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Karski. Misja kompletna, red. Iwona Hofman przy współpracy Kingi Smoleń, Lublin 
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Wstęp1 

 

 Wiele osób, zwłaszcza młodych, gdy szukają informacji, pierwsze kroki kierują do 

Wikipedii. Okres pracy Jana Romualda Kozielewskiego (Karskiego) w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej, w rozbudowanym haśle mu poświęconym, 

skwitowany jest jednym zdaniem: „Po odbyciu praktyki dyplomatycznej, w styczniu 1939 

roku został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych”2. Taką też wiedzę czytelnicy 

poniosą dalej. Zdecydowanie za mało i nie we wszystkim prawdziwie, była to bowiem 

praktyka bardziej konsularna niż dyplomatyczna. Trzeba jednak przyznać, że wiadomości o 

pracy Kozielewskiego w MSZ jest w historiografii niewiele. Nadal głównym źródłem jest 

ustna relacja samego Karskiego. Na niej oparli się dotychczasowi biografowie, niestety 

powielając nieścisłości wynikające z niedoskonałości pamięci. 

 MSZ było środowiskiem kształtującym ważną część ówczesnych elit. Jeden z 

najwybitniejszych pisarzy polskich, Jarosław Iwaszkiewicz, pracował tam od 1929 roku, 

początkowo w warszawskiej centrali, a od 1932 roku – jako sekretarz – w poselstwach w 

                                                 
1 Tekst tego artykułu został udostępniony 14 grudnia 2014 r. p. Waldemarowi Piaseckiemu, autorowi 
opracowania Jan Karski. Jedno życie. Kompletna biografia, tom I (1914-1939): Madagaskar, przed 
skierowaniem owej książki do druku. 
2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski (dostęp 2014-10-11). 
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Kopenhadze i Brukseli. W jednej z jego książek znajdujemy myśl dość powszechnie znaną i 

ważną w kontekście Karskiego: „Dzieciństwo i młodość zawsze kładą zasadnicze piętno na 

cały już potem żywot – w dziełach dojrzałego twórcy raz po raz powraca nuta, która zapadła 

w jego serce od najwcześniejszych czasów”3. 

 Kozielewski rozpoczął praktyki w MSZ Drugiej Rzeczypospolitej w 1933 roku, gdy 

miał 19 lat. Niespełna sześć lat później został urzędnikiem etatowym resortu, czyli awansował 

do grupy pracowników służby cywilnej, tworzącej administracyjny szkielet państwa4. 

Środowisko i realia MSZ były więc – obok studiów na Uniwersytecie Jana Kazimierza i 

służby wojskowej – czynnikiem kształtującym jego osobowość u progu dorosłości. Być może 

najważniejszym, bo zatrudnienie tam było jego celem, a nic tak dobitnie nie charakteryzuje 

człowieka, jak jego pragnienia. 

 Wiele osób które studiowały, zapewne przyznają, że lata między 19 a 25 rokiem życia 

to okres kształtując osobowość. Anglosasi określają je jako prime of life, najlepsze lata, okres 

gdy siły życiowe i wigor są największe. Wielu podejmuje wówczas kluczowe decyzje: o 

kierunku kariery zawodowej, o założeniu rodziny. Jeżeli studia, a więc obcowanie z 

autorytetami intelektualnymi, połączone są z pracą zawodową, może to rzeczywiście być 

fundament, na którym w późniejszych latach dobudowuje się tylko kolejne piętra. Ale kształt 

„budynku”, jego rodzaj i możliwości rozstrzygnęły się na początku. Niektórzy porównują ten 

okres do plastra wędliny w kanapce – objętościowo niewiele, ale decyduje o smaku całości. Z 

chwilą, gdy opuszcza się dom, miejsce dominującego autorytetu rodziców mogą zająć osoby 

spotkane w miejscu pracy, przełożeni, wybitni koledzy. Na pewno pierwsze miejsce pracy, z 

                                                 
3 J. Iwaszkiewicz, Podróże do Polski, Warszawa 1979, s. 42. 
4 Przepisy ustawy o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. zobowiązywały mianowanego urzędnika do wiernej 
służby Rzeczypospolitej, wypełniania zgodnych z prawem zleceń przełożonych oraz do zachowania tajemnicy 
wobec osób postronnych. Wraz z mianowaniem urzędnik składał przysięgę zobowiązującą do stosowania tych 
zaleceń. W zamian urzędnicy etatowi otaczani byli opieką państwa i cieszyli się wieloma przywilejami 
(„Dziennik Ustaw RP” 1922, nr 21, poz. 164). 
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jego atmosferą, systemem wartości, rytmem działania odgrywa poważną rolę w kształtowaniu 

osobowości.  

