bolszewickiemu, wprowadzonemu administracyjnie na teren Polski okupowanej, towarzyszył system represji politycznej
w stosunku do wszystkich warstw społecznych. Tysiące ludzi zapełniły więzienia i obozy koncentracyjne, setki tysięcy wywieziono w odległe strony
Rosji europejskiej i azjatyckiej, wielu poniosło śmierć za »zbrodnię« miłości
Ojczyzny i udział w walkach o jej wolność. Polski Czerwony Krzyż, na podstawie zgromadzonych przez siebie materiałów i faktów, posiada liczne wiadomości o warunkach życia Polaków zesłanych na Syberję i stwierdzić może,
że warunki ich życia są tragiczne i stoją na poziomie człowieka jaskiniowego. [...] PCK nie ma możności dotarcia i nie posiada dróg niesienia pomocy
Polakom na terenie okupacji sowieckiej oraz deportowanych w głąb Rosji
sowieckiej. Wszelkie poczynione dotąd usiłowania pozostały bezskuteczne”
- czytamy w odezwie Polskiego Czerwonego Krzyża adresowanej do „świata
cywilizowanego”. „Polski Czerwony Krzyż ufa niezłomnie, że autorytet i pomoc w tej sprawie ułatwi dotarcie do naszych Rodaków, którym prócz chleba
i odzienia, potrzeba braterskiego słowa nadziei i otuchy” – kończy się apel
PCK rozesłany do rządów i organizacji wolnego świata.38
Rosja nie zgodziła się na działalność PCK, nawet wówczas gdy napadnięta
przez Niemcy zawarła w lipcu 1941 roku układ z rządem polskim w Londynie,
zgodnie z którym Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała prawo do
opieki nad ludnością polską, która w wyniku represji sowieckich znalazła się
głównie na terenie Związku Radzieckiego.

4. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża poza granicami Polski
Działalność PCK we Francji po wrześniu 1939 roku
Rozpoczęte we wrześniu 1939 roku działania wojenne, przegrana kampania wrześniowa i w jej następstwie niemiecka i rosyjska okupacja terenów Polski spowodowały, że rzesze polskich uchodźców, zarówno wojsko-

polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię
katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”.
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Archiwum Towarzystwa Pomocy Polakom (dalej Archiwum TPP), Odezwa.
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wych, jak i cywilnych, znalazły się poza granicami kraju. W stolicy Francji
formował się rząd polski na Uchodźstwie, tam odbudowywano struktury
państwowe, tam odradzało się wojsko polskie. Wojenne restrykcje okupantów w dużym stopniu ograniczyły, a w niektórych przypadkach wręcz
uniemożliwiły pełną działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, szczególnie wśród rodaków na obczyźnie. W tej sytuacji, w listopadzie 1939 roku
za zgodą ministra spraw wojskowych i aprobatą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża powołano na emigracji drugi Zarząd Główny
PCK. Dzięki tej decyzji w czasie wojny prowadziły równoległą działalność
dwie polskie organizacje czerwonokrzyskie: na terenie okupowanej przez
Niemców Polski i przy rządzie polskim na uchodźstwie. Początkową siedzibą Zarządu Głównego PCK na emigracji był Paryż. Zarząd ten, za zgodą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, tworzył delegatury
PCK w wielu wolnych krajach europejskich i pozaeuropejskich, które objęły swoją działalnością wszystkie ośrodki polonijne, niosąc wszechstronną
pomoc potrzebującym rodakom.
Po upadku Francji w 1940 roku Polski Czerwony Krzyż otrzymał zakaz
działalności na terenach okupowanych przez wojska niemieckie. Zarząd
Główny PCK przeniósł się do Londynu, a pozostałe struktury przekształcono
w Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji (TOPF). Towarzystwo, tolerowane przez władze Vichy, zapewniało pomoc i opiekę kilkudziesięciu tysiącom uciekinierów i kombatantów we Francji. TOPF prowadziło 40 schronisk oraz szpital, sanatorium, gimnazjum z internatem, organizowało kursy
zawodowe i warsztaty, wysyłało paczki do obozów jenieckich w Niemczech.
Towarzystwo było również ośrodkiem polskiego ruchu oporu na terenie
Francji. We współpracy z władzami wojskowymi w Anglii i ruchem oporu
we Francji stworzyło drogi przerzutu polskich oficerów do Anglii oraz drogę

przerzutu do Szwajcarii osób pochodzenia żydowskiego – najbardziej zagrożonych aresztowaniem i deportacją. Prowadzono nasłuch radiowy i wydawano
biuletyny informacyjne.
Działalność Towarzystwa Pomocy
Polakom we Francji wspierała „Francuzka o polskim sercu” Rosa Bailly39. Poszukiwana przez gestapo, działająca we
francuskim ruchu oporu R. Bailly odwiedzała obozy z internowanymi polskimi
żołnierzami, organizując dla nich kursy
zawodowe i języka francuskiego. Z jej
inicjatywy uzyskano zgodę marszałka
Philippe’a Pétaina40 na przyjmowanie do
francuskich szkół i na studia uniwersyteckie polskiej młodzieży. R. Bailly oddała również nieocenione usługi Polakom,
którzy pragnęli wydostać się z okupowanej Francji i kontynuować walkę z niemieckim najeźdźcą.41

Rys. 22. Rosa Bailly
(Archiwum IJPL)

Działalność PCK z siedzibą w Londynie w latach 1940–1946
Wraz z wybuchem II wojny światowej, oddany do dyspozycji Ministerstwa
Wojny Polski Czerwony Krzyż pośpieszył z pomocą rodakom poszkodowanym w tym konflikcie zbrojnym. W bardzo ograniczonym przez niemieckie
władze zakresie, w miarę swoich skromnych możliwości przez cały okres
wojny niósł pomoc na terenach okupowanej Polski.
Natomiast działający przy rządzie polskim na uchodźstwie42 Zarząd Główny PCK, który po upadku Francji przeniósł swoją siedzibę z Paryża do Londynu,
zasięgiem swojej działalności objął wszystkie nieokupowane przez Niemców
kraje, w których w czasie wojny znalazła się ludność polska. Prowadził także
akcję pomocy paczkowej dla polskich jeńców w niewoli niemieckiej.
Początkowo pomoc świadczona przez PCK przejawiała się głównie w for	Rosa Bailly (1890–1976), francuska poetka, propagatorka kultury i literatury polskiej we Francji, w czasie

39

II wojny światowej organizowała pomoc dla polskich jeńców i żołnierzy we Francji.
40

Philippe Pétain (1856–1951), marszałek Francji, polityk francuski, szef rządu Vichy.

41

A.M. Stefanicka, Zapomniane Listy z Coetquidan. Warszawa 2009, s. 26–28.

42

	Wobec agresji Niemiec (1 września 1939) i Związku Radzieckiego (17 września 1939) na Polskę, władze Rzeczypospolitej zmuszone zostały do opuszczenia kraju. Ich internowanie przez władze Rumunii spowodowało przekazanie władzy przebywającemu we Francji Władysławowi Raczkiewiczowi, który został pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, utrzymując ciągłość władzy państwowej,
uznawanej na forum międzynarodowym przez cały okres II wojny światowej. Władze RP na uchodźstwie
zakończyły działanie przekazaniem 22 grudnia 1990 roku przez prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego

Rys. 21. Kopia karty z nagłówkiem Zarządu Głównego PCK (Archiwum TPP)

24

insygniów prezydenckich prezydentowi Lechowi Wałęsie.
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kom znajdującym się na terenach
okupowanych przez Niemcy.43
W tym czasie powstały również delegatury PCK w krajach,
które nie były bezpośrednio objęte działaniami wojennymi, jak:
Stany Zjednoczone czy Kanada.
Zadaniem tych placówek było
propagowanie działalności PCK
wśród miejscowej Polonii w celu
uzyskania środków zarówno
materialnych, jak i w naturze,
które miały za zadanie wspierać
prowadzone przez PCK akcje na
innych terenach.

Rys. 23. Przeciętna zawartość paczki wysyłanej jeńcom wojennym
i internowanym (Archiwum TPP)
mie poszukiwań rodzin, pośrednictwa w korespondencji, opieki nad rannymi
i chorymi, ewidencji poległych, prowadzenia świetlic i bibliotek oraz opieki
nad dziećmi. Wraz z rozwojem działań wojennych, obejmujących swym zasięgiem coraz więcej państw, działalność PCK skoncentrowała się na:
1. pomocy jeńcom wojennym, osobom internowanym i rodakom w okupowanej Polsce;
2. pomocy Polakom ewakuowanym z Rosji;
3. pomocy w poszukiwaniu i pośrednictwie w korespondencji.

Pomoc Polakom
ewakuowanym z Rosji
Zagadnienie niesienia pomocy
Polakom, którzy po 17 września
1939 roku znaleźli się na terenach
Rosji sowieckiej stało się aktualne
dopiero w 1942 roku, po ewakuacji
z Rosji Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa.
Rosja, niebędąca sygnatariuszem konwencji genew- Rys. 24. List z PCK do płk. W. Ludwiga
w sprawie poszukiwania syna
skich, nie zgadzała się na jaką(Archiwum IJPL)
kolwiek działalność Polskiego
Czerwonego Krzyża na swoim terytorium. Nawet po napaści Niemiec w 1941 roku i zawarciu umowy z rządem polskim w Londynie44 nadal nie zezwoliła na bezpośrednie
udzielanie przez PCK pomocy ludności polskiej, która w wyniku represji sowieckich znalazła się w azjatyckiej części Związku Sowieckiego45.
43

Pomoc jeńcom wojennym i osobom internowanym
Ze względu na stanowisko władz niemieckich bezpośrednia pomoc Polakom
udzielana przez Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Londynie była niemożliwa.
W związku z tym pomoc przekazywana była za pomocą delegatur PCK, które
powstały w tym celu na terenach państw neutralnych, jak: Szwecja i Szwajcaria,
oraz niezaangażowanych w konflikcie zbrojnym, jak: Turcja, Portugalia, Hiszpania. Za pośrednictwem tych placówek Zarząd Główny PCK w Londynie wysyłał
paczki żywnościowe i ubraniowe jeńcom i osobom internowanym oraz Pola-

44

W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia Polski, Tom 3 1939–1945, Londyn 1960, s. 1–82.
	Układ Sikorski-Majski z dnia 30 lipca 1940 roku, zawarty pomiędzy Polską a ZSRR, przywracający stosunki dyplomatyczne między obu państwami zerwane 17 września 1939 roku z chwilą agresji ZSRR na Polskę.
Zawarty układ stwarzał prawne i faktyczne warunki do zwolnienia deportowanych Polaków i stworzenia
na ich bazie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, które później jako 2 Korpus Polski stanowiły trzon Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie.

45

	Do azjatyckiej części Związku Radzieckiego trafiła ludność przymusowo przesiedlona z ziem polskich
w toku operacji deportacyjnych przeprowadzonych w lutym i czerwcu 1940 roku oraz w maju i czerwcu 1941 roku Miejscem docelowym deportacji były przede wszystkim: obwód nowosybirski, Kraj Ałtajski
i Kraj Krasnojarski. Deportowani obywatele polscy osadzeni w obozach i posiołkach masowo umierali
z głodu, zimna i wyczerpania spowodowanego ponadludzką pracą fizyczną.
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Z tego powodu pomoc PCK została ograniczona tylko do wysyłania
zaopatrzenia do dyspozycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej,
której siedziba mieściła się początkowo w Moskwie, a następnie
w Kujbyszewie.
Po ewakuowaniu Armii Polskiej
z Rosji na Środkowym Wschodzie
znalazło się około 77 tysięcy żołnierzy oraz 37 tysięcy osób cywilnych46 przybyłych tam z wojskiem.
Przed PCK stanęło zadanie opieki
nad ewakuowanymi. W tym celu
powstały delegatury PCK w Iranie, Iraku i przy Dowództwie Armii
Rys. 25. Pieczątka oddziału PCK
Polskiej na Wschodzie. Kolejno poz Palestyny (Archiwum TPP)
wstawały delegatury w Południowej Rodezji, w Libanie, Syrii, a następnie w Palestynie. Po dalszej ewakuacji z Persji do Indii i ówczesnych
kolonii brytyjskich w Afryce Wschodniej, powstały delegatury w Bombaju
i Nairobi.
Pomoc w poszukiwaniu i pośrednictwie w korespondencji
PCK poprzez swoje delegatury pośredniczył w korespondencji i w poszukiwaniu rodzin pomiędzy Polakami na Zachodzie a ich bliskimi w Polsce i przebywajacymi na terenach krajów okupowanych przez Niemcy oraz
tymi, którzy w wyniku wojny zostali rozsiani po całym świecie.
Dziesiątki tysięcy rodaków otrzymało za pośrednictwem PCK niezbędną
pomoc, a rozłączone przez wojnę rodziny odnajdywały swoich bliskich. Do realizacji tych działań konieczna była nie tylko odpowiednia obsada personalna,
ale także wystarczające zasoby finansowe.

	Polsko-radziecka umowa wojskowa z 14 sierpnia 1941 roku i tzw. amnestia dla obywateli polskich zesłanych,

46

Rys. 26. Kalendarzyk Polskiego Czerwonego Krzyża w Palestynie na rok 1943
(Archiwum IJPL)
Sprawy finansowe
Podstawą finansową działalności, podlegającego na czas wojny Ministerstwu Obrony, Polskiego Czerwonego Krzyża były dotacje z budżetu tego
Ministerstwa. PCK otrzymywało także pomoc materialną z Polskich Sił
Zbrojnych, od Rady Polonii Amerykańskiej47, War Relief Services48, National Catholic Welfare Conference49, Cooperative for American Remittances
in Europe, Inc50.
Działalność PCK wspierały również dotacje z Brytyjskiego Czerwonego
Krzyża i z Międzynarodowej Centrali Czerwonego Krzyża w Genewie. Mniej-

uwięzionych w więzieniach śledczych NKWD i deportowanych do Gułagów i obozów pracy doprowadziły
do powstania Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Wokół miejsc postoju armii gromadziła się ludność polska,

47

	Rada Polonii Amerykańskiej (Polish War Relief) – organizacja polonijna działająca w latach 1938–1973

zabiegając o pomoc materialną i możliwość wydostania się ze Związku Radzieckiego. Trudności stwarzane

w USA. Organizowała pomoc charytatywną dla Polski i Polaków na całym świecie. Działania rady sku-

przez władze radzieckie w tworzeniu i aprowizacji formacji polskich, żądanie jak najszybszego wysłania

piały się głównie na wysyłaniu paczek do okupowanej Polski, a także opiece nad polskimi żołnierzami

na front pojedynczych oddziałów lub dywizji mimo nieosiągnięcia przez nie stanu pełnej gotowości bojowej oraz brak odpowiedzi na noty rządu polskiego w sprawie oficerów więzionych do 1940 roku w obozach

uwięzionymi w niemieckich obozach jenieckich.
48

	War Relief Services – amerykańska organizacja humanitarna, powstała w 1943 roku, w celu niesienia

w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku pogorszyły stosunki polsko-radzieckie. Po rozmowach angielsko-radzieckich i polsko-radzieckich uzyskano zgodę na ewakuację Armii Polskiej do Iranu. Ogółem, według

pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych we wschodniej Europie.
	National Catholic Welfare Conference (Służba Pomocy Katolickiej Polakom), charytatywna organizacja

49

różnych szacunków, ZSRR opuściło około 114 tys. osób, w tym około 30 tys. osób cywilnych (ok. 13 tys. dzieci).
Z formacji wojskowych ewakuowanych z ZSRR i jednostek Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie
powstała Armia Polska na Wschodzie pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

28

amerykańska niosąca pomoc humanitarną Polakom.
50

	Cooperative for American Remittances in Europe, Inc.(CARE) – amerykańska humanitarna organizacja,
zalożona w 1945 roku w celu niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wojny w Europie.
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szych i przeważnie nieregularnych wpłat dokonywały także organizacje charytatywne, zarówno polskie, jak i międzynarodowe, oraz indywidualne osoby.
Warunki wojenne, trudności w komunikacji, ogromnie rozwinięta sieć delegatur PCK, finansowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża z wielu
różnych źródeł, a także korzystanie z pośrednictwa innych organizacji udzielających pomocy ofiarom wojny, uniemożliwiały właściwe prowadzenie rachunków. Nic więc dziwnego, że sprawy finansowe stały się jedną z największych bolączek gospodarki PCK. Poświęcano im wiele czasu i uwagi.
W swoim raporcie z 7 listopada 1945 roku Główna Komisja Rewizyjna PCK
wyrażała poważne zaniepokojenie brakiem stosownych rozliczeń finansowych obejmujących lata 1940–1944, przypominając, że Zarząd Główny zobowiązał się do przedstawienia stosownego bilansu. Przewodniczący Głównej
Komisji Rewizyjnej płk A. Kosiba podkreślał w tym raporcie konieczność powołania lokalnych Komisji Rewizyjnych, które miałyby odpowiednie kompetencje i realne możliwości kontrolowania budżetów poszczególnych delegatur.
Szczególnym problemem były nierozliczone finanse Wydziału Jenieckiego, który powstał w 1940 roku. Mimo że płk Kosiba we wspomnianym sprawozdaniu zaznaczał, że towary dla Wydziału Jenieckiego były zakupione
w firmach prywatnych, pakowane i ekspediowane poza delegaturami i nawet nie przechodziły przez magazyny PCK, a transakcje opierały się przede
wszystkim na zaufaniu do dostawcy, to jednak nadal wnioskował o przeprowadzenie prawidłowej kontroli faktur i dostaw.
Tym bardziej że sumy wydatkowane na Wydział Jeniecki tylko w samym
1943 roku wyniosły jeden milion, sto siedemdziesiąt tysięcy angielskich fun-

Rys. 28. Mapa świata z zaznaczonymi delegaturami PCK w latach II wojny
światowej
tów, co na owe czasy było sumą zawrotną, stanowiącą około 70% całej kwoty globalnej wydanej przez PCK w 1943 roku. Dodatkowo, PCK otrzymujące
dofinansowanie z budżetu Skarbu Państwa miało obowiązek przedkładania
odpowiednich rozliczeń księgowych. Zarzuty sformułowane przez płk. Kosibę w raporcie, który przesłał do ówczesnego kierownika obrony narodowej
gen. dyw. Mariana Kukiela51, i zgłoszone
przez niego votum separatum były na
tyle poważne, że gen. Kukiel postanowił
zarządzić dochodzenie, które miało być
przeprowadzone przez Najwyższą Izbę
Kontroli (NIK). Sprawa ciągnęła się miesiącami.
W końcu przyjęto raport Głównej Komisji Rewizyjnej PCK wyjaśniającej,
że w notorycznie znanych warunkach
transportu wojennego /tajemnica, poważne opóźnienia w otrzymywaniu
informacji itd./ utrzymywanie takich
dokładnych [jak żąda tego płk Kosiba –
przyp. Autorki] zapisów, które by wskazywały, gdzie w danej chwili towar się
znajduje, byłoby niemożliwością. Następnie Główna Komisja Rewizyjna PCK tłuRys. 29. G
 en. dyw. Marian Kukiel
maczyła: Rekonstrukcja […] ksiąg w myśl
(Archiwum IJPL)
51

Rys. 27. Pokwitowanie

wystawione przez PCK (Archiwum TPP)

30

	Archiwum TPP, List od gen. dyw. A. Kukiela do Rady Głównej PCK, 29 czerwca 1945 roku; List płk. A. Kosiby
do gen. A. Kukiela, 16 lutego 1945 roku.
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przedstawionych przezeń wymogów za cały okres od początku działalności
P.C.K. w Londynie […] dałaby się wykonać, ale zabrałaby ona czas i energię
wielu ludzi, księgi musiałyby zawierać luki /towar w drodze/, po prostu by się
nie opłaciło. Komisja wyraziła przekonanie, że: Prowadzenie takiej ewidencji
na przyszłość /koniec 1944 r./ byłoby pożyteczne, ale nawet w zmienionych
na lepsze warunkach transportu i komunikacji uciążliwe.
Komisja uznała, że: sposób w który prowadzono ksiegowość był najpraktyczniejszy w okresie, kiedy warunki wojenne utrudniały i niepomiernie
opóźniały, a nieraz wręcz uniemożliwiały komunikowanie się Zarządu Głównego z Delegaturami. Na zakończenie Komisja stwierdzała: Wobec faktu posiadania przez P.C.K. paruset placówek i paru tysięcy pracowników jest nie do
uniknienia, by mimo całego wyrobienia pracowników nie zdarzały się bądź
tarcia wewnętrzne, bądź skargi od publiczności. […] Nie ma takiej kontroli,
przy której nadużycia nie byłyby możliwe, ale ani płk Kosiba, ani Komisja,
ani poprzednie Komisje nie znalazły ani jednego faktu nadużycia na szkodę
P.C.K.52
Ministerstwo Skarbu przyjęło wyjaśnienia komisji, a w warunkach powojennej stabilizacji przeprowadzono reorganizację zasad księgowania i administracji zarówno w Centrali PCK jak i w delegaturach, i do tej sprawy już
więcej nie wracano.

ROZDZIAŁ III
U PROGU DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
POMOCY POLAKOM (1945–1950)
1. Zmiany ustrojowe i podstawy prawne działalności TPP

P

o zmianie sytuacji politycznej, spowodowanej cofnięciem uznania rządowi
polskiemu na uchodźstwie w Londynie w dniu 1945 roku i uznania przez rząd
brytyjski narzuconego Polsce reżymu komunistycznego53, zaistniało niebezpieczeństwo przejęcia przez ten reżym Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie
wraz z jego rozległymi agenturami i delegaturami poza Anglią. Zarząd Główny
PCK w Londynie nie uznał narzuconej Polsce administracji Bolesława Bieruta54
i zachowując swoją niezależność, nie podporządkował się, działającemu pod auspicjami nowej władzy, Zarządowi Głównemu PCK w Warszawie. Utrzymanie
tej niezależności wobec presji czynników warszawskich nie było łatwe, a obawy
przed przejęciem działalności PCK przez komunistyczny rząd w Warszawie nie
były bezpodstawne. Do delegatur PCK zgłaszali się przedstawiciele reżymowej
organizacji w celu przejęcia majątku i działalności tych placówek. Delegaci PCK
Warszawa występowali również do czynników oficjalnych na terenach działalności delegatur londyńskich, powodując niepotrzebne zamieszanie i konflikty, utrudniając prowadzenie tak potrzebnej działalności opiekuńczej. W liście
Delegata PCK w Nowej Zelandii czytamy: Jeśli chodzi o N.[ową] Zel.[andię], to
dopóki Warszawa nie przyśle tu konkurencji, dam sobie radę z łatwością. [...]
Proszę Zarząd Główny o pomoc w następujących sprawach: 1. Napisanie listu
bardzo szczerego, podkreślającego komunistyczność PCK Warsz.[awskiego].55
Delegatura z Belgii informowała o wizycie delegata PCK z Warszawy i prosiła o:
Chciałabym jednak znać stanowisko Zarządu Głównego w nawiązaniu lub nie
kontaktów z PCK-Warszawa.56 Delegat z Buenos Aires informował: W ostatnich
czasach zjawiają się tu prawie co tydzień osoby z Europy, które uważają się za
reprezentantów oficjalnych czynników [...] w sprawach dotyczących imigracji
53

	W 1944 roku Stalin powołał do życia: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), mający być jedyną legalną władzą w Polsce, ale całkowicie uzależnioną od Sowietów. W oparciu o niego powołano
w 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, który uznany przez USA, Wielką Brytanię i Francję
spowodował, że kraje te cofnęły swe poparcie dla rządu w Londynie.

54

	Bolesław Bierut (1892–1956). Polski polityk, działacz komunistyczny, agent NKWD. Pierwszy przywódca
Polski Ludowej i jej prezydent w latach 1947–1952. Przywódca Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
w latach 1948–1956.

55

	Archiwum TPP, List M. Wodzickiej, delegata PCK w Nowej Zelandii do Zarządu Głównego PCK w Londynie

z dnia 4 listopada 1946.
52

	Archiwum TPP, Uwagi Głównej Komisji Rewizyjnej PCK nad votum separatum członka Komisji płk. A. Ko-

56

	Archiwum TPP, List Janiny Załeskiej z Brukseli, delegata RSFP w Belgii do Zarządu Głównego RSFP w Lon-

dynie, z dnia 11 grudnia 1946.

siby, 1945.
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do Argentyny. Osoby te nawiązują takie czy inne kontakty z czynnikami rządowymi [...]. Odnoszę wrażenie, że nadszedł czas, ażeby nastąpiła skoordynwana
akcja naszych władz cywilnych i wojskowych.57, a delegat z Brazylii apelował:
Uważam za wskazane, aby Delegatura jak najszybciej zainicjowała widoczną
opiekę nad emigrantami polskimi. Nie tylko moralną, ale i chociaż w skromnych rozmiarach – efektywną i to z dwóch powodów: 1/ ażeby nowoprzybyli
nie zostali natychmiast wzięci „pod kuratelę” przez „nieodpowiednie czynniki
polskie”, 2/ ażeby Delegatura przygotowała sobie w ten sposób pewnego rodzaju
platformę do dalszej działalności [...], o ileby w przyszłości przestała być uznawana przez Rząd Brazylijski i [Brazylijski – przyp. Autorki] Czerwony Krzyż.58
W liście delegata na Niemcy czytamy: Od dłuższego czasu [odczuwamy –
przyp. Autorki] mniej przychylne zrozumienie działalności [...] w Niemczech.
[...]. Rozwija się natomiast współpraca z: „oficjalnie przez UNRRA59 i władze
amerykańskie uznawanym „Wydziałem Zaopatrzenia Warszawskiego Czerwonego Krzyża i będącym pod nadzorem pułk. komunistycznego Matuszczaka, delegata Warsz.[skiego] C.K. na Niemcy.60
W 1945 roku Delegatura Polskiego Czerwonego Krzyża we Francji została
przejęta przez przedstawicieli administracji warszawskiej, przynosząc straty
w wysokości około 18 tysięcy funtów.61

W tej sytuacji należało działać, i to szybko. Postanowiono zmienić nazwę
organizacji na Towarzystwo Pomocy Polakom (Relief Society for Poles). W rezultacie tej zmiany działalność PCK w Londynie zostałaby prawnie przekazana towarzystwu, zapewniając kontynuację działalności organizacji. Cele,
które przyświecały PCK na obczyźnie, byłyby kontynuowane przez nowo powstałą organizację, której władze oraz pracownicy zarówno w centrali, jak
i w delegaturach pozostaliby ci sami.
Decyzję stanowiącą o podstawach działalności Relief Society for Poles
podjęła Rada Główna Stowarzyszenia Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie na swoim posiedzeniu dnia 8 listopada 1946 roku. Wtedy to Komisja Rady
Głównej Stowarzyszenia Polskiego Czerwonego Krzyża w składzie: Wacław
Bruner62, Tytus Filipowicz63, August Zaleski64 jednomyślnie postanowiła upoważnić Zarząd Główny Stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż w Londynie
do dokonania darowizny niżej wymienionego majątku Stowarzyszenia Polski
Czerwony Krzyż na rzecz powstałego w Londynie, a nieposiadającego osobowości prawnej Stowarzyszenia „Relief Society for Poles” osobiście i jako powiernika tworzącego się przy udziale członków tegoż Stowarzyszenia i mającego
te same cele nowego Towarzystwa, które przyjmie nazwę „Relief Society for
Poles” (Towarzystwo Pomocy Polakom – Socièté Secours aux Polonaise Ltd.).
Darowizna obejmowała:

Rys. 30. Legitymacja PCK Stefana Wojstomskiego (Archiwum IJPL)
57

	Archiwum TPP, List Zbigniewa Żółtowskiego z Buenos Aires do Zarządu Głównego PCK w Londynie z dnia

27 września 1946.
58

	Archiwum TPP, List delegata Olgierda Czartoryskiego do Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzy-

ża w Londynie. Rio de Janeiro 18 kwietnia 1946.
59

	UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) Organizacja Narodów Zjednoczonych

1/ Cały majątek ruchomy i gotowizna, znajdująca się w posiadaniu wymienionych niżej Delegatur Stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż wedle stanu
na dzień 31 października 1946 r., oraz ten majątek i gotówka, która także po
tej dacie znalazła się lub znajdzie się w dyspozycji delegatur P.C.K.
W szczególności dotyczy to następujących delegatur:
Delegatura P.C.K. na Szkocję, Szwecję, Norwegię, Danię, Niemcy, Belgię,
Włochy, Szwajcarię, Hiszpanię, Portugalię, Egipt, Liban i Syrię, Grecję, Palestynę, Indie, Afrykę Wschodnią, Rodezję, Afrykę Południową, Nowo-Zelandię, U.S.A, Kanadę, Argentynę, Brazylię, Chiny, Francję, Kubę, Australię.
2/ Cały majątek ruchomy i gotowizna, a w szczególności wszystkie towary
znajdujące się na składach Stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż w pomieszczeniach budynków Nr 33, 34 i 35 Belgrave Sq., London S.W.1 i budynku No. 48 Wilton Crescent, London S.W.1 i to wedle stanu inwentarza
oraz ksiąg kasowych i towarowych w dniu dokonywania darowizny.
3/ Gotówka w kwocie £50.000.- /słownie: pięćdziesiąt tysięcy funtów szterlingów/.
4/ Kartoteka wraz z aktami i dokumentami mieszcząca się w budynku przy
nr. 35 Belgrave Square.65

do spraw Pomocy i Odbudowy – organizacja międzynarodowa powstała w Stanach Zjednoczonych

60

w 1943 roku dla niesienia natychmiastowej pomocy krajom alianckim zniszczonym w wyniku II wojny

62

światowej; rozwiązana w 1947.

63

	Archiwum TPP, List delegata na Niemcy Adama J. Misiaka ppłk. do Zarządu Głównego TPP w Londynie.

64

Quakenbruck, 26 kwietnia, 1947, s. 7.
61

Wacław Bruner (1898–1957), polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, wolnomularz.
Tytus Filipowicz (1873–1953), polski działacz polityczny, dyplomata, publicysta, wolnomularz.
	August Zaleski (1883–1972), polski polityk i dyplomata, dwukrotny minister spraw zagranicznych, prezydent RP na uchodźstwie, wolnomularz.

Archiwum TPP, Rachunek delegatury PCK we Francji, 1945, L 17.743.5.10.

34

65

Archiwum TPP.
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2. Struktura organizacyjna TPP

Z

akres prac nowej organizacji obejmował 4 główne postulaty, te same, które należały do działań Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli:

1. Pomoc tysiącom polskich żołnierzy i ich rodzinom, którzy służyli pod dowództwem brytyjskim i którzy osiedlali się w Wielkiej Brytanii;
2. Pomoc polskiej ludności cywilnej, która jako bezpaństwowcy – Displaced
Person68, lub uchodźcy znalazła się na terenie zachodniej Europy i odmówiła powrotu do komunistycznej Polski;
3. Pomoc materialna i moralna dla rodzin pozostałych w Polsce69;
4. Prowadzenie Biura Poszukiwań Rodzin i Informacji.
Struktura organizacyjna Towarzystwa w początkowych latach działalności dzieliła się na:
Rys. 31. Karta

z nagłówkiem warszawskiego oddziału PCK w Londynie (Archiwum TPP)
Towarzystwo zostało zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa brytyjskiego jako Relief Society for Poles Ltd. 17 października 1946 roku, towarzystwu temu
Zarząd Główny PCK przekazał swoje działania opiekuńcze, całą swoją działalność i majątek. Dzięki temu opieka nad ludnością polską nie ustała, tylko kontynuowana była już przez nowo powstałe towarzystwo. Członkami założycielami
TPP zostali dawni działacze Polskiego Czerwonego Krzyża: Wacław Karol Bruner, Adam Ciołkosz, Rafał Cywiński, Olgierd Daniłowicz, Tytus Filipowicz, Antoni Goetz-Okocimski, Józef Haller, Bronisław Jedlewski, Wincenty Łącki, Witold Łegowski, Tadeusz Malinowski, Stanisław Olszewski, Stanisław Ozga, Anna
Paszkowska, Kazimierz Płoski, Maria Ponikieska, Jadwiga Raczkiewicz, Cecylia Raczyńska, Jan Ruszkowski, Piotr Siekanowicz, Helena Sikorska, Bronisław
Skolak, ks. Władysław Staniszewski, Stanisław Ścigalski i Józef Unrug66.
Pierwszym prezesem zarządu nowo powstałej organizacji została Helena
Sikorska, żona generała Władysława Sikorskiego.
Mimo zmiany nazwy i prawnej rejestracji Towarzystwa, działająca na zlecenie komunistycznego rządu delegatura Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie ponawiała jeszcze próby przejęcia działalności byłego PCK i zwracała się, na
szczęście bezskutecznie, do Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy Polakom
bezpośrednio, a następnie za pośrednictwem Brytyjskiego Czerwonego Krzyża,
z prośbą o przekazanie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi majątku, przejętego
przez Panów [Członków Zarządu Głównego TPP – przyp. Autorki] od Polskiego
Czerwonego Krzyża. Prośby tej dotychczas Panowie nie uwzględnili.67

1. Wydział dla spraw Ludności Polskiej w Wielkiej Brytanii – obejmujący
swoim zasięgiem Londyn i placówki terenowe, udzielający pomocy w formie świadczeń bezpośrednich oraz usług;
2. Wydział dla Spraw Ludności Polskiej poza Wielką Brytanią – koordynujacy prace związane z działalnością dobroczynną na rzecz rodaków poza
terenem Wielkiej Brytanii, w tym również w Polsce;
3. Dział Spraw Finansowo-Gospodarczych – zajmujący się obsługą finansowo-gospodarczej działalności towarzystwa.

Rys. 32. Biura TPP (Archiwum TPP)
68

	Displaced Person (DPs) – określenie stosowane wobec osób, które w „wyniku wojny znalazły się poza swoim państwem i chcą albo wrócić do kraju, albo znaleźć nową ojczyznę, lecz bez pomocy uczynić tego nie
mogą”. W okresie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej dipisami byli wcześniej wywiezieni na
roboty przymusowe na teren III Rzeszy, przede wszystkim z terenów Europy Wschodniej, jency wojenni

66
67

Towarzystwo Pomocy Polakom (TPP), 50 lat 1948–1998, Londyn [1998]

	Archiwum TPP, List J. Wilka Kierownika Delegatury P.C.K. (Polish Red Cross, Delegation in Great Britain)

do Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy Polakom z dnia 17 lutego 1948.

36

oraz więźniowie uwolnieni z obozów koncentracyjnych.
69

Relief for Poles Society, Towarzystwo Pomocy Polakom 1946–1956. A Decade of Service. Newsletter, London 1957.
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Akcja kantynowa w 1947 r.
Styczeń–27

Grudzień–33

Luty–27

Listopad–34

Marzec–28
Październik–35
Kwiecień–27
Wrzesień–33

Maj–30
Czerwiec–33

Sierpień–36
Lipiec–34

Rys. 34. Schemat ilustrujący liczbę kantyn prowadzonych przez TPP w roku 1947

Rys. 33. Kantyna prowadzona przez TPP (Archiwum TPP)
Wydział dla spraw Ludności Polskiej w Wielkiej Brytanii
W połowie 1946 roku do Wielkiej Brytanii – gdzie podczas wojny poza
wojskiem znajdowała się bardzo mała liczba polskiej ludności cywilnej – zaczęli masowo napływać ze Środkowego Wschodu, z Europy, z Indii i Afryki
Wschodniej żołnierze wraz z rodzinami oraz ludność cywilna.70
Rząd brytyjski oraz miejscowe organizacje dobroczynne zajęły się osiedlaniem i rozmieszczaniem przybyszów w obozach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia71. Na miejsce zakwaterowania żołnierzy wyznaczono w większości wypadków byłe obozy wojskowe, znajdujące się
70
71

Relief Society for Poles. Przegląd działalności w latach 1946–1983, Londyn 1983, s. 5.

	Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia PKPR (ang. Polish Resettlement Corps) – tymczasowa
organizacja utworzona przez władze brytyjskie (na mocy rozporządzenia króla Jerzego VI ustawy parlamentarnej Polish Resettlement Act) na przełomie sierpnia i września 1946 roku w celu demobilizacji
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie służących w czasie wojny pod dowództwem brytyjskim.
Celem korpusu (działającego do 30 września 1949 roku) było przygotowanie do pracy i życia cywilnego
w Wielkiej Brytanii.

38

przeważnie poza ośrodkami miejskimi. Panujące w tych obozach ciężkie
warunki spowodowane były powojennymi trudnościami mieszkaniowymi,
reglamentacją żywności i dóbr codziennego użytku.
Ta sytuacja postawiła TPP przed nie lada wyzwaniem. W ramach akcji
świadczenia usług przystąpiono do tworzenia własnych placówek towarzystwa początkowo w obozach PKPR, a następnie w osiedlach mieszkaniowych.
Przez cztery lata towarzystwo prowadziło na terenie obozów PKPR kantyny i świetlice. Zakładano sklepiki, prowadzono kluby, przedszkola i ośrodki
opieki nad sierotami. W tych placówkach wydawano tanie posiłki, tam można było zaopatrzyć się w artykuły pierwszej potrzeby.
TPP udzielało nieodpłatnie swoich pomieszczeń na siedziby i zebrania
miejscowych polskich organizacji. Udostępniało również swoje sale na koncerty, odczyty czy spotkania towarzyskie.
Towarzystwo założyło i prowadziło dwa Domy Matki i Dziecka przy
szpitalach PKPR w Llanerch Panna Camp, w Walii i East Evrleigh, w Berkshire. W tych domach prowadzono przyjęcia ambulatoryjne. W samym
tylko roku 1949, w domu w Llanerch Panna Camp wykonano 143 badania
ambulatoryjne, 118 zastrzyków, 102 zabiegi dla niemowląt i 45 naświetleń
lampą kwarcową.
W domu zorganizowano także świetlicę, wypożyczalnię książek i czytelnię czasopism. Z myślą o rekonwalescentkach towarzystwo dostarczyło maszyny do szycia, dzięki którym pacjentki mogły nauczyć się praktycznego
zawodu przydatnego w późniejszym staraniu się o pracę.

39

Spieszmy z pomocą

U progu działalności Towarzystwa Pomocy Polakom (1945–1950)

Rys. 35. Przychodnia lekarska prowadzona przez TPP (Archiwum TPP)

miejskie. Placówki prowadziły kluby, świetlice, czytelnie czasopism,
wypożyczalnie książek,
brały udział w organizacji obchodów rocznic narodowych, odczytów, przedstawień,
koncertów
i zabaw.
Placówki
świadczyły
usługi w zakresie pośrednictwa i interwencji
w sprawach osobistych,
pisania podań, występowania w charakterze
tłumaczy.
W 1949 roku TPP prowadziło 4 takie placówki w: Five Oaks; London
Road Camp Brandon;
Foxley i w Petworth.
Najlepiej
rozwinięta
i zagospodarowana była
placówka w Five Oaks.
Uruchomiona już w lipcu
1949 roku, poza sklepi- Rys. 36. Placówki TPP w osiedlach mieszkiem-kantyną, prowadzikaniowych. Pierwsza strona umowy
ła wypożyczalnię książek,
dzierżawnej (Archiwum TPP)
czytelnię, świetlicę. Interweniowała w urzędach brytyjskich w sprawach zapomóg, zasiłków i zatrudnienia w brytyjskich zakładach i fabrykach. Dzięki pomocy pracowników TPP
zostały naprawione baraki mieszkalne i ulepszono warunki sanitarne placówki London Road Camp Brandon, a w placówce w Foxley można było nabywać
racjonowane artykuły.
Oprócz placówek w osiedlach mieszkaniowych towarzystwo prowadziło Domy Polskie w miastach o większej liczbie osiedlających się Polaków:
w Leek, Plymouth, Edinburghu, Manchesterze i w Birmingham. W domach
tych zakładano biblioteki regularnie uzupełniające swój księgozbiór i czytelnie prenumerujące po kilka tytułów czasopism. Prowadzono świetlice,
organizując w nich odczyty i okolicznościowe akademie, uroczyście obchodząc rocznice świąt narodowych. W świetlicach odbywały się wieczory
artystyczne, zabawy taneczne, wieczerze wigilijne i święcone. Sale domów
udostępniano na zebrania towarzyskie polskich klubów i organizacji. Harcerze i studenci mogli korzystać z pomieszczeń domów bezpłatnie. W nagłych
przypadkach można było również skorzystać z darmowych noclegów i posił-

Likwidacja szpitali PKPR w East Evrleigh i w Llanerch Panna Camp
w 1949 roku spowodowała zamknięcie Domu Matki i Dziecka.
W podobnej sytuacji jak Dom Matki i Dziecka znalazły się żłobki prowadzone przez towarzystwo przy obozach PKPR. Jeszcze w styczniu 1949 roku
czynnych było osiem żłobków-bawialni, gdzie miesięcznie korzystało z nich
od 25 do 88 dzieci. Wraz z likwidowaniem obozów kończyła się działalność
prowadzonych tam przez towarzystwo żłobków. Najdłużej, bo aż do sierpnia
1949 roku działały żłobki w obozach PKPR w Foxley i Oulton Park.
Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia z założenia był organizacją tymczasową i miał zostać rozwiązany z chwilą, gdy wszyscy żołnierze
rozpoczną normalną egzystencję.72 Wraz z postępującą likwidacją obozów
PKPR, Polacy przeprowadzali się do ośrodków miejskich. Kantyny, sklepiki, świetlice i kluby prowadzone w tych obozach przez Towarzystwo Pomocy Polakom zamykały się lub przenosiły wraz z ludnością polską do osiedli
mieszkaniowych i większych miast.
Zakładane przez TPP w osiedlach placówki, pomyślane były jako centra życia społecznego i towarzyskiego dla tych, którzy mieszkając w oddaleniu od większych skupisk miejskich, pozbawieni dogodnej komunikacji,
nie mieli możliwości skorzystania z ułatwień, jakie ofiarowały duże ośrodki
72

Zasadniczą działalność korpus zakończył w 1949 roku, ostatni żołnierze opuścili PKPR w 1952 roku.
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Liczba prenumerowanych czasopism
w Domach Polskich prowadzonych przez TPP
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Rys. 37. Schemat ilustrujący liczbę tytułów czasopism prenumerowanych
w poszczególnych Domach Polskich prowadzonych przez TPP
ków. Dla inwalidów były przeznaczone specjalne zniżki.
W prowadzonych przez TPP Domach Polskich można było uzyskać pomoc w redagowaniu urzędowych pism i podań. Pracownicy TPP występowali
w charakterze tłumaczy w sądach, szpitalach i na policji.
Ściśle współpracując z miejscowymi polskimi i angielskimi organizacjami oraz polskimi parafiami, prowadzono akcję opieki nad chorymi, organizowano paczki świąteczne dla chorych w szpitalach i dzieci.
Dom Noclegowy przy Hugh Street SW1 w Londynie
Likwidacja w kwietniu 1949 roku Domu Żołnierza przy kościele polskim
na Devonia Road spowodowała brak polskiego taniego domu noclegowego
na terenie Londynu, gdzie czasowe schronienie mogłyby znaleźć osoby przejezdne, bez pracy, lub bezdomne. W związku z tym TPP postanowiło zakupić
odpowiedni budynek z przeznaczeniem na dom noclegowy przy Hugh Street.
Po załatwieniu koniecznych formalności administracyjnych dom przyjął
pierwszych gości w listopadzie 1949 r. Posiadał on ogółem 26 łóżek w 8 pokojach sypialnych. Oprócz tego, w domu znajdowała się świetlica z wypożyczalnią książek i czasopism. Za bardzo niską opłatą można było skorzystać
z noclegu i z wydawanych na miejscu tanich śniadań oraz wieczornej herbaty. Bardzo duży nacisk przykładano do społecznej formy działalności domu.
Do domu noclegowego były kierowane osoby za pośrednictwem: National
Assistance Board, Funduszu Społecznego Żołnierza, Brytyjskiego Czerwonego Krzyża, Women’s Volountary Services i innych organizacji społecznych.
Jedną z ważniejszych inicjatyw towarzystwa było prowadzenie przychodni lekarsko-dentystycznej. Mimo że Polacy osiedlający się na Wyspach Brytyjskich mieli prawo do powszechnej, bezpłatnej opieki lekarskiej (National Health), wielu z nich ze względu na trudności językowe, odmienność usposobień
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i przyzwyczajeń wolała konsultować się z polskimi lekarzami. Wychodząc
naprzeciw tym potrzebom, TPP założyło przychodnię lekarsko-dentystyczną.
W przychodni, wyposażonej w należący do TPP sprzęt i niezbędne urządzenia lekarsko-sanitarne, otrzymało zatrudnienie kilkunastu dentystów i lekarzy. Przychodnia oprócz przyjmowania pacjentów prywatnych świadczyła też
usługi w ramach brytyjskiej opieki zdrowotnej. Przeciętnie z przychodni korzystało dziennie stu pacjentów, a pięćdziesięciu z zabiegów dentystycznych.
W 1949 roku towarzystwo zaopiekowało się transportem Polek w przejeździe z Niemiec do Kanady w ramach programu EVW.73 Udzielono też pomocy
Polkom przybyłym do Anglii z Libanu i Afryki.
Pomoc bezpośrednia
Charakteryzowała się udzielaniem wsparcia w formie pomocy materialnej i świadczeń w naturze. Najwięcej tego rodzaju pomocy udzielono na terenie Londynu, gdzie liczba bezrobotnych i niezdolnych do pracy Polaków
była stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi miejscami ich osiedlenia.
Najbardziej potrzebującym TPP finansowało również koszt noclegów i wyżywienia. Oprócz udzielanych zapomóg indywidualnych towarzystwo regularnie wspomagało zakład ss. nazaretanek w Pitsford74, gdzie w roku 1949
kształciło się sto polskich dziewcząt, a siostry opiekowały się tam również
kilkunastoma sierotami. TPP wysyłało regularnie do tej szkoły odzież, książki oraz żywność.
Akcja kulturalno-oświatowa
Głównym osiągnięciem akcji kulturalno-oświatowej było zaopatrzenie
w książki, broszury i czasopisma bibliotek oraz świetlic w placówkach i domach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy Polakom. W samym tylko
roku 1949 przekazano tam dwa tysiące książek i broszur.
Oprócz cieszącej się dużym zainteresowaniem centralnej biblioteki Towarzystwa w Londynie, zorganizowano i prowadzono również kilkanaście
biblioteczek wędrownych, które dostarczały książki i czasopisma hostelom
zamieszkanym przez Polaków. Księgozbiór tych biblioteczek liczył pod koniec 1949 roku blisko 1000 książek.
Dzieci i młodzież otrzymywały książki w formie nagród oraz upominków
z okazji świąt i mikołajek. Książki przekazywano też innym instytucjom charytatywnym, np. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży75.
73

	EVW (Europe Volountary Workers) – zbiorcza nazwa brytyjskiego planu zatrudniania niewykwalifikowanych robotników przeważnie z Polski, Litwy, Ukrainy do pracy na terenie Wielkiej Brytanii.

74

	Pitsford – Konwent świętej Rodziny ss. nazaretanek w Pitsford (koło Northampton), zespół szkół dla polskich dziewcząt obejmujący przedszkole, szkołę powszechną i średnią. Otwarty w grudniu 1947 roku działała do czerwca 1984 roku.

75

	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, założone w 1946 roku, przez ówczesnego premiera rządu na
uchodźstwie Tomasza Arciszewskiego. Towarzystwo zakupiło dom, w którym prowadziło bursę dla sierot
(zarówno, chłopców, jak i dziewcząt). Obecnie pod patronatem Towarzystwa działa polska szkoła przedmiotów ojczystych.
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organów administracji szpitalnej), załatwianiu różnych osobistych spraw
chorego, dostarczaniu w czasie choroby pism i książek, a w specjalnych
przypadkach przychodzeniu z pomocą materialną. Kontynuowano pomoc
dla ociemniałych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, pomagając im w załatwianiu spraw osobistych, interwencji u władz brytyjskich, organizowano wizyty
w szpitalach i domach rekonwalescencyjnych, wysyłano paczki z odzieżą
i specjalne paczki żywnościowe oraz upominki z okazji świąt.
Wydział dla spraw Ludności Polskiej poza Wielką Brytanią
Oprócz działalności wśród ludności polskiej przebywającej na terenie
Zjednoczonego Królestwa, Towarzystwo Pomocy Polakom było również statutowo zobowiązane do prowadzenia pomocy polskim uchodźcom w różnych częściach świata, a także rodakom w kraju.
Po klęsce Niemiec w 1945 roku Polski Czerwony Krzyż, a następnie Towarzystwo Pomocy Polakom podjęło się zadania opieki nad ludnością polską,
która w tym czasie znajdowała się na terenie Niemiec: uwolnionymi jeńca-

Rys. 38. Biblioteka prowadzona przez TPP (Archiwum TPP)
Oprócz tworzenia i uzupełniania księgozbiorów wypożyczalni i czytelni
bibliotecznych, akcja kulturalno-oświatowa TPP przejawiała się we wspieraniu organizacji obchodów upamiętniających ważne dla polskiej historii
wydarzenia, organizowaniu w swoich placówkach wykładów i prelekcji oraz
prowadzeniu kursów zawodowych i dokształcających.
Jednak mimo największej ofiarności żadna pojedyncza organizacja charytatywna nie była w stanie sama udzielić wsparcia rzeszom zwracających
się o pomoc rodakom. Często zdarzało się dublowanie akcji dobroczynnych
i wynikające z tego marnowanie cennych środków i zasobów finansowych.
Aby tego uniknąć i skoordynować prowadzone przez poszczególne polskie
instytucje społeczne działania związane z opieką nad ludnością polską na
Wyspach Brytyjskich, utworzono w 1948 roku Komisję Koordynacji Opieki
Społecznej przy Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii. Do komisji swój
akces zgłosiły m.in. następujące organizacje: Towarzystwo Pomocy Polakom,
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Fundusz Społeczny Żołnierza, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Związek Inwalidów, Towarzystwo
Opieki nad Wdowami i Sierotami po Poległych żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Instytut Akcji Katolickiej, Zjednoczenie Polek oraz inne
organizacje zajmujące się zagadnieniami opieki społecznej.
TPP, będąc jednym z głównych promotorów tej akcji, podjęło się prowadzenia sekretariatu komisji. W tym celu oddało do dyspozycji swój personel,
udzieliło lokalu, ponosiło koszty opłat pocztowych i telefonicznych oraz materiałów kancelaryjnych.
Akcja polegała na odwiedzaniu chorych w szpitalach i w domach rekonwalescencyjnych, służeniu za tłumaczy (przy badaniach lekarskich i wobec
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Rys. 39. Ochronka dla sierot prowadzona przez TPP (Archiwum TPP)
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mi, więźniami obozów koncentracyjnych, deportowanymi na roboty, młodzieżą, dziećmi. W innych krajach Europy, w Austrii, Belgii, Francji i we Włoszech gromadziły się liczne rzesze polskich uchodźców. Na terenie Bliskiego
Wschodu i Afryki wciąż przebywali Polacy ewakuowani w 1942 roku z ZSRR.
Mimo wielu nacisków ze strony zarówno rządu warszawskiego, jak i rządów
państw alianckich, nie było masowych powrotów do okupowanego przez komunistów kraju, a państwa zamorskie długo zwlekały z przyjęciem emigracji
polskiej. W samych tylko Niemczech Zachodnich w 1947 roku pozostawało
jeszcze prawie 250 tysięcy polskich DPs, we Francji około 30 tysięcy, w Belgii 40 tysięcy, we Włoszech 1700, mniejsze grupy Polaków przebywały na
terenie Szwajcarii, Szwecji, Hiszpanii, Grecji i innych krajów europejskich.76
W przeważającej większości mieszkali w ciężkich warunkach, w przeludnionych obozach, chorzy, inwalidzi, sieroty. Zakończeniu działań wojennych
towarzyszył nieustanny ruch ludności połączony z powojennym chaosem,
trudnościami aprowizacyjnymi i transportowymi, a skromne możliwości finansowe Towarzystwa i formalno prawne oraz organizacyjne wymogi działania w wielu określonych dziedzinach nie pozwalały nawet na cząstkowe
rozwiązanie wielu skomplikowanych problemów życia polskiego.
Z konieczności PCK/TPP ograniczyło więc swoją działalność do tych
grup, ktore najbardziej potrzebowały opieki: inwalidów, chorych, osób w podeszłym wieku, sierot, samotnych matek. Pomagano również uciekinierom
z sowietyzowanej Polski.
Działalność ta była prowadzona za pomocą delegatur, których zadania
i sposób pracy układały się stosownie do potrzeb każdego terenu i możliwości materialnych będących w dyspozycji TPP. Starano się tak organizować
działalność, aby przy ograniczonych środkach zaspokoić jak najwięcej najpilniejszych potrzeb. W akcji opiekuńczej na plan pierwszy wysunięta była
forma opieki świadczona za pośrednictwem zakładów i placówek opiekuńczych, takich jak: schroniska, domy noclegowe, ambulatoria lekarskie i dentystyczne, stołówki, kantyny, świetlice, warsztaty pracy itp., które uważano
za niewspółmiernie korzystniejszą i celową formę pomocy niż doraźna, niezorganizowana pomoc w postaci indywidualnych zapomóg gotówkowych.
Również dużą wagę przywiązywano do opieki niematerialnej delegatur:
porad, interwencji, obrony prawnej, akcji informacyjnej i poszukiwań, akcji
kulturalno-oświatowej, zwłaszcza na tych terenach, gdzie już nie działały
żadne inne polskie placówki.
W tych początkowych latach działalności Towarzystwa Pomocy Polakom,
działalność delegatur można ugrupować według następującego schematu:

III Delegatury, gdzie przebywali Polacy ewakuowani
w 1942 roku z ZSRR (Liban, Afryka Wschodnia);
IV Delegatury w krajach zamorskich będących terenem nowych emigracji polskich (Argentyna,
Brazylia, Peru, Chile, Kanada, Afryka Południowa, Australia i Nowa Zelandia).

Delegatury w krajach europejskich o licznych skupiskach uchodźczych
(Niemcy, Belgia, Francja);
II Delegatury w krajach europejskich o małej stosunkowo liczbie Polaków
(Szwecja, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja i Irlandia);
I

I. Wspólną cechą działalności Delegatur w krajach
europejskich o licznych skupiskach uchodźczych była
przede wszystkim uzupełniająca pomoc w zakresie
materialnym i służby zdrowia
adresowana do najbardziej po- Rys. 40. List gen. Kazimierza Rudnickiego
trzebujących grup: dzieci, młoz podziękowaniem PCK za udzielaną
dzieży, niezdolnych do pracy,
Polakom pomoc (Archiwum TPP)
chorych, inwalidów itp.
Podobnie jak na terenie Wielkiej Brytanii, tak i w Niemczech, Francji i Belgii towarzystwo poprzez swoje delegatury prowadziło schroniska, ambulatoria, stołówki i świetlice. Duży nacisk kładziono na popieranie szkolnictwa.
Udzielano informacji i porad oraz pomocy prawnej.
Najważniejszą w omawianym okresie placówką TPP była delegatura działająca na terenie Niemiec Zachodnich z siedzibą w Lippe, gdzie znajdowało
się największe skupisko uchodźców polskich. Podstawą prawną jej działalności było uznanie przez brytyjskie władze wojskowe (BAOR77) delegatury
jako organizacji „Welfare”. 30.10.1947 r. Delegat został telegraficznie powiadomiony, że Control Comission for Germany” w Berlinie oficjalnie uznało delegaturę T.P.P. jako organizację działającą na odcinku opieki nad Polakami
w zonie brytyjskiej78 – czytamy w notatce z konferencji w sprawach delegatury TPP w Niemczech z dnia 31.10.1947 roku Dzięki temu TPP mogło objąć
swoją pomocą również Polaków znajdujących się w okupacyjnej zonie brytyjskiej. Działalność TPP cieszyła się tam dużym poparciem zarówno władz
okupacyjnych, jak IRO79. Nie udało się utworzyć placówki TPP ani w zonie
77
78
79

76

Relief Society for Poles. 1946–1956 A Decade of Services/ Newsletter, London 1957.
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BAOR – British Army of the Rhine, brytyjskie władze okupacyjne na terenie Niemiec w latach 1945–1994.
Archiwum TPP, Notatka z konferencji w dniu 31.10.1947 roku w sprawach Delegatury T.P.P. w Niemczech.
	Interim Refugee Organisation – działająca w latach 1946–1952 organizacja zajmująca się osobami poszkodowanymi w wyniku działań II wojny światowej.
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amerykańskiej, ani francuskiej, ze względu na negatywne stanowisko IRO
i władz okupacyjnych na tych terenach.
Uznanie TPP przez brytyjskie władze wojskowe za jedyną uprawnioną organizację do podejmowania działań charytatywnych na terenie okupacyjnej
zony brytyjskiej było możliwe dzięki umowie zawartej z inicjatywy towarzystwa – w marcu 1948 roku – pomiędzy Zjednoczeniem Polskim TPP a delegaturą na Niemcy w sprawie współdziałania, koordynacji prac i wzajemnej
wymiany usług w zakresie opieki społecznej nad uchodźcami polskimi znajdującymi się w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej Niemiec.80 Prowadząca działalność na rzecz Polaków delegatura w Niemczech, ściśle współpracowała też
z polskimi organizacjami charytatywnymi, m.in. z Centralnym Polskim Komitetem Doradczym, z Centralnym Komitetem Oświatowym, duchowieństwem
polskim, Caritasem, Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów, Związkiem Inwalidów Wojennych PSZ a także z Brytyjskim Czerwonym Krzyżem i YMCA.
Skoordynowanie działalności dobroczynnej przyniosło doskonałe rezultaty, likwidując niezdrową rywalizację i brak koordynacji działań na terenie Niemiec,
gdzie równocześnie prowadziło działalność wiele instytucji polskich.
Mimo sukcesów organizacyjnych roztoczenie pełnej opieki materialnej,
prawnej i moralnej nad obywatelami polskimi w Niemczech przekraczało
możliwości finansowe PCK., a następnie TPP i dlatego np. działalność organizacji wśród Polaków w Niemczech musiała ograniczyć się według listu
skarbnika PCK S. Ożga do ministra skarbu RP do:

a/ pomocy dla matki i dziecka,
b/ współpracy z władzami sanitarnymi w dziedzinie dostarczania niezbędnych lekarstw, urządzenia szpitali, domów rekonwalescentów, wreszcie
służby pogotowia sanitarnego, szkolenia pielęgniarek, rejestracji przebywających na terenie Rzeszy lekarzy i personelu sanitarnego,
c/ ewidencji alfabetycznej, terytorialnej i grupowej obywateli polskich
w Rzeszy [...],
d/ zorganizowania aparatu dystrybucji transportów odzieży i żywności.81
Jeśli miała to być tylko ograniczona pomoc, to i tak była ona prowadzona
naprawdę z ogromnym rozmachem.
Prace delegatury TPP w Niemczech prowadzone były w podobnych formach jak te, które zostały już sprawdzone na terenie Wielkiej Brytanii, ale
oczywiście z uwzględnieniem specyficznych potrzeb przebywających na terenie Niemiec Zachodnich Polaków.
Wydział zaopatrzenia ogólnego miał za zadanie rozdzielanie wśród uchodźców polskich żywności, odzieży i obuwia, artykułów toaletowych i papierosów. Artykuły te w przeważającej części pochodziły z zapasów własnych TPP, ale również
80

z transportów nadchodzących do Niemiec z Londynu i zamorskich delegatur TPP.
Na przykład z delegatury w Afryce Południowej przekazano w 1949 roku ponad 4
tony jamów, a z delegatury w Argentynie 2 tony mączki kukurydzianej.
Wydział Zaopatrzenia Sanitarnego
Przystępując do zorganizowania własnej służby zdrowia, delegatura przejęła i urządziła trzy szpitale, zorganizowano izby chorych i placówki pierwszej pomocy, zatrudniając wykwalifikowany personel medyczny spośród
polskich DPsów. W połowie 1945 roku Wydział Zaopatrzenia Sanitarnego
przekazywał lekarstwa i ekwipunek do 355 szpitali, ośrodków zdrowia i izb
chorych na terenie działalności delegatury.
Na skutek repatriacji i emigracji Polaków w Niemczech w latach 1947–1948
nastąpiła likwidacja szpitali i placówek medycznych prowadzonych przez TPP
i działalność wydziału skoncentrowała się na świadczeniu pomocy indywidualnej. Szczególny nacisk położono na pomoc gruźlikom, którym dostarczano
regularnie witaminy i odżywki oraz ampułki z wapnem i glukozą.
Rozwinięto opiekę zdrowotną nad dziećmi, młodzieżą szkolną oraz studentami. Kilka ośrodków szkolnych i sierocińców wyposażono w nowoczesny
sprzęt lekarski. W okresach epidemii szkarlatyny i czerwonki przeprowadzano
akcję „witaminowo-odżywkową” w przedszkolach i szkołach oraz obozach DP-s.
Wydział Kulturalno-Oświatowy
Działalność wydziału polegała na dostarczaniu książek do szpitali, polskich obozów DP-sów, ośrodków kształcącej się młodzieży, do oddziałów
CMLO i CMWS82, więzień i indywidualnie zgłaszającym się osobom.

	Archiwum TPP, Umowa Ramowa 1 marca 1948, Załącznik nr 1 do protokołu zebrania Zarządu TPP z dnia
19 marca 1948 roku.

81

Rys. 41. Ambulatorium gruźlicze prowadzone przez TPP (Archiwum TPP)

82

Archiwum TPP, List do Ministra Skarbu od skarbnika PCK S. Ożga z dnia 20 czerwca 1945 .
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	Civil Mixed Labour Organisation (CMLO) i Civil Mixed Watchmen’s Service (CMWS) – cywilne organizacje
przy brytyjskiej armii, które zatrudniały DP-sów w charakterze kierowców, urzędników czy mechaników.
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W 1949 roku TPP prowadziło 144 biblioteczki ruchome przeznaczone dla
oddziałów CMLO i CMWS oraz szpitali. W swojej siedzibie na terenie brytyjskiej zony okupacyjnej delegatura prowadziła świetlicę oraz wypożyczalnię
książek polskich i obcojęzycznych. Prenumerowano prasę, którą rozsyłano
do szpitali, więzień i ośrodków szkolnych.
W latach 1945–1949 Wydział Kulturalno-Oświatowy urządził 115 koncertów i imprez artystycznych, wśród których szczególnym powodzeniem cieszył się zorganizowany przez towarzystwo w 1949 roku występ zespołu muzyczno-artystycznego „Tatra”.

Krzyża, Kanadyjskiego Czerwonego Krzyża, ścisłej współpracy z IRO oraz pomocy udzielanej przez delegatury TPP w Londynie, Kanadzie i Argentynie.
TPP prowadziło we Francji trzy własne ośrodki-schroniska, gdzie poza
zapewnieniem utrzymania, pomagano pensjonariuszom w załatwianiu
spraw osobistych, znalezieniu pracy, w zdobyciu zawodu. Były to: a/ Ośrodek
w Uriage les Bains pod Grenoble, b/ Ośrodek w Maison Alfort pod Paryżem
dla żołnierzy WP i inwalidów oraz c/ w Lille, który był schroniskiem dla rodzin ewakuowanych z Indii i Afryki Wschodniej.
W domu w Maison Aefort założono szwalnię, zatrudniającą polskich pracowników, a prowadzony w Uriage ogród warzywny, dając pracę 20 osobom,
zaopatrywał schronisko w produkty po cenach tańszych niż na rynku.
W jednym z ośrodków tkackich w Wogezach delegatura TPP we Francji
prowadziła pensjonat dla polskich pracownic, pomagając im przy wyrabianiu kart pracy.
TPP wspierało działalność jedynego Klubu Polskiego w Paryżu, który spełniał rolę ośrodka towarzyskiego i kulturalnego. Prowadzono tam restaurację,
organizowano odczyty, wystawy, koncerty.

Wydział Opieki Prawnej
Polacy na terenie Niemiec znajdowali się w bardzo skomplikowanej sytuacji prawnej. Jako obywatele polscy podlegali w wielu wypadkach prawu
polskiemu, czyli opiece prawnej reżymu warszawskiego uznanego przez
rząd brytyjski, a z której ze względów politycznych nie chcieli skorzystać.
Stwarzało to duże trudności w regulowaniu kwestii osobistych, takich jak:
małżeństwa, rozwody, adopcja czy uznanie za zaginionych, a także w sprawach związanych z odszkodowaniami.
Prawnicy TPP występowali w imieniu polskich DP-isów przed sądami
karnymi brytyjskimi, a także przez pewien czas przed sądami niemieckimi.
Udzielano porad i pomocy prawnej w sprawach cywilnych i administracyjnych.
Za zgodą władz brytyjskich TPP utworzyło zespoły opiekuńcze w dwóch
dużych więzieniach alianckich w Werl i Hamlen. Oprócz zorganizowania
w nich opieki duszpasterskiej, dostarczania książek, gazet i pomocy naukowych, prowadzono tam naukę dla analfabetów i małoletnich na poziomie
szkoły powszechnej.
Delegatura we Francji z siedzibą w Paryżu
Przekształcona w 1940 roku w Towarzystwo Opieki nad Polakami we
Francji delegatura londyńskiego Polskiego Czerwonego Krzyża przez cały
okres okupacji udzielała pomocy polskim kombatantom i uchodźcom.
Sytuacja Polaków we Francji po zakończeniu wojny pogorszyła się ze
względu na niekorzystne zmiany zachodzące na francuskim rynku pracy,
ograniczające możliwości zatrudnienia obcokrajowców. Likwidacja międzynarodowej akcji opiekuńczej, zmniejszenie funduszy przeznaczanych
na pomoc dla uchodźców, przejmowanie polskich placówek państwowych i ich majątku przez reżym warszawski spowodowało wyczerpanie
polskich środków finansowych we Francji. Sytuacja ta ograniczyła pomoc
świadczoną przez TPP do udzielania zapomóg osobom znajdującym się
w szczególnie trudnym położeniu. Wspomagano też kolonie dziecięce organizowane przez Centralny Związek Polaków, Polskie Zjednoczenie Katolickie i ZHP.
Akcja rozsyłania przez TPP paczek żywnościowych do sierocińców i schronisk była możliwa tylko dzięki ofiarności Międzynarodowego Czerwonego

Delegatura w Belgii z siedzibą w Brukseli,
której podlegały także placówki w Luxemburgu i Holandii.
Podobnie jak w pozostałych Delegaturach w krajach europejskich o licznych
skupiskach uchodźczych, delegatura w Belgii współpracowała z działającymi na
terenie krajów Beneluksu innymi organizacjami charytatywnymi, między innymi z IRO, z Polską Misją Katolicką, Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów. Delegatura udzielała pomocy młodzieży akademickiej i szkolnej, dzieciom, chorym,
inwalidom i więźniom. Na podkreślenie zasługuje tu opieka nad przejściowymi
obozami dla Polaków, którym skończyły się kontrakty pracy w kopalniach. Zaopatrywano ich w odzież, żywność, artykuły toaletowe, książki, czasopisma.
Delegatura prowadziła w swojej siedzibie bibliotekę i czytelnię oraz świetlicę, w której odbywały się imprezy kulturalne i towarzyskie, zbiórki oraz zebrania polskich organizacji, a także kursy zawodowe. Prowadzono, cieszący
się dużą popularnością warsztat szewski.
W Brukseli działała przychodnia lekarska i dentystyczna TPP. Do większych sukcesów delegatury na tym polu zaliczyć należy: trzy akcje masowego leczenia dentystycznego w 1949 roku: 1/ w koszarach Polskiej Kompanii
Transportowej pod dowództwem amerykańskim w Hombourg 2/ pod Liege,
3/w Louvain wśród studentów.
Biuro Paczek prowadziło akcję wysyłkową odzieży i lekarstw do Polski.
W Luxemburgu delegatura prowadziła bibliotekę i świetlicę, urządzając
obchody rocznic narodowych, udostępniała swoją salę na odczyty i zebrania.
Delegatura sprawowała opiekę nad szkółkami polskimi w mieście Luxemburg i w Esch.
Działalność delegatury w Holandii z siedzibą w Amsterdamie ograniczała
się zasadniczo do udzielania indywidualnych zasiłków i wspierania inicjatyw innych polskich organizacji działających na terenie Holandii.
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konsula w Bernie.83 Ograniczała się
ona do doraźnej pomocy i udzielania porad związanych z zagadnieniami przedłużenia pobytu
i uzyskaniem zezwoleń na pracę
zarobkową. Z pomocą delegatury
wielu polskich studentów otrzymało na naukę stypendia ze szwajcarskich uczelni.
We współpracy z charytatywną organizacją szwajcarską Don Suisse Delegatura prowadziła w ograniczonym
zakresie wysyłkę paczek do Polski.
Rozproszenie uchodźców na terenie Szwajcarii i brak większych
skupisk polonijnych w poszczególnych miejscowościach uniemożliwiły delegaturze założenie świetlicy lub czytelni.

Rys. 42. B
 iuro delegatury w Brukseli, 1946 rok (Archiwum TPP)
II. W Delegaturach w krajach europejskich o małej ilości Polaków prace
były prowadzone przeważnie przez pracujących honorowo delegatów, którzy
udzielali porad, pomagali w interwencjach w urzędach i pośredniczyli w znalezieniu pracy.
Delegatura z siedzibą w Sztokholmie obejmująca swym zasięgiem również Danię i Norwegię sprawowała opiekę nad chorymi Polakami w szpitalach i sanatoriach, dostarczając im polskią prasę i książki. W wyjątkowych
wypadkach udzielała zasiłków pieniężnych.
Delegatura pomagała przy wysyłce niewielkich, indywidualnych paczek
żywnościowych i odzieżowych do Polski także dla Polaków przebywających
na terenie Niemiec i Austrii.
Do zadań delegatury w Szwajcarii z siedzibą w Genewie poza działalnością
opiekuńczą należało współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi mającymi swoje siedziby w Genewie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem.
Delegatura w Genewie prowadziła działalność opiekuńczą w oparciu
o szwajcarsko-polską organizację „Pro Polonia” założoną w 1939 roku we
Fryburgu przez ministra Jana Modzelewskiego, przedwojennego polskiego

Delegatura we Włoszech
z siedzibą w Rzymie
Najbardziej rozwiniętą działalność delegatura prowadziła przy
Dowództwie 2 Korpusu84 aż do zakończenia ewakuacji do Wielkiej Rys. 43. Książeczka zdrowia wydana
przez PCK (Kolekcja AmbaBrytanii w drugiej połowie 1947 roku.
sadora Kazimierza Papee,
Jeszcze w 1946 roku, istniało na
Archiwum Papieskiego Instyterenie Włoch ponad 61 polskich
tutu Studiów Kościelnych)
obozów wojskowych i cywilnych.85
W trzy lata później, w 1949 roku, liczba Polaków przebywających na terenie Włoch zmniejszyła się do kilkuset,
z których większość była w trakcie starań o emigrację zamorską.
Delegatura sprawowała opiekę nad Polakami w obozach wojskowych, cywilnych i w ośrodkach akademickich.86 W każdym obozie TPP prowadziło
stołówki, zorganizowało świetlice z bibliotekami i czytelniami czasopism.
83

	Roman Nir, Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża –Towarzystwa Pomocy Polakom w Wielkiej Bryta-

nii w latach 1939–1950 w: [Przegląd Polsko-Polonijny, nr 2], s. 108–109.
84

	2 Korpus Polski (2KP), związek taktyczny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1943-1947. W grudniu 1943 roku przetransportowany do Włoch. Będąc w składzie brytyjskiej 8 Armii, uczestniczył w kampanii włoskiej. Po wojnie pozostał we Włoszech w składzie wojsk okupacyjnych. W 1946 roku przetransportowany został do Wielkiej Brytanii. W 1947 roku korpus rozwiązano.

85

	Archiwum TPP, Załącznik do Sprawozdania z Działalności TPP za okres od 7 lipca do 13 grudnia 1946.

86

	Roman Nir, Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża –Towarzystwa Pomocy Polakom w Wielkiej Bryta-

nii w latach 1939-1950 w: [Przegląd Polsko-Polonijny, nr 2], s. 106-108.
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Delegatura w Portugalii z siedzibą w Lizbonie dzięki darom otrzymywanym od lokalnego społeczeństwa wysyłała regularne transporty paczek żywnościowych do Polski.
Delegatura w Grecji z siedzibą w Atenach.
Udzielała informacji w sprawach poszukiwań i w wyjątkowych wypadkach udzielała zapomóg. Razem ze Stowarzyszeniem „Polonia” utrzymywała
świetlicę polską w Atenach.
Delegatura w Irlandii z siedzibą w Dublinie przy pomocy miejscowego
społeczeństwa prowadziła akcję wysyłania paczek do Polski.

Rys. 44. Świetlica dormitorium TPP w Rzymie (Archiwum TPP)
W Rzymie TPP założyło i prowadziło Ośrodek Polski w którym od 1947
roku skupiała się cała polska działalność uchodźcza na terenie Włoch.87
W ośrodku mieściło się: ambulatorium lekarskie, które w 1949 roku było już
jedyną polską placówką leczniczą na terenie Włoch; dormitorium uchodźcze
wraz z biblioteką - które pełniło też rolę hostelu; bursa i kuchnia studencka.
W 1949 roku ze względu na brak funduszy na dzierżawę budynku zlikwidowano placówki opiekuńcze, pozostawiając tylko biuro.
W 1947 roku za pośrednictwem Watykanu, delegatura wysłała na rzecz
pomocy ofiarom powodzi w Polsce dwie skrzynie leków o łącznej wartości
tysiąca dolarów.
Delegatura w Hiszpanii z siedzibą w Madrycie opiekowała się Polakami,
którzy po nielegalnym przekroczeniu hiszpańskiej granicy zatrzymywani byli
przez władze i umieszczani w obozach i więzieniach. Delegaci Towarzystwa
Pomocy Polakom starali się uzyskać dla nich prawo pobytu i prawo pracy.
Delegatura prowadziła wśród społeczeństwa hiszpańskiego zbiórkę żywności na pomoc Polakom w innych krajach, która spotkała się z dużym odzewem.
Przykładowo, w 1949 roku wysłano dla Polaków w Niemczech 2 tony pomarańcz.
87

Ibidem, s. 108.
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Delegatura w Afryce Wschodniej z siedzibą w Nairobi. Opieką swoją delegatura otaczała Polaków, którzy po ewakuacji z Rosji czasowo
umieszczani byli w specjalnych osiedlach, rozrzuconych po całym obszarze brytyjskiej Afryki Wschodniej, od Kenii, przez Tanganikę, Ugandę, po Północną i Południową
Rodezję. Osiedla te, oddalone od siebie, zakładane były
z dala od większych ośrodków i często brak było między nimi jakichkolwiek połączeń komunikacyjnych. TPP
udzielało mieszkańcom osiedli pomocy i porad dotyczących specyfiki warunków życia w Afryce, pośredniczyło
w korespondencji, zaopatrywało w książki i czasopisma,
obejmowalo opieką chorych
w szpitalach.
Delegatura przy współpracy z brytyjskimi organizacjami
zajmowała się transportami
uchodźców przejeżdżającymi
przez Nairobi, organizując na
dworcu służbę informacyjną,
udzielając pierwszej pomocy
i dostarczając posiłki.
Po likwidacji polskich placówek rządowych w 1946 roku Rys. 45. List Leonarda Kociemskiego do
Ambasady RP przy Stolicy Aposdelegatura była jedyną polską
tolskiej (Archiwum Papieskiego
organizacją prowadzącą dziaInstytutu Studiów Kościelnych,
łalność opiekuńczą na terenie
Kolekcja Ambasadora Kazimierza
Afryki Wschodniej.
Papee, T. 112)
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Delegatura w Libanie. TPP prowadziło działalność w gmachu niemieckiego szpitala w Bejrucie, w którym uruchomiło hotel, stołówkę, pralnię, świetlicę i bibliotekę, sklep, pracownię artystyczną i krawiecką. W gmachu szpitala
założono też ambulatorium., z którego, w samym tylko 1947 roku, z porad skorzystało 6647 osób88. W 1949 roku delegatura przejęła od Poselstwa RP prowadzenie poczty.
Delegatura w Palestynie prowadziła działalność poprzez założone w Tel
Awiwie i Jerozolimie ambulatoria lekarskie i przychodnie dentystyczne.
Najbardziej potrzebującym wypłacano zasiłki i rozdawano paczki żywnościowe.89

Rys. 47. Ze zbiorów prywatnych Henryki Brzozowskiej
Delegatura w Indiach obejmowała swoją działalnością ludność, która
po ewakuacji ze Związku Sowieckiego znalazła się w tym kraju. Głównymi
ośrodkami polskich skupisk były: Bombaj i Valivade. Delegat TPP pełnił
funkcję polskiego łącznika między tymi ośrodkami a władzami brytyjsko-hinduskimi. Działalność opiekuńcza delegatury koncentrowała się
na pośrednictwie w znalezieniu zatrudnienia i pomocy przy załatwianiu
spraw w urzędach. Opiekowano się też sierotami i młodzieżą kształcącą
się w szkołach angielskich w Bombaju. Na szczególną uwagę zasługuje
pomoc udzielana chorym – wyniszczający, kilkuletni pobyt w sowieckich obozach pracy w połączeniu z tropikalnym klimatem, spowodował
ogromny wzrost liczby zachorowań. Delegatura finansowała leczenie
ciężko chorych i opiekę rekonwalescyjną. Dostarczała potrzebnych lekarstw i witamin.
W 1949 roku, delegatura była ostatnią polską placówką opiekuńczą działającą w Indiach.

Rys. 46. “Kurier Polski” w Bagdadzie, 11 lipca 1943 (Archiwum IJPL)
88 Ibidem, s. 112.
89 Ibidem, s. 113–114.
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III. Delegatury w krajach zamorskich
Działalność Towarzystwa Pomocy Polakom w krajach zamorskich miała zupełnie inny charakter niż w pozostałych delegaturach. Wiązało się to
z warunkami panującymi w tych krajach – nie były one bezpośrednio objęte działaniami wojennymi i w związku z tym były w stosunkowo dużo
lepszej sytuacji gospodarczej niż kraje będące terenem, toczących się walk.
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Delegatura w Nowej Zelandii z siedzibą w Wellington. Delegatura przy
udziale lokalnej społeczności prowadziła akcję pomocy Polsce i ludności polskiej w Europie Zachodniej. Dzięki poparciu udzielonemu przez miejscowe
organizacje społeczne, jak również osoby indywidualne, możliwe było wysłanie około tysiąca paczek indywidualnych do Polski oraz stu skrzyń z odzieżą
do Zarządu Głównego TPP w Londynie.
Delegatura w Chinach otaczała opieką kolonię polską w Szanghaju. W 1947
roku liczyla około 400 osób. TPP w wyjątkowych wypadkach udzielało pomocy
indywidualnej w formie zapomóg gotówkowych osobom ciężko chorym i w podeszłym wieku. Drobnymi dotacjami wspierano działalność Polskiej Misji Katolickiej
i Sekcję Dobroczynną Związku Polaków. W 1948 roku delegat TPP pod zarzutem
szpiegostwa został wydalony z Chin i delegatura zakończyła swoją działalność.90

3. Pomoc Polsce

R

ównolegle z działalnością dobroczynną świadczoną na rzecz Polaków
na obczyźnie Polski Czerwony Krzyż, a następnie Towarzystwo Pomocy
Polakom, prowadził akcję pomocy rodakom w kraju.
Sytuacja polskiego społeczeństwa po zakończeniu II wojny światowej
była bardzo trudna. W wyniku konfliktu zbrojnego życie straciło ponad 6 mi-

Rys. 48. Kalendarzyk żołnierza na rok 1943 (Archiwum IJPL)
Emigracja ludności polskiej do tych krajów dopiero się rozpoczynała, a istniejące skupiska Polaków były niewielkie. Działalność TPP przejawiała się
więc głównie w zjednywaniu miejscowych organizacji społecznych i osób
indywidualnych do akcji udzielania pomocy zarówno materialnej, jak i rzeczowej na rzecz uchodźców w Europie Zachodniej. W późniejszym okresie, wraz z masowymi ruchami przesiedleńczymi do krajów zamorskich,
rozbudowano akcję informacyjną, udzielając nowo przybyłym Polakom porad, pomagając im w zakwaterowaniu, pośrednicząc w załatwianiu pracy
i spraw w urzędach.
TPP w 1949 roku posiadało następujące zamorskie delegatury: w Argentynie z siedzibą w Buenos Aires; w Brazylii z siedzibą w Rio de Janeiro; w Peru
z siedzibą w Limie i w Chile z siedzibą w Santiago; w Kanadzie z siedzibą
w Toronto, w Unii Południowoafrykańskiej z siedzibą w Pretorii; w Australii
z siedzibą w Sydney; w Nowej Zelandii z siedzibą w Wellington. Przez jakiś
czas działały delegatury w Chinach i na Kubie.
Delegatura w Uni Południowoafrykańskiej z siedzibą w Johannesburgu.
Głównym celem działalności delegatury było zdobywanie środków na wysyłkę paczek odzieżowych i z żywnością dla polskich uchodźców w Niemczech.

Rys. 49. Ognisko PCK w Teheranie. Placówka informacyjna (Archiwum TPP)
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lionów polskich obywateli, a poza granicami kraju pozostało około 1,5 miliona
Polaków. Rabunkowa gospodarka okupantów spowodowała ogromne straty
majątkowe, zniszczenie przemysłu i rolnictwa. Polska wyszła z wojny z terytorium mniejszym, okrojonym do 312 tysięcy km²., oddana na ponad czterdzieści lat w sferę wpływów komunistycznej Rosji. Wprowadzenie, na wzór
radziecki, systemu gospodarki podporządkowanej celom politycznym w żaden sposób nie ułatwiło odbudowy zniszczonego wojną kraju.
Zaraz po zakończeniu działań wojennych i przywróceniu komunikacji
z Polską już w sierpniu 1945 roku, londyński Zarząd Główny PCK wysłał
na warszawski adres Polskiego Czerwonego Krzyża pierwszy transport
z pomocą dla najbardziej potrzebujących rodaków. Ponieważ jego odbiór
nie został nigdy potwierdzony, postanowiono kolejne transporty zbiorowe
kierować bezpośrednio do szpitali, sierocińców, zakładów opieki społecznej, jak i do organizacji katolickich, które następnie rozdzielały ją wśród
najbardziej potrzebujących rodzin. Realizowano także indywidualne prośby o pomoc. Wysyłano odzież, obuwie, żywność i lekarstwa. W samym tylko 1947 roku wysłano z Londynu ponad tysiąc paczek do odbiorców indywidualnych.91
Zarząd Główny PCK poprzez swoje delegatury oraz przy pomocy organizacji czerwonokrzyskich innych krajów, w tym szczególnie Czerwonego
Krzyża Szwedzkiego, przekazywał regularną pomoc zarówno finansową, jak
i materialną byłym więźniom obozów koncentracyjnych.92
Na polecenie centrali w Londynie, paczki do Polski wysyłano również
z delegatur. Największą liczba paczek wysyłano z Palestyny, a także z delega-

tury w Nowej Zelandii. Delegatura w Nairobi regularnie przekazywała paczki
odzieżowe do Zakładu dla Niewidomych w Laskach.
Szeroko rozwinięty został system symbolicznej adopcji, polegający na
przejęciu przez poszczególne osoby lub instytucje w krajach zamorskich opieki w formie systematycznego wysyłania pomocy do wybranych w Polsce sierocińców, ochronek, szpitali. Prowadzono również symboliczną adopcję dzieci,
w wyniku której z samej tylko Nowej Zelandii tą formą opieki objęto 184 dzieci.
W tej akcji TPP współpracowało ściśle z polską katolicką organizacją Caritas.
Zdawano sobie sprawę z tego, że choć zorganizowana w ten sposób pomoc zaspokajała tylko w niewielkim zakresie potrzeby, to miała ona ogromne
znaczenie moralne. Rodacy w kraju mieli poczucie, że ich los nie jest obojętny Polakom przebywającym za granicą i że w miarę swoich możliwości
starają się im pomóc.
Niestety, obostrzenia wprowadzone do polskiego prawa celnego oraz podniesione drastycznie opłaty celne zmusiły towarzystwo, w ciągu następnych
lat do znacznego ograniczenia działalności wysyłkowej.

Koszt paczek wysłanych do Polski w latach 1948–1950
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Rys. 50. Schemat ilustrujący koszt paczek wysłanych do Polski w latach
1948–1950
Ibidem, s. 98.
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	Na podstawie rozmowy przeprowadzonej w latach 80. z dr Wandą Półtawską, byłym więźniem niemiec-
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kiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
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4. Wydział Poszukiwań

O

prócz przejętej przez Towarzystwo Pomocy Polakom, prowadzonej przez
Polski Czerwony Krzyż, kartoteki osób zaginionych, zmarłych i poszukiwanych, każda z delegatur prowadziła na podległym sobie terenie działalność
poszukiwawczą obywateli polskich, zarówno wojskowych, jak i cywilnych.
Do 1941 roku akcją poszukiwań objęci zostali Polacy przebywający na
Zachodzie, gdyż Związek Sowiecki nie wyrażał zgody na działalność PCK
na swoim terytorium i nie zmienił swojego stanowiska nawet po podpisaniu paktu polsko-sowieckiego w lipcu 1941 roku. W styczniu 1943 roku
PCK w porozumieniu z rządem RP w Londynie utworzyło Centralne Biuro
Ewidencji (CBE) z siedzibą w Teheranie i rozpoczęto akcję kompletowania
informacji dotyczących ewakuowanych z Rosji żołnierzy i ludności cywilnej. CBE zgromadziło około 230 tysięcy nazwisk obywateli polskich, którzy
zostali ewakuowani z Rosji. Delegatury PCK utworzone w krajach Środkowego Wschodu, Iranie, Iraku, Palestynie, Libanie oraz przy Dowództwie Armii Polskiej na Wschodzie prowadziły w swoim zakresie Biura Poszukiwań
we współpracy z Biurem Poszukiwań Zarządu Głównego PCK w Londynie
i biurami pozostałych delegatur.
Delegatura w Afryce Wschodniej prowadziła imienną kartotekę Polaków,
którzy po ewakuacji ze Związku Sowieckiego znaleźli się na terenie Afryki
Wschodniej, Rodezji, Indii, Nowej Zelandii, Libanu, Palestyny, a nawet Meksyku! W 1947 roku kartoteka ta powiększyła się o informacje dotyczące uchodźców przebywających w osiedlach polskich na terenie Afryki Wschodniej.
Delegatura była również w posiadaniu ankiety personalnej uchodźców obejmującej 18 tys. nazwisk, zawierającej dokładne dane personalne i rodzinne.
Na jej podstawie Główny Inspektorat w Londynie sporządził wykaz rodzin
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wojskowych, będący podstawą ich ewakuacji z Afryki Wschodniej do Wielkiej Brytanii.93 W 1948 roku delegatura ściśle współpracowała z Centralą TPP
w Londynie i Niemczech, z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem w Genewie, Główną Komisją Likwidacyjną Polskich Sił Zbrojnych w Londynie i innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi ewidencje ludności.
W związku z nieustanną migracją i ruchami ludności zaistniała konieczność scentralizowania akcji poszukiwawczej i w 1944 roku rozpoczęła działalność Centrala Poszukiwań Osób Zaginionych i Nieznanych Adresów z siedzibą w Kairze. W 1945 roku Centralne Biuro Ewidencji zakończyło swoją
działalność, przekazując swoje archiwa Centrali Poszukiwań.
Prowadzone przez delegaturę w Niemczech Biuro Poszukiwań i Informacji było w tych pierwszych powojennych latach jedyną polską komórką,
zajmującą się prowadzeniem kartoteki Polaków przebywających i zmarłych na terenie Niemiec. Prowadzono również ewidencję osób wyjeżdżających z Niemiec na emigrację bądź repatriowanych do kraju. 31 grudnia
1949 roku kartoteka obejmowała 262 835 pozycji. Najwięcej pytań o poszukiwania napływało z IRO, następnie z MCK w Genewie i wreszcie z krajów
zachodnich. Zapytania napływały też z samej Polski. W samym tylko 1949
r załatwiono 27 250 spraw. Oprócz tego do czynności biura należało również: a/ dostarczanie rodzinom zmarłych w Niemczech dokumentów zgonu, informacji o miejscu pochowania; b/ odsyłanie rodzinom depozytów
pozostałych po zmarłych; c/ odszukiwanie i doręczanie korespondencji
osobom, które zmieniły miejsce zamieszkania bez podania nowego adresu;
d/ pośrednictwo i pomoc w poszukiwaniu osób w krajach zachodnich, oraz
udzielanie informacji.
Po zakończeniu wojny, groziło niebezpieczeństwo przejęcia kartotek Biur
Poszukiwań znajdujących się w poszczególnych delegaturach przez władze
reżymu warszawskiego. W związku z tym postanowiono, że zostaną one zdeponowane w Centrali PCK w Londynie. W pierwszej kolejności, w 1946 roku
zostały przekazane do Londynu kartoteki delegatury niemieckiej (około 700
tysięcy kart) wraz z archiwum Biura Poszukiwania Rodzin. Kolejno przekazano do Biura Poszukiwań w Londynie kartoteki: z delegatury włoskiej (60 tysięcy kart) i egipskiej (65 tysięcy kart), a następnie z delegatury w Szwecji,
Szwajcarii, Hiszpanii, Libanie, Palestynie i Afryce Wschodniej. Dzięki temu
w Centrali Towarzystwa Pomocy Polakom w Londynie znalazł się unikalny
zbiór danych zawierający 1,3 miliona kart.94
Duże znaczenie miała akcja udzielania informacji o poległych i zmarłych.
W Centrali TPP w Londynie była prowadzona, regularnie aktualizowana kartoteka zmarłych i poległych na obczyźnie w czasie II wojny światowej. Kartoteka zawierała m.in. listę ofiar katyńskich i nazwiska zaginionych jeńców
z obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Dzięki informacjom i zaświadczeniom uzyskanym z TPP, rodziny zmarłych i poległych poza granicami kraju

Rys. 51. Biuro Poszukiwań i Korespondencji PCK, Teheran, 1945 rok (Archiwum TPP)
miały możność uregulowania spraw osobistych, rodzinnych i spadkowych,
oraz starania się o renty czy zapomogi.
W latach 1945–1947 przeprowadzono około 400 000 spraw.95 Do tej pracy
w biurze zatrudnionych było aż 88 osób!96
Antoni Bogusławski w swoim artykule w „Dzienniku Polskim” tak opisywał działalność Biura Poszukiwań: Biuro Poszukiwań jest instytucją niezbędną. Biuro Poszukiwań to jedyny sposób, aby rozproszone przez wojnę rodziny
dowiadywały się wzajemnie o swoich losach i nawiązywały łączność poprzez fronty, żelazne kurtyny, szykany itp. Dzięki kartotece zawierającej ślad
pobytu, służby, czasem zgonu i grobu najbliższych możliwe są postanowienia, akty, prace, wreszcie świadomość, czy ktoś bliski jest jeszcze przy życiu.
Jedyna zaufana poczta rozproszonych poza ojczyzną Polaków.”97
Jednak ciągłe uaktualnianie kartoteki oraz prowadzenie poszukiwań
było czasochłonne i pociągało za sobą ogromne nakłady finansowe. Technika poszukiwań w wielu wypadkach była bardzo skomplikowana, wymagała współpracy wielu organizacji, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, a załatwianie spraw często przeciągało się. Brytyjskie fundusze
wspierające działalność Biura Poszukiwań, po cofnięciu uznania rządowi
95

Dlaczego zlikwidowano Biuro Poszukiwań. [w.:] Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 12 lutego 1948, s. 3.
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Ibidem, s. 117.
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Biuro Poszukiwań jest niezbędne. [w.:] Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza,. Londyn, 14 lutego 1948, s. 3.
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Ibidem, s. 96–97.
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Antoni Bogusławski, Biuro Poszukiwań [w.:] Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 16 marca 1948, s. 3.
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polskiemu, skończyły się, a starania o otrzymanie dotacji z innych źródeł
nie powiodły się.
Trudna sytuacja finansowa TPP w początkowych latach działalności,
wymogła na Towarzystwie decyzję o zlikwidowaniu z dniem 31 marca 1948
roku Biura Poszukiwań.98 Podana do publicznej wiadomości decyzja, wywołała wiele protestów wyrażonych na łamach polskiej prasy w Londynie.
W „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” ukazały się artykuły pod wiele
znaczącymi tytułami: „Dlaczego zlikwidowano Biuro Poszukiwań?” 99 „Biuro
Poszukiwań jest niezbędne. Czy uczyniono wszystko, aby je utrzymać?” 100
Na posiedzeniu zarządu 21 kwietnia 1948 kierowniczka Biura Poszukiwań,
Maria Ponikiewska, złożyła propozycję prowadzenia biura przez jedną osobę. Zarząd uznał jednak, że praca biura prowadzona w ten sposób nie będzie
mogła być efektywna i decyzję swoją, zlikwidowaniu biura utrzymał w mocy.
Kartoteki zabezpieczono i złożono w Archiwum TPP.

fachowych kursów prowadzonych
przez spółkę Towarzystwa Art.&Home. Otrzymywano również pewne
sumy przeznaczone na specyficzny cel, jak np. na pomoc Polakom
w Niemczech. Ale nawet otrzymywane tą drogą fundusze drastycznie malały. Dla porównania, w 1948
roku wynosiły one prawie 14.000
funtów, a w 1949 roku już tylko
1,564 funtów. 103 104 TPP pozbawione
dotacji rządu polskiego na uchodźstwie musiało wypracować fundusze na budżet własną działalnością
gospodarczo-handlową.
Aby nie naruszać podstaw majątkowych TPP i w konsekwencji nie dopuścić do zlikwidowania Towarzystwa
poprzez zużycie jego majątku, konieczne było pozyskanie dochodów z innych
źródeł, najlepiej z rentownych inwestycji przynoszących regularne zyski.
Pewne dochody przynosiły prowadzone przez TPP placówki gospodarcze, w tym: hotel Shellbourne, ap- Rys. 52. Ulotka reklamowa
teka, biuro sprzedaży i wysyłki paczek
informująca o formach
oraz przedsiębiorstwo transportowe.
działalności prowadzonej
Dochody uzyskiwano także z prowaprzez TPP (Archiwum TPP)
dzonych sklepików, kantyn i klubów
w obozach oraz Domach Polskich i klubów w ośrodkach miejskich.

5. Finansowe podstawy działalności
Towarzystwa Pomocy Polakom

M

imo postanowień Rady Głównej PCK, z listopada 1946 roku, o przekazaniu całego majątku Towarzystwu, przekazanie darowizny opóźniało
się. W styczniu 1947 roku zwłoka ta budziła na tyle poważne zaniepokojenie
Głównej Komisji Rewizyjnej PCK, że uważała ona że: w świetle niektórych
posunięć administracji warszawskiej zachodzić może obawa utraty majątku
PCK” i pragnęła „przyspieszyć ostateczne przelanie majątku Polskiego Czerwonego Krzyża na Relief Society for Poles proponując odbycie specjalnej
konferencji, która by zdecydowała o możliwie bezzwłocznym wykonaniu [...]
uchwały Komisji Rady Głównej oraz usunęła wszelkie – nie zawsze zrozumiałe – przeszkody stojące na drodze do tego celu.101
Ale nawet przejęcie majątku PCK przez Towarzystwo Pomocy Polakom, niestety, nie było wystarczające, aby pokryć koszty prowadzonej
przez organizację rozległej działalności. Ustały regularne dotacje przewidziane dotąd w budżecie rządu polskiego na uchodźstwie. Na początku
działalności, do roku 1949, Towarzystwo otrzymywało jeszcze niewielkie dotacje z brytyjskiego Ministry of Health, z polskiego Ministerstwa
Edukacji, drobne wpłaty z funduszy wojskowych, czy angielskich organizacji. Np. FANY 102, przyznało w 1947 roku 500 funtów na organizację
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 7 stycznia 1948.
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Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 12 lutego 1948, s. 3.
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Antoni Bogusławski, Biuro Poszukiwań [w.:] Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 16 marca 1948, s. 3.
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List Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Czerwonego Krzyża do Rady Głównej PCK 9 stycznia 1947.
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Nieruchomości
Wszystkie otrzymywane tą drogą środki finansowe nie były jednak
wystarczające na pokrycie kosztów działalności TPP. Redukując bieżące
wydatki administracyjne, sprzedając z nadwyżką niewykorzystywane już
w pełni domy towarzystwa w Glasgow i Paryżu oraz inwestując część funduszy własnych, zarząd postanowił w 1949 roku zakupić trzy nowe nieruchomości: dwie w Birmingham i jedną w Londynie.
W związku z tymi posunięciami pod koniec 1949 roku TPP posiadało następujące nieruchomości:
1. Londyn – 34 Belgrave Square, SW1, siedziba biura organizacji;

	FANY – First Aid Nursing Yeomanry. Brytyjska formacja kobieca powstała w 1907 roku dla niesienia pomocy sanitarnej w czasie wojny. FANY była również używana do celów wywiadowczych. W 1999 roku,
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 24 IX 1947.

nazwa została zmieniona na Princess Royal’s Volunteer Corps
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Relief Society for Poles, Sprawozdanie z działalności w roku 1949, Londyn 1950, s. 32.
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2. Londyn – 48 Wilton Crescent, SW1, lokal prowadzonej przez TPP przychodni lekarsko-dentystycznej;
3. Londyn – 18 Eccleston Street SW1, pomieszczenie apteki;
4. Londyn – 1-3 Lexham Gardens W8 – Shellbourne Hotel;

Rys. 54. Papier z nagłówkiem hotelu Shellbourne. (Archiwum TPP)
5. Londyn – 36, Hugh Street SW1 – Dom noclegowy;
6. Edinburgh – 58 Dalkeith Road – Dom Polski;
7. Birmingham – 112 i 124 Gravelly Hill – Dom Polski;
Przedsiębiorstwa
Oprócz nieruchomości, TPP posiadało sieć różnych przedsiębiorstw. TPP
jako organizacja charytatywna podlegała pewnym ograniczeniom statutowym dotyczącym działalności komercyjnej.
Z tego względu niektóre z przedsiębiorstw Towarzystwa działały na zasadzie samodzielnych spółek. W związku z tym nie podlegały one przepisom
regulującym działalność organizacji dobroczynnych. Akcje tych przedsiębiorstw pozostawały wyłączną własnością TPP.

Rys. 53. Wysyłka paczek (Archiwum TPP)

66

Rys. 55. Magazyny TPP (Archiwum TPP)

67

Spieszmy z pomocą

U progu działalności Towarzystwa Pomocy Polakom (1945–1950)

Do przedsiębiorstw w bezpośrednim zarządzie TPP należały:
1. Kantyna – znajdująca się w budynku przy 34 Belgrave Square w Londynie.
Wydawano w niej tanie obiady i kolacje, a studenci i inwalidzi korzystali
ze specjalnych zniżek;
2. Biuro Sprzedaży i Wysyłki Paczek – również mieszczące się w tym samym budynku przy 34 Belgrave Square w Londynie, wysyłało paczki do
kraju, po cenach pokrywających tylko koszty własne;
3. Hotel Shellbourne – zajmujący domy należące do towarzystwa, posiadał
bardzo przydatną do prowadzenia baru i sprzedaży papierosów koncesję
alkoholową i tytoniową;
4. Hurtownia Tytoniowa Towarzystwa była jedyną polską, hurtownią wyrobów tytoniowych w Wielkiej Brytanii. Zaopatrywała w papierosy głównie
placówki własne Towarzystwa, a więc Domy Polskie oraz sklepiki i kantyny. Dostarczała także papierosy i tytoń polskim hostelom, instytucjom
i zakładom w Londynie, a przez Centralę Handlową SPK domom i placówkom kombatanckim. Eksportowała również papierosy do delegatury w Niemczech, która zaopatrywała formacje CMLO i CMWS działające
w ramach brytyjskiej armii okupacyjnej.
Do przedsiębiorstw, które były wydzielone ze względów statutowych zaliczały się:
1. Resofopo – spółka towarzystwa, która była właścicielem apteki przy
18 Eccleston Street w Londynie. Spółka prowadziła dwa działy: a) likwidację magazynów sanitarnych TPP oraz b) aptekę. W ramach likwidacji
magazynów prowadzono rozprzedaż towarów, których specyficzne przeznaczenie wojskowe straciło przydatność w warunkach pokojowych. Były
to między innymi: zestawy polowe czy lekarstwa i opatrunki dla rannych.
Pozostałe materiały zostały wysłane do Polski. Część przekazano do dyspozycji organizacji Caritas i delegatur w Niemczech, Francji i Belgii. Nie-

stety ceny uzyskiwane ze sprzedaży tych produktów nie były wysokie ze
względu na ich ograniczoną przydatność oraz nadmiar tych towarów na
rynku. Większość jednostek wojskowych starała się w tym czasie pozbyć
swoich zapasów, prowadząc wysprzedaże, tzw. War surplus stocks.
Lepiej natomiast prosperowała apteka prowadząca sprzedaż lekarstw,
preparatów leczniczych oraz artykułów drogeryjnych. Posiadała ona ponadto, przynoszący dochód, dział wysyłki paczek z lekarstwami do Polski,
przeważnie realizując recepty nadsyłane z kraju;
2. Firma Art. And Home Trading Ltd. przy 181-3 Knightsbridge w Londynie,
oprócz działalności produkcyjno-handlowej prowadziła również kursy zawodowe.
3. TPP założyło i prowadziło również przedsiębiorstwo przewozowe – Short
Transport Ltd. Jako jedyna polska firma transportowa, posiadając licencję
przewoźnika typu „B”, obsługiwała Polaków i polskie instytucje zarówno
na terenie Londynu, jak i w obozach PKPR, stosując stawki niższe od oficjalnych taryf angielskich, zapewniała tanie usługi transportowe.
Mimo dużych wydatków, delegatury dzięki poczynionym inwestycjom
były w zasadzie samowystarczalne finansowo. Wyjątek stanowiła delegatura
we Francji, która nigdy nie była samowystarczalna, a inwestycje niestety, nie
dały spodziewanych rezultatów. Wynikało to ze stosunków gospodarczych
i przepisów administracyjnych związanych ze specyficznymi miejscowymi francuskimi stosunkami. Dużą pozycję w budżecie delegatur stanowiły
dochody ze sprzedaży, pochodzących z własnej fabryki tytoniowej towarzystwa, papierosów w ramach akcji „welfare” dla członków CMWS i CMLO.

Rys. 56. Ulotka reklamowa Apteki prowadzonej przez TPP (Archiwum IJPL)
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ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA
W LATACH 1950–1980

W

latach 50. ruchy migracyjne i uchodźcze osiągnęły już względną stabilizację. Spowodowało to zmiany w kierunkach działalności organizacji
dobroczynnych. Do czynników mających największy wpływ na działalność
Towarzystwa Pomocy Polakom należało:
1. Zakończenie z dniem 30 czerwca 1950 roku105 udzielania przez International Refugee Organisation (IRO) świadczenia pomocy materialnej uchodźcom w krajach, gdzie prowadziło działalność TPP, w tym na terenie Niemiec, gdzie w 1951 roku wciąż przebywało przeszło 50 tysięcy Polaków;
3. Napływ uchodźców zza żelaznej kurtyny;
4. Zmniejszanie ofiarności społeczeństw zachodnich na cele polskie;
5. Prawie zupełne ustanie pomocy świadczonej w latach ubiegłych przez
polskie instytucje i organizacje, mające swe centrale w Londynie;
6. Utrata niezależności organizacji charytatywnych w Polsce;
7. Stabilizacja warunków życiowych większości Polaków w krajach osiedlenia.

Po likwidacji IRO i cofnięciu międzynarodowej pomocy dla uchodźców,
która pod koniec lat 50. właściwie ustała całkowicie, niewielkie w stosunku
do potrzeb fundusze, jakimi dysponował Wysoki Komisarz do spraw Uchodźczych przy ONZ106, nie zostały nawet w części wykorzystane na opiekę nad wojennymi uchodźcami z krajów spoza żelaznej kurtyny, przebywającymi od lat
na zachodzie Europy. Taki obrót sprawy zdał pozostałe na kontynencie masy
uchodźcze na własne siły lub na opiekę społeczną krajów ich pobytu. Również
rozmiar pomocy udzielanej tym uchodźcom przez polskie organizacje nie tylko się nie zwiększył, ale również uległ drastycznym ograniczeniom. Niepozbawione znaczenia okazały się również ujawniane silniej niż poprzednio, dążenia asymilacyjne krajów pobytu uchodźstwa polskiego. Wszędzie, gdzie tylko
zostały przygotowane akcje asymilacyjne, ustawały jakiekolwiek ułatwienia
okazywane poprzednio organizacjom społeczno-opiekuńczym.
Brak dotacji ze źródeł publicznych i ofiarności społecznej, zmusił TPP do
oparcia działalności dobroczynnej wyłącznie na dochodach własnych. Na105
106

Sprawozdanie z działalności w r. 1950, Relief Society for Poles, Londyn 1950, s. 5.
	Urząd Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźczych został powołany przez Zgromadzenie Ogólne

leży tu podkreślić, jako zjawisko raczej wyjątkowe, dalszą ofiarność na cele
polskie ze strony miejscowych społeczeństw w Kanadzie i Nowej Zelandii.
Fakt opanowania przez czynniki reżymowe największej w kraju organizacji charytatywnej Caritas spowodował również duże zahamowanie dopływu pomocy z Zachodu wysyłanej do Polski w latach ubiegłych, bardzo często w formie dużych transportów. Władze PRL pozbawiły również autonomii
warszawski PCK, a przejmując jego majątek, uniemożliwiły mu prowadzenie
działalności w zakresie opiekuńczym i leczniczym. Wobec stanowiska reżymu warszawskiego możliwości niesienia pomocy zbiorowej dla Polski zostały prawie całkowicie udaremnione.107
W tej zmienionej sytuacji działalność Towarzystwa Pomocy Polakom
w latach 1950–1980 można podzielić na:
1. Działalność na terenie Wielkiej Brytanii,
2. Działalność prowadzoną za pośrednictwem delegatur i placówek TPP:
a) w krajach europejskich o licznych wciąż uchodźczych skupiskach Polaków (Niemcy, Francja, Belgia),
b) w krajach europejskich o małej liczbie Polaków,
c) w krajach zamorskich,
3) oraz pomoc udzielaną bezpośrednio rodakom w Polsce.

1. Działalność na terenie Wielkiej Brytanii
Opieka nad chorymi
W zasadzie w latach 50. większość osób zdolnych do pracy znalazła zatrudnienie, niestety była to przeważnie praca fizyczna, poniżej ich możliwości
i wykształcenia. Osoby niezdolne do pracy mogły na równi z Brytyjczykami
korzystać z opieki udzielanej przez państwo, świadczonej za pośrednictwem
National Assistance Board.108 Mimo to, wciąż wielu Polaków z trudnością radziło sobie z załatwieniem otrzymania odpowiednich świadczeń. Często powodem tego była słaba znajomość języka angielskiego. Stąd też towarzystwo
prowadziło w tym czasie akcję udzielania informacji i interwencji u władz,
pomagając potrzebującym otrzymać świadczenia, do których byli uprawnieni.
W szczególnie trudnym położeniu byli chorzy, którzy mimo, że mieli wszelkie
możliwości korzystania z brytyjskiego bezpłatnego systemu służby zdrowia,
często z powodu braku znajomości języka i przepisów nie umieli skorzystać
z przysługujących im praw. Trzeba sobie zdać sprawę z faktu, że emigracja
zamorska objęła głównie osoby młodsze, przez co siłą faktu uległa w Wielkiej
Brytanii procentowemu zwiększeniu liczba osób starszych i niezdolnych do
pracy. Odsetek osób niezdolnych do pracy wynikał z szeregu przeżyć i okolicz-

14 grudnia 1950 roku, zastępując działającą w latach 1947–1952 Międzynarodową Organizację Uchodźców
i jeszcze wcześniejszą Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy (1943–1947).
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Urząd został upoważniony do prowadzenia i koordynacji działań międzynarodowych na rzecz ochrony
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uchodźców i rozwiązywania związanych z tą kwestią problemów na całym świecie.

70

Sprawozdanie z działalności w roku 1950, Relief Society for Poles, Londyn 1951, s. 3.
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opieki społecznej.
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ności, jakich doświadczył naród polski podczas II wojny światowej. Między innymi pobyt w sowieckich łagrach, w niemieckich obozach koncentracyjnych,
w obozach jenieckich, na zesłaniach, przy pracy przymusowej, przeżycia na
frontach i odniesione rany, pobyt w ciężkich, wręcz ekstremalnych warunkach
klimatycznych, i to zarówno w polarnym klimacie Rosji, jak też w tropikach
Indii i Afryki. Do tego doszły cierpienia moralne spowodowane faktem utraty
niepodległości i troską o najbliższych pozostawionych w kraju.
W związku z prawem Polaków do korzystania z pomocy i opieki w ramach
brytyjskiego systemu ubezpieczeń i brytyjskiej opieki społecznej, pomoc materialna świadczona przez TPP ograniczała się w tym czasie w zasadzie tylko
do wyjątkowo ciężkich przypadków, w których niezbędne było uzupełnienie
przez polskie czynniki oficjalnych świadczeń.
Pozytywnym zjawiskiem, ogromnie usprawniającym możliwości pomocy, było zacieśnienie współpracy polskich instytucji i organizacji zajmujących się zagadnieniem opieki społecznej na terenie Wielkiej Brytanii.
W tym celu w roku 1948 powołana została do życia Komisja Koordynacji
Opieki Społecznej przy Zjednoczeniu Polskim. Komisja ta uzgodniła działalność opiekuńczą wchodzących w jej skład organizacji,109 które określiły między sobą zakres kompetencji i ustaliły zasady współpracy w dziedzinach,
które były realizowane wspólnym wysiłkiem.110
Sekretariat komisji prowadzony był w biurze TPP, które również udzielało
bezpłatnie lokalu dla opiekunów społecznych komisji, a także ponosiło z własnych funduszy wydatki administracyjne sekretariatu.
Opieka nad chorymi sprawowana przez Sekretariat Komisji Koordynacji
polegała na:
1. Odwiedzaniu chorych w czasie ich choroby i rekonwalescencji zarówno
w szpitalach, jak i w domach,
2. Służeniu za tłumaczy przy badaniach lekarskich, zabiegach i załatwianiu
spraw z administracją szpitali,
3. Załatwianiu spraw osobistych chorych,
4. Dostarczaniu prasy i książek polskich,
5. Opiniowaniu i kierowaniu spraw chorych do właściwych urzędów polskich instytucji i organizacji, na interwencjach w urzędach brytyjskich,
6. Zawiadamianiu właściwego duszpasterza w razie ciężkiej choroby,
7. Przekazywaniu danych o zmarłych, zawiadamianiu rodzin i ewentualnie
załatwianiu spraw spadkowych.
Akcją opieki nad chorymi były objęte przede wszystkim szpitale na terenie Londynu i najbliższych okolic. W poszczególnych wypadkach wyjeżdżano też do odleglejszych szpitali. Na ogół jednak sprawy z terenu przekazywano do załatwienia lokalnym kołom SPK, Związkowi Inwalidów Wojennych,

Związkowi Rzemieślników i Robotników Polskich, placówkom TPP i parafiom. Większość szpitali wizytowano regularnie w określone dni, niektóre
tylko w dni świąteczne. Przedstawiciele komisji również zawsze reagowali
na każde nagłe wezwanie. W okresie świątecznym chorzy Polacy w szpitalach otrzymywali paczki świąteczne. W akcji świątecznej brały również
udział katolickie organizacje angielskie.
Koszty działalności komisji pokrywane były z udziałów polskich instytucji
i organizacji, które wchodziły w skład komisji, oraz dotacji z Polish Resettlement
Fund, przekazywanych za pośrednictwem Funduszu Społecznego Żołnierza.
TPP nadal prowadziło przychodnię lekarską i przychodnię dentystyczną,
które początkowo mieściły się przy 48 Wilton Crescent, London SW1, a następnie po cofnięciu licencji na prowadzenie tej działalności w sierpniu 1951 roku
przeniesione zostały na 47 Rutland Gate, London SW7.111 Jakkolwiek system
bezpłatnego leczenia w Wielkiej Brytanii w zasadzie zaspokajał potrzeby
w tym zakresie, to jednak w praktyce okazywało się, że wciąż ze względu na
trudności językowe i przyzwyczajenie do odmiennego podejścia polskiego lekarza do pacjentów konsultacje z polskimi lekarzy były wciąż bardzo potrzebne. W prowadzonej przez TPP przychodni lekarskiej pacjentów przyjmowali
lekarze polscy działający w ramach brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej,
zarówno lekarze pierwszego kontaktu, jak i specjaliści zarejestrowani i wolno praktykujący, w tym: okuliści, ginekolodzy, chirurdzy, stomatolodzy i inni.
W przychodniach istniała możliwość przeprowadzenia badań specjalistycznych i wykonania drobnych zabiegów. W samych tylko latach 1949–50 przeciętnie z przychodni korzystało 75 pacjentów dziennie.112
Domy Polskie TPP w osiedlach
Jednym z ważniejszych w ramach opieki niematerialnej zadań było tworzenie w miejskich ośrodkach przemysłowych w Wielkiej Brytanii, w miej-

Rys. 57. Front budynku hostelu w Credenhill (Archiwum TPP)
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pomocy materialnej w formie odzieży, bezpłatnych posiłków i noclegów. Inwalidzi wojenni i studenci zawsze mogli skorzystać w domach ze zniżek.
W latach 50. czynne były następujące Domy Polskie TPP:
– Dom Polski w Edingburghu przy 58 Dalkeith Road (zamknięty w kwietniu
1950 roku);
– Dom Polski w Plymouth, 6 Windsor Terrace, Plymouth, Devon (ze względu
na malejące w późnych latach 60. zainteresowanie działalnością tej placówki, prowadzono rozmowy o przekazanie domu Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej. Sprzedaż nie doszła do skutku. W 1970 roku na skutek
planów lokalnych władz angielskich wyburzenia budynku, dom został zamknięty, a towarzystwo otrzymało odpowiednie odszkodowanie);113
– Dom Polski w Manchesterze, 59/61 Howard Street, Salford 5, Lancashire
(zamknięty w sierpniu 1951 roku);
– Dom Polski w Leek, Ball Haye Hall, Leek, Staffotshire (zamknięty w październiku 1951 roku).
Domy w Manchesterze i w Leek były prowadzone na zasadach dzierżawy
i po zmianach warunków dzierżawy nie było możliwości prowadzenia dalszej ich działalności.

Rys. 58. Ulotka reklamowa hotelu prowadzonego przez TPP (Archiwum TPP)
scach, gdzie osiedlały się większe grupy Polaków, Domów Polskich. Jako
ośrodki polskiego życia społecznego, miały za zadanie skupiać miejscową
Polonię. W domach udzielano bezpłatnie pomieszczeń na siedziby miejscowych polskich organizacji społecznych. Tu odbywały się zebrania, odczyty,
obchody, zabawy oraz wszelkiego rodzaju imprezy towarzyskie i kulturalne.
W domach prowadzone były też świetlice, kluby, czytelnie, wypożyczalnie
książek itp. Z czasem stawały się centrami polskiego życia towarzyskiego
i kulturalnego w danym środowisku.
Domy często też prowadziły pensjonaty dla samotnych i potrzebujących
szczególnej opieki (inwalidzi, ociemniali). Tu mogli również znaleźć tani
nocleg przyjezdni. Wszystkie domy zaopatrzone były w stołówki i bufety,
czynne w czasie organizowanych w ich siedzibach imprez, świąt, wieczerzy wigilijnych, święconek, wieczorków dla dzieci, mikołajek i andrzejek.
W Domach w Birmingham i Leeds czynne były boiska gier sportowych. Kierownicy domów, względnie ich referenci prowadzili akcję świadczenia usług
w formie interwencji u władz i instytucji na rzecz Polaków, pomocy w redagowaniu pism i podań, występowania w charakterze tłumaczy. Prowadzono
akcję opieki nad chorymi przebywającymi w szpitalach brytyjskich. Współpracowano z duszpasterstwem i innymi organizacjami społecznymi w celu
oferowania jak najlepszej pomocy. W wyjątkowych przypadkach udzielano
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– Dom Polski w Birmingham – „Orzeł Biały”, 122, 124, 126 Gravelly Hill, Erdington, Birmingham 23. Dom ten złożony był z trzech przylegających do
siebie nieruchomości i został przebudowany kosztem 250 tysięcy funtów
zgodnie z wymogami brytyjskich władz samorządowych dotyczących
domów opieki (Residental Care Home). Znajdowało się tam miejsce dla
18 starszych osób;
– Dom Polski w Nottingham 650 A, Woodborough Road, Nottingham (zamknięty w jesieni 1952 roku);
– Dom Polski w Leeds,194, Chapeltown Road (prowadzony przez TPP od listopada 1951 roku);
– Credendhill Hall Hostel został zarejestrowany przez lokalne władze w zgodzie z NAB Act and the Health Act jako dom opieki nad osobami umysłowo chorymi.114 Dzięki tej rejestracji otrzymano dotację z Brytyjskiego
Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, co spowodowało, że polscy
rezydenci mogli płacić mniej, za mieszkanie i wyżywienie.115
– Domy noclegowe w Londynie, 36 Hugh Street, London, SW1 (Cedar Guest
House i Alexander House Hotel)
Domy noclegowe w Londynie miały nieco inny charakter niż pozostałe
Domy.
113

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu TPP z 15 października 1969 i 8 kwietnia 1970.
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Archiwum TPP, Protokoły z posiedzeń Zarządu z 1975 i 22 października 1976.
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Przeznaczeniem ich było udzielanie tanich noclegów Polakom (mężczyznom),
przyjeżdżającym do Londynu i tym, którzy przejściowo pozostawali bez miejsca
do mieszkania (utrata mieszkania, wyjście
ze szpitala).
Do domu tego kierowały również na noclegi w ramach akcji opiekuńczej inne polskie
organizacje społeczne, np. Fundusz Społeczny Żołnierza, Związek Inwalidów Wojennych,
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i inne).116 Osoby korzystające z domu poza noclegami otrzymywały też jeden posiłek, przeważnie było to śniadanie. Mogły korzystać
ze świetlicy. Kierownictwo domu służyło
pomocą i wskazówkami, niejednokrotnie inRys. 59. Krystyna Skarbek
terweniując na rzecz pensjonariuszy u władz
(domena publiczna)
zarówno instytucji brytyjskich, jak i polskich.
W czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy urządzano wspólne posiłki.
Oprócz wyżej wymienionych domów i hosteli własnością towarzystwa
był hotel Shellburne. Prowadzony od 1949 roku, po latach intensywnego wykorzystania wymagał już kapitalnego remontu. W maju 1972 roku na zebraniu zarządu członkowie wyrazili zgodę na użycie wszystkich dochodów na
rozbudowę hotelu i po otrzymaniu117 we wrześniu 1972 roku zgody na przebudowę parteru i suteryny rozpoczęto prace renowacyjne w hotelu.118 Zaraz po
odnowieniu, w 1978 roku hotel przynosił duże zyski.119
Warto tu wspomnieć, że w hotelu tym zatrzymywała się wielokrotnie
Krystyna Skarbek – polska agentka brytyjskiej tajnej służby wywiadu Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE). Niestety, podczas jednego ze swoich
pobytów w hotelu, została zamordowana w czerwcu 1952 roku.
Foxley – Anglo-Polish Housing Estate, Hut 2/24, koło Hereford.
W związku z rozbudową przemysłu w rejonie Hereford i możliwością zatrudnienia w najbliższej okolicy większej liczby Polaków, władze angielskie
zwróciły się do TPP z propozycją prowadzenia hostelu. W 1951 roku rozpoczęto prace przy organizowaniu hostelu dla samotnych. Otwarcie hostelu nastąpiło w kwietniu 1952 roku Dał on pomieszczenie dla kilkudziesięciu osób,
a w lecie przyjmowano tu również letników.
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Fundusz Społeczny Żołnierza organizacja założona w 1944 roku przez żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na

Zachodzie. Fundusz wspierał działalność Delegatury TPP w Niemczech, a w latach 1948-1985, z tego Funduszu
wysyłano do Polski paczki i niewielkie sumy pieniężne.
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Placówki TPP w osiedlach
Z dala od miast, często na terenie dawnych
obozów wojskowych, powstawały osiedla mieszkaniowe. Skutkiem tego,
że w większości położone
były one z dala od miast
i nie miały dogodnych
połączeń komunikacyjnych, mieszkańcy ich
pozbawieni byli dostępu do wielu form życia
społeczno-kulturalnego.
Przed TPP stanęło zadanie
zorganizowania
życia kulturalno-towarzyskiego, a także pomoc
w zaopatrzeniu w pro- Rys. 60. Dokument potwierdzający sprzedaż
dukty pierwszej potrzeby.
należącego do TPP domu w Brandon
W ścisłej współpracy
(Archiwum TPP)
z zarządami osiedli i za
zgodą władz brytyjskich TPP prowadziło w tych osiedlach sklepiki i kantyny.
Umożliwiały one mieszkańcom nabywanie na miejscu w godzinach wolnych
od pracy wszelkich niezbędnych artykułów, a zwłaszcza żywności. Ta forma
działalności placówek spotykała się zawsze z bardzo pozytywną oceną ze
strony mieszkańców osiedli.
Placówki te miały także spełniać zadanie jako ośrodki życia społecznego
i towarzyskiego. Podobnie jak poprzednio Domy, tak teraz placówki prowadziły: kluby, świetlice, czytelnie czasopism i wypożyczalnie książek. Współdziałały i często inicjowały organizację obchodów, odczytów, koncertów
i zabaw, przedstawień, projekcji filmów. Współpracowały i udzielały pomocy
w organizowaniu i prowadzeniu nauczania dzieci przedmiotów ojczystych.
Bardzo ważną częścią działalności była również pomoc mieszkańcom osiedli w zakresie udzielania porad, pomocy w pisaniu podań, tłumaczeniu itp.
Było to tym ważniejsze, że w osiedlach, w przeciwieństwie do miast, Polacy
nie mieli możliwości korzystania z pomocy zawodowo trudniących się tym
osób czy też biur organizacji społecznych.
Placówki TPP czynne były w następujących miejscowościach:
– N.A.B. Housing Estate Daglingworth koło Cirencester, Gloustershire 120
– Five Oaks Housing Estate, koło Billinghurst, Sussex
120

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 13 kwietnia 1961.
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Rys. 61. C
 entrala TPP w Londynie. Biura Referatu Kulturalno-Oświatowego
(Archiwum TPP)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hodgemoor Housing Estate koło Amersham, Buckinghamshire
Lilford Camp, Technical School, koło Oundle, Northantshire
Anglo-Polish Housing Estate London Road, Brandon, Suffolk
Polish Housing Estate, Petworth, Sussex
Housing Estate Strood Park, koło Horsham, Sussex
Weeting Hall Housing Estate, koło Brandon, Suffolk121 122
Burton on the Wolds Housing Estate, koło Loughborough, Leicestershire123
Mepal Housing Estate, koło Ely, Cambridgeshire
Sibson Airfield Camp, Wansford124

Najdłużej działały placówki w: Ely do końca 1951 roku, następnie placówka
w Cirencester zamknięta w 1961 roku oraz placówki w Brandon i Loughborough – obie sprzedane w 1974 roku.
Poza świadczeniami bezpośrednio związanymi z działalnością placówek,
TPP wpłacając w formie dotacji pewne kwoty, wspierało miejscowe cele społeczne, popierając działalność edukacyjną, organizacje sportowe oraz przedstawienia teatralne.

Akcja kulturalno-oświatowa
Oprócz działalności prowadzonej przez domy i placówki TPP w osiedlach,
Towarzystwo Pomocy Polakom wspierało organizację odczytów, koncertów,
akademii i tzw. żywych dzienników. Oprócz prowadzonych przez TPP własnych punktów bibliotecznych na terenie Wielkiej Brytanii, towarzystwo
przekazywało książki w formie darów dla polskich organizacji w Wielkiej
Brytanii, w tym dla Związku Harcerstwa Polskiego, Polish Research Centre,
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Książki przekazywano również do
Delegatur TPP i do Polski, a także dla indywidualnych osób.
Od 1952 roku w ośrodkach poza Londynem, a zwłaszcza w osiedlach
TPP, inicjowano i popierano akcję nauczania przedmiotów ojczystych.
Nauką objęto zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i przedszkolnym.
Z inicjatywy TPP powstawały komitety i koła rodzicielskie sprawujące
bezpośrednią pieczę nad kursami. TPP subsydiowało też wydawane przez
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii czasopismo dla dzieci i młodzieży pt. „Dziatwa”.125
Inną formą pomocy świadczonej przez TPP było członkostwo w różnych polskich organizacjach społecznych. Płacone przez towarzystwo
roczne składki członkowskie wspierały ich działalność. M.in. TPP już
w 1950 roku zostało członkiem Instytutu Polskiego i Muzeum im., gen. Sikorskiego.126 127 Kolejną składkę założycielską TPP zapłaciło w roku 1965
Polskiemu Ośrodkowi Społeczno-Kulturalnemu POSK, wpłacając składkę
w wysokości 10.00 funtów128, a w 1967 roku zostało członkiem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.129
Z innych dotacji Towarzystwa można wymienić: wpłatę na Dom Aktora organizowanego przez Związek Artystów Scen Polskich za Granicą,130 131
subwencję udzieloną Związkowi Pisarzy Polskich132 na cele Domu Pisarza
w Londynie133, fundusze przekazane na odnowę kościoła Polskiej Misji Katolickiej na Devonii, dotacją przekazaną do Katyń Memorial Fund134, na budo-

125

	Archiwum TPP, Protokół posiedzenia Zarządu TPP z 2 września 1952; z dnia 23 lipca 1952; z 5 listopada
1954, s. 2.
Archiwum TPP, Protokół posiedzenia Zarządu z 18 października 1950, s. 2.

126
127

	Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (IPMS), powstała w maju 1945 roku, polska placówka kulturalna w Wielkiej Brytanii, stawiająca sobie za cel gromadzenie, opiekę, opracowanie naukowe oraz udostępnianie archiwów polskiego rządu na uchodźstwie i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Archiwum TPP, Protokół posiedzenia Zarządu z 22 grudnia 1965.

128

Archiwum TPP, Protokół posiedzenia Zarządu z dnia 9 listopada 1966; z 21 grudnia 1966, s. 2.

129
130

	Związek Artystów Scen Polskich za Granicą (ZASP), organizacja powstała w 1942 roku, na emigracji, skupiający aktorów, reżyserów, muzyków, kompozytorów i ludzi teatru.
Archiwum TPP, Protokół posiedzenia Zarządu z 3 grudnia 1951, s. 2.

131
121

Relief Society for Poles, Sprawozdanie z działalności w roku 1950, s. 8.

122

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 28 marca 1974.

123

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 28 marca 1974.

133

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 7 maja 1953.

124

Relief Society for Poles, Sprawozdanie z działalności w roku 1951, s. 9.

134

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z lipca 1972, s. 3.
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	Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, działający od 1946 roku, skupia pisarzy pochodzenia polskiego,

132

działających poza granicami Polski.
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wę Pomnika Katyńskiego135. Wspierano finansowo Domy Opieki w Penley136
i Laxton Hall, a do Domu Spokojnej Starości ks. Staniszewskiego137 podarowano książki pozostałe po likwidacji czytelni i biblioteki TPP w Londynie
w grudniu 1968 roku Zgromadzeniu Księży Marianów w Hereford, prowadzącemu dom i opiekę duszpasterską wśród okolicznych Polaków, podarowano
100 kocy i 20 składanych stolików.138
Właściwie trudno byłoby znaleźć akcję lub jakąkolwiek działalność emigracyjną, której TPP w jakiś sposób by nie popierało.

2. Działalność prowadzona za pośrednictwem delegatur
i placówek TPP

W

1950 roku, jak już zostało wspomniane, nastąpiło zakończenie pomocy
materialnej udzielanej Polakom przez IRO. Z jednej strony przyspieszyło to emigrację do krajów zamorskich, ale z drugiej pogorszyło stan tych,
którzy z przyczyn od siebie niezależnych (wiek, zdrowie, liczna rodzina itp.)
do emigracji się nie nadawali i musieli pozostać na miejscu.
Działalność towarzystwa w tym okresie polegała na:

– bezpośrednim rozdawnictwie pomocy w naturze, zapomóg gotówkowych
i świadczeń za pomocą zakładów takich jak: schroniska, ośrodki zdrowia,
kantyny;
– pomocy świadczonej w formie porad, interwencji, obrony prawnej, akcji
informacyjnej i poszukiwawczej;
– akcji kulturalno-oświatowej.
Szczególną wagę przykładano do tej pomocy na terenach, gdzie inne placówki polskie już przestały działać.
Działalność TPP w krajach europejskich o wciąż licznych skupiskach Polaków.
Na pierwszy plan w działalności delegatur TPP na tych terenach wysuwała się przede wszystkim pomoc uzupełniająca w zakresie materialnym
i służby zdrowia. Delegatury te prowadziły schroniska, ośrodki zdrowia, stołówki i świetlice. Udzielały porad i informacji, zajmowały się opieką prawną,
prowadziły akcję kulturalno-oświatową.
135

	Fundusz Budowy Pomnika Katyńskiego (Katyń Memorial Fund), powstałe w 1971 roku w Londynie polsko-angielskie stowarzyszenie mające na celu opracowanie projektu i budowę pomnika upamiętniają-

Delegatura w Niemczech
Delegatura w Niemczech Zachodnich obejmowała zasięgiem swej działalności przede wszystkim zonę okupacyjną brytyjską. W zonie francuskiej
działała poddelegatura TPP, ciesząca się uznaniem władz okupacyjnych i IRO,
a w zonie amerykańskiej nie można było uruchomić placówki ze względu na
sprzeciw władz amerykańskich.
Stan Polaków w Niemczech Zachodnich na początku 1950 roku wynosił
120 tysięcy, a pod koniec tego samego roku na skutek akcji emigracyjnej liczba ta zmalała do 70 tysięcy. Warunki życia ludności polskiej w Niemczech
zmieniły się w 1951 roku. We francuskiej strefie okupacyjnej rozwiązano
wszystkie obozy, a Polaków rozmieszczono indywidualnie w mieszkaniach,
w Westfalii wybudowano nowe osiedla mieszkaniowe, w których zamieszkało ponad 2 tysiące Polaków.139
Na skutek zmiany przepisów dotyczących możliwości subsydiowania
działalności charytatywnej w Niemczech, w lipcu 1952 roku, delegatura została zarejestrowana w niemieckim sądzie, pod nazwą Towarzystwo Pomocy
Polakom Delegatura w Niemczech i zaczęła działać na zasadzie przepisów
prawa niemieckiego. Działalność delegatury w tej nowej postaci ograniczała
się do udzielania pomocy w formie paczek odzieżowych i żywnościowych
oraz udzielała pomocy w poszukiwaniu rodzin.
Działalność delegatury obejmowała:
– zaopatrzenie ogólne. Korzystali z niej przede wszystkim chorzy, inwalidzi, niezdolni do pracy, uchodźcy z kraju, młodzież, studenci oraz rodziny MSO140
– zaopatrzenie sanitarne. W związku z tym, że chorzy Polacy leczyli się w szpitalach niemieckich, delegatura nie udzielała pomocy sanitarnej zbiorowej,
ale przeprowadzała indywidualną dystrybucję lekarstw, głównie specyfików,
które były nieosiągalne ze źródeł niemieckich. Poza chorymi w szpitalach
z pomocy korzystali członkowie MSO i ich rodziny, dzieci, młodzież szkolna i studenci. Wydział sanitarny zaopatrywał bezpłatnie w środki lecznicze
i materiał sanitarny dwa własne ruchome ambulanse dentystyczne;
– akcję kulturalno-oświatową. Była ona prowadzona przede wszystkim na terenie oddziałów MSO Studentom, chorym w szpitalach, młodzieży szkolnej
i więźniom dostarczano w ramach akcji książki, czasopisma. Prenumerowano dla dzieci ukazujący się w Londynie miesięcznik „Dziatwa”;
– Pomoc prawna. Pod koniec 1950 roku agendy obrońców prawnych przejął
Wydział Opieki Prawnej Delegatury, a od lipca 1950 roku tylko jeden z obrońców prowadził działalność w strefie francuskiej na koszt francuskich władz
okupacyjnych. Działalność wydziału obejmowała interwencję u władz
alianckich w sprawie odszkodowań za pobyt w obozach koncentracyjnych,

cego polskich jeńców wojennych zamordowanych wiosną 1940 roku przez radziecką policję polityczną
136

(NKWD). Pomnik został odsłonięty w lipcu 1976.

139

Archiwum TPP, Protokół posiedzenia Zarządu ze stycznia 1980, s. 2.

140

Relief Society for Poles. Sprawozdanie z działalności w r. 1951, s. 13.
	MSO. (Mixed Service Organisation), cywilna organizacja działająca w ramach Brytyjskiej Armii w Niem-
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Archiwum TPP, Protokół posiedzenia Zarządu z 4 maja 1969, s. 2.

czech. Zatrudniała w charakterze kierowców, mechaników, strażników, byłych więźniów obozów koncen-
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Archiwum TPP, Protokół posiedzenia Zarządu z 22 lipca 1953.

tracyjnych, jeńców wojennych, wywiezionych na przymusowe roboty oraz DPsów.
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zajmowano się sprawami związanymi z przymusowymi wysiedleniami oraz
udzielano porad prawnych.
Delegatura TPP we Francji
W 1950 roku nastąpiło we Francji dalsze pogorszenie sytuacji uchodźstwa
polskiego, spowodowane faktem wstrzymania przez IRO z dniem 30 czerwca
1950 roku pomocy materialnej, która dotychczas była główną podstawą egzystencji wielu uchodźców.
W związku z tym uległ likwidacji Klub Polski, jedyny tego rodzaju ośrodek polski w Paryżu, który spełniał rolę ogniska kulturalnego i towarzyskiego. Urządzano w nim odczyty, żywe dzienniki, koncerty, wystawy. W lipcu
1950 roku ze względu na brak funduszy, podobnie jak schroniska, musiał zlikwidować swoją działalność.
Podobnie jak w Niemczech, tak i francuska delegatura udzielała pomocy
materialnej, polegającej na rozdawanych zapomogach bądź w naturze, bądź
w postaci gotówkowej.
Prowadziła także dwa ośrodki (schroniska): w Maisons Alfort pod Paryżem dla b. żołnierzy PSZ i inwalidów i w Lille, który był schroniskiem głównie
dla rodzin ewakuowanych z Indii i Afryki Wschodniej. Poza zapewnieniem
utrzymania, pensjonariusze mogli uzyskać pomoc: w załatwianiu spraw administracyjnych, nauczeniu się nowego zawodu, znalezieniu pracy, założeniu warsztatu czy emigracji. Ośrodki te sprawowały również opiekę lekarską.
Delegatura we Francji zakończyła swoją działalność 1 lipca 1954 roku na
podstawie uchwały Zarządu TPP z dnia 22 grudnia 1953 roku.141
Delegatura TPP w Belgii
Delegatura ta, tak jak w poprzednich latach, obejmowała swym zasięgiem
oprócz Belgii także księstwo Luksemburg i Holandię. Podstawą finansową jej
działalności do początku lat 50. była dzierżawa samochodów dla Dyrekcji Kolei Belgijskich. Po 1951 roku, gdy Dyrekcja Kolei Belgijskich wymówiła dzierżawę i delegatura utraciła źródło bieżących dochodów, ograniczeniu i reorganizacji uległa jej działalność.
Na terenie Luksemburga i Holandii placówka koncentrowała swoją działalność zasadniczo na prowadzeniu interwencji u władz i udzielaniu informacji
oraz pomocy w załatwianiu spraw związanych z emigracją oraz wydawaniu
bezpłatnych posiłków i rozdawnictwie odzieży. W luksemburskiej placówce
koncentrowała się całość życia polskiego na tym terenie. W lokalu TPP prowadzono polską szkółkę, organizowano kolacje wigilijne dla bezrobotnych i samotnych oraz podwieczorki dla dzieci. Po likwidacji w czerwcu 1951 roku IRO z opieki tej placówki korzystali również uchodźcy innych narodowości. W Holandii
TPP utrzymywało nauczyciela, objeżdżającego ośrodki górnicze starej emigracji. W 1951 roku na terenie Holandii pozostało tylko około 6 tysięcy uchodźców.142
141

Archiwum TPP, Protokół posiedzenia Zarządu z dnia 22 grudnia 1953, s. 2.
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Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Pomocy Polakom w r. 1951, Londyn.
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Natomiast na terenie Belgii delegatura prowadziła bardziej rozwiniętą
działalność.
Sekcja społeczna delegatury zajmowała się całością zagadnień związanych z pomocą materialną i opieką nad chorymi, inwalidami, dziećmi oraz
młodzieżą akademicką. Udzielano pomocy doraźnej, w tym także zapomóg
gotówkowych, rozdawano odzież i wydawano bezpłatne obiady. Dostarczano
chorym, inwalidom, dzieciom i młodzieży szkolnej książki oraz organizowano okolicznościowe imprezy dla dzieci.
Przywiązując dużą wagę do bezpośredniej łączności z terenem, powołano
sieć mężów zaufania w polskich ośrodkach górniczych.
Delegatura TPP w Belgii prowadziła również przychodnię lekarską i dentystyczną, która przyjmowała po kilkunastu pacjentów dziennie.
W Domu Delegatury skoncentrowało się polskie życie organizacyjne
Brukseli. Niezależnie od agend TPP, w domu tym miały swoje pomieszczenie
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów prowadzące Biuro Informacji i Porad, Klub Towarzyski „Ogniwo” i Komitet Pań, który sprawował opiekę nad
dziećmi polskimi w Brukseli. Z gościnności TPP korzystały również: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników, Związek Ziem Wschodnich, Związek Byłych Więźniów Politycznych, Koło Armii Krajowej, Macierz Szkolna i organizacje katolickie. Tu działała kantyna wydająca tanie obiady i kolacje oraz
przygotowywała bufet podczas imprez. W świetlicy udostępniano książki
i czasopisma, prowadzono kursy, odczyty, zebrania. W świetlicy działała stacja opieki nad dziećmi prowadząca przedszkole i organizująca zabawy dla
dzieci. W domu TPP była również możliwość przejściowego zamieszkania
dla uchodźców z Polski.
Sekretariat prowadził biuro poszukiwań osób na terenie Belgii, załatwiał
korespondencję, dokonywał tłumaczeń, udzielał niezbędnych informacji. Tu
skupiał się również całokształt spraw administracyjnych w tym księgowość
prowadząca rozliczenia związane z prowadzeniem Domu TPP.
TPP prowadziło też biuro paczek, które wydawało paczki żywnościowe dla
uchodźców w Belgii, jak również prowadziło wysyłkę płatnych paczek do Polski.
Do października 1950 roku czynny był warsztat szewski dokonujący napraw po cenach niższych niż w mieście.
Od 1 listopada 1950 roku dzięki pomocy przy zakupie sprzętu udzielonej
przez IRO, rozpoczęła działalność pracownia trykotarska. Wyroby tej pracowni prezentowano na kiermaszach, wzbudzając nimi zainteresowanie nie tylko Polaków, ale i Belgów.
Po roku 1950 środowisko polskie w Belgii uległo znacznemu zmniejszeniu
na skutek wyjazdów na dalszą emigrację, przeważnie do Kanady, Australii
i Stanów Zjednoczonych. W szczególności Belgię opuściła duża liczba działaczy społecznych i opieka nad polskim życiem w Belgii spoczęła na działających na tamtym terenie organizacjach społecznych, takich jak delegatura
TPP, Polska Misja Katolicka czy Polski Instytut Naukowy. Delegatura TPP ściśle
współpracowała z wyżej wymienionymi organizacjami, jak również ze Stowa-
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rzyszeniem Polskich Kombatantów Oddział Belgia. Delegatura utrzymywała
również żywe stosunki z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych143,
belgijskimi instytucjami, urzędami i organizacjami opieki społecznej. W tym
m.in. z: Délégation en Belgique de l’Organisation Internationale des Refugiés
(opiniowano prośby o przyznanie statusu uchodźcy politycznego), z Comité
Belge pour les Réfugiés (wydawano opinie), Comission des Personnes Déplacés du Parti Social Chrétien (delegat TPP był jedynym polskim członkiem tej
komisji), Intercomité des Réfugiés Politiques de l’Europe Centrale et Orientale
(gdzie delegat TPP pełnił funkcję sekretarza generalnego), z Ministerstwem
Sprawiedliwości (na ich prośbę wydawano opinie w sprawach uchodźczych),
Croix Rouge de Belgique oraz z Caritas Catholica – Secours International.
Działalność Towarzystwa Pomocy Polakom w innych krajach
europejskich
Delegatury działające w krajach o małej liczbie Polaków w niektórych wypadkach obejmowały swoją opieką tylko kilkadziesiąt osób i w związku z tym
prowadzone były w zasadzie przez delegatów pracujących honorowo i nie zatrudniały personelu pomocniczego. Działalność ich przede wszystkim sprowadzała się do świadczenia pomocy niematerialnej, jak: interwencje u władz,
udzielanie informacji i porad, pośrednictwo pracy, akcja poszukiwań osób.
W niektórych punktach udzielano ograniczonej pomocy materialnej i wysyłano paczki do Polski, jak też dla uchodźców w Niemczech.
Delegatury te prowadziły swoją działalność w: Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, we Włoszech, w Hiszpanii i Portugalii, Irlandii oraz Grecji.
Delegatury w tych krajach ściśle współpracowały z lokalnymi organizacjami, a ich działalność ograniczała się przede wszystkim do udzielania porad, opieki nad chorymi Polakami przebywającymi w sanatoriach i szpitalach, prowadzenia korespondencji.
We wszystkich delegaturach prowadzono wysyłkę paczek do Polski, początkowo za pośrednictwem Caritasu, a następnie, gdy stracił on swoją niezależność, pomoc i przesyłki były kierowane do poszczególnych ośrodków
w kraju lub na indywidualne adresy. Prowadzono również akcję wysyłania
paczek przez poszczególne lokalne organizacje charytatywne, jak na przykład z inicjatywy działającego w Norwegii ks. Wysieckiego rodziny norweskie wysyłały paczki do Polski na wskazane przez niego adresy.144
Hiszpania była jednym z nielicznych krajów, które nie uznały polskiego
rządu w Warszawie i nadal w omawianym okresie utrzymywała stosunki
dyplomatyczne z polskim rządem emigracyjnym w Londynie.145
Najpoważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym w tym czasie dzięki zaangażowaniu polskiej placówki stała się akcja opieki nad ok. 130-osobową grupą polskich dzieci pozbawionych rodzin, które w 1946 roku dzięki
143
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Rys. 62. Barcelona. 1946 rok. Grupa dzieci znajdujących się pod opieką TPP.
(Archiwum TPP)
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staraniom PCK/TPP w liczbie ponad 100 zostały sprowadzone z Niemiec i Austrii.146 W 1950 roku 7 chłopców, 4 dziewczynki za pośrednictwem delegata
Rady Polonii Amerykańskiej oddano odnalezionym rodzicom w kraju.
Priorytetem TPP była opieka nad dziećmi i młodzieżą. TPP przystąpiło do
organizowania przedszkoli, szkolnictwa powszechnego, średniego, kursów
zawodowych i kursów dokształcających, zaopatrywało szkoły w materiały
piśmiennicze, wydawało podręczniki. Prowadziło akcję dożywiania uczącej
się młodzieży. Delegatura w Hiszpanii otaczała swoją opieką również ośrodek studentów polskich, uczących się dzięki pomocy hiszpańskich organizacji katolickich na miejscowych uniwersytetach, dostarczając im podręczniki
i udzielając niewielkich zapomóg.
Pomimo tego , że delegatura w Hiszpanii oficjalnie zakończyła swoją działalność 1 kwietnia 1954 roku,147 to jeszcze w latach 1955–1969 wychodził w Madrycie miesięcznik Polonia. Revista Ilustrada („Polska. Magazyn Ilustrowany”),
którego redaktorem naczelnym był kierownik delegatury Juliusz Babecki.148
Działalność TPP w krajach zamorskich
Sytuacja w tych krajach, dzięki temu, że uniknęły one zniszczeń wojennych, była dużo korzystniejsza od wyniszczonej działaniami wojennymi Europy. Delegaci TPP zabiegali więc tam o środki materialne na pomoc rodakom w Europie i Polsce, jak również tym, którzy osiedlają się w tych krajach.
Niestety, mimo że z krajów zamorskich w czasie wojny i bezpośrednio po jej
zakończeniu płynęła stosunkowo duża pomoc do Polski i dla Polaków w obozach w Niemczech, w latach 50. pomoc ta bardzo zmalała i wysyłana była już
tylko sporadycznie.
Delegatura w Argentynie
W związku z kryzysem ekonomicznym w tym kraju na początku lat 50., nie
udało się zdobyć żadnych większych środków na pomoc dla Polaków w Europie Zachodniej ani Polsce i działalność delegatury ograniczyła się do udzielania porad i informacji nowo przybyłym emigrantom oraz pomocy w sprawach
poszukiwań zarówno w Europie, jak i wśród osób osiadłych już w Argentynie.149
Delegatura w Brazylii
Podobnie jak w Argentynie, tak i na terenie Brazylii zmniejszyła się bardzo
pomoc na cele polskie. Delegatura prowadziła poszukiwania i pośredniczyła
w korespondencji i udzielaniu informacji. Rozpoczęta w latach poprzednich
akcja wysyłania paczek do Polski została ograniczona przez uciążliwe, ogra146
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Delegatura w Kanadzie
Dzięki staraniom delegata TPP w początkowych latach 50., za pośrednictwem
Kanadyjskiego Czerwonego Krzyża zostały jeszcze wysłane duże transporty
żywności i odzieży dla Polaków na kontynencie europejskim. Były one dużą pomocą, gdyż po ustaniu pomocy świadczonej przez IRO, Polacy przebywający we
Francji i w Niemczech przestali otrzymywać jakąkolwiek pomoc materialną.
Unia Południowoafrykańska
Delegatura działała tu w oparciu o lokalny komitet pań. Zorganizowana
przez ten komitet akcja symbolicznej adopcji zaowocowała w 1950 roku wysyłką aż 220 paczek do Polski.151
Delegatura w Australii
Przedstawiciele TPP w Australii zajmowali się przede wszystkim akcją pomocy przy osiedlaniu się Polaków przybywających masowo do Australii z Europy.
Delegatura w Nowej Zelandii
Podobnie jak w latach ubiegłych kontynuowano akcję wysyłania przez miejscowe społeczeństwo pomocy do Polski i Europy Zachodniej. Do Polski wysyłano paczki, głównie do sierocińców, szpitali i żłobków. Tutaj również, podobnie jak
na terenie Unii Południowoafrykańskiej, prowadzono akcję symbolicznej adopcji i wysyłano indywidualne paczki do Polski, przeważnie dla dzieci.
Delegat TPP w Nowej Zelandii udzielał też pomocy osiedlającym się tutaj
Polakom. W 1950 roku osiedliło się ponad 350 osób przybyłych z Europy Zachodniej152, a w 1951 roku liczba ta zwiększyła się już do 2000.153
Delegatura w Afryce Wschodniej
Do 1950 roku istniały na tym terenie jeszcze dwa polskie osiedla w Koja
(Uganda) i Tengeru (Tanganika), w których przebywało około 300 osób, które
z różnych powodów nie zostały zakwalifikowane do wyjazdu do Anglii. Część
z nich prowadziła starania o wyjazd do innych krajów.
150
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niczające eksport przepisy brazylijskie. M.in. dotyczyły one zakazu eksportu
paczek większych niż półkilogramowe, które do tego mogły być wysyłane
tylko przez indywidualne osoby, zakaz wysyłki paczek dotyczył organizacji.
Działalność delegatur w Peru i w Chile była skoncentrowana na pomocy
przybywającym emigrantom, którym udzielano porad i informacji oraz pośredniczono w zdobywaniu pracy. Delegat TPP w Peru utrzymywał łączność korespondencyjną z Polakami – żołnierzami francuskiej Legii Cudzoziemskiej w Indochinach.150
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Nową grupę stanowiła emigracja składająca się z uchodźców, którzy uzyskali prawo stałego pobytu, i nowych emigrantów, którzy przybyli do Afryki
z Europy w celu osiedlenia się. Większość z tych osób znalazła zatrudnienie
na farmach, a nieliczni założyli własne przedsiębiorstwa lub znaleźli zatrudnienie w instytucjach rządowych.
Właściwie w początku lat 50. na tym terenie przebywali już tylko ci Polacy,
którzy uzyskali prawo pobytu i otrzymali zatrudnienie.

Dochody z działalności komercyjnej w latach 1948–1961
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Delegatura w Libanie
Ze względu na zmniejszoną do kilkudziesięciu osób liczbę uchodźców
przebywających w Libanie, stopniowej likwidacji uległy tutejsze placówki
TPP. Zlikwidowano m.in. ambulatorium lekarskie, jadłodajnię, świetlicę, bibliotekę i pocztę polską. W 1950 roku działalność delegatury ograniczała się
praktycznie do opieki nad chorymi przebywającymi w sanatoriach i szpitalach oraz do udzielania porad i informacji.
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3. Pomoc Polsce

N

iezależnie od opieki nad Polakami na uchodźstwie, bezpośrednio sprawowanej na terenie Wielkiej Brytanii, a w innych krajach za pomocą delegatur, Zarząd TPP przywiązywał wielką wagę do pomocy rodakom w kraju. Pomoc
ta przejawiała się w wysyłce paczek indywidualnych, wysyłanych bądź do poszczególnych osób, bądź też do różnych zakładów opieki społecznej, jak żłobki,
sierocińce, przytułki na terenie całej Polski. Pomoc ta była świadczona zarówno
z krajów zamorskich dzięki działalności delegatur, m.in z Portugalii, Afryki Południowej, Nowej Zelandii, ale także i bezpośrednio z Londynu, dzięki współpracy
z innymi organizacjami, a w szczególności z Funduszem Pomocy Polakom, oraz
dzięki wsparciu indywidualnych osób. Niestety, pomoc ta wciąż nie zaspokajała
potrzeb wyrażanych w prośbach, które napływały masowo z Polski, tym bardziej
że została ona ograniczona m.in. przez utratę statusu niezależności Caritasu,
przez którą to organizację przekazywano transporty paczek.154
TPP nadal kontynuowało pomoc w zakresie udzielania informacji, porad
prawnych, dochodzenia należności, poszukiwań itp. Bardzo ważną częścią
działalności było udzielanie informacji o osobach poległych i zmarłych.

4. Sprawy finansowo-gospodarcze TPP w latach 1947-1980

F

inansowanie tak rozległej, opisanej powyżej działalności Towarzystwa
nie było sprawą łatwą. Wymagało znacznych wysiłków i zabiegów oraz
sprawnej organizacji.
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Rys. 63. Wykres ilustrujący dochody otrzymane przez TPP z działalności
komercyjnej w latach 1948–1961
Niestety, coraz trudniej155 było uzyskać dodatni bilans pomiędzy dochodami
i wydatkami. W latach 50. Towarzystwo nie korzystało już z żadnych subwencji ani oficjalnych dotacji, a zewnętrznym źródłem dopływu środków pozostały
już tylko, malejące z każdym rokiem, ofiary ze źródeł polskich i angielskich
organizacji charytatywnych, jak np. FANY czy Polish Children Rescue Fund.
Mimo znacznych oszczędności, Towarzystwo, w samym tylko roku 1950
zmuszone było dofinansować z kapitału swoją działalność sumą wynoszącą
ponad 17 tysięcy funtów. Do pokrycia kosztów rozszerzonej działalności używano również funduszy z kredytu bankowego uzyskanego pod zabezpieczenie hipoteczne posiadanych nieruchomości.
Wzrastająca sieć placówek w polskich osiedlach mieszkaniowych wymagała ulokowania znacznych środków w urządzenia sklepowe, świetlicowe
i klubowe, w towary i w gotówkę potrzebną do obrotu. Również istniejące już
od paru lat placówki wymagały znacznych wkładów w postaci remontów,
uzupełnienia umeblowania itp.
Z drugiej strony zwiększyły się zyski z przedsiębiorstw, placówek i nieruchomości, świadcząc o dobrze zainwestowanych funduszach. Udało się również korzystnie upłynnić zapasy pochodzenia wojskowego, które ze względu
na zmienione warunki straciły swoją przydatność.
Towarzystwo prowadziło w tym czasie: kantynę w Londynie, Biuro Sprzedaży i Wysyłki Paczek, aptekę stanowiącą własność Resofopo Ltd., Shell155
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bourne Hotel i Hurtownię Tytoniową. Pod względem organizacyjnym Kantyna, Biuro Wysyłki i Sprzedaży Paczek i Hurtownia Tytoniowa były odrębnymi
spółkami, których akcje stanowiły wyłączną własność TPP. Było to koniecznością, gdyż gospodarcze cele tych przedsiębiorstw wychodziły poza ramy
statutowe Towarzystwa,
Kantyna
Mieściła się w budynku TPP przy Belgrave Square w Londynie, wydawała
posiłki po cenach niższych niż obowiązujące w zakładach angielskich. Kantyna była zasadniczo samowystarczalna. Towarzystwo udzielało subwencji,
pokrywając studenckie i inwalidzkie zniżki.
Biuro Sprzedaży i Wysyłki Paczek
Głównym zadaniem biura była wysyłka paczek do kraju. Zarówno zestawionych na życzenie klienta z zapasów własnych, jak i zawierających przedmioty dostarczone przez klientów.
Hotel Shellbourne
Zajmował domy przy 1–3 Lexham Gardens w Londynie. Dochód uzyskany
z działalności utrzymywał się na tym samym poziomie, mimo zmniejszającej się liczby klienteli spowodowanej ustabilizowaniem się życia ludności
polskiej i zmniejszeniem zapotrzebowania na tanie miejsca noclegowe.
Hurtownia Tytoniowa
Zaopatrywała zarówno rynek brytyjski, jak również wysyłała papierosy do
placówek i delegatur TPP na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec.
Resfopo Ltd.
Kontynuowano likwidację pozostałości po wojennych magazynach sanitarnych TPP.
W aptece poza sprzedażą lekarstw i artykułów drogeryjnych rozwinięto
bezpłatną obsługę klientów w ramach National Health Service. Powstał osobny dział poświęcony realizacji i wysyłaniu lekarstw do kraju.
Art and Home Trading Ltd.
Spółka borykała się z wieloma trudnościami związanymi z konkurencyjnymi firmami angielskimi i w kwietniu 1950 roku zakończyła działalność.
W ramach spółki kontynuowano działalność, znajdujących się w domu przy
Balcombe Street, warsztatów i pracowni zajmujących się naprawą odzieży.
Firma Przewozowa
Działalność firmy została bardzo ograniczona ze względu na zmiany
na rynku transportowym. Nacjonalizacja przedsiębiorstw przewozowych
oraz rosnąca liczba samochodów zakupywanych przez osoby prywatne
zmniejszyła drastycznie dochodowość tego przedsiębiorstwa i w 1952 roku
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zarząd podjął decyzję
o zawieszeniu działalności spółki, nie widząc
celowości pokrywania
jej deficytu z majątku
przeznaczonego na cele
charytatywne.156
Z biegiem lat, finansujące działalność opiekuńczą TPP i przynoszące
dochody domy i hostele
niszczały i wymagały
gruntownych
remontów oraz unowocześnienia. Pociągało to za sobą
duże nakłady pieniężne
i nadszarpywało delikatną równowagę budżetową
Towarzystwa. Na poważniejsze remonty i renowacje157, jak np. odnowa
hostelu Credenhill Hall,
TPP musiało zaciągnąć
pożyczki i to nawet nie
jedną, ale trzy! Towarzystwo zwracało się o pożyczki zarówno do banku, Rys. 64. Ulotka reklamująca działalność TPP
zamieszczona w Tygodniku Ilustrowapod zastaw swoich nierunym „Głos” (Archiwum AJP)
chomości,158 jak również
pożyczało pewne kwoty
finansowe na krótki okres od osób prywatnych.
Pożyczki i spłacane od nich procenty bardzo obciążały budżet Towarzystwa. Niektórych reperacji i renowacji nie można było uniknąć, gdyż wynikały one ze zmieniających się przepisów i wymogów stawianych przez
władze. Na przykład Westminster City Council w związku ze zmianą przepisów dotyczących bezpieczeństwa zażądał daleko idącej renowacji hostelu
przy 36 Hugh Street.159 Zapożyczenie i długi TPP w pewnym momencie były
tak duże, że na zebraniu Zarządu we wrześniu 1963 roku, postanowiono,
że wszelkie przyszłe zmiany, renowacje czy unowocześnienia należących
do TPP nieruchomości muszą być ograniczone do niezbędnego minimum
156
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i każdy wydatek przeznaczony na te cele musi być każdorazowo zaaprobowany przez Radę Towarzystwa.160 Finanse TPP były w tak złym stanie, że na
zebraniu zarządu w styczniu 1963 roku dr Stanisław Ożga i Witold Łęgowski domagali się zaciągnięcia kolejnej krótkoterminowej pożyczki bankowej, która pokrywając niezbędne wydatki, umożliwiłaby dalszą działalność
Towarzystwa i spłacenie niektórych wierzycieli.161 Ponownie sprawa krótkoterminowych pożyczek była omawiana na zebraniu zarządu w kwietniu
1967 roku gdy akumulacja spłat długów spowodowała sezonowy brak gotówki i płynnych funduszy.
Sytuacja finansowa była poważna i wymagała natychmiastowych zmian.
W ramach oszczędzania kosztów administracyjnych w 1950 roku postanowiono dokonać reorganizacji jednostek centrali i związanej z tym daleko idącej redukcji personelu. Wydział dla spraw Ludności Polskiej w Wielkiej Brytanii połączono z Wydziałem do spraw Ludności Polskiej poza Wielką Brytanią
w jeden Dział Opieki, którego kierownikiem został Adam Treszka. Również
Wydział Inicjatyw Gospodarczych połączono z Wydziałem Finansowym
w jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą Dział Finansowo-Gospodarczy,
na czele którego stanął Witold Łęgowski.162
Zmniejszenie się migracji na kontynencie europejskim i w krajach zamorskich oraz stabilizacja emigrantów w krajach osiedlenia spowodowała, że delegatury TPP traciły swoją rację bytu i redukowały bądź całkowicie likwidowały swoją działalność. Związana z tym była konieczność rozliczeń finansowych
i tych dotyczących środków niematerialnych. Nie zawsze było to łatwe i nieraz przysparzało wielu problemów. Na przykład przez wiele lat TPP prowadziło
rozmowy zmierzające do uzyskania odszkodowania z Foreign Office za zniszczenie leków, będących własnością delegatury TPP w Niemczech. Ostatecznie
doszło do ugody163 i Foreign Office wypłaciło odszkodowanie.

5. Ognisko Polskie

J

uż w grudniu 1939 roku powstała w Ambasadzie Polskiej w Londynie
myśl stworzenia instytucji, która stałaby się oparciem dla coraz liczniej
przybywających na Wyspy Brytyjskie Polaków. Utworzeniem takiej placówki
miał się zająć rząd polski przy pomocy British Council. Pierwszym prezesem
powstałego w 1940 roku klubu pod nazwą Ognisko Polskie został były konsul brytyjski w Warszawie Frank Savery. Celem Ogniska miała być działalność kulturalna, społeczna i towarzyska wśród Polaków, którzy znaleźli się
na terenie Wielkiej Brytanii. Ognisko miało także na celu zacieśnienie więzi
polsko-brytyjskich. Według statutu, członkami klubu mogli być Polacy, osoby

polskiego pochodzenia oraz cudzoziemcy związani z Polską. Ognisko miało
być placówką apolityczną i demokratyczną. Otwarcia klubu, którego siedzibą
został budynek przy 55 Princess Gate, dokonał brat króla Jerzego VI, książę Kentu w obecności prezydenta RP Władysława Raczkiewicza i premiera
gen. Władysława Sikorskiego. Piękny lokal i centralne położenie sprawiły, że
Ognisko stało się reprezentacyjnym polskim ośrodkiem.164
Jednak sytuacja polskiej emigracji zmieniła się zasadniczo z końcem
wojny, a egzystencja klubu stanęła pod znakiem zapytania po wstrzymaniu
przez British Council dotacji, dzięki którym Ognisko prowadziło swoją działalność.165 Do tego właściciel domu, w którym miało swoją siedzibę Ognisko,
sir Frank H. Newnes.166 wypowiedział umowę dzierżawną, oferując w zamian
kupno budynku (lease’u), na który klubu nie było w żaden sposób stać. Byt
Ogniska został bezpośrednio zagrożony. W listopadzie 1950 roku, klub zwrócił
się do Towarzystwa Pomocy Polakom z oficjalną prośbą o pomoc w nabyciu
nieruchomości przy 55 Princes Gate w Londynie. TPP postanowiło uratować
tę pożyteczną placówkę przez nabycie własności domu. Niestety, TPP również nie posiadało wystarczających środków finansowych na zakup lease’u.
W celu uzyskania potrzebnych funduszy postanowiono sprzedać pozostające własnością Towarzystwa dwie realności: przy 34 Belgrave Square i 48 Wilton Crescent.167 168 Przez przeniesienie swoich biur do nowo zakupionego
pomieszczenia, TPP planowało uzyskanie znacznych oszczędności, które
pomogłyby w spłaceniu zaciągniętej pożyczki.
Rozmowy w sprawie nabycia własności przeciągały się w związku z negatywnym stanowiskiem właściciela sąsiedniego budynku, lady Snenson-Taylor, która odmawiała zgody na urządzanie przez Ognisko Polskie całonocnych zabaw.169 Wreszcie na posiedzeniu Zarządu TPP z dnia 25 lipca 1951 roku
oznajmiono, że rokowania zostały zakończone pomyślnie. Prawa sąsiedzkie
lady Snenson-Taylor zostały zabezpieczone, a koszt nabycia lease’u ustalono na 7 tysięcy funtów. Ognisko Polskie wpłaciło zaliczkę w wysokości 500
funtów, która została przeznaczona na odnowienie hallu i klatki schodowej
oraz naprawę windy. Reszta należności została pokryta przez TPP. Według
zawartej umowy, połowa należnej sumy miała zostać wypłacona natychmiast, druga część po sprzedaży posiadłości Towarzystwa przy 34 Belgrave
Square.170 Na posiedzeniu w styczniu 1952 r. postanowiono wpłacić pierwszą
ratę należności za zakup lease’u nieruchomości przy 55 Princes Gate właścicielowi (Sir Frank Newnes) już w styczniu tego samego roku171, a fundusze na
ten cel zostały uzyskane dzięki zaciągniętej z Lloyds Bank pożyczce w kwo164

Ognisko Polskie, Londyn, 1940-1992, s. 14.
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Ibidem.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 25 lipca 1951.

167

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 8 listopada 1940.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 8 listopada 1950, s. 1.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 16 maja 1951, s. 2.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 19 lipca 1950, s. 1.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 25 lipca 1951, s. 1.

163

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 7 marca 1956; s. 1.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 15 stycznia 1952.
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cie 3072.167 funtów172 Dokumenty w sprawie nabycia lease’u nieruchomości
zostały podpisane przez Stanisława Ożgę, Witolda Łąckiego i ówczesnego sekretarza Towarzystwa, R. Haimana,173 a następnie zawarto osobną, formalną
umowę najmu z Ogniskiem Polskim.174 Umowa przewidywała zatrzymanie
dla TPP III i IV piętra zakupionego budynku (mieściły się tam biura i biblioteka TPP), a resztę pomieszczeń wynajmowało Ognisko, płacąc bardzo niski czynsz oraz pokrywając część świadczeń rzeczowych (np. opał, światło,
wspólne reperacje). Współpraca pomiędzy obu stowarzyszeniami układała
się dobrze i przyszłość Ogniska na kilkadziesiąt lat została zapewniona.
Mimo że do końca umowy dzierżawnej było jeszcze daleko, to już w 1968
roku na zebraniu zarządu Towarzystwa dyskutowano sprawę przyszłości nieruchomości przy 55 Princes Gate. Ówczesny prezes TPP Stanisław Ożga zwracał uwagę na konieczność rozpoczęcia poszukiwań nowego pomieszczenia dla
biur TPP. Proponował również przeprowadzenie rozmów z Ogniskiem Polskim,
którego jako lokatora TPP decyzja podjęta przez Zarząd TPP również miałaby
dotyczyć.175 Postanowiono zaproponować Ognisku Polskiemu w tej wstępnej fazie rozmów nabycie nowej, wspólnej posiadłości, do której przeniosłoby swoją
siedzibę główną Towarzystwo i gdzie byłoby również miejsce dla prowadzenia
działalności klubowej Ogniska Polskiego. Ze względu na wysokie ceny nieruchomości i niezbyt dobrą sytuację finansową obu organizacji uzgodniono, zwrócenie się do właściciela nieruchomości z prośbą o przedłużenie lease’u.
Nowym właścicielem nieruchomości przy 55 Princess Gate, z którym
Ognisko prowadziło rozmowy w sprawie kupna nowej dzierżawy był już
w tym czasie Uniwersytet Londyński.176 Niestety, rozmowy prowadzone
z Uniwersytetem Londyńskim przysparzały wiele problemów. W ostatniej
chwili, już po uzgodnieniu warunków kupna dzierżawy, Uniwersytet Londyński zmienił zdanie i zamiast lease’u zaproponował Ognisku Polskiemu
kupno posiadłości. TPP nie zdecydowało się na zakup budynku, a następnie
na wynajęcie go Ognisku, tak jak to było poprzednio, gdyż obawiało się, że nie
będzie ono w stanie swoją gospodarką wypracować i płacić czynszu w wysokości odpowiedniej do wartości realności, a czynsz płacony przez Ognisko
musiałby być jednym z podstawowych elementów budżetu TPP, gdyż zakupu
własności budynku przy 55 Princess Gate TPP mogłoby dokonać tylko przez
sprzedaż innych realności pozostających w rękach Towarzystwa, co spowodowałoby zupełny brak dochodów Towarzystwa, który musiałby zrekompensować płacony przez Ognisko Polskie czynsz. Ocena sytuacji okazała się
trafna, gdyż Ognisko miało i wciąż ma duże trudności z utrzymaniem swojej
działalności i nawet w pewnym momencie rozważało sprzedaż budynku.177
172

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 1 sierpnia 1951.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 15 stycznia 1952.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 14 maja 1952, s. 2; 20 grudnia 1950; 24 stycznia 1951.

Rys. 65. F
 otografia z wizyty księcia Kentu w Ognisku Polskim (Archiwum TPP)
Zarząd Ogniska podjął próby zakupu budynku i po długich pertraktacjach
doszło do porozumienia w sprawie sprzedaży nieruchomości. Tym razem miała to być własność wieczysta, zabezpieczająca egzystencję klubu. Ognisko Polskie zaakceptowało warunki i sumę 160 tysięcy jako należność za zakup. Była
to suma ogromna, wielokrotnie przekraczająca możliwości finansowe nie tylko Ogniska Polskiego, ale jakiejkolwiek pojedynczej organizacji. Ognisko zaciągnęło na ten zakup pożyczkę bankową, a Jan Badeni178 pożyczył kolejne 20
tysięcy funtów. Ognisko Polskie zwróciło się do Towarzystwa o pomoc przy zakupie posiadłości. Zmieniło to warunki najmu uzgodnione poprzednio pomiędzy Towarzystwem a Ogniskiem Polskim. Na mocy nowego porozumienia TPP,
wspierając zakup budynku sumą 15 000, otrzymywało 10% własności budynku,
bezpłatne używanie zajmowanych dwóch pokoi na 4. piętrze do roku 2026.179
Aby wyasygnować potrzebną na zakup nieruchomości sumę, Towarzystwo
zadłużyło swoje nieruchomości w Londynie, a brakujące 5 tysięcy uzyskano
z banku.180 Pieniądze zostały wpłacone, budynek przy 55 Princes Gate stał się
wieczystą własnością Ogniska Polskiego i Towarzystwa Pomocy Polakom.
Przez lata współpraca między Ogniskiem Polskim a Towarzystwem Pomocy Polakom układała się zgodnie. W radzie Ogniska zasiadali, według
umowy, kolejni przedstawiciele Zarządu TPP.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 1 kwietnia 1968, s. 2.
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Jan Badeni, hrabia (1885–1961), więzień Mauthausen, po wojnie w Wielkiej Brytanii.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 31 marca 1976.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 15 września 1977, s. 2.
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ROZDZIAŁ V
TOWARZYSTWO POMOCY POLAKOM
NOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI
1980 – DO DZISIAJ
1. Działalność Towarzystwa po 1980 roku

O

głoszenie stanu wojennego181 w Polsce 13 grudnia 1981 roku było zaskoczeniem dla wielu Polaków. Na ulice polskich miast wyjechały czołgi, ogłoszono
godzinę policyjną, zerwano łączność telefoniczną, zamknięto lotniska, dworce autobusowe i kolejowe. Polacy, których stan
wojenny zastał na Wyspach Brytyjskich,
stanęli przed podjęciem trudnej decyzji
o powrocie do kraju. Towarzystwo objęło
swoją opieką tych, którzy ze względu na
sytuację polityczną i realną groźbę internowania zmuszeni zostali do pozostania
w Wielkiej Brytanii. Pracownicy TPP interweniowali w Home Office w sprawach
związanych z uzyskaniem prawa pobytu
i załatwieniem formalności wizowych.
Udzielano pomocy w sprawach mieszkaniowych, w otrzymaniu przysługujących
zasiłków i przy zapisach na kursy języka angielskiego.
Towarzystwo organizowało zbiórki na leczenie chorych dzieci z Polski
Rys. 66. Frontowa strona broszury w brytyjskich szpitalach, a w wyjątkowych przypadkach udzielało w nie„Przegląd działalności
wielkim wymiarze również indywiduw latach 1946–1983”
alnych zapomóg finansowych.
wydanej przez TPP
Transformacja systemowa w Polsce
(Archiwum TPP)
wraz z postępującą demokratyzacją społeczeństwa i w jej efekcie zniesienie stanu wojennego w 1983 roku stworzyła moż-

liwości migracyjne ludności. Do Anglii
znów licznie zaczęli przyjeżdżać Polacy.
Mimo że Towarzystwo Pomocy
Polakom działało na terenie Wielkiej
Brytanii już od 1946 roku, to jednak informacja o możliwościach uzyskania,
za jego pośrednictwem, pomocy była
wśród nowo przybyłych na Wyspy Polaków niewielka.
Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu działalnością organizacji, TPP wydało w 1983 roku broszurkę
w języku polskim: „Przegląd działalności
w latach 1946-1983” i angielskim: „Brief
Survey of the years 1946–1983.182
Wydawnictwa te w krótki i przystępny sposób naświetlały historię Polaków
w czasie II wojny światowej i wyjaśniały sytuację polityczną, która zmusiła
ich do pozostania poza granicami kraju.
Przybliżały również cele i formy świadczonej przez TPP pomocy.

Rys. 67. Dyplom Odznaki
Honorowej PCK dla TPP
(Archiwum TPP)

Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem w Warszawie
Po przełomie politycznym w Polsce Towarzystwo nawiązało kontakt z Polskim Czerwonym Krzyżem w Warszawie. W sierpniu 1993 roku183 sekretarz
TPP Wacław Netter odwiedził główną siedzibę PCK w Warszawie i przeprowadził z prezesem Zarządu Głównego profesorem Romanem Jasicą wstępne
rozmowy dotyczące przyszłej współpracy obu organizacji. W wyniku tych
rozmów już w listopadzie tego samego roku wiceprezes warszawskiego PCK
Krystian Macała złożył wizytę w siedzibie TPP w Londynie. Na jego prośbę
przekazano warszawskiemu PCK część kartotek Biura Poszukiwań, znajdujących się w archiwum Towarzystwa w Londynie.
W 1994 roku delegacja TPP, w osobach: Wacław Netter i Salomea Daniewska, wzięła udział w uroczystościach 75-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
w Warszawie. Z tej okazji Towarzystwo Pomocy Polakom otrzymało honorowy Dyplom PCK za swoją działalność w latach powojennych.184 Dyplom został przekazany Towarzystwu przez ówczesnego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie – Ryszarda Stemplowskiego.185
182

Brief Survey of the years 1946–1983, Relief Society For Poles; Przegląd działalności w latach 1946–1983.

	Stan wojenny – jeden ze stanów nadzwyczajnych polegających na przejęciu administracji przez wojsko,
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z Ogólnego Zebrania Członków z 2 grudnia 1993.

wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Kon-
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2. Nowe formy działalności

S

zczupłość zasobów finansowych TPP uniemożliwiała udzielanie pomocy
na wielką skalę, osiadłym już na Wyspach Brytyjskich Polakom i coraz
liczniej przyjeżdżającym z kraju rodakom. Domy i hotele Towarzystwa nie
tylko, że nie przynosiły już dochodów, ale pochłaniały jeszcze dodatkowe
fundusze na remonty i modernizację. W związku z tym przed Towarzystwem
stanęło nowe wyzwanie – konieczność przeprowadzenia reorganizacji dotychczasowej działalności.
W 1995 roku na nowego prezesa Towarzystwa Pomocy Polakom wybrano
Janusza Sikorę-Sikorskiego. Dokonał on gruntownego przeglądu działalności TPP, przeprowadził restrukturyzację biura, przeorganizował finanse i drastycznie ograniczył wydatki. Dzięki jego determinacji i współpracy członków
zarządu oraz personelu udało się w dość krotkim czasie nie tylko wyeliminować straty Towarzystwa, ale nawet osiągnąć zyski.
W jubileuszowym 1998 roku liczba wolontariuszy TPP wspierających swoją pracą 15 sekcji charytatywnych przekroczyła 111 osób, a tylko telefonicznie
udzielono w tym samym roku ponad 260 porad.186
Liczba załatwianych przez biuro TPP spraw zaskakuje swoją różnorodnością i rozmachem. Do obowiązków pracowników TPP należą m.in.:
spotkania z osobami starającymi się o pomoc zarówno w biurze, jak
i w miejscach ich zamieszkania, wizyty u polskich pacjentów w szpitalach, pomoc w sądach, przy tłumaczeniach i w rozwiązywaniu trudności
mieszkaniowych, pośrednictwo w załatwianiu spraw związanych z opieką socjalną, organizacja akcji wysyłkowej paczek świątecznych dla chorych i samotnych w szpitalach i domach opieki.187 Przykładowo z raportu
sporządzonego przez pracownika TPP p. H. Chełmińską, wynika że tylko
w okresie od 1 kwietnia do 31 października 1996 roku odbyła ona: 109 spotkań z regularnymi klientami Towarzystwa w biurze, odwiedziła 160 osób
w ich miejscach zamieszkania, przeprowadziła wizyty w szpitalach i innych domach opieki na terenie centralnego Londynu oraz wykonała 1674
rozmów telefonicznych.188 Inny pracownik Towarzystwa S. Krzyżewski
w okresie od 20 października 1998 roku do 9 września 1999 roku przeprowadził ponad 2420 rozmów telefonicznych, udzielając 260 porad z zakresu systemu zasiłków, opieki socjalnej i medycznej, prawa spadkowego,
imigracyjnego, mieszkaniowego, edukacyjnego, rodzinno-alimentacyjnego, oraz odszkodowań wojennych. W tym samym okresie przyjął 130
klientów w biurze TPP.
Pracownikiem o najdłuższym stażu była Salomea Daniewska, swoją pracę
rozpoczęła jeszcze w Polskim Czerwonym Krzyżu. W 1990 roku przeszła na
zasłużoną emeryturę. Dziękując jej za 45 lat oddanej pracy, Stanisław Kmie-

cik, ówczesny przewodniczący
Rady TPP, wręczył dostojnej Jubilatce Krzyż Pamiątkowy Towarzystwa Pomocy Polakom..189
Pięćdziesięciolecie
działalności TPP
W 1998 roku obchodzono 50-lecie działalności Towarzystwa. Z tej
okazji została wydana jubileuszowa, dwujęzyczna ulotka prezentująca działalność TPP na przestrzeni półwiecza.
Oczywiście wiele się zmieniło
od czasu powstania Towarzystwa
Pomocy Polakom przed 50 laty.
Działalność jego uległa pewnym
ograniczeniom, gdyż nie otrzymuje ono żadnych dotacji ze źródeł
polskich czy brytyjskich i musi
na swą działalność wypracować
środki finansowe. Niestety, nie je- Rys. 68. Frontowa strona
okładki wydawnictwa
steśmy w stanie udzielać pomookolicznościowego z okazji
cy na szeroką skalę ani Polakom
50. TPP (Archiwum TPP)
w Wielkiej Brytanii, ani coraz licznie przyjeżdżającym z kraju.
Służymy radą i pomocą tym, którzy szukają pośrednictwa w urzędach, zakładach, szpitalach i innych zakładach opieki społecznej tego kraju.
Zarząd Towarzystwa pomimo skromnych środków finansowych będzie
nadal prowadził działalność, w miarę swoich możliwości służąc Rodakom
w Wielkiej Brytanii i Polsce.
Z okazji 50-lecia działalności Towarzystwa Pomocy Polakom apelujemy
do wszystkich zainteresowanych działalnością charytatywną o wstępowanie do naszej organizacji, rozbudowę jej struktur i pomoc materialną – czytamy w wydanej z okazji jubileuszu broszurce.190
Na uroczysty obiad do restauracji Łowiczanka w POSK przybyło ponad 100
zaproszonych gości, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli polskich
organizacji charytatywnych.191 Spotkanie zaszczycił obecnością prezydent
Ryszard Kaczorowski z małżonką Karoliną. Zebranych przywitał prezes TPP
Janusz Sikora-Sikorski, a następnie rektor Polskiej Misji Katolickiej ksiądz
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Sprawozdanie Stefana Krzyżewskiego za okres 20.10.1998–9.09.1999. Archiwum TPP.
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prałat Stanisław Świerczyński odmówił
modlitwę. Po lunchu głos zabrał gość honorowy – Dame Cecil Saunders192, która
wygłosiła krótki referat na temat działalności organizacji charytatywnych na terenie Wielkiej Brytanii.
Podczas spotkania zorganizowano loterię, której dochód został przeznaczony
na pokrycie kosztów organizacji jubileuszu.193
Prezes J. Sikora-Sikorski podkreślił doniosłą rolę tego spotkania jako okazję do
zaprezentowania działalności Towarzystwa szerszemu gronu polskiego i angielskiego społeczeństwa i zapoznania ich
z pracą, jaką TPP wykonuje. Była to również możliwość spotkania się wielu organizacji charytatywnych współpracujących
z TPP od lat.194
Towarzystwo nadal kontynuowało
Rys. 69. F
 rontowa strona
działalność
opiekuńczo-charytatywną.
okładki poradnika
Udzielano
porad,
odwiedzano chorych
„Jak żyć i pracować…”
w
szpitalach,
pośredniczono
w umiesz(Archiwum TPP)
czaniu starszych i bezdomnych Polaków
w zakładach i instytucjach brytyjskich, udzielano również w niewielkim zakresie pomocy materialnej.
Interesującą inicjatywą było założenie przez TPP w czerwcu 2001 roku,
przy pomocy władz dzielnicowych Kensington i Chelsea, telefonicznej linii
pomocy dla starszych Polaków.
Dzięki tej linii telefonicznej, można było szybko uzyskać informacje dotyczące rodzajów i możliwości otrzymywania świadczeń z brytyjskiej opieki
socjalnej i zdrowotnej, warunków mieszkaniowych i spraw związanych z domami opieki, a także możliwości uzyskania pomocy lekarskiej świadczonej
przez polskojęzycznych specjalistów.
TPP za pośrednictwem polskiej prasy oraz rozdawanych w polskich parafiach ulotek starało się dotrzeć z informacją o tej tzw. Polish helpline do jak
najszerszego kręgu zainteresowanych. Linia działała do kwietnia 2003 roku.
Ogromnym powodzeniem cieszyła się wydana – w 2003 roku przez Zjednoczenie Polskie, przy finansowym wsparciu Towarzystwa Pomocy Polakom

broszurka „Jak żyć i pracować w Wielkiej Brytanii”, zawierająca podstawowe,
praktyczne porady dla Polaków przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. TPP
wsparło finansowo również kolejne wznowienia tej broszurki.
Kolejną inicjatywą TPP było przygotowanie wspólnie ze Związkiem Lekarzy Polskich na Obczyźnie serii artykułów dotyczących problemów zdrowotnych ludzi starszych. Ukazywały się one w tygodniowych odcinkach w londyńskim „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”.
Masowy napływ Polaków do Wielkiej Brytanii, po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej w 2004 roku, postawił przed polskimi organizacjami charytatywnymi nowe wyzwania: pomoc tysiącom rodaków, którzy stali się ofiarami różnego rodzaju nadużyć i przestępstw, pomoc w znalezieniu mieszkania
i pracy, zorganizowanie sieci pomocy socjalnej i finansowej.
Z inicjatywy TPP, w maju 2004 roku, w siedzibie Polskiej Misji Katolickiej
na Devonii spotkali się powiernicy i dyrektorzy organizacji charytatywnych
działających na terenie Londynu i Południowo-Środkowej Anglii. Celem
spotkania było omówienie sytuacji przyjeżdżających na Wyspy Brytyjskie
Polaków i rozważenie możliwości udzielania im odpowiedniego wsparcia.
Konieczne wydawało się włączenie do tej szeroko zorganizowanej pomocy
Konsulatu oraz Polaków urodzonych w Wielkiej Brytanii – znających realia
i mających większe możliwości niesienia pomocy z racji ich dwujęzyczności. Chociaż nie doszło do skolidowania działań na rzecz nowych emigran-

	Dame Cecil Saunders (1918-2005), angielska lekarka, prekursorka medycyny paliatywnej i opieki hospicyj-
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nej. Założycielka pierwszego angielskiego hospicjum – świętego Krzysztofa – znajdującego się w londyńskiej dzielnicy Sydenham.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 5 sierpnia 1998.
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 20 października 1998, s. 1.
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Rys. 70. Ulotka reklamująca bezpłatną telefoniczną linię pomocy dla starszych Polaków (Archiwum TPP)
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tów, wszystkie biorące udział w spotkaniu organizacje zobowiązały się pomagać przybyłym rodakom w miarę swych możliwości.
Działalność sekcji
Rozwijająca się działalność organizacji kombatanckich i polskich parafii
w terenie, związanych silniej z miejscowym społeczeństwem niż domy, czy
kluby prowadzone przez TPP – instytucję, której główna kwatera znajdowała
się w Londynie, spowodowała zmiany w udzielanej przez TPP pomocy w terenie.
W 2002 roku członkowie zarządu Towarzystwa przyjęli deklarację,
będącą podstawą powstania sekcji charytatywnych przy polskich kościołach na terenie Anglii. TPP zobowiązywało się do finansowania ich
działalności. Deklaracja, podpisana przez Janusza Sikorę-Sikorskiego,
ks. Tadeusza Kuklę, Danutę Gradosielską, Mieczysława Hampla i Artura
Rynkiewicza, stała się podstawą do utworzenia pierwszych dziesięciu
sekcji przy następujących parafiach: 1. Balham z przewodniczącą Kamilą
Banasiak; 2. Brockley-Lewisham z Pelagią Trojanowską; 3. Croydon/Crystal Palace z Haliną Zdrojkowską; 4. Ealing z Ewą Chodźko-Zajko; 5. Ilford
z Jadwigą Osestowicz; 6. Hammersmith z Grażyną Worthington i Haliną
Nedwecką; 7. Putney/Wimbledon ze Stanisławą Pawlik; 8. Willesden Green z siostrą Jadwigą; 9. Chelsea/Kensington z Lucyną Quirke i 10 Sekcja
przy polskim kościele na Devonii.
Działalność sekcji polega przede wszystkim na organizacji spotkań, które
są okazją do wymiany doświadczeń i uzyskania konkretnej pomocy. Atrakcyjny program obejmuje także gimnastykę, projekcje filmowe i wspólne wyjazdy. Wolontariusze odwiedzają starszych, samotnych i chorych w szpitalach i mieszkaniach, udzielają pomocy w załatwianiu ich spraw osobistych,
służą pomocą przy staraniach w otrzymaniu należnych świadczeń, udzielają
porad i interweniują w urzędach. W wyjątkowych wypadkach udzielają także
pomocy finansowej.
Sekcja BALHAM: organizuje tak zwane drop-in – czyli spotkania w ciągu
tygodnia dla starszych, samotnych i chorych. Połączone są one z przygotowaniem posiłku, gimnastyką i spotkaniem towarzyskim. Przewodnicząca
odwiedza też chorych w ich domach, a w specjalnych przypadkach udziela
pomocy finansowej najbardziej potrzebującym.195
Sekcja LEWISHAM-BROCKLEY: przewodnicząca odwiedza starsze osoby
w domach, organizuje transport do przychodni i szpitali. Specjalną opieką
sekcja otacza niewidomych – podczas regularnych wizyt pomaga w przygotowaniu posiłków. Dodatkową atrakcją są organizowane przez sekcję doroczne mikołajki.196
	Sprawozdanie z Zebrania Przewodniczących Sekcji Charytatywnych i Wolontariuszy TPP 9 listopada
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2002, s. 2
	Archiwum TPP, Sprawozdanie z Zebrania Przewodniczących Sekcji Charytatywnych i Wolontariuszy TPP

196

z 9 listopada 2002, s. 2.
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W CRYSTAL PALACE/CROYDON w każdą środę odbywają się spotkania
seniorów. Przewodnicząca przeprowadza wizyty w domach starszych osób,
a w pilnych wypadkach zapewnia kontakt telefoniczny z podopiecznymi.197
Sekcja EALING prowadzi codzienny klub kawowo-herbaciany dla samotnych, chorych i starszych. W niedzielę organizuje spotkania przy fortepianie
i bingo. Organizuje wigilie i przygotowuje upominki noworoczne.198
Sekcja FOREST GATE/ILFORD organizuje odwiedziny u chorych, pomaga
w zorganizowaniu transportu do kościoła. W domu parafialnym odbywają się
spotkania bingowe, a raz w miesiącu przygotowywane są polskie obiady.199
HAMMERSMITH: sekcja przeprowadziła w 2000 roku zbiórkę funduszy
na otwarcie klubu dla samotnych i chorych. W planach jest zorganizowanie
transportu dla osób chorych i starszych, a także projekcje filmowe i wycieczki.200
Działalność sekcji WIMBLEDON/PUTNEY ograniczona jest do wizyt i spotkań.201
Przykładowo na cele Sekcji przy parafiach wydano w roku 2002, 2005/2006
i w 2009/1010 w funtach:
				2002		
2005/2006
2009/2010
Balham 			
2000,00		
2500,00		
1687,50
Brockley/Lewisham
750,00		
1000,00		
750,00
Croydon/Crystal Palace
1500,00		
1000,00		
900,00
Ealing			
1000,00		
1500,00		
1350,00
Forest Gate/Ilford		
750,00		
750,00		
750,00
Hammersmith		
1000,00		
1250,00		
937,50
Chelsa/Kensington		
250,00		
250,00		
187,50
POSK					
200,00		
187,50
Nottingham					
500,00		
300,00
Leicester					
1000,00		
1012,50
Swindon					
700,00		
600,00
Brighton/Howe				
700,00		
825,00
Derby					
700,00		
600,00
Putney/Wimbledon		
1000,00		
1000,00		
225,00
Birmingham				
900,00		
1125,00
600,00
Slough					
800,00202
Stoke –on-Trent				
1500,00203 204
Willesden Green		
250,00
197

Ibidem, s. 3.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Charity Section Update, The Relief for Poles Trust, 2007,

203

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 2 marca 2010,

204

Archiwum TPP, Trustees’Resolution, The Relief for Poles trust (the „charity”), 11 czerwca 2002,
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Liczba osób objętych opieką

Praca na terenie Londynu
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Liczba wolontariuszy

Rys. 71. Wykres obejmuje przeprowadzone przez wolontariuszy wizyty
i spotkania z osobami objetymi opieką, w okresie od 1 kwietnia do
31 października 1996 r.
Oprócz wsparcia udzielanego poszczególnym sekcjom, Towarzystwo
Pomocy Polakom ściśle współpracuje z wybranymi organizacjami charytatywnymi w Polsce, wspierając ich dzałalność regularnymi dotacjami, a także
udziela pomocy w indywidualnych przypadkach.
W roku 2004 z inicjatywy prezesa TPP Janusza Sikory-Sikorskiego, który
w tym czasie był także prezesem Powierników Polskiej Misji Katolickiej, oraz
jego żony Grażyny w Laxton Hall, po raz pierwszy spotkały się dzieci na Wesołym Dniu Dziecka Polskiego. Zorganizowany wspólnie przez Polską Macierz
Szkolną i Towarzystwo Pomocy Polakom zjazd zgromadził około 400 dzieci.
W ciągu następnych kilku lat liczba ta wzrosła do kilku tysięcy. W pierwszych
latach TPP wspierało tę inicjatywę także hojnymi dotacjami pieniężnymi.
Towarzystwo wsparło finansowo m.in następujące inicjatywy:

Rys. 72. Polska tablica pamiątkowa w Bletchley Park (fot. J. Stefanicka)
– obchody 70-lecia „Dziennika Polskiego”,209 najstarszej polskiej gazety codziennej w Wielkiej Brytanii. Należy tu podkreślić, że Polska Fundacja
Kulturalna210, wielokrotnie była wspierana przez TPP dotacjami finansowymi i pożyczkami, które umożliwiły publikację gazety,
– pomoc przy wydaniu książki o Ryszardzie Kaczorowskim, ostatnim prezydencie RP na Uchodźstwie211 oraz publikacji „Polak Londyńczyk”212.
– renowację stanicy harcerskiej w St. Briavels213.
Towarzystwo wspiera prace Salvation Army214 i polskiej sekcji St. John
Ambulance215.
209

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu, z 5 grudnia 2009, s. 2.

210

Polska Fundacja Kulturalna (PFK), oficyna wydawnicza założona w 1950 roku w Londynie

	Adam Dobroński: Ostatni prezydent II Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski : osiem wieczorów z prezy-

211

dentem, Białystok 1999. Ryszard Kaczorowski (1919–2010); polski polityk, działacz społeczny i harcerz, po

– ufundowanie polskiej tablicy w Bletchley Park205 upamiętniającej złamanie kodu szyfrującego Enigma przez polskich kryptologów,206
– renowację kościoła pw. św. A. Boboli,207
– prace renowacyjne kaplicy w Penhros,208

1945 na emigracji, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1989–1990 prezydent RP
na Uchodźstwie; zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Ryszard Kaczorowski był ostatnim
prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. 22 grudnia 1990, złożył urząd na ręce nowo wybranego w pierwszych, od zakończenia II wojny światowej, wolnych wyborach w kraju i zaprzysiężonego
prezydenta RP Lecha Wałęsy. Na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście przekazał mu insygnia
władzy państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej.
Wiktor Moszczyński Polak Londyńczyk, Toruń 2011.

212
205

	Bletchley Park – posiadłość w Anglii, położona około 80 km na północny zachód od Londynu. Podczas

	Polska Stanica Harcerska St. Briavels położona w malowniczej dolinie rzeki Wye, od 1952 roku służy jako

213

II wojny światowej była siedzibą zespołu brytyjskich kryptologów należących do Rządowej Szkoły Kodów
i Szyfrów (Government Code and Cypher School), później znanej jako Rządowa Centrala Łączności (Go-

baza kolonii zuchowych i obozów harcerskich.
	Salvation Army, chrześcijańska charytatywna organizacja, założona w 1865 roku w Anglii w celu niesie-

214

vernment Communications Headquarters).
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 11 czerwca 2002.

207

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 17 kwietnia 2008, s. 2,

208

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 20 stycznia 2003, s. 2
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nia pomocy biednym i głodnym.
215

	St. John Ambulance, charytatywna, pozarządowa organizacja angielska, założona w 1877 roku, zajmująca
się niesieniem pierwszej pomocy.
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Osobną część działalności stanowi opieka nad bezdomnymi. W ramach
tej opieki TPP wspiera finansowo angielskie organizacje charytatywne, z pomocy których korzystają nasi rodacy. Są to m.in. Upper Room216, 999 Club
oraz The Simon Community217. Organizacje te wydają bezpłatne obiady i służą pomocą bezdomnym.
W ramach opieki nad chorymi i starszymi Towarzystwo Pomocy Polakom
udzieliło dotacji na prowadzenie zakładów i opiekę nad polskimi pensjonariuszami: Sisters of Nazaret i Sistres of Mercy, The Missionaires of Mother Theresa of Calcuta Trust, Ilford Park Care Home Trust, The Rossmore Nursing Home. Corocznie
TPP organizuje zbiórkę pieniędzy na paczki świąteczne dla chorych i samotnych.
Pomoc indywidualna udzielana jest osobom, które będąc niezdolnymi do
pracy, znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Osoby te często wymagają
rehabilitacji, opieki w czasie rekonwalescencji, czy specjalistycznego sprzętu jak np. protezy, wózki inwalidzkie, elektryczne urządzenia domowe.
Od 2005 roku kierowniczką Biura Towarzystwa Pomocy Polakom jest
Anna Smith.
Do jej obowiązków należy między innymi: załatwianie bieżącej korespondencji, utrzymywanie kontaktów z przewodniczącymi poszczególnych sekcji TPP skupionych przy polskich parafiach, przygotowywanie sprawozdań
fiannsowych, prowadzi ona również księgowość. Do jej zadań należy także

Rys. 74. Spotkanie opłatkowe sekcji charytatywnych TPP (Archiwum TPP)
współpraca z Zarządem Towarzystwa, a przede wszystkim z jego prezesem
Januszem Sikorą-Sikorskim.
A. Smith wspólnie z prezesem przygotowuje doroczne spotkania opłatkowe, które są okazją do wyrażenia podziękowania tym wszystkim, którzy przez
cały rok wspierają działalność TPP. Spotkania te służą również bezpośredniej
wymianie doświadczeń i zapoznaniu się z pracą poszczególnych placówek.
Diamentowe Gody
31 maja 2008 roku TPP obchodziło kolejną okrągłą rocznicę swojej działalności.
Po koncelebrowanej mszy świętej w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przy Devonia Road, której przewodniczył JE ks. abp Szczepan Wesoły218,
przedstawiciele polskich organizacji i przewodniczący sekcji charytatywnych
TPP przy polskich parafiach wraz z zaproszonymi gośćmi zebrali się w sali
pod kościołem.
Prezes TPP J. Sikora-Sikorski, witając obecnych, przedstawił historię TPP,
podkreślając zadania, jakie stały się udziałem tworzącej się 60 lat temu organizacji. Dziękując wszystkim wolontariuszom i osobom wspierającym działalność
TPP, prezes zakończył swoje przemówienie krótką analizą sytuacji Polaków
w Anglii, zwracając uwagę na trudności, jakie są udziałem najnowszej emigracji.
Uroczystość, zakończoną lampką wina, uświetnił koncert wokalny w wykonaniu Dagmary Świtacz, Macieja O’Shea i Przemysława Salomońskiego.219
Jubileusz był również okazją do omówienia współpracy TPP z krajowymi
organizacjami: Polskim Czerwonym Krzyżem, organizacją „Tęcza”220, Fundacją

Rys. 73. A
 nna Smith w biurze TPP (fot. J. Stefanicka)

	Szczepan Wesoły, arcbiskup (1926–); doktor nauk teologicznych, delegat ds. duszpasterstwa emigracji pol-

218

skiej w latach 1980–2003.

	Upper Room, angielska organizacja charytatywna założona w 1990 roku, niosąca m.in. pomoc bezdom-

216

nym, ekonomicznym migrantom.
217

219

	The Simon Community, działająca od 1963 roku na terenie Anglii organizacja charytatywna, pomagająca
bezdomnym. Wolontariusze i ich podopieczni wspólnie mieszkają i pracują.
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Aleksandra Podhorodecka, 60-lecie Towarzystwa Pomocy Polakom, w: [Dziennik Polski], czerwiec, 2009.
	Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
„Tęcza”.
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3. Sytuacja majątkowa Towarzystwa

R

aport Komisji Finansowo-Kontrolnej jeszcze w roku 1991 roku stwierdza,
że: pozycja finansowa TPP jest stabilna i pewna, ale już w kolejnym roku224
sprawozdanie przedstawia spadek dochodów Towarzystwa spowodowany
głównie wysokimi kosztami przeprowadzanych napraw w domach należących do TPP w połączeniu z gorszą frekwencją ich użytkowania. W Raporcie
Komisji z 1992 r. podkreślono, że w związku ze zmniejszeniem się rezerwy budżetowej, dochód organizacji w kolejnych latach będzie zależeć wyłącznie od
dobrych wyników gospodarności placówek.225 W 1994 r. sytuacja finansowa Towarzystwa stała się krytyczna. Pod koniec koniec maja 1994 roku kapitał TPP
na koncie w banku został zredukowany do 24840 funtów i dalsza działalność
Towarzystwa została poważnie zagrożona.226
Na zebraniu zarządu 7 marca 1996 roku nowy prezes Janusz Sikora-Sikorski uznał sytuację finansową za dramatyczną. Przedstawił dwie możliwości
rozwiązania problemów finansowych Towarzystwa na wypadek dalszego
zmniejszania się funduszy – sprzedaż akcji Ogniska Polskiego lub zaciągniecie kredytu bankowego.227

Rys. 75. Zaproszenie na Diamentowe Gody TPP (Archiwum TPP)
„Pomóż Im”221 i Stowarzyszeniem „Lekarze Nadziei”222. Prezes J. Sikora-Sikorski
zwrócił uwagę, że organizacja „Tęcza,” która powstała w 1991 roku w celu prowadzenia placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niewidomych oraz
słabowidzących, stworzyła unikalny system wszechstronnej, specjalistycznej
pomocy, w tym Ośrodek Wsparcia i Edukacji Specjalnej „Sokrates”. Towarzystwo Pomocy Polakom, obejmując swoim patronatem „Tęczę”, wspiera jej działalność regularnymi dotacjami. Środki finansowe TPP przekazuje również na
działalność Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”, organizacji charytatywnej prowadzącej Przychodnię dla Ludzi Bezdomnych w Warszawie i w Krakowie.
Podsumowując działalność Towarzystwa Pomocy Polakom, prezes J. Sikora-Sikorski podkreślał, że do właściwego i pełnego wykorzystania możliwości pomocy, jakie ma TPP, potrzeba zaangażowania ludzi młodych w pracy charytatywnej.223 Dzięki pomocy wolontariuszy możliwe jest odwiedzanie
starszych, samotnych Polaków w ich domach. Chodzi o to, by dać samotnym
ludziom poczucie, że nie są odizolowani – wyjaśniał prezes.
Fundacja „Pomóż Im” założona w Białymstoku wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi

221

	Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”, zarejestrowane w 1995 roku, skupia swoją działalność głównie na
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świadczeniu pomocy lekarskiej najbardziej potrzebującym wsparcia. W tym celu zorganizowano Przy-

Rys. 76. Ulotka Cedar Guest House (Archiwum TPP)

chodnie Lekarskie dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Warszawie i Krakowie. Stowarzyszenie zajmuje się
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także dystrybucją leków z Apteki Darów oraz materiałów medycznych dla domów opieki społecznej, ho-
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spicjów i sierocińców. Organizuje transporty leków i materiałów medycznych dla Polaków na Wschodzie.
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Archiwum TPP, Sprawozdanie Komisji Finansowo-Kontrolnej z 23 listopada 1992.

Potrzeba nam ludzi młodych. Z Januszem Sikorą-Sikorskim, prezesem Towarzystwa Pomocy Polakom
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Archiwum TPP, Sprawozdanie Komisji Finansowej z 5 maja 1994.

rozmawia Agnieszka Okońska. Dziennik Polski, 19 grudnia 2002 r. str.5
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Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 7 marca 1996, s. 2.
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Archiwum TPP, Sprawozdanie Komisji Finansowo-Kontrolnej z 7 listopada 1991.
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Dom Opieki Orzeł Biały (The White Eagle Residential Care Home)
w Birmingham – przebudowany zgodnie z wymogami brytyjskich władz
samorządowych dotyczących domów opieki,232 został Owarty 23 sierpnia
1992 roku, w obecności członków TPP.233 Mimo akcji informacyjnej i przyjmowania rezydentów narodowości brytyjskiej rzadko miał wystarczającą,
do pokrycia kosztów utrzymania, liczbę pensjonariuszy. Decyzja o sprzedaży
domu nie była łatwa ze względu na to, że nie chodziło tu tylko o uzyskanie
dobrej ceny sprzedaży i znalezienie kupca, ale także o zapewnienie rezydentom innego, odpowiedniego miejsca zamieszkania. W 1995 roku prowadzony
w Domu Opieki klub sportowy „Pogoń”, ze względu na niedochodowość zamknął swoją działalność,234 a po długich dyskusjach na zebraniu Zarządu
9 marca 2000 roku zatwierdzono sprzedaż Domu Opieki.235
Drastyczne ograniczenie wydatków Towarzystwa wprowadzone przez
prezesa Janusza Sikorę-Sikorskiego i podjęta przez Zarząd TPP decyzja
o sprzedaży posiadanych nieruchomości przyniosły rezultaty i po raz pierwszy od lat, w 1996 roku sytuacja finansowa organizacji poprawiła się. Na
zebraniu zarządu w 1996 roku J. Sikora-Sikorski mógł stwierdzić, że Towarzystwo osiągnęło niewielki profit ze swojej rocznej działalności, kosztem
wielkiego zmniejszenia kosztów administracyjnych.

Rys. 77. Wnętrze sali klubowej Domu Opieki Orła Białego. Lata 90 (Archiwum TPP)
Na działalność TPP próbowano zdobyć fundusze z innych źródeł. Dużym
sukcesem bylo otrzymanie w 1997 roku z Comic Relief228 7500 funtów.229 Jednak nieregularne dotacje nie były w stanie zmienić ogólnej sytuacji materialnej Towarzystwa. Konieczne były radykalne zmiany polityki finansowej.
W 1996 roku do Towarzystwa Pomocy Polakom należały
następujące nieruchomości:
Cedar Guest House, niedaleko Victorii 230 – oferujący tanie noclegi dla
osób zatrzymujących się na krótki pobyt w Londynie. W 1993 roku Home Office przyznało Towarzystwu dotację na utrzymanie mieszkających w hostelu
polskich Romów czekających na decyzję azylu. Niestety, nie wpłynęła ona
znacząco na wysokość otrzymywanych z hostelu dochodów, które bardzo się
wahały, szczególnie gdy w okresie zimowym spadała liczba korzystających
z hotelu.231 W 2001 roku podjęto decyzję sprzedaży hotelu, uzyskany dochód
został przeznaczony na działalnść charytatywną TPP.
228

	Comic Relief, działająca od 1985 roku, jedna z największych brytyjskich organizacji charytatywnych. Założona przez Richarda Curtisa i Lenny’ego Henry’ego, przeprowadza co dwa lata zbiórkę pieniężną dla
najbardziej potrzebujących w Wielkiej Brytanii i Afryce.

232 Towarzystwo Pomocy Polakom. 50 lat 1948–1998, Londyn 1998.

229

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 13 grudnia 1996.

233 Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 22 września 1992.

230

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 8 czerwca 1999, s. 2.

234 Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 26 lipca 1995.

231

Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 30 stycznia 1992.

235 Archiwum TPP, Protokół z posiedzenia Zarządu z 21 października 1999.
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4. Przykładowo wybrane podziękowania nadesłane
do TPP w ostatnich latach:
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ZAKOŃCZENIE

H

istoria TPP stanowi chwalebne dziedzictwo, z którego możemy być
wszyscy dumni.
Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej ówczesne władze Polskiego
Czerwonego Krzyża w Londynie postanowiły przekazać swoje zadania wraz
z zapleczem finansowym nowo stworzonej organizacji. Organizacja ta – Towarzystwo Pomocy Polakom – mogła w ten sposób zachować całkowitą niezależność od narzuconego Polsce komunistycznego reżymu.
W pierwszych latach powojennych Towarzystwo Pomocy Polakom skupiło się na praktycznej pomocy polskim żołnierzom, cywilom i ich rodzinom,
którzy podjęli decyzję osiedlenia się w Wielkiej Brytanii. Powrót do zsowietyzowanej Polski niósł ze sobą wiele niebezpieczeństw, a ponadto domy rodzinne wielu z nich znajdowały się teraz poza granicami Polski. Większość
żołnierzy polskich, którzy walczyli u boku aliantów podczas II wojny światowej, wybrała Wielką Brytanię jako kraj osiedlenia; inni emigrowali do Stanów
Zjednoczonych, krajów Ameryki Południowej, Kanady i Australii. Towarzystwo Pomocy Polakom stanęło przed ogromnym zadaniem stworzenia i prowadzenia Biura Informacyjnego, którego wysiłki skierowane były na pomoc
w odnalezieniu osób zagubionych i łączeniu rodzin rozdzielonych przez wojnę. TPP prowadziło także szereg hosteli dla bezdomnych Polaków.
Konsekwencją zmieniającego się charakteru działań powołanego do życia w 1948 roku TPP było zarejestrowanie TPP jako organizacji charytatywnej
– „charitable trust” w 1986 roku.
W centrum naszej wszelkiej działalności była i jest praca charytatywna,
wielorakie wsparcie udzielane Polakom w Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach problemy społeczne w naszej wspólnocie polskiej zmieniają się, więc
i zakres naszej działalności także ulega zmianie. Przez wiele lat główny nacisk w naszej pracy położony był na pomoc naszym seniorom. Napływ dsiesiątków tysięcy Polaków do Anglii – po osiągnięciu przez Polskę niepodległości i wejściu Polski do Unii Europejskiej, przynósł ze sobą nowe wyzwania
na które staramy się odpowiedzieć.
Dzisiaj praca naszej organizacji w dużej mierze skoncentrowana jest na
wsparciu udzielanemu sieci polskich grup charytatywnych istniejących
przy polskich parafiach i prowadzonych przez wolontariuszy na terenie Londynu, ale także w wielu ośrodkach w terenie. Grupy te zapewniają praktyczną pomoc i wsparcie członkom naszej zmieniającej się wspólnoty. Grupy te
odpowiadają na cały wachlarz wyzwań, dają poczucie bezpieczeństwa, sens
przynależności. Trust otrzymuje także wiele próśb o wsparcie finansowe od
osób prywatnych i organizacji charytatywnych. Każda prośba jest starannie
rozpatrzona i odpowiednie zapomogi udzielane.
Ambicją Towarzystwa Pomocy Polakom jest nie tylko kontynuowanie dotychczasowej działalności, lecz dotarcie do jak najszerszych kręgów naszej
polskiej wspólnoty na Wyspach. Dlatego potrzebni są nowi wolontariusze,
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Summary

którzy wesprą istniejące szeregi, i nowe źródła funduszy, które pozwoliłyby
na zrealizowanie nowych inicjatyw. Wierzę, że nasze ambitne plany będą
zrealizowane.
Wierzę mocno w rosnącą siłę naszej organizacji, gotowej do podejmowania wszelkich wyzwań, które przyniesie przyszłość.
Janusz Sikora Sikorski
Prezes
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SUMMARY

T

he work of The Relief Society for Poles is directly linked to the events
that took place in Poland in the last century and the plight of the Poles
during this time. The history of this Polish humanitarian organisation, which
was founded on the principles of The Red Cross, stretches back to the early
20th Century and it is astonishing that to date no detailed account of its work
exists.
The Polish Red Cross was created in 1919, shortly after Poland regained independence after 123 years of occupation. The international communication
systems and organisational structure established in this short time enabled
The Polish Red Cross, and then The Relief Society for Poles, to continue its
work providing aid and support during the Second World War.
Despite the enormous amount of fatalities and casualties suffered by
the Poles while fighting alongside The Allies, the outcomes of the Teheran,
Yalta and Potsdam Conferences denied them the right to self governance
in their homeland. Poland emerged from the war with territorial losses of
312,000 square kilometres and was forced into over forty years of Communist
Russian hegemony. The Polish government in exile, based in London, was
not recognised by the USA, Great Britain or France, but despite this London
became the centre of activity for the Poles.
The loss of national sovereignty and justified concerns over the removal
of autonomy of The Polish Red Cross and the seizure of its assets by the communist authorities led to the decision being made to hand over the operation
of The Polish Red Cross in London to the newly formed Relief Society for
Poles.
The successors in leadership of the pre-war Polish Red Cross continue the
organisation’s work to this day, in accordance with the humanitarian ideals
and impartiality of the Red Cross. It is the history of this organisation and the
people behind it that is explored in this book.
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1. Życiorysy wybranych członków założycieli TPP
BRUNER Wacław Karol (ur. 25 lipca 1898 roku w Warszawie, zm. 12 kwietnia
1957 roku w Londynie). Polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy..
Jako uczeń gimnazjum im. M. Reja w Warszawie należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Członek Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej
„Filarecja”. Założyciel Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej w 1917
roku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, a następnie
w III Powstaniu Śląskim. W latach 1923–1939 był urzędnikiem Ministerstwa
Pracy i Opieki Społecznej. We wrześniu 1939 roku ewakuowany wraz z ministerstwem do Lwowa. Aresztowany przez NKWD, zesłany za Ural, uwolniony
po układzie Sikorski-Majski, objął funkcję kierownika wydziału opieki społecznej Ambasady Polskiej w Kujbyszewie. W 1942 roku objął funkcję sekretarza generalnego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, a następnie kierownika biura Funduszu Pomocy Polakom. Był wiceprzewodniczącym Komitetu
Głównego PPS w Wielkiej Brytanii oraz przewodniczącym Zarządu Głównego
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego na emigracji. Pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży.
CIOŁKOSZ Adam W., ps. Kremerowski (ur. 5 stycznia 1901 roku w Krakowie, zm. 1 października 1987 roku w Londynie). Polski instruktor harcerski,
porucznik, publicysta, jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej
w kraju i na emigracji, poseł na Sejm II i III kadencji w II RP. Założyciel I Drużyny Harcerskiej prowadzonej następnie przez Andrzeja Małkowskiego, działacz ruchu skautingowskiego i harcerskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku i w III Powstaniu Śląskim w 1921 roku. Za zasługi
w powstaniu otrzymał Śląską Wstęgę Waleczności i Zasługi.
Po wrześniu 1939 roku przedostał się do Rumunii, następnie do Paryża,
a potem ewakuowany do Londynu. W latach 1940–1941 był członkiem Rady
Narodowej RP, organu doradczo-konsultacyjnego rządu RP na uchodźstwie.
Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji w Londynie, kierując PPS
w Wielkiej Brytanii.
W 1954 roku członek Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego. W 1966 roku
zainicjował i doprowadził do Światowego Zjazdu Polski Walczącej. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego londyńskiej delegacji Zgromadzenia
Ujarzmionych Narodów Europy. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego
na Obczyźnie. Przez cały czas działalności społecznej uprawiał pisarstwo historyczne i publicystykę społeczno-polityczną.
FILIPOWICZ Tytus (ur. 21 listopada 1873 roku w Warszawie, zm. 18 sierpnia 1953 roku w Londynie). Polski działacz polityczny, dyplomata, publicy-
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sta. W 1897 roku został redaktorem socjalistycznego pisma „Górnik”. Działacz
i przywódca PPS. W ramach PPS-u współpracował blisko z Józefem Piłsudskim. W listopadzie 1918 roku kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Podpisał depeszę iskrową notyfikującą powstanie państwa polskiego 11 listopada 1918 roku.
W latach 1921–1932 pełnił wiele funkcji dyplomatycznych. Po II wojnie
światowej pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Pełnił obowiązki przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Demokratycznego.
HALLER Józef, von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach,
zm. 4 czerwca 1960 roku w Londynie). Generał broni WP, legionista, harcmistrz, działacz polityczny i społeczny. Kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari. Podczas austriackiej służby wojskowej wprowadził do szkół oficerskich język polski, powołując się na uchwały parlamentu wiedeńskiego,
które dopuszczały częściowe używanie języka polskiego w wojsku. Za osiągnięcie znakomitych wyników otrzymał najwyższe austriackie odznaczenie
wojskowe Wojskowy Medal Zasługi (Signum Laudis). Po wystąpieniu z wojska związał się także z ruchem skautowym, zajmował się militaryzacją „Sokoła”236.
Legionista, a następnie dowódca formującej się w 1918 roku armii polskiej
we Francji. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, dowodząc
wojskami broniącymi przedpola Warszawy.
Po wybuchu II wojny światowej przedostał się przez Rumunię do Francji.
Minister bez teki w rządzie Władysława Sikorskiego. Następnie w Wielkiej
Brytanii minister oświaty (1940–1943) w polskim rządzie na uchodźstwie.
JEDLEWSKI Bronisław (ur. 1907, zm. 1982). Kierownik Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Toruniu. Od 1 lutego 1940 roku przyboczny lekarz prezydenta Władysława Raczkiewicza.
ŁĄCKI Wincenty (ur. 7 października 1898 roku w Zblewie, zm. 1964). Sędzia
i starosta krajowy pomorski, działacz niepodległościowy i społeczny, prawnik.
Członek tajnego Towarzystwa Tomasza Zana. Działacz Polskiego Komitetu Plebiscytowego na Warmii i Mazurach. Wicestarosta okręgu pomorskiego.
Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, w roku 1935 otrzymał od
papieża Piusa XI godność szambelana papieskiego. Działacz PCK.
Po wybuchu wojny w 1939 roku wraz z władzami ewakuował się przez
Rumunię, Cypr, Palestynę do Wielkiej Brytanii. W latach 1942–1945 członek
Rady Narodowej w Londynie, a następnie po jej likwidacji członek Interim
Treasury Committee.237
	„Sokół” – nazwa towarzystw sportowych powstałych w XIX wieku w krajach słowiańskich. Celem „Sokoła”

236

miało być podnoszenie sprawności fizycznej i duchowej oraz rozbudzanie ducha narodowego.
237

Interim Treasury Committee (ITC), Komitet Oświaty dla spraw Polaków przy rządzie Wielkiej Brytanii.

127

Spieszmy z pomocą

Aneksy

W latach 1952–1964 powiernik zarządu Fundacji Dobroczynności Polskiej
Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Honorowe członkostwo nadało mu Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu. Za zasługi w służbie społecznej był
odznaczony m.in. Orderem Odrodzenia Polski IV kl., Złotym Krzyżem Zasługi
i Odznaką Honorową PCK.
ŁĘGOWSKI Witold, podczas wojny m.in. kierownik finansowy Biura Prac
Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych.
MALINOWSKI Tadeusz (ur. 14 lipca 1888 roku w Wadowicach, zm. 4 maja
1980 roku w Londynie).
Generał Brygady Wojska Polskiego. Członek Polowych Drużyn Sokolich. Legionista. Od lipca 1919 roku pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych i sztabie Armii
Ochotniczej. W marcu 1936 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa
Sztabu Głównego i kierownika Sekretariatu Komitetu Obrony Rzeczypospolitej.
W Wielkiej Brytanii szef Biura do spraw Rodzin Ministerstwa Obrony Narodowej, a od maja do października 1942 zastępca wiceministra obrony narodowej. W tym samym resorcie był następnie szefem Biura Oświaty i Opieki
nad Żołnierzami. W latach 1945–1947 wchodził w skład Komisji Doradczej
Naczelnego Wodza oraz kierował pracami Funduszu Społecznego Żołnierzy.
26 września 1946 roku władze komunistyczne pozbawiły go obywatelstwa polskiego, które przywrócono mu w 1971 roku. W okresie od 18 stycznia
do 11 sierpnia 1954 roku kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej.
Odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem
Walecznych (czterokrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, estońskim
Orderem Krzyża z Orłem II klasy.
Pochowany na cmentarzu Gunnersbury.
OLSZEWSKI Stanisław (ur. 1902, zm. 1961). Adwokat, samorządowiec,
dziennikarz, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego działającego
po 1945 roku poza granicami Polski. Radny Lwowa w 1939 roku. W czasie
okupacji sowieckiej członek Rewolucyjnego Związku Niepodległości i Wolności. Kierownik departamentu narodowościowego w emigracyjnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Pracował w Polish Information Centre w Palestynie. Redaktor „Głosu Polskiego”
(1942–1943). Podczas pobytu na Bliskim Wschodzie założył emigracyjną komórkę
Stronnictwa Demokratycznego. Od 1947 roku pełnił obowiązki prezesa Komitetu
Zagranicznego Stronnictwa Demokratycznego w Wielkiej Brytanii i USA.
Pochowany na cmentarzu w londyńskiej dzielnicy Acton.
RACZYŃSKA Cecylia, z domu Jaroszyńska (ur. 1906, zm. 1962). Druga żona
Edwarda hr. Raczyńskiego, ambasadora RP w Londynie 1934–1945, działaczka społeczna.
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SIKORSKA Helena, z domu Zubczewska (ur. 2 lutego 1888 w Terespolu, zm.
1 lutego 1972 roku w hrabstwie Surrey). Działaczka społeczna, żona premiera,
gen. Władysława Sikorskiego. Po zakończeniu II wojny światowej pozostała
na emigracji.
Działaczka społeczna. Była m.in. honorowym członkiem Związku Polek
w Ameryce.
Pochowana na Nowym Cmentarzu w Zakopanem.
SKALAK Bronisław (ur. 1892, zm. 1949), dziennikarz, działacz PPS.
Do końca 1941 roku, w łagrach sowieckich. Po układzie Sikorski-Majski
dotarł do Londynu, gdzie wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej i wszedł
w skład Zarządu Komitetu Zagranicznego PPS.
STANISZEWSKI Władysław (ur. 1901, zm. 1974). Ksiądz Infułat. Wikariusz
Delegat dla Polaków w Anglii i Walii w latach 1938–1974. W latach 1938–1949
współredaktor tygodnika „Gazeta Niedzielna”. Założyciel Polskiego Domu
Żołnierza w Wielkiej Brytanii.
Odznaczony Orderem Polonia Restituta 5 kl.
Pochowany w Laxton Hall, Northamptonshire.
ŚCIGALSKI Stanisław (ur. w 1904 roku w Choczni, zm. w 1999 roku w Montrealu). Adwokat, działacz ludowy.
Działacz Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej, której był wiceprezesem. Sekretarz zarządu wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie. Po wrześniu 1939 roku przebywał na Zachodzie. Był członkiem Komitetu
Zagranicznego Stronnictwa Ludowego. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu krajowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rządu polskiego na emigracji. Był pracownikiem Zarządu Głównego Czerwonego Krzyża
w Londynie. Kierował akcją przesyłania imiennych paczek żywnościowych
i odzieżowych Polakom więzionym w obozach koncentracyjnych i rodzinom
polskim wysiedlonym z ziem zajętych przez Niemców.
UNRUG Józef (ur. 7 października 1884 roku w Brandenburgu, zm. 28 lutego
1973 roku w Lilly-en-Val). Polski wiceadmirał.
Podczas I wojny światowej był dowódcą okrętów podwodnych i flotylli
okrętów podwodnych w niemieckiej flocie. Od 1925 do 1939 roku dowodził
Flotą i Obszarem Nadmorskim, a w trakcie kampanii wrześniowej obroną
Wybrzeża. Przebywał w oflagach m.in. w Woldenbergu, Colditz i Murnau. Po
wyjściu z niewoli niemieckiej pod koniec II wojny światowej zajmował stanowisko I zastępcy szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.
Pochowany na cmentarzu Montresor (Francja).
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2. Życiorysy członków Zarządu TPP w 2015 rroku

KWIATKOWSKA Janina
Urodzona w 1930 roku w Korzanach na Podlasiu.
Ojciec Jerzy Szrodecki.
Wywieziona wraz z matką i siostrą do Kazachstanu. Po 6 latach zesłania przyjechała do Polski, gdzie
była prześladowana przez władze komunistyczne.
W 1959 roku przyjechała do ojca do Anglii.
Prezes Sekcji Społecznej POSK i dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Powierniczego POSK.
Członek Zarządu Zjednoczenia Polek na Emigracji, członek Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.
W 2009 roku za wybitne zasługi dla niepodległości Polski oraz za działalność polonijną i kombatancką odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

GRADOSIELSKA Danuta
Urodzona w 1925 roku w Osadzie Krechowieckiej
na Wołyniu. Ojciec: Stefan Mączka.
W 1940 roku deportowana wraz z rodziną do
Związku Sowieckiego, przebywała na zsyłce
w Kotowalsku, w obwodzie archangielskim.
Po układzie Sikorski-Majski238 w 1941 roku, w Taszkiencie, następnie w Teheranie, gdzie rozpoczęła
szkolenie pielęgniarskie zorganizowane przez
Polski Czerwony Krzyż.
W 1943 roku, ukończyła kurs jazdy na ciężarówkach i wstąpiła do 316 Kompanii Transportowej,
z którą przeszła szlak bojowy, wożąc amunicję
i zaopatrzenie dla żołnierzy walczących na Mon-

KUKLA Tadeusz
Urodzony w 1940 roku w Łukowej Tarnowskiej
(koło Tarnowa). Ukończył seminarium duchowne w Tarnowie. Studiował w Paryżu, Monachium
i Münster, angażując się w pracę duszpasterską
wśród Polonii w Niemczech.
W 1974 roku został mianowany duszpasterzem
akademickim na Londyn i Anglię. Pełnił tę posługę ponad 25 lat, tworząc placówkę akademicką
od podstaw. W 1986 roku otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości. Od 2002 do
2010 roku pełnił obowiązki rektora Polskiej Misji
Katolickiej w Anglii i Walii.239
W 2012 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

te Cassino.
W 1946 roku w obozie Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia
w Foxley ukończyła szkołę średnią.
W 1949 roku przeniosła się wraz z mężem do Londynu.
Działaczka społeczna. M.in. prezes Koła SPK nr 316 i współzałożycielka chóru
Zespół 316. Członek zarządu Ogniska Osadników Wojskowych, współredaktorka książki „Mundur miałyśmy zielony”.
W 2009 roku za wybitne zasługi dla niepodległości Polski oraz za działalność
polonijną i kombatancką odznaczona Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
KOC-LAWDHAM Elżbieta
Urodzona w 1951 roku w Anglii. Nauczycielka
w szkole średniej.
Przez wiele lat brała czynny udział w działalności
Duszpasterstwa Akademickiego w Londynie.
Wspierała prace Instytutu Polskiego i Muzeum
im. gen. W. Sikorskiego.
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RYNKIEWICZ Artur
Urodzony w 1927 roku, w Stołowiczach (woj. nowogródzkie).
W lutym 1940 roku wraz z rodziną został wywieziony do Rosji Sowieckiej, skąd wydostał się do Iranu
z ewakuowanym sierocińcem jesienią 1942 roku.
W styczniu 1943 roku, wstąpił do Junackiej Szkoły

	Układ Sikorski-Majski – układ z 30 lipca 1941 roku między Polską a ZSRR, przywracający stosunki dyplomatyczne między obu państwami, zerwane 17 września 1939 roku z chwilą agresji ZSRR na Polskę. Układ
przewidywał przywrócenie stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami oraz utworzenie
armii polskiej w Związku Radzieckim pod dowództwem polskim. W protokole dodatkowym rząd ZSRR

	Polska Misja Katolicka (PMK) – stałe katolickie duszpasterstwo Polonii działające w wielu krajach, podle-
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zagwarantował „amnestię” dla obywateli polskich: więźniów politycznych i zesłańców pozbawionych

gające Konferencji Episkopatu Polski. Początki misji sięgają opieki duszpasterskiej nad Polakami przyby-

wolności na terenie ZSRR w więzieniach i obozach Gułagu.

łymi na Wyspy Brytyjskie po powstaniach narodowych 1831., 1848., 1863. i 1905 roku.
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Wojskowej w Isfahanie i po trzech miesiącach do Junackiej Szkoły Kadetów
w Palestynie (Kastina).
W lipcu 1943 roku został przeniesiony do W. Brytanii, najpierw do szkoły lotniczej dla małoletnich RAF w Halton, później zaś w Cranwell, kończąc wydział
radiotechniczny i radarowy. W latach 1948–53 odbył służbę w RAF. Otrzymal
polski stopień ppor. rez.
W latach 1953–57 studiował elektronikę w Polytechnic of North London, gdzie
brał czynny udział w życiu akademickim i przewodniczył związkowi studentów.
Pracę społeczną rozpoczął w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w W. Brytanii,
gdzie był członkiem Komitetu Wykonawczego (1955–71) i skarbnikiem generalnym (1964–68). W Zrzeszeniu Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie był przewodniczącym powierników (1964–66) i prezesem (1966–68).
W Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym od roku 1966 był członkiem Rady,
Zarządu i Rady Bibliotecznej, sprawując funkcje skarbnika POSK-u, wiceprezesa
i kierownika referatu współpracy z organizacjami społecznymi. W chwili obecnej
pełni funkcję wiceprzewodniczącego w Dziale Spraw Zewnętrznych. Był też wiceprezesem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (1974–76).
W Zjednoczeniu Polskim w W. Brytanii, był skarbnikiem (1963–64), członkiem Zarządu (1963–69), wiceprezesem (1967–68) członkiem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (1969–74), nade wszystko zaś wieloletnim prezesem
(1974-90). Z tego tytułu był członkiem prezydium Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata (1978–90) i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego
II Zjazdu tej organizacji w Londynie w roku 1984.
W życiu politycznym był podsekretarzem stanu działu kultury w Egzekutywie Zjednoczenia Narodowego (1967–72) i z tego tytułu sekretarzem generalnym Kongresu Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej na Obczyźnie. Wszedł
do Rady Narodowej RP z ramienia Niezależnej Grupy Społecznej (1972–78),
następnie zaś z wyboru (1978–90). Był przewodniczącym Obywatelskiego
Komitetu Wyborczego do Rady Narodowej RP w roku 1989. W roku 1990 otrzymał nominację na ministra spraw emigracji w rządzie RP na uchodźstwie.
Był współzałożycielem „Medical Aid for Poland Fund”, fundacji założonej we
wrześniu 1981 roku, której zadaniem jest pomoc dla Polski. Do chwili obecnej
pełni funkcję wiceprezesa Komitetu Wykonawczego (MAPF).
Jest aktywnym członkiem Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej (IPAK) na
Anglię i Walię. W St. John Ambulance240 pełni funkcję wiceprezydenta Oddziału Zachodniego Londynu.
Za zasługi w pracy społecznej i politycznej odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorią Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Krzyżem Ze240

	St John Ambulance to organizacja o historii sięgającej czasów wypraw krzyżowych oraz zakonu rycerskiego świętego Jana, który to zakon bronił Ziemi Świętej. Ratownicy wolontariusze z St John Ambulance
podlegają obecnie królowej Elżbiecie II. Polska sekcja Ealing wspiera nie tylko polonijne imprezy i uroczystości, lecz również pozostałe wydarzenia w Londynie.
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słańców Sybiru, Złotym Medalem Wojska Polskiego, Medalem Lotnictwa Polskiego na Zachodzie, Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Związku Sybiraków
i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Sybirackich.
SIKORA-SIKORSKI Janusz
Urodzony w 1953 roku w Cirencester, Gloustershire w Anglii.
Ukończył studia na Uniwersytecie w Reading.
Przez 40 lat był dyrektorem światowej agencji
muzycznej – The Agency Group Ltd.
Obecnie: prezes TPP i Fundacji Janusza i Wandy
Prawdzic-Szlaski; doradca muzycznego biznesu dla polskiej organizacji RTCK (Rób To, Co Kochasz) w Nowym Sączu.
W latach 1975–90 był prezesem Duszpasterstwa
Akademickiego w Londynie.
Od 2002 roku do 2010 roku był prezesem Fundacji
Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Polish
Benevolent Fund Housing Association Ltd. i Fundacji M.B. Grabowski.
Był członkiem Zarządu Medical Aid for Poland Fund, Fundacji Veritas, Holy Family
of Nazareth, Wice-prezesem Klubu Ogniska Polskiego w Londynie, Polish Housing
Association – Penrhos Home, Członkiem Rady Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego POSK i doradcą finansowym Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
Jest organizatorem i inicjatorem wielu przedsięwzięć, m.in.:
– wieczoru autorskiego, wystawy malarskiej polskich artystów mieszkających w kraju i Wielkiej Brytanii zakończonej aukcją wystawianych obrazów; koncertu współczesnej muzyki w teatrze w Londynie, z których
dochód przeznaczony był na Medical Aid for Poland Fund. Koncert londyński wsparł finansowo jeden z Beatlesów – George Harrison;
– wystawy poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu ze zbiorów
pana Janusza Ciborowskiego w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie
przy Ambasadzie RP w Londynie w 1993 roku W 1995 roku był członkiem
komitetu honorowego powiększonej i stałej wystawy w Belwederze,
otwartej uroczyście w sierpniu 1995 roku;
– mszy św. im. księdza Jerzego Popiełuszki za męczenników XX wieku celebrowanej w katedrze Westminster i Brompton Oratory w latach 80.;
– obchodów upamiętniających srebrny jubileusz papieża Jana Pawła II
w 2004 roku – w katedrze Westminster odprawiona była uroczysta msza
św. na którą zjechali się Polacy z całej Anglii; po południu w teatrze POSKu
odbył się wieczór artystyczny poświęcony papieżowi; wydany był także
CD religijnych hymnów w wykonaniu chóru Wojska Polskiego;
– wspólnie z żoną Grażyną był inicjatorem zorganizowania obchodów
w centralnym Londynie w 2008 roku upamiętniających 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
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Kawaler Orderu Polonia Mater Nostra Est, kawaler Orderu Świętego Stanisława. W 2008 roku za zasługi dla kościoła katolickiego i polskiego społeczeństwa
został odznaczony Krzyżem z Komandorium i gwiazdką Papieskiego Orderu
Świętego Grzegorza Wielkiego, Złotym Medalem Fundacji Jana Pawła II, oddział
w Londynie oraz Złotym Medalem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
W 2008 roku został ogłoszony Człowiekiem Roku przez „Dziennik Polski”
w Londynie.

3. Władze TPP od 1946 roku do dzisiaj
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IPAK – Instytut Polskiej Akcji Katolickiej
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IPMS – Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
MAFP – Medical Aid for Poland Fund
MKCK – Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
M.S.O. – Mixed Service Organisation
NCK – Niemiecki Czerwony Krzyż
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
PBK – Polski Biały Krzyż
PCK – Polski Czerwony Krzyż
PKPR – Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia
PMK – Polska Misja Katolicka
POSK – Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie
PSZ – Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
PTCK – Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża
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SPK – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
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ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
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Rys. 55. Magazyny TPP (Archiwum TPP)
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(Archiwum TPP)
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(Archiwum TPP)
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osób objętych opieką, liczbę wizyt. Patrz: lista uwag.
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