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DZIA ALNO  FUNDUSZU KULTURY NARODOWEJ

NA OBCZY NIE W LATACH 1939–1947

Z inicjatyw  otoczenia opiek  Þ nansow  ludzi nauki i kultury, którzy znale li 

si  w czasie drugiej wojny wiatowej na terenie Rumunii, wyst pi  jesieni  1939 r. 

w Bukareszcie Adam Vetulani. W swej koncepcji nawi zywa  on do dzia alno ci 

istniej cego od 1928 r. w Warszawie Funduszu Kultury Narodowej. Postulat po-

wo ania FKN na uchod stwie wysun  na posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego 

w Rumunii1. Podobna my l pojawi a si  w tym samym czasie w decyzyjnych 

kr gach rz du polskiego we Francji. G ówn  rol  w jej urzeczywistnieniu odegra  

prof. Stanis aw Kot. Jak twierdzi prof. Tadeusz Sulimirski, organizator polskiej 

nauki i szkolnictwa na uchod stwie w czasie drugiej wojny wiatowej, FKN roz-

pocz  dzia alno  w pa dzierniku 1939 r. we Francji2, a oÞ cjalnie zosta  powo any 

do ycia w ramach struktury organizacyjnej Prezydium Rady Ministrów 10 stycz-

nia 1940 r.3 Po utworzeniu (pod kierownictwem Stanis awa Kota) Ministerstwa 

Spraw Wewn trznych FKN wszed  w sk ad tego resortu, a od wrze nia 1943 r. 

jego dzia alno  zosta a przeniesiona do nowo powsta ego Ministerstwa Wyzna  

Religijnych i O wiecenia Publicznego, którym kierowa  minister ks. dr Zygmunt 

Kaczy ski, a nast pnie, jako kierownik tego resortu, prof. W adys aw Folkierski. 

Po cofni ciu uznania rz dowi polskiemu na uchod stwie przez Wielk  Brytani  

i inne pa stwa w lipcu 1945 r. zasi ki FKN przyznawane by y w niektórych 

wypadkach jeszcze do ko ca 1946 r. przez The Interim Treasury Committee for 

Polish Questions (Tymczasowy Komitet Skarbu dla Spraw Polskich), a w a ciwie 

1 A. Vetulani, Poza p omieniami wojny. Internowani w Szwajcarii 1940–1945, Warszawa, Wydawnictwo 

MON, 1976, s. 271–272; R. Dutkowa, Jan Hulewicz, uczony i pedagog, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 

1982, nr 3–4, s. 226.
2 T. Sulimirski, Fundusz Kultury Narodowej, „Nauka Polska na Obczy nie 1939–1960”, 1961, z. 3, s. 53. 
3 M. Hu as, Go cie czy intruzi? Rz d polski na uchod stwie wrzesie  1939 – lipiec 1943, Warszawa, In-

stytut Historii PAN, 1996, s. 157.



DZIA ALNO  FUNDUSZU KULTURY NARODOWEJ NA OBCZY NIE W LATACH 1939–1947 25

przez kierowany przez prof. Tadeusza Sulimirskiego Educational Branch of the 

ITC (Dzia  O wiaty) tej brytyjskiej instytucji 4.

Cele i zakres dzia ania FKN pocz tkowo nie by y precyzyjnie sformu owane. 

Jego ogólnym zadaniem by o wspieranie Þ nansowe dzia alno ci naukowej i arty-

stycznej polskich intelektualistów w kraju i za granic 5. W podobny sposób zada-

nia te okre la jeden z wa niejszych dokumentów rz dowych z 1943 r., w którym 

zapisano, e obok udzielania pomocy polskim studentom na obczy nie Fundusz 

Kultury Narodowej ma za zadanie otacza  […] opiek  naszych uczonych, lite-

ratów i artystów oraz zbiera  materia y do rekonstrukcji szkolnictwa wy szego 

w Polsce  6. Z biegiem lat zakres jego dzia a  ulega  rozszerzeniu terytorialnemu 

oraz tematycznemu i obejmowa  dodatkowo Þ nansowanie towarzystw naukowych 

i wydawnictw, rejestracj  strat w ród ludzi nauki i kultury, ratowanie zabytków 

i dóbr kultury, a tak e gromadzenie ksi ek przeznaczonych dla polskich biblio-

tek po wojnie.

Na samym pocz tku dzia alno ci  FKN kierowa  prof. Kazimierz Wodzicki, 

który w 1940 r. wyjecha  do Nowej Zelandii, g ównie w celach naukowych, a po-

nadto pe ni  tam równie  funkcj  konsula generalnego RP 7. Po nim kierownictwo 

Funduszu obj  historyk o wiaty i nauki, doc. dr hab. Jan Hulewicz z Uniwersy-

tetu Jagiello skiego w Krakowie, zwi zany z prof. Stanis awem Kotem8. Na ob-

czy nie da  si  pozna  jako organizator polskiego ycia naukowego, o wiatowego 

i kulturalnego9. 

Po powrocie w 1945 r. Jana Hulewicza do Polski dzia alno ci  FKN w ko -

cowym okresie istnienia tej instytucji kierowa  doc. dr hab. Uniwersytetu Jagiel-

lo skiego Marian Ksi kiewicz10. Obsada kadrowa FKN by a szczup a. W lon-

dy skiej centrali, oprócz Hulewicza i Ksi kiewicza, pocz tkowo stale pracowali: 

Maria Telezówna, Pawe  Siudak i Maria Danilewicz11. W pó niejszym czasie licz-

ba osób zatrudnionych w tej instytucji ulega a zmianom. Na pocz tku dzia alno ci 

najwi cej uwagi po wi cono udzielaniu indywidualnych zasi ków Þ nansowych na 

4 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), zespó : Ministerstwo 

Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego w Londynie (dalej: MWRiOP), sygn. A. 19. II/36, Pismo 

M. Ksi kiewicza z 27 sierpnia 1945 r. do E. Urba skiego w sprawie przyznania zasi ku; T. Sulimirski, 

Fundusz…, s. 50–51.
5 T. Sulimirski, Fundusz…, s. 50.
6 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespó : Zbiór akt polskich w adz emigracyjnych w Londynie, 

sygn. 4, k. Z. Szyd owski, Referat generalny dotycz cy bud etu na rok 1943. Dla u ytku Rz du i cz onków 

Rady Narodowej, k. 173.
7 M. Hu as, Go cie…, s. 157.
8 R. Dutkowa, Jan Hulewicz…, s. 222–234.
9 W. Chmielewski, Przygotowanie kadr o wiatowych na uchod stwie w latach 1941–1948, „MonograÞ e 

z Dziejów O wiaty” 2013, t. XLIII, passim.
10 T. Sulimirski, Fundusz…, s. 50.
11 M. Danilewicz-Zieli ska, O Janie Hulewiczu, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Ob-

czy nie. Rocznik 1980–81. I Drugiej Serii Ogólnego Zbioru”, Londyn 1982, s. 12; W. Chmielewski, Przygo-

towanie…, s. 21.
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12 M. Danilewicz-Zieli ska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wroc aw, Zak ad Narodowy im Ossoli -

skich, 1992, s. 80.
13 J. Hulewicz, Kronika Uniwersytetu Jagiello skiego za okres wojny 1939–1945 oraz za rok akademicki 

1945. Kraków 1946, str. 122. Redaktor Henryk Barycz, „Przegl d Historyczno-O wiatowy” 1947, nr 1, s. 181. 
14 J. Hulewicz, Dzia alno  Funduszu Kultury Narodowej w dziedzinie pomocy dla kraju (1940–1945), 

„Studia i Materia y z Dziejów Nauki Polskiej”, Seria A, 1968, z. 12, s. 337–349; M. Danilewicz-Zieli ska, 

O Janie Hulewiczu…, s. 12–13.

obczy nie i wysy aniu paczek do kraju12. Celem realizacji tych trudnych zada  

utworzono placówki FKN poza Wielk  Brytani , w krajach neutralnych, z któ-

rych mo na by o wysy a  do Polski ywno  i odzie  z uwzgl dnieniem pewnych 

regu  konspiracyjnych, aby nie nara a  odbiorców przesy ek na prze ladowania 

ze strony okupanta. Udzielana pomoc realizowana by a cz sto pod szyldem in-

stytucji czy organizacji spo ecznych, np. Czerwonego Krzy a, czy Czerwonego 

Pó ksi yca. Niejednokrotnie te  jako nadawców podawano osoby Þ kcyjne13. 

Pierwsza mo liwo  uruchomienia placówki FKN pojawi a si  we wrze niu 

1940 r. w Lizbonie, gdzie w ramach dzia alno ci biura po rednictwa pomagaj -

cego w poszukiwaniu zaginionych rodzin, a w pó niejszym czasie poprzez Polski 

Czerwony Krzy  i osoby prywatne, wysy ano paczki ywno ciowe na adresy 

twórców kultury i ludzi nauki w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, do profesorów 

lwowskich i wile skich, tak e intelektualistów czasowo przebywaj cych w Afry-

ce rodkowo-Wschodniej i Po udniowej, Ameryce Pó nocnej i Po udniowej 

i w Azji (Iran, Indie, a pó niej Bliski Wschód). Paczki te zawiera y g ównie her-

bat , kaw , kakao, miód, sardynki, t uszcze, bekon, pi cio- i dziesi ciokilogramo-

we ba ki z oliw  oraz ró nego rodzaje myd a. Akcj  oÞ arnie kierowa a z Portuga-

lii Pia Popiel przy pomocy Adama Zieli skiego, Tadeusza Nowaka, a w okresie 

pó niejszym przy du ym zaanga owaniu Stefan Rogozi skiego-Murka, kie-

rownika placówki czno ci z krajem Ministerstwa Spraw Wewn trznych rz du 

RP. W prze amywaniu ró nych trudno ci formalno-prawnych i organizacyjnych 

w wysy aniu paczek pomaga  delegat Rady Polonii Ameryka skiej w stolicy Por-

tugalii Franciszek Piskorski14.

Od 17 grudnia 1941 r. przyst piono do wysy ano paczek do Polski ze Sztok-

holmu. Zakrojon  na szerok  skal  inicjatyw  humanitarn  rz du emigracyjnego 

w stolicy Szwecji zainicjowali Przemys aw Kowalewski z Ministerstwa Opieki 

Spo ecznej, Maurycy Karniol z PPS i Mieczys aw Thugutt z ramienia Minister-

stwa Spraw Wewn trznych. Z pocz tkiem 1942 r. kierownictwo nad ca o ci  

akcji paczkowej przej  M. Thugutt. Ze Sztokholmu wysy ano do kraju towary 

pochodz ce m.in. ze Stanów Zjednoczonych. J. Hulewicz wspomina: W Szwecji 

pod pokrywk  yczliwego Czerwonego Krzy a uda o si  zorganizowa  nie tylko 

wysy k  wi kszych paczek sardynek, ale i co wa niejsze obuwia i odzie y. Przez 

pewien czas grozi o, e wysy ka ta ulegnie zupe nemu zahamowaniu z powodu 

protestów Anglików krzywo patrz cych na powstaj ce w ten sposób oka blokady 

ywno ciowej kontynentu. Ale interwencja rz du u kompetentnych czynników 

brytyjskich i wymowne przedstawienie potrzeb pal cych kraju przez niektórych 
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15 Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiej tno ci i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dalej: BN 

PAU i PAN), Zbiory specjalne, sygn. 10292, J. Hulewicz, Fragmenty maszynopisu dotycz cego Funduszu 

Kultury Narodowej i jego dzia alno ci podczas okupacji. Problem prze amania brytyjskiej blokady zaopatrzenia 

w ywno  i inne towary kontynentu europejskiego przez Wielk  Brytani  wyst powa  tak e przy wysy aniu 

paczek z Lizbony, por. J. Hulewicz, Dzia alno …, s. 346.
16 J. Hulewicz, Dzia alno …, s. 351
17 BN PAU i PAN, Zbiory specjalne, sygn. 10292, J. Hulewicz, Fragmenty maszynopisu…; J. Hulewicz, 

Dzia alno …, s. 358.
18 J. Hulewicz, Dzia alno …, s. 355.

kurierów u najwy szych czynników ameryka skich potraÞ y prze ama  te trudno-

ci. Dzi ki temu od roku 1942 a  do chwili powstania walk niemiecko-rosyjskich 

w roku 1944 na terytorium Polski p yn  nieprzerwany strumie  przesy ek paczko-

wych ze Szwecji 15. [pisownia i interpunkcja cytatów oryginalne – red.].

Z uwagi na kwesti  zaopatrywania odbiorców krajowych w odzie , której 

tak bardzo brakowa o w okupowanym kraju, FKN przywi zywa  du  wag  do 

systematyczno ci szwedzkiej akcji. Skuteczne realizowanie zadania wymaga o 

precyzyjnego okre lenia adresatów, a tak e odpowiedniego dostosowania roz-

miarów odzie y i butów do konkretnych odbiorców. Pierwsze paczki ze Sztok-

holmu zawiera y: 7 pude ek sardynek, jedno pude ko pasztetu, kilo marmolady po-

mara czowej, 1/2 kg karmelków, a z odzie y – dwie sztuki we nianej bielizny, para 

we nianych r kawiczek, para obuwia, para we nianych po czoch lub skarpet 16. 

Kolejnym wa nym miejscem wysy ania paczek do Polski by a stolica Turcji. 

Przesy ki wychodz ce z Ankary zawiera y produkty z Bliskiego Wschodu – owo-

ce po udniowe, niekiedy tyto . G ównym organizatorem akcji pomocowej FKN 

by  adwokat Jerzy Kurcjusz, który kierowa  w tym mie cie placówk  Ministerstwa 

Spraw Wewn trznych rz du polskiego na uchod stwie. Stosowane metody pracy 

podobne by y do dzia a  podejmowanych przez dwa poprzednie o rodki wysy ko-

we, a zw aszcza lizbo ski. Na gruncie tureckim korzystano z pomocy Czerwonego 

Pó ksi yca. Pieni dze potrzebne na zakup produktów przekazywano z Londynu 

do Ankary kana ami Ministerstwa Spraw Wojskowych (od 19 listopada 1942 r. 

Ministerstwa Obrony Narodowej)17.

Celem zachowania pe nej kontroli nad szeroko zakrojon  akcj  wysy kow  

FKN oczekiwa  nadsy ania przez beneÞ cjentów potwierdze  otrzymanych pa-

czek. Potwierdzenia takie w formie o wiadcze , podzi kowa  i listów licznie na-

p ywa y do Londynu, gdzie przechowywane s  do dnia dzisiejszego w Instytucie 

Polskim i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie. Tylko w grudniu 1942 r. 

nap yn o 221 takich potwierdze  do Sztokholmu18. Korespondencja ta by a dla 

Polaków na Wyspach Brytyjskich (czy te  w innych krajach, wolnych od nie-

mieckiej okupacji) niejednokrotnie jedynym ród em wiedzy o bliskich osobach 

w kraju. Mia o to powa ne znaczenie w utrzymywaniu kontaktów mi dzy cz on-

kami rodzin, które roz czy a wojna.

W akcji wysy kowej problemem trudnym do rozwi zanie by o ustalenie osób 

najbardziej potrzebuj cych pomocy i pozyskanie adresów aktualnego miejsca ich 
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19 J. Hulewicz, Dzia alno …, s. 338.
20 Tam e, s. 358.
21 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/45, Lista Nr 12/45. Jeniecka, 27 I [19]45.
22 Tam e, Lista Nr. II/45, 27 I 1944.
23 Tam e, sygn. A. 19. II/45, Lista N0 74 […]
24 Tam e, Lista Nr 188/44, Londyn, 18 listopada 1944 r.
25 T. Sulimirski, Fundusz…, s. 53.

przebywania. Ta ostatnia kwestia w szczególno ci dotyczy a profesorów i twór-

ców kultury ze Lwowa, Wilna i Poznania – miast, które znalaz y si  poza Gene-

ralnym Gubernatorstwem. Pomocne tu by y dawne kontakty, przedwojenne spisy 

uczonych, ksi ki telefoniczne, korespondencja rodzinna pomi dzy osobami 

przebywaj cymi w kraju i na uchod stwie, raporty Delegatury Rz du RP na Kraj 

i aktualne informacje, b d ce w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewn trznych 

(w istocie instytucji czno ci z krajem)19. 

W ród odbiorców paczek byli m.in. intelektuali ci z dawnego rodowiska 

lwowskiego: Eugeniusz Artwi ski, Franciszek Bujak, Jan Czekanowski, Stani-

s aw Kulczy ski, Stanis aw empicki, Bogdan Suchodolski i Rudolf Weigil. Spo-

ród profesorów wile skich przesy ki otrzymywali m.in.: W adys aw Dziewulski, 

Konrad Górski, Iwo Jaworski, Witold Ma kowski, Kornel Michejda, Józef Otto, 

Tadeusz Pawlas, Ludomir ledzi ski. Wiele przesy ek dociera o nawet do pol-

skich profesorów przebywaj cych w niemieckich obozach koncentracyjnych, 

np. w Buchenwaldzie (Zygmunt Zaleski), Dachau (Kazimierz Drewnowski), 

Gross-Rosen (Mieczys aw Micha owski), Leitmeritz (Stanis aw Poniatowski), czy 

te  b d cych na robotach w Berlinie (Natalia G siorowskia-Grabowska)20. Cztery 

paczki wys ano do stalagu IV w Torgau i innych specjalnie oznaczonych miejsc. 

Otrzymali je Tadeusz az, Jerzy Mazurek, Józef Spindel i Józef Wolowik21. Sto 

jeden paczek wys ano pod koniec wojny Polakom przebywaj cym w obozach 

koncentracyjnych i na robotach w ró nych regionach Niemiec i Austrii 22.

Do kraju wysy ano te  w znacznych ilo ciach paczki do mniej znanych osób. 

Lista beneÞ cjentów umieszczonych na li cie nr 74 z 1944 r., do których wys a-

no w jednej paczce p aszcz, par  bucików i dwie pary po czoch, obejmowa a 

26 osób. Zamieszkiwali oni w Krakowie, Warszawie, Grodzisku Mazowieckim, 

Poznaniu, Siedlcach, Tarnowie, Choszczówce ko o Warszawy, Zalesiu Górnym 

ko o Warszawy i Tarnowi e23. Pod koniec 1944 r. wys ano 7 paczek dla dzieci 

zamieszka ych w Poznaniu, Gnie nie, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim 

i Bregenz w Austrii  24.

Akcja indywidualnego wspierania materialnego przez FKN polskich intelek-

tualistów w kraju i na obczy nie (w ró nych cz ciach wiata) zaczyna a si  od 

skromnej liczby oko o 30 osób, a zako czy a na ponad trzech tysi cach beneÞ -

cjentów w kraju i co najmniej kilkuset na obczy nie 25. Wielu intelektualistów, 

zw aszcza w Wielkiej Brytanii, bezpo rednio zwraca o si  do FKN o wsparcie 

Þ nansowe. Niektórzy prosili o to osobi cie Jana Hulewicza, Stanis awa Kota, 

wicepremiera Stanis awa Miko ajczyka, ks. Zygmunta Kaczy skiego czy te  inne 
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26 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/33. Listy odbiorców zasi ków FKN, posiadaj ce wewn trzn  numeracj  

stron: 1–23. 
27 M. Danilewicz-Zieli ska, Szkice…, s. 82–83.
28 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/28, Kwoty podj te przez prof. [Stanis awa] Kota na potrzeby FKN.
29 Tam e, Kwit, 31 sierpnia 1943 r.
30 Tam e, Fundusz Kultury Narodowej – Jerozolima.

osoby zwi zane z polskim rz dem na obczy nie. Wysoko  zapomogi Þ nansowej 

udzielana osobom przebywaj cym za granic  wynosi a przewa nie od £5 do £25 

miesi cznie (lub ich równowarto  w walucie lokalnej, np. na Bliskim i rodko-

wym Wschodzie), a czasami si ga a £30. Jedni otrzymywali zapomogi jednorazo-

we, inni byli natomiast sta ymi ich odbiorcami. Zasi ki mia y charakter zró nico-

wany pod wzgl dem wysoko ci kwoty i cz stotliwo ci jej przydzielania, a tak e 

poufny. Chodzi o o to, aby nie wywo ywa  niepotrzebnych sporów i wa ni w ród 

obdarowywanych. Osoby, które pobiera y wynagrodzenie z polskich, publicznych 

rodków Þ nansowych na uchod stwie, nie mia y prawa do zasi ku FKN. W Wiel-

kiej Brytanii zasi ki Þ nansowe uzyskali, m.in.: Maria Geisiew, Henryk Gotlib, 

Gustaw Herling-Grudzi ski, Józef Japa, Zbigniew Jordan, Antoni Jurasz, Maria 

Kolasa, Jan Konopnicki, Stefan Kossak, Marian Kukiel, Zygmunt Kukulski, Ma-

ria Kuncewiczowa, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jerzy Pietrkiewicz, Leon 

Radziwonowicz, Maria Skali ska, Antoni S onimski, Wies aw Strza kowski, Bo-

les aw Szmidt, Antoni Wójcicki, a tak e wielu studentów. Jedna z zachowanych 

list beneÞ cjentów FKN na uchod stwie liczy 23 strony r kopisu26.

W Stanach Zjednoczonych w 1943 r. zasi ki otrzymywali: Antoni Cwoj-

dzi ski, Zenon Kosidowski, Manfred Kridl. Oskar Lange, Jan Lecho , Wac aw 

Lednicki, Teodor Parnicki, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzy ski i Józef Wittlin. 

Odbiorc  zasi ków FKN w Ameryce Po udniowej by  Micha  Choroma ski 27.

Na znaczn  skal  pomocy Þ nansowej udzielano tak e uchod com, którym 

uda o si  opu ci  Zwi zek Sowiecki drog  morsk  przez Morze Kaspijskie. Tyl-

ko w sierpniu, wrze niu i pa dzierniku 1942 r. w Iranie minister prof. Stanis aw 

Kot, przedstawiciel rz du polskiego na Bliski Wschód, ze rodków FKN udzieli  

wsparcia polskim uchod com na kwot  równ  £156, w pa dzierniku i grudniu 

1942 r. w Iraku – na równowarto  £40, w grudniu 1942 r., styczniu i lutym 

1943 r. w Palestynie na kwot  £1398 palesty skich, a w marcu 1943 r. w Egipcie 

w wysoko ci £2028.

Ponadto dodatkowo Stanis aw Kot od grudnia 1942 r. do lutego 1943 r. wy-

p aci  £P.282 [£P. – funt palesty ski – red.] najbardziej potrzebuj cym polskim 

intelektualistom w Iranie, Iraku, Palestynie i Egipcie29. Zasi ki w Jerozolimie 

otrzymali m.in.: 22 XII 1942 r. ukasz Kurdybacha – £P.10 (tytu em pokrycia 

kosztów sanatorium), 8 I 1943 r. Stanis aw Swianiewicz – £P.32,5 (na popraw  

z bów), 19 I 1943 r. prof. Kazimierz Rouppert – £P.15, 27 I 1943 r. Roman Brand-

staetter – £P.20, 13 II 1943 r. – £P.10, 13 II 1943 r. Melchior Wa kowicz – £P.30, 

W adys aw Broniewski – £P.10. Prof. Stanis aw Ko cia kowski otrzyma  12 X 

1942 r. zapomog  w walucie perskiej w Teheranie30. Podobne kwoty uzyskali 



WITOLD CHMIELEWSKI30

31 M. Danilewicz-Zieli ska, Szkice…, s. 84. 
32 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/37, Sprawozdanie kasowe.
33 M. Danilewicz-Zieli ska, Szkice…, s. 82.

w tym czasie na Bliskim Wschodzie w ramach FKN z r k ministra Stanis awa 

Kota tak e Ludwika Biesiadowska, Zdzis aw Broncel, Leon Koczy, Maria Petry-

-Radwa ska i Halina Pilichowska31. 

W kilku nast pnych miesi cach 1943 r. przydzia  zasi ków dla polskich in-

telektualistów na Bliskim Wschodzie mia  charakter sta y i dosy  ujednolicony. 

Informacje szczegó owe zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1

Zasi ki sta e FKN przyznane polskim intelektualistom przebywaj cym na 

Bliskim Wschodzie mi dzy marcem, a czerwcem 1943 r. 

Imi  i nazwisko
Zasi ki miesi czne (w funtach palesty skich)

marzec kwiecie maj czerwiec
Vila Rouppert 10 10 10 10
Roman Brandstaetter 10 10 10 10
Egga van Haardt 12 12 12 12
Mira Hamermesz 12 12 12 12
Stefan Krupko 12 12 12 12
Kazimierz Rouppert 15 15 15 15
Leon Koczy 15 15 15 15
Adam Bursa 15 15 15 15
Cezaria J drzejewiczowa 15 15 15 15
Wlastimil Hofman 15 15 15 15
Tadeusz Terlecki 15 15 15 15
ZoÞ a Wieronska 15 15 15 15
Maria Radwa ska 15 15 15 15
Melchior Wa kowicz 15 15 15 25
Stacja Biologiczna w Tel Awiwie 27 27 27 27
Razem 233 233 233 243

ród o: IPMS, Min. WRiOP, sygn. A. 19. II/37, Sprawozdanie kasowe.

Z tabeli nr 1 wynika, e w analizowanym okresie sta ych zasi ków przyznano 

na czn  kwot  £P.942. Spis osób otrzymuj cych je sporz dzano nie w kolejno-

ci alfabetycznej, a wed ug pilnych potrzeb, wynikaj cych z sytuacji zdrowotnej 

i materialnej poszczególnych beneÞ cjentów. Ponadto kilka osób otrzyma o w tym 

czasie zasi ki, jak to okre lano, „dorywcze”. Uzyskali je: Stanis aw Merczy ski 

– £P.39, Wojtecki Wasilewski – £P.45, Antoni Krzewina – £P.20 i Zygmunt Ko-

walewski – £P.40 32.

Wa nym i obszernym dzia em pracy FKN by o subwencjonowanie instytucji 

i towarzystw naukowych, prasy i wydawnictw oraz indywidualnych prac badaw-

czych. Wspierano Polski Wydzia  Lekarski w Edynburgu, Polsk  Szko  Archi-

tektury w Liverpoolu, Polski Wydzia  Prawa w Oksfordzie33. Pomocy Þ nansowej 

udzielono Zrzeszeniu Profesorów i Docentów Polskich Szkó  Akademickich 

w Wielkiej Brytanii, na wydawanie (w j zyku angielskim) czasopisma „Polish 

Science and Learning”. Podobnie Stowarzyszenie Ekonomistów Polskich w Zjed-

noczonym Królestwie wydawa o ze rodków FKN „Ekonomist  Polskiego”, a Sto-
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34 IPMS, MWRiOP, A. 19. II/37, Pismo FKN z 3 lipca 1943 r. do Ministerstwa Informacji i Dokumentacji 

w Londynie informuj ce o przyznaniu rodków Þ nansowych dla Biura Studiów, tam e, sygn. A. 19. II/123, 

Bud et na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1945 r.
35 Tam e, A. 19. II/37, Pismo FKN z 3 lipca 1943 r. do Ministerstwa Informacji i Dokumentacji w Londynie 

informuj ce o przyznaniu rodków Þ nansowych dla Biura Studiów.
36 Tam e, sygn. A. 19. II/28, Pokwitowanie otrzymanej sumy przez szefa Sztabu 6. Dywizji Piechoty ma-

jora dyplomowanego B. Lewi skiego.
37 Tam e, sygn. A. 19. II/98, Fundusz Kultury Narodowej – Jerozolima. 
38 Tam e, sygn. A. 19. II/33, Listy beneÞ cjentów FKN, posiadaj ce wewn trzn  numeracj  stron 1–23. 
39 T. Sulimirski, Fundusz…, s. 58.
40 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/35, Pismo W. Folkierskiego z 5 lipca 1945 r. do Ministerstwa Skarbu 

w Londynie w sprawie wyasygnowania £300 dla Biblioteki Polskiej PAU w Rzymie. W. Folkierski by  wówczas 

kierownikiem MWRiOP rz du polskiego w Londynie.
41 Tam e, Pismo E. Lelesza z kwietnia 1945 r. do W. Folkierskiego w sprawie Biblioteki Polskiej PAU 

w Rzymie. Prof. Edmund Lelesz pisa : Zrzeszenie Rzymskie Profesorów i Docentów Polskich Szkó  Akademic-

kich uwa a za swój obowi zek przes a  niezw ocznie Panu Ministrowi opini  o sytuacji w jakiej znajduje si  Bi-

blioteka Polska PAU w Rzymie. Funkcjonowanie Biblioteki jest niezadawalaj ce o czym jak nam wiadomo, Pan 

Minister by  ju  dawniej szczegó owo poinformowany. Ponadto w zwi zku z obecn  sytuacj  polityczn  grozi 

niebezpiecze stwo utraty tej placówki dla nauki polskiej. [interpunkcja zgodna z orygina em – red.].
42 Tam e, Pismo L. Sternbacha z 1 listopada 1944 r. do Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia 

Publicznego w Londynie w sprawie przyznania zasi ku naukowego na rok 1945 w wysoko ci £15 miesi cznie.
43 Tam e, Pismo Z. Kaczy skiego z 9 wrze nia 1943 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie 

w sprawie sÞ nansowania przez FKN udzia u Polaków w Kongresie Historii Indii.

warzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii redagowa o „Biuletyn”. 

Towarzystwo Studiów Ira skich w Teheranie dzi ki wsparciu FKN publikowa o 

„Studia Ira skie” i przygotowywa o prace naukowe w zakresie orientalistyki oraz 

szerzy o wiedz  o Polsce na Bliskim Wschodzie 34. Z kolei Biuro Studiów Centrum 

Informacji na Bliskim Wschodzie dzi ki miesi cznym dotacjom w wysoko ci 

£P.205 (jedna trzecia swojego bud etu) mog o rozwin  dynamiczn  dzia alno  

o charakterze popularnonaukowym35. W Qizil-Ribat w dniu 1 stycznia 1943 r. 

Stanis aw Kot przeznaczy  jednorazowo pewn  kwot  pieni dzy na potrzeby 

teatru polowego 6. Dywizji Piechoty36. W dniu 19 I 1943 r. Ko o Przyrodników 

im. Miko aja Kopernika w Palestynie otrzyma o na swoj  dzia alno  £P.20 37. 

Systematyczne dotacje na terenie Wielkiej Brytanii pobiera a m.in. polska 

YMCA, PEN Club38, pracownia malarska Henryka Gotliba, Stowarzyszenie Praw-

ników w Wielkiej Brytanii, Zrzeszenie Studentów Polskich w Wielkiej Brytanii 

i Zrzeszenie Studentów Polaków w Cambridge 39. FKN, poprzez prof. W adys awa 

Folkierskiego, kierownika MWRiOP, podj  starania na rzecz przekazania przez 

Ministerstwo Skarbu £300 na utrzymanie Biblioteki Polskiej PAU w Rzymie 

w drugim pó roczu 1945 r.40 Subwencja by a tym bardziej potrzebna, e istnia a 

realna gro ba utrata Biblioteki na rzecz rz du warszawskiego41.

FKN udziela  te  wielokrotnie zasi ków dr. Ludwikowi Sternbachowi z Uni-

wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, przebywaj cemu w Bombaju, na rozwi-

janie dzia alno ci naukowej w Indiach42 i udzia  – wraz z ca  polsk  delegacj

– w Kongresie Historii Indii pod koniec 1943 r.43 Przyzna  stypendium w wy-

soko ci £15 miesi cznie na okres pó  roku na indywidualne badania naukowe 

W adys awa Donigniewicza w zakresie o wiaty doros ych. Badania prowadzono 
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na terenie Szkocji i Anglii44. Przydzieli  tak e stypendia na okres 3–4 miesi cy 

na badania pedagogiczne nad szkolnictwem brytyjskim prowadzone przez Anto-

niego Wójcickiego, Zygmunta Kukulskiego i Jana Konopnickiego. Zamierzano 

rozszerzy  zasi g i tematyk  bada  pedagogicznych, ale nie pojawili si  w tym 

czasie ch tni do realizacji tego zadania45. 

FKN opublikowa  w PEN Clubie prac  zbiorow  Wielka Brytania – kraj, 

ustrój, kultura oraz obszerne dzie o Adama Ord gi (Jana Hulewicza) i Tymona 

Terleckiego Straty kultury polskiej t. I, II (Glasgow, Ksi nica Polska, 1945). Ta 

ostatnia pozycja wydawnicza opracowana zosta a w znacznej mierze na podsta-

wie kartoteki prowadzonej przez J. Hulewicza, w której zapisywano straty kultury 

polskiej w ludziach, dzie ach artystycznych i literackich. Rezultaty ustale  publi-

kowano cz ciowo we wspomnianym wcze niej „Polish Science and Learning” 

oraz w wychodz cym w Polskim Instytucie w Nowym Jorku „Bulletin of the 

Polish Institute of Arts in America”46.

W grudniu 1942 r. o pomoc Þ nansow  zwróci a si  do FKN redakcja polskie-

go „Czasopisma Lekarskiego” w Tel Awiwie. Pismo mia o charakter naukowy. Na 

swoich amach zamieszcza o artyku y polskich lekarzy, a tak e popularyzowa o 

najnowsze osi gni cia uczonych zagranicznych 47.

Ju  we wczesnej fazie dzia ania FKN z inicjatywy J. Hulewicza rozpocz to 

kompletowanie ksi gozbioru z my l  o przekazaniu go po zako czeniu wojny 

bibliotekom krajowym48. Akcj  prowadzono w dwóch kierunkach: gromadzenia 

ksi ek i czasopism a) polskich i Polski dotycz cych, b) naukowych angielskich 

dla Biblioteki Narodowej i bibliotek uniwersyteckich w Kraju. Po zako czeniu 

dzia a  wojennych w latach 1945–50 za po rednictwem Foreigen OfÞ ce’u prze-

kazano do Warszawy 19.310 dzie  naukowych i poloniców wojennych oraz du y 

zbiór czasopism. Losy tych transportów s  nieznane a pog oski o ich zmagazyno-

waniu w pomara czarni w azienkach i przekazaniu na makulatur  czy spaleniu 

wydaj  si  bardzo prawdopodobne 49.

FKN dysponowa  okre lonymi rodkami na wspieranie dzia alno ci lekto-

ratów j zyka polskiego na uniwersytetach w ró nych pa stwach. Jak wynika 

z jednej z wersji przygotowanego bud etu rz du RP na 1944 r., dla uniwersytetu 

w Londynie przewidywano £250, w Glasgow – £500, w Birmingham – £600, 

a dla uczelni w St. Andrews – £400. Lektoraty j zyka polskiego w Szwecji mia y 

44 Tam e, sygn. A. 19. II/31, Pismo W. Donigniewicza z 31 maja 1942 r. do Ministerstwa Spraw Wewn trz-

nych w Londynie z pro b  o zatwierdzenie tematu bada .
45 Tam e, Notatka J. Hulewicza z dnia 5 stycznia 1942 r.
46 T. Sulimirski, Fundusz…, s. 54.
47 AAN, MWRiOP, sygn. A. 19. II/28, Pismo A. Laskiewicza i A. Wo y skiego z 5 grudnia 1942 r. do 

S. Kota w sprawie przyznania zasi ku na opublikowanie pisma. 
48 M. Danilewicz, Biblioteka Polska w Londynie, „Nauka Polska na Obczy nie” 1955, z. 1, s. 103; S. Por-

talski, Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (Przyczynek do historii emi-

gracji), Londyn, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, 1995, s. 318.
49 M. Danilewicz-Zieli ska, Szkice…, s. 84.
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50 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/123, Bud et na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1944 r.
51 Tam e, Bud et na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1945 r.
52 M. Danilewicz-Zieli ska, Szkice…, s. 82. 
53 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/ 36, Pismo J. Hulewicza z 2 stycznia 1940 r. do H. Reybekiel informuj -

ce o przyznaniu jej przez FKN zasi ku £10 miesi cznie i z podzi kowaniem S. Kota za sprawozdanie z dzia alno-

ci lektoratu polskiego w Birmingham za rok akademicki 1939/40; tam e, Pismo J. Hulewicza z 26 maja 1944 r. 

do H. Reybekiel w sprawie przes ania przez FKN ksi ek dla biblioteki lektoratu j zyka polskiego Uniwersytetu 

w Birmingham.
54 Tam e, List I. E. Farell z 23 kwietnia 1944 r. do J. Hulewicza z podzi kowaniem za op acenie przez FKN 

jej nauki j zyka polskiego na Uniwersytecie w Birmingham.
55 Tam e, Pismo J. Hulewcza z 23 lutego 1943 r. do H. Reybekiel, w którym zosta a wyra ona zgoda na 

Þ nansowanie przez FKN nauki j zyka polskiego w Oksfordzie.
56 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/36, Pismo J. Hulewicza z 17 kwietnia 1945 r. do Ekspedytu Minister-

stwa Spraw Zagranicznych w Londynie w sprawie wys ania paczek z ksi kami do typowanych osób.
57 Tam e, sygn. A. 19. II/36, Pismo J. Hulewicza z 29 marca 1945 r. do Z. Folejowskiego w sprawie prze-

s anych przez FKN ksi ek dla biblioteki lektoratu Uniwersytetu w Sztokholmie.
58 Tam e, Pismo J. Hulewicza z 17 pa dziernika 1944 r. do K. Backvisa, informuj ce adresata o kolejnej 

przesy ce ksi ek i prasy.

otrzyma  £1200, Szwajcarii – £330, Chicago – £50 i w Meksyku – £20050. Podob-

ne kwoty zaplanowano na utrzymanie tych lektoratów w jednej z wersji bud etu 

na 1945 r. Ponadto postanowiono przeznaczy  po £40 dla lektoratów j zyka pol-

skiego w Lille, Pary u, Strasburgu, Lyonie, Marsylii i Tuluzie we Francji 51.

Niezale nie od przekazywanych kwot lektoraty j zyka polskiego oraz biblio-

teki polskie w Pary u, Rzymie i Nowym Jorku zaopatrywano tak e w niezb d-

n  literatur . Ich dzia alno  mia a szczególne znaczenie dla popularyzowania 

j zyka i kultury polskiej na wiecie52. Przez oko o 4 lata FKN systematycznie 

przesy a  pozycje wydawnicze zwi zane z narodow  kultur  i nauk  do biblioteki 

lektoratu j zyka polskiego Uniwersytetu w Birmingham na r ce lektorki dr Hele-

ny Reybekiel53. Finansowa  te  studia studentów polskich i angielskich w zakresie 

nauki j zyka polskiego na tej e uczelni54. Wyrazi  pozytywny stosunek do kwestii 

udzielenia pomocy Þ nansowej angielskim studentom maj cym uczy  si  j zyka 

polskiego w Oksfordzie 55.

W marcu 1945 r. odpowiednio skompletowane zbiory ksi ek wys ano do 

Zbigniewa Folejowskiego w Sztokholmie, J. Trypu ko w Upsali, Klaudiusza 

Backvisa w Brukseli, Oskara Haleckiego w Nowym Jorku, ks. Augustyna Jaku-

bisiaka w Pary u i Józefa Micha owskiego w Rzymie 56. Oto ksi ki wys ane do 

Zbigniewa Folejowskiego: W adys aw Orkan, W Roztokach, Franciszek Zab oc-

ki, Sarmatyzm, Eliza Orzeszkowa, Cham, Stanis aw Wyspia ski, Warszawianka, 

Maria Rodziewiczówna, Lato le nych ludzi, Teodor Parnicki, Srebrne or y, t. I57. 

Klaudiusz Backvis otrzyma  za , m.in., nast puj ce pozycje: Jan Karski, Story of 

a Secret State, Adam Vetulani, Bibliographie des etudes scientiÞ ques publiees 

en Suisse par les internes militaires polonais. Do Brukseli wysy ano te  wiele 

innych ksi ek, jak równie  kolejne numery pisma „Polish Science and Lear-

ning” 58. 

Kierownik Ministerstwa WRiOP W. Folkierski wspiera  dr Mari  Kosko, lek-

tork  j zyka polskiego na uniwersytecie w Lyonie w latach 1937–1945, w kwestii 
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podj cia pracy na kontynencie pó nocnoameryka skim, zgodnie z jej kwaliÞ ka-

cjami naukowymi i do wiadczeniem pedagogicznym  59.

FKN Þ nansowa  te  dzia alno ci Studium S owia skiego Uniwersytetu Lon-

dy skiego w wysoko ci £1000 rocznie60. W pocz tkach 1942 r. FKN popiera  

d enia do utworzenia katedry slawistyki na uniwersytecie w Lund w Szwecji. Na 

przeszkodzie realizacji tej inicjatywy sta  brak polskich j zykoznawców, którzy 

mogliby podj  si  trudu uruchomienia i prowadzenia katedry 61. Równie  w tym 

samym roku podj to kroki zmierzaj ce do utworzenia lektoratu j zyka polskiego 

na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii. Stanis aw Miko ajczyk zadeklaro-

wa  w imieniu FKN przeznaczenie miesi cznie na ten cel 3000 escudów i jed-

norazowo 10 000 escudów na zorganizowanie biblioteki lektoratu. Miko ajczyk 

zaproponowa  te  na lektora Teodora Parnickiego, który w tym czasie pracowa  

w Ambasadzie RP w Zwi zku Sowieckim62. Odpowiednie kroki organizacyjne 

podj  J. Hulewicz, potwierdzaj c przydatno  Parnickiego na proponowane sta-

nowisko63. Inicjatywa jednak nie zosta a zrealizowana.

FKN roztacza  tak e opiek  nad Polakami – m odymi pracownikami nauko-

wymi i szczególnie wyró niaj cymi si  studentami – pracuj cymi i studiuj cymi 

na uczelniach w Wielkiej Brytanii. W drugiej po owie 1943 r. z jego rodków 

Þ nansowych otrzymywa o stypendia 115 osób, w tym 72 mieszkaj ce w Wielkiej 

Brytanii, 17 w Stanach Zjednoczonych, 3 w Brazylii, 2 w Kanadzie i 21 ewaku-

owanych ze Zwi zku Sowieckiego na Bliski Wschód64. Udzielanie stypendiów 

przez FKN i MWRiOP osobom studiuj cym odbywa o si  w ka dym roku akade-

mickim na podstawie specjalnego kwestionariusza, wiadectw egzaminacyjnych, 

po wiadczenia ucz szczania na wyk ady i wiczenia oraz aktualnego odkomende-

rowania (w przypadku osób s u cych w wojsku) 65.

W 1944 r. pomoc sta  w wysoko ci £15 miesi cznie planowano przyzna  

75 osobom studiuj cym na angielskich wy szych uczelniach, za  na stypendia dla 

40 studentów o nierzy w Szkocji zarezerwowano £1000. Na pomoce i badania 

naukowe dla studiuj cych przewidywano £2400 66. Planowano, e pomoc dla stu-

diuj cych Polaków przybierze w 1945 r. znacznie wi ksze rozmiary i w formie 

sta ych stypendiów b dzie wynosi a £14 000. Na jednorazowe zapomogi zamie-

rzano przeznaczy  £2000, a na zakup ksi ek i pomocy naukowych £1000. Wi k-

59 Tam e, Pismo W. Folkierskiego z 3 lipca 1945 r. do S. P. Mierzwy w sprawie zatrudnienia M. Kosko.
60 Tam e, sygn. A. 19. II/31, Pismo Ambasady RP w Londynie z 18 stycznia 1943 r. do FKN w sprawie 

subwencjonowania Studium S owia skiego Uniwersytetu Londy skiego.
61 Tam e, sygn. A. 19. II/73, Pismo J. Hulewicza z 13 kwietnia 1942 r. do S. Stro skiego w sprawie urucho-

mienia katedry slawistyki w Coimbrze w Portugali.
62 Tam e, Pismo S. Miko ajczyka z 28 maja 1942 r. do A. Zieli skiego w sprawie lektoratu j zyka polskiego 

w Coimbrze.
63 Tam e, Pismo J. Hulewicza z 10 marca 1942 r. do A. Zieli skiego w sprawie lektoratu j zyka polskiego 

w Coimbrze.
64 T. Sulimirski, Fundusz…, s. 52.
65 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/34, Kwestionariusz studenta ubiegaj cego si  o stypendium.
66 Tam e, sygn. A. 19. II/123, Bud et na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1944 r.
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sze nieco kwoty pieni ne zamierzano przeznaczy  dla osób odkomenderowanych 

z wojska. Przewidywano, e na Bliskim Wschodzie i w Afryce stypendia (prze-

ci tnie £10 miesi cznie) otrzyma 200 osób (razem £24 000 w roku). Tyle samo 

osób planowano otoczy  opiek  na terenie Francji, z tym e pomoc dla jednego 

stypendysty – ze wzgl du na znaczne koszty utrzymania i wi ksze zaanga owanie 

w badaniach naukowych – mia a wynosi  tu od £15 do £25 miesi cznie (razem 

£36 000 w roku) 67.

Ambitne zamierzenia stypendialne na 1944 r. i 1945 r. nie zosta y zrealizowa-

ne z uwagi na brak funduszy, a nast pnie ze wzgl du na cofni cie uznania rz dowi 

polskiemu na uchod stwie. Lista studentów z 19 grudnia 1944 r. obejmuje oko o 

90 nazwisk osób przebywaj cych w Anglii i Szkocji, g ównie na uniwersytetach 

w St. Andrews, Glasgow, Dundee, Oksfordzie, Londynie i Cambridge. Otrzymy-

wali oni miesi czne stypendia wyp acane w wysoko ci od £1 do £20. Stypendy-

stami tymi byli: Bogumi  Andrzejewski, Irena Arkin, Waldemar Bakalarski, Sta-

nis aw Bitner, Aleksander Boniewski, Micha  Karol Bo cza, J. Borgen, Ryszard 

Borzuchowski, Aleksander Brink, Helena Ch apowska, Aleksandra Chrobak, 

Antoni Cwalina, Stanis aw Czuba, Mariusz wieciakiewicz, Andrzej D browski, 

Kazimierz Dubi ski, Zygmunt Dymant, Oskar Feldman, Roman Galewicz, Maria 

Garbolewska, Zygmunt G siorowski, Sonia Goldhammer, Henryk Go aszewski, 

K. Gorlas, Maria Grodzicka, Jan Gworek, Teresa Horody ska, Stanis aw Jankow-

ski, Tadeusz Kanigowski, Jan Karwacki, K. Klinger, Leon Koplowicz, Wanda 

Korkiewicz, Witold Korkiewicz, Stanis aw Kry ski, Jan Kulesza, Wac aw Lan-

giert, Nusyn Langwald, Lucjan Lewitter, Zdzis aw empicki, Wanda otysz, Jan 

ukasiewicz, Aleksander Majewski, Marian Mali ski, Joachim Mandrysz, Fran-

ciszek Marciniec, Eugeniusz Matuszak, J. K. A. Mazur, Hanna Menelson, Maria 

Mniszek, Zbigniew Miller, Zbigniew Mojzesowicz, J. S. Mostowy, Adam Müller, 

Micha  My ków, Leszek Niedoba, Maria Niekrasz, Bruno Piasecki, Kazimierz 

Pß aum, Bronis aw Piotrowski, Karol Rajchert, Pawe  Rogo , Edward Rozenholc, 

W adys aw Rzucid o, Mieczys awa Sad owska, Zygmunt Sadowski, Jerzy Salski, 

Wies aw Strza kowski, Konrad Starzec, Tadeusz lebarski, Zdzis aw liwowski, 

Krystyna Szmanda, Stanis aw Szczepa ski, L. Szraibman, Aniela Szyma ska, 

Bogna Szyma ska, Fryderyk Tabaczy ski, Stanis aw Ter-Gazarian, Jan Tim-

kowski, Kazimierz Waligóra, Konstanty Wojnarowski, Alfred Zaj c, Nachim 

Zommer, J. W. Zupnik, Janusz Zurakowski. Dopisano do listy r cznie nazwiska: 

Jerzy Dunin-Borkowski, Maria Ostrowska, H. M. Gutman, H. Suli ska – osoba ta 

zosta a wcze niej skre lona z listy 68.

Jak wynika z relacji Tadeusza Sulimirskiego, kierownika Dzia u O wiaty 

ITC, po cofni ciu uznania rz dowi polskiemu w Londynie nadal udzielano wspar-

67 Tam e, Bud et na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1945 r.
68 Tam e, sygn. A. 19. II/69, Fundusz Kultury Narodowej. Lista studentów z adresami – stycze  1945 r., 

Londyn, 19 grudnia 1944 r. 
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cia Þ nansowego w postaci stypendiów przynajmniej cz ci polskim studentom, 

naukowcom i twórcom. W chwili przej cia agend FKN przez Dzia  O wiaty ITC 

w lipcu 1945 r. na listach wyp at FKN znajdowa o si  89 osób w Wielkiej Brytanii, 

w tym 37 pracowników naukowych, 35 artystów, plastyków muzyków itp. i 17 pi-

sarzy, za  poza Wielk  Brytani  105 osób, cznie zatem 194 osoby. Do tej liczby 

doda  nale y grup  licz c  50 osób, któr  tworzyli „doktoranci”. Byli to m odsi 

pracownicy naukowi, którzy prowadzili przewa nie badania naukowe w ró nych 

brytyjskich instytucjach i wy szych uczelniach, a równocze nie przygotowywali 

si  do egzaminów celem uzyskania wy szych stopni naukowych. W adze brytyjskie 

wstrzyma y wprawdzie pomoc stypendystom z terenów poza Wielk  Brytani , na 

tutejszym jednak terenie utrzymano j  (139 stypendystów cznie z „doktoranta-

mi”) do ko ca kwietnia 1946 r.69

Z przytoczonych fragmentarycznych informacji wynika, e pomoc stypen-

dialna w ramach FKN dla najzdolniejszych, m odych Polaków, chocia  w skrom-

nym zakresie, odbiegaj cym od za o e  bud etowych rz du polskiego, istnia a. 

W drugiej po owie 1946 r. i w nast pnych latach zwi kszy a si  natomiast liczba 

stypendiów dla studentów Rady Akademickiej Szkó  Technicznych „RAST”, 

okre lanej jako polska politechnika w Wielkiej Brytanii. Zjawisko to wynika o 

z faktu, e na Wyspy Brytyjskie masowo nap ywa y jednostki Polskich Si  Zbroj-

nych. Wielu o nierzy podejmowa o studia wy sze, zw aszcza techniczne. ITC 

zgodzi  si  wyp aca  im 300 nowych stypendiów70. Decyzja ta wynika a z pod-

stawowych za o e  ITC, którego zadaniem by o, m.in., umo liwienie Polakom 

dostosowania si  do nowej sytuacji w warunkach emigracji.

Zwraca uwag  fakt, e w podawanych statystykach brak jest jakichkolwiek 

informacji o wsparciu Þ nansowym udzielanym Polakom zdobywaj cym wiedz  

na zachodnioeuropejskich i ameryka skich uczelniach bliskowschodnich. Liczba 

studiuj cych na nich Polaków kszta towa a si  w ko cu wojny na poziomie kilku-

set osób i nie zmieni a si  co najmniej do 1947 r. Kwestia ta wymaga odr bnych 

bada  71. 

Z pierwszych za o e  dotycz cych zakresu czynno ci FKN w najmniejszym 

stopniu zrealizowane zosta y prace zwi zane rekonstrukcj  szkolnictwa wy sze-

go w powojennej Polsce. Wprawdzie w dniu 14 kwietnia 1942 r. zosta a zwo ana 

69 T. Sulimirski, Fundusz…, s. 52. Lista „doktorantów” opublikowana jest na s. 56 przywo ywanego 

artyku u.
70 T. Sulimirski, Rada Akademickich Szkó  Technicznych, „Nauka Polska na Obczy nie” 1955, z. 1, s. 16; 

por. T. Grody ski, Statystyka studentów polskich na uczelniach wy szych polskich i obcych 1940–1960, „Na-

uka Polska na Obczy nie 1939–1960”, 1961, z. 3, s. 23–24; por. S. W. J. Szyd owski, Studia wy sze Polaków 

w Wielkiej Brytanii. Stypendia Komitetu O wiaty Polaków w Wielkiej Brytanii i brytyjskiego Ministerstwa 

O wiaty 1947–1961, „Nauka Polska na Obczy nie 1939–1960”, 1961, z. 3, s. 37–43.
71 Cz  z tych informacji mo na odnale  na amach londy skiego „Dziennika Polskiego i Dziennika o -

nierza” oraz innych polskich czasopism wydawanych w Wielkiej Brytanii, a tak e w: J. Chwastyk-Kowalczyk, 

Obraz edukacji Polaków na obczy nie na amach czasopism emigracyjnych, Kielce, Wydawnictwo UJK, 2014, 

s. 27, 88–90, 108–111.
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– utworzona do realizacji tego zadania – komisja w sk adzie: Stefan Glaser, Jan 

Hulewicz, W odzimierz Koskowski, Marian Ksi kiewicz (sekretarz Komisji), 

Stanis aw P u a ski, Maria Skali ska, Zaborowski i Ferdynand Zweig, ale nie 

przejawia a ona wi kszej aktywno ci i brak jest jakichkolwiek rezultatów jej 

pracy72. 

W grudniu 1943 r. Jan Hulewicz wysun  propozycj  powo ania – w ramach 

Komisji Odbudowy Szkolnictwa i Reformy Ustroju Szkolnego Ministerstwa 

WRiOP – Podkomisji dla Szkó  Akademickich, sk adaj cej si  z przedstawicieli 

nauk medycznych, prawniczych, humanistycznych, przyrodniczych, technicz-

nych, rolnych i sztuk pi knych. Nale eli do niej: Tadeusz Brzeski, Stefan Glaser, 

W adys aw Folkierski, Jastrz bowski, Antoni Jurasz, W odzimierz Koskowski, 

Stanis aw P u a ski, Po o ski, Maria Skali ska, Bohdan Winiarski i Ferdynand 

Zweig. Podkomisja mia a do zrealizowania dwa podstawowe cele: okre lenie 

liczby szkó  akademickich po odzyskaniu niepodleg o ci i wyra enie sugestii na 

temat skróconego programu studiów, przewidzianych na okres przej ciowy po 

wojnie73. Z proponowanego zadania nie uda o jej si  wywi za . 

Problem rozwoju polskiego szkolnictwa wy szego w niepodleg ej Polsce 

szerzej poruszy  dopiero minister ks. Zygmunt Kaczy ski w swoim wyst pieniu 

na posiedzeniu Rady Narodowej w dniu 17 lutego 1944 r. Sformu owane przez 

niego na ten temat tezy wzbudzi y jednak sprzeciw cz ci polskiego rodowiska 

naukowego na uchod stwie, zw aszcza technicznego74.

Dzia alno  FKN mog a si  szybko rozwija , poniewa  ta niezwykle po y-

teczna instytucja utrzymywana by a w ramach rz dowego bud etu. Zestawienie 

proponowanych wydatków z kilku lat obrazuje skal , ró norodno  i zasi g tej 

dzia alno ci. W pierwszym, oÞ cjalnie opublikowanym bud ecie na 1941 r. nie 

wyodr bniono oddzielnych wydatków na prac  FKN75. Jako samodzielna pozycja 

zamieszczone one zosta y dopiero w bud ecie na 1942 r. Na dzia alno  FKN 

planowano przeznaczy  wówczas £14 00076. Jednak pojawienie si  na rodko-

wym i Bliskim Wschodzie w drugiej po owie tego roku Polaków ewakuowanych 

ze Zwi zku Radzieckiego spowodowa o gwa towny wzrost zapotrzebowania 

najpierw na zasi ki indywidualne dla ludzi nauki, pisarzy i artystów, a nast pnie 

na Þ nansowanie ró nych form dzia alno ci naukowej oraz kulturalno-o wiato-

wej. Z tego te  wzgl du rodki Þ nansowe FKN powi kszono w 1942 r. jeszcze 

72 AAN, MWRiOP, sygn. A. 19. II/36, Zawiadomienie wys ane do cz onków komisji przez M. Ksi kiewi-

cza w dniu 10 kwietnia 1942 r.
73 IPMS, MWRiOP, sygn. A. 19. II/31, Podkomisja dla Szkó  Akademickich.
74 Tam e, sygn. A. 19. II/3, Uwagi Stowarzyszenia Techników [Polskich w Wielkiej Brytanii] do Wytycz-

nych Polityki Kulturalno-O wiatowej Ministerstwa WRiOP wed ug expose Ministra WRiOP, wyg oszonego 

przez Ks. Pra ata Zygmunta Kaczy skiego na posiedzeniu Rady Narodowej w dniu 16 lutego 1944 r.
75 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1941 r. o wydatkach i dochodach pa stwowych na 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1941 r., Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: DzURP) 1941, 

nr 3, poz. 6, Bud et na rok 1941.
76 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 stycznia 1942 r. o wydatkach i dochodach pa stwowych 

na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1942 r., DzURP 1942, nr 1, poz. 2, Bud et na rok 1942.
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o £830077. Kolejny, 1943 rok przyniós  dalszy, radykalny wzrost w bud ecie 

rz dowym kwoty przeznaczonej dla FKN. Na zasi ki i inne formy wsparcia pla-

nowano £70 900, z tego na pomoc dla artystów, uczonych, literatów i ich rodzin 

– £53 800, dla studentów w Anglii – £13 180, lektoraty j zyka polskiego na 

uniwersytetach obcych – £3000, organizacj  szkó  wy szych i ycia naukowego 

w Polsce – £100078. Równie  i w tym roku wyasygnowano dodatkowo na potrze-

by FKN poka n  sum  pieni dzy. Przydzielono j  w ramach subwencjonowania 

prac Komisji Odbudowy Szkolnictwa i Reformy Ustroju Szkolnego Ministerstwa 

WRiOP. Przyznana kwota wynosi a £27 700, w tym na zasi ki dla artystów, uczo-

nych, literatów i ich rodzin – £17 900, pomoc dla studentów w Anglii – £4390, 

prac  lektoratów j zyka polskiego na uniwersytetach obcych – £1000, szko y 

wy sze i ycie naukowe w Polsce – £441079.

W bud etach na 1944 r. i 1945 r. nie wyodr bniono oddzielnej pozycji pod 

nazw  FKN, niektóre jednak tytu y wydatków charakterystycznych dla tej insty-

tucji – np. lektoraty j zyka polskiego na uniwersytetach czy te  stypendia dla 

studentów (o czym wcze niej pisano) – umieszczono w jednej z wersji bud etu, 

w cz ci dotycz cej Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego. 

Niepe n , ale odzwierciedlaj c  pewne tendencje informacj  na temat bud etu 

FKN i jego dzia alno ci w latach 1944 i 1945 podaje Tadeusz Sulimirski – szcze-

gó y w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Bud et Funduszu Kultury Narodowej w latach 1944–1945 w walucie brytyj-

skiej (£) wed ug T. Sulimirskiego 

Rodzaj zasi ku Przeznaczenie/miejsce Lata Uwagi

Zasi ki dla uczonych 1944 1945 –

Wielka Brytania 15 000 1 500 Zasi ki sta e

Wielka Brytania 4 800 4 400 Zasi ki jednorazowe

Stany Zjednoczone 6 000 10 850 –

Ameryka Po udniowa 500 500 –

Szwecja 300 300 –

Szwajcaria 1 600 1 600 –

77 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1942 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypo-

spolitej z dnia 7 stycznia 1942 r. o wydatkach i dochodach pa stwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

1942 r., DzURP 1942, nr 11, poz. 23, Zestawienie kredytów dodatkowych do bud etu na rok 1942.
78 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 1943 r. o wydatkach i dochodach pa stwo-

wych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1943 r., DzURP 1943, nr 4, poz. 10, Bud et na rok 1943. Wed ug 

innego ród a bud et FKN w 1943 r. wynosi  tylko £23 740, z tego na zasi ki dla polskich uczonych na zacho-

dzie Europy i na kontynencie ameryka skim przeznaczono £17 900, na wsparcie dla organizacji spo ecznych 

i naukowych – £2920, a na Polski Instytut Naukowy w Stanach Zjednoczonych ( cznie z oddzia em kanadyj-

skim) i Bibliotek  Polsk  w Rzymie – £2920, por. T. Sulimirski, Fundusz…, s. 54–55. 
79 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 pa dziernika 1943 r. o zmianie dekretu Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 1943 r. o wydatkach i dochodach pa stwowych na okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia 1943 r., DzURP 1943, nr 11, poz. 30, Zestawienie kredytów dodatkowych. W dokumencie tym 

nazw  Komisji Odbudowy Szkolnictwa i Reformy Ustroju Szkolnego zapisano b dnie, nazywaj c j  Komisj  

Odbudowy Szkolnictwa redniego i Powszechnego po Wojnie w Polsce.
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Hiszpania, Portugalia 300 300 –

Bliski Wschód 2 870 3 500 –

Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg – 17 000 Wraz z Bibliotek  Polsk  

w Pary u

Inne kraje 30 000 10 000 W tym w kraju

Subwencje na

wydawnictwa FKN

– – 5 500 –

Zasi ki

organizacyjne

Wielka Brytania 1 200 1 600 –

Komitet Muzyków w Stanach

Zjednoczonych

– 2 160 –

Polskie Biuro Bada  Politycznych 540 540  Polish Research Centre

Teatr Objazdowy w Nowym Jorku – 2 850 –

Konserwacja

zabytków

 Muzeum w Rapperswille 1 000 1 000 –

Zbiory wawelskie 1 100 1 100 –

Zakup dzie  sztuki, 

gromadzenie ksi ek

Gromadzenie ksi ek i czasopism

naukowych dla bibliotek w Polsce

– 3 220 –

 Sporz dzanie negatywów ksi ek 

w muzeach brytyjskich

– 300 –

Prenumerata periodyków 6 500 1 500 –

Zakup dzie  sztuki o charakterze

muzealnym

1 000 1 000 –

Zakup dzie  sztuki artystów polskich 

na emigracji

300 300 –

Inne pozycje 1 300  2 400 –

Inne pozycje

bud etowe

Polski Instytut Naukowy w Stanach 

Zjednoczonych

7 500 7 500 cznie z oddzia em 

kanadyjskim

Biblioteka Polska w Rzymie – 600 –

Razem 90 840 99 920

ród o: T. Sulimirski, Fundusz Kultury Narodowej 1939–1946, „Nauka Polska na Obczy nie” 1960, z. 3. 

s. 54–55. 

Z tabeli wynika, e bud et FKN na lata 1944 i 1945 by  nieco wy szy ni  

oÞ cjalnie zapisany w dekretach z 1943 r. i obejmowa  szerok  tematyk  dzia alno-

ci, wykraczaj c  znacznie poza zakres ustalony w pierwszych latach istnienia tej 

instytucji. Zwraca uwag  fakt, e najwi cej rodków Þ nansowych przeznaczano 

na zasi ki dla uczonych, literatów i artystów. W 1944 r. na ten cel przeznaczono 

£63 370 (z tego blisko po ow  na zasi ki dla intelektualistów w kraju), a w 1945 r. 

– £65 450. Drug  pozycj  wydatków FKN, ale na znacznie mniejsz  skal , stano-

wi y zasi ki dla stowarzysze  naukowych i artystycznych. Wynosi y one w 1944 r. 

£8870, a w 1945 r. – £10 150. Trzeba te  zaznaczy , e bud et na 1945 r. nigdy nie 

wszed  w ycie, a podane w tabeli liczby obrazuj  tendencj , jaka mia a panowa  

w wydatkach FKN. W pierwszym pó roczu tego roku, a ci lej do czasu cofni cia 

uznania uchod czemu rz dowi RP przez Wielk  Brytani  i inne pa stwa zachod-

nie, obowi zywa  preliminarz wydatków na ka dy miesi c oddzielnie, oparty na 

bud ecie z 1944 r.80 

80 T. Sulimirski, Fundusz…, s. 55.
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Po wspomnianym cofni ciu uznania dzia alno  FKN uleg a widocznemu 

ograniczeniu, chocia  niektóre zasi ki i wiadczenia by y wyp acane jeszcze przez 

nieomal dwa lata. W lipcu 1945 r. J. Hulewicz przesta  kierowa  FKN i wróci  do 

Polski. Jego nast pc  zosta  na krótko Marian Ksi kiewicz 81, ale równie  i on 

wkrótce powróci  do kraju. Obydwaj docenci na sta e zwi zali swoj  przysz o  

z Uniwersytetem Jagiello skim w Krakowie. 

Ostatnie zasi ki i subwencje FKN wyp acano do ko ca marca 1947 r. Mo na 

je by o realizowa  dzi ki skutecznym zabiegom Tadeusza Sulimirskiego – kie-

rownika Dzia u O wiaty The Interim Treasury Committee for Polish Questions. 

BeneÞ cjentami by y nast puj ce organizacje: Zrzeszenie Studentów Polskich 

w Wielkiej Brytanii, Zrzeszenie Studentów Polaków w Cambridge, Zwi zek 

Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii, Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego 

w Wielkiej Brytanii, Polska Misja Katolicka, Bractwo Obywateli Polskich Wy-

znania Prawos awnego, Zrzeszenie Ewangelików Polskich w Wielkiej Brytanii, 

Zrzeszenie Protestantów Polskich w Wielkiej Brytanii, szko a malarska Henryka 

Gotliba82.

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e Fundusz Kultury Narodowej spe ni  wa n  

rol , wspomagaj c materialnie ludzi nauki, kultury i sztuki zarówno w kraju, jak 

i tych, których wojna rozproszy a po ca ym wiecie. Przysy ane do kraju paczki 

ywno ciowe i odzie owe mia y znaczenie nie tylko praktyczne, ale tak e moral-

ne, podtrzymywa y bowiem na duchu intelektualistów pozbawionych w mroczn  

noc okupacji perspektyw rozwoju i doskonalenia warsztatów naukowych czy te  

artystycznych, wskazywa y, e nie zapomniano o nich, nie pozostawiono samym 

sobie. Z kolei dla twórców, którzy znale li si  na obczy nie, zw aszcza dla tych 

ewakuowanych ze Zwi zku Radzieckiego, otrzymywane zasi ki pozwala y prze-

trwa  w trudnej sytuacji, powróci  do zdrowia i atwiej zaadaptowa  si  do nowej 

rzeczywisto ci. Dotacje przyznawane instytucjom i stowarzyszeniom sprzyja y 

podtrzymywaniu, czasem w skromnych rozmiarach, polskiej nauki, kultury 

i dzia alno ci wydawniczej. FKN spe nia  wa ne zadanie w utrzymywaniu pol-

sko ci na obczy nie i zapobiega  wynarodowieniu m odego pokolenia Polaków. 

Troszczy  si  o upowszechnianie kultury i j zyka polskiego w ród innych na-

rodów i spo eczno ci, dba  o zachowanie naszego dziedzictwa kulturalnego na 

obczy nie. Podejmowa  wiele stara  na rzecz gromadzenia ksi gozbioru dla bi-

bliotek w niepodleg ej ojczy nie. Wszystkie te dzia ania, realizowane w trudnych 

warunkach tocz cej si  wojny i okupacji kraju, maj  szczególny wymiar patrio-

tyczny oraz moralny. Stanowi  wyraz solidarnej postawy Polaków na obczy nie, 

a przede wszystkim ludzi, którzy organizowali akcj  pomocow  dla rodaków 

w kraju i na uchod stwie. W tym kontek cie na szczególne uznanie zas uguje 

skuteczno  dzia a  kierownika FJN Jana Hulewicza, który nies ychan  energi  

81 Tam e, s. 50.
82 Tam e, s. 58.
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i pr no ci  sprawi , e instytucja ta odegra a ogromn  rol  w yciu przedstawi-

cieli polskich elit intelektualnych. Naszkicowany w niniejszym artykule zarys do-

kona  FKN ukazuje, jak wielop aszczyznowa by a jego praca. Wskazuje równie , 

e zakres i efekty dzia alno ci tej wspania ej i stosunkowo ma o znanej instytucji, 

wa nej dla dziejów polskiej nauki i kultury, powinny stanowi  przedmiot szcze-

gó owych bada  i analiz, zwie czonych opracowaniem obszernej, wielow tkowej 

monograÞ i. 
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The activity of the National Culture Fund (Fundusz Kultury Narodowej) in exi-

le between 1939 and 1947

Summary

The National Culture Fund (NCF) operated in exile in the period between 

1939 and 1947. It fulÞ lled a signiÞ cant role in Þ nancially supporting scientists and 

all the people who dealt with culture and art both within the country and abroad. 

One of the forms of this support was sending food and clothing parcels to scholars 

and writers in the occupied homeland as well as providing Polish intellectuals in 

Great Britain, the Middle East (evacuated from the Soviet Union) and the USA 

with Þ nancial beneÞ ts. The NCF played an important role in preserving the Polish 

culture in exile. It also prevented the young generation of Poles from losing their 

sense of national identity and enabled them to study at universities. Moreover, 

the NCF provided Þ nancial help to several Polish departments at British universi-

ties, subsidized scientiÞ c and social societies and endorsed publishing activities. 

It focused on promoting the Polish language and culture among representatives 

of other nationalities and communities. It spared no effort to collect books for 

libraries in the independent homeland. The Fund constituted an important link 

preserving the Polish science and culture in exile. 

Keywords: beneÞ ts, care, scientists, writers, artists.