 

MSZ okresu Becka (1932-1939) 

 

 MSZ było jednym z najmniejszych resortów Drugiej Rzeczypospolitej5. Kontrastował 

z tym ogromny zakres odpowiedzialności i zadań, które spoczywały na nielicznym zespole. 

Personel MSZ nie tylko wypracowywał i realizował politykę zagraniczną państwa. W 

najeżonym konfliktami dwudziestoleciu międzywojennym od niego zależało w dużej mierze 

bezpieczeństwo narodu. Do zadań MSZ należało też utrzymanie kontaktu i opieka nad 

Polonią, a szczególnie nad obywatelami polskimi. Ich liczbę w 1938 szacowano na 8,5 mln 

osób, czyli bardzo dużo w zestawieniu z 34,8 mln mieszkańców kraju6. Mimo skupienia na 

sprawach zagranicznych niemal co piąty Polak (lub obywatel polski) był przedmiotem 

zainteresowań i działań ministerstwa7. 

 Organizacyjnie MSZ składało się z warszawskiej centrali i placówek zagranicznych. 

W Urzędzie Centralnym, ulokowanym na ul. Wierzbowej 1 w remontowanym pałacu Brühla, 

pracowało mniej urzędników niż w placówkach. Jednak to właśnie tam zapadały 

najważniejsze decyzje i biło serce resortu. W 1939 roku składał się z Gabinetu Ministra, Biura 

Personalnego, Protokołu Dyplomatycznego oraz trzech departamentów (Polityczno-

Ekonomicznego, Konsularnego i Administracyjnego). Urzędy zagraniczne MSZ to głównie 

placówki dyplomatyczne (ambasady i poselstwa) oraz konsularne. Polska, choć była jednym z 

uboższych krajów Europy, dysponowała siecią placówek nie odbiegającą drastycznie od tych, 
                                                 
5 W ustawie skarbowej na rok budżetowy 1939/40 przewidziano dla MSZ 1397 etatów urzędniczych. Dla 
porównania: dla Ministerstwa Sprawiedliwości – 9385 etatów, dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – 5609, 
dla Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych – 2139 etatów („Dziennik Ustaw RP” 1939, nr 27, poz. 177). 
6 Rocznik polityczny i gospodarczy 1939, Warszawa 1939, s. 22. 
7 Według oficjalnego wydawnictwa władz polskich w 1938 r. liczebność Polonii wynosiła w wybranych krajach: 
Niemcy – 1.500 tys., ZSRR – 1.000 tys., Litwa – 200 tys.; Rumunia – 80 tys.; Francja – 500 tys., USA – 4.500 
tys., Kanada – 155 tys., Brazylia – 300 tys., Argentyna – 70 tys. (ibidem, s. 22-27). 
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które tworzyły państwa najbogatsze. Porównanie z brytyjską służbą zagraniczną, choć 

wówczas składającą się z trzech odrębnych części, wskazuje na podobieństwa personalne, 

organizacyjne i finansowe (tabela)8. Może to dziwić, zważywszy zamożność Wielkiej 

Brytanii względem Polski oraz jej globalne, imperialne interesy. Zdecydowanie więcej mieli 

Brytyjczycy konsulatów, zwłaszcza honorowych. Te jednak niewiele kosztowały, gdyż 

prowadzący je utrzymywali się z pobieranych opłat. Budżet polskiego MSZ w odróżnieniu od 

brytyjskiego obciążały duże wydatki na wspieranie ruchu narodowego Polaków za granicą9. 

 

Tabela: Porównanie polskiej i brytyjskiej służby zagranicznej w roku budżetowym 1938/39 

 Polska Wielka Brytania 

Liczba zatrudnionych urzędników 1292 osób 1397 osób 

Budżet ministerstwa 42,2 mln zł 1,6 mln funtów (41,6 mln 

zł) 

Liczba placówek dyplomatycznych  33 (10 ambasad i 23 

poselstwa) 

44 

Liczba etatowych konsulów (różnych 

rang) 

74 367 

Liczba konsulatów honorowych 135 ok. 500 

Źródła: F.T., Ashton-Gwatkin The British Foreign Service. A discussion of the development and 

function of the British Foreign Service, Syracuse 1950, s. 91; R. Sallet, Der Diplomatische Dienst, 

Stuttgart 1953, s. 175; RSZRP 1939, passim; „Dziennik Ustaw RP” 1939, nr 27, poz. 177. 

 

                                                 
8 W 1918 r. w brytyjskiej służbie zagranicznej (Foreign Service) pracowało 175 urzędników. W kolejnych latach 
ich liczba pozornie znacząco wzrosła, lecz w poważnej części był to efekt scalania w jedną służbę dotychczas 
odrębnie działających części: służby królewskiej (Service of the Crown), służby dyplomatycznej (Foreign 
Office), służby konsularnej i dyplomatycznej służby handlowej (Commercial Diplomatic Service). Ten proces 
zakończono w 1943 r. 
9 Zob. W. Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006, s. 
438-458. 
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 MSZ słusznie uchodziło za resort elitarny. Tworzył go zespół o wysokich (rzadkich) 

kompetencjach. Urzędnicy musieli znać języki obce i mieć ponadprzeciętnie wysokie 

wykształcenie10. W roku, gdy Kozielewski został przyjęty na etat pracowało tam 530 

urzędników etatowych i 762 kontraktowych. Ogół 1292 pracowników uzupełniali konsulowie 

honorowi (w liczbie 135), agenci konsularni (8), radcy (10) i attachés wojskowi (25) mający 

w MSZ specjalny status11. Ogólna liczba pracowników w niewielkim stopniu zmieniła się od 

początku lat dwudziestych, co prowadzi do wniosku, iż była optymalna wobec możliwości 

kraju i stawianych przed MSZ zadań12. Specyfiką zatrudnienia w MSZ była konieczność 

przebywania przez długie okresy poza Polską. Oznaczało to wysokie zarobki, ale i rozłąkę z 

rodziną, tudzież wiele drobnych problemów rodzaju: co zrobić z mieszkaniem w kraju, jak 

wpłynie na dzieci zmiana szkoły itp. 

 Opisując działanie MSZ okresu Józefa Becka Piotr Łossowski trafnie wyróżnił kilka 

zjawisk charakteryzujących lata 1932-1939. Minister miał skłonność do koncentrowania 

pracy w nielicznym gronie zaufanych osób. W Gabinecie Ministra wypracowywano decyzje, 

pozostali – nawet dyrektorzy departamentów – mieli je tylko realizować. Dużą wagę 

przywiązywano do problemów emigracji polskiej i Polonii. Dążono w tym zakresie uzyskania 

wpływu politycznego na Polaków za granicą, aby władza państwowa mogła na nich liczyć w 

różnych działaniach. Kolejnym priorytetem były sprawy gospodarcze; placówki zagraniczne 

miały rozbudowane zadania w animacji wymiany handlowej (obecnie określa się to jako 

ekonomizację polityki zagranicznej). W okresie wychodzenia z wielkiego kryzysu była to 

zmiana bardzo pożądana. Beck, były wojskowy, cenił porządek i dyscyplinę, dlatego wiele 

wysiłku włożono w uporządkowanie procedur i uczynienie z MSZ służby w dosłownym tego 

                                                 
10 W karcie służbowej Kozielewskiego znajdujemy zapis, że w drugiej połowie 1937 r. znał on biegle języki 
niemiecki i francuski oraz słabiej angielski. 
11 Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 czerwca 1939, Warszawa 1939, 
passim. W MSZ pracowało też kilkuset pracowników niebędących urzędnikami (w 1939 r. – 443) 
12 W 1923 r. w MSZ pracowało 730 urzędników etatowych i 497 kontraktowych (razem 1227). 
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słowa znaczeniu. W latach trzydziestych wydano wiele rozporządzeń drobiazgowo 

regulujących prace urzędników. Bezwzględnie karano też uchybienia. Działania polityczne 

Becka słusznie określono jako „politykę prestiżową”. Łossowski słusznie podsumował, że 

„Ważnym czynnikiem stało się bardzo silne wyczulenie na punkcie godności Polski, jej 

miejsca i roli w świecie”13. Kulminacją było znane wystąpienie Becka na forum Sejmu 5 maja 

1939 roku, gdy mówił o honorze, jako wartości najwyższej dla narodu. Ulubieniec Karskiego, 

Talleyrand z pewnością by tego zdania nie podzielał. 

 Na potrzeby tego opracowania należy podkreślić, że Kozielewski trafił nie tyle do 

MSZ, co do służby konsularnej tego resortu. A była to część o dającej się zauważyć 

specyfice. Jej opis przekracza ramy tego artykułu. Należy jedynie zaznaczyć, że w 

Departamencie Konsularnym (DK MSZ) szczególnie wyraźne były wpływy wojskowych, 

którzy napłynęli do resortu po zamachu majowym z woli Marszałka. Piłsudski chciał w ten 

sposób uczynić z MSZ „narzędzie” sprawniejsze, bardziej posłuszne jego woli, 

przestrzegające tajemnic i zdyscyplinowane14.  

 Proces ten, określony przez dyplomatę Romana Knolla jako „najazd bandytów na dom 

wariatów”, nasilił się w 1931 roku. W lutym Beckowi, jako niedawno nominowanemu 

podsekretarzowi stanu MSZ, podporządkowano sprawy personalne resortu. Wpływy 

dotychczasowego ministra Augusta Zaleskiego zostały w tym zakresie zmarginalizowane. 

Tego samego miesiąca Beck – po konsultacji z Piłsudskim – rekomendował na stanowisko 

szefa spraw personalnych MSZ kpt. Wiktora Tomira Drymmera15. Ponieważ służba 

                                                 
13 P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów polskiej służby zagranicznej, Warszawa 1992, 
s. 200-212. 
14 Oficerów przyjmowano w MSZ zwykle na stanowiska od V do VII stopnia służbowego. W 1933 r. na tych 
stanowiskach pracowało w MSZ 260 urzędników. Była to elita ministerstwa. W 1939 roku (nastąpiło poważne 
zmniejszenie grup uposażenia) – 331 urzędników. I z tymi liczbami, a nie z ogółem zatrudnionych w MSZ, 
należy zestawiać listę przyjętych oficerów. Przy takim podejściu otrzymujemy, że co 6 lub co 8 wyższy urzędnik 
MSZ był w przeszłości zawodowym oficerem wojska. 
15 Został on wówczas prowizorycznym naczelnikiem Wydziału Osobowego MSZ. Naczelnikiem Wydziału 
Osobowego mianowano go 21 VI 1933 r., zaś od 1 II 1934 r. pełnił obowiązki dyrektora Biura Personalnego 
MSZ.  
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konsularna miała być głównym miejscem lokowania oficerów, konieczne były zmiany w 

kierownictwie DK MSZ16. W czerwcu dyrektorem departamentu został ppłk Wacław 

Jędrzejewicz. Dwa lata później Drymmer został dyrektorem DK MSZ. Od do wojny 

kierowanie ruchem personalnym MSZ i służbą konsularną było więc w rękach byłych 

oficerów wywiadu. Dalsze zmiany personalne były konsekwencją tego procesu. W 1932 roku 

kierownikiem Wydziału Polityki Emigracyjnej DK MSZ został kpt. Apoloniusz Zarychta. W 

styczniu 1936 roku zastępcą naczelnika Wydziału Polaków Zagranicą został por. Tadeusz 

Alfred Kowalski (zastąpił go później kpt. Tadeusz Kawalec). W styczniu 1938 roku 

kierownikiem referatu wschodniego Wydziału Polaków Zagranicą mianowano mjr. 

Aleksandra Kwiatkowskiego. Stopniowo niemal wszystkie najważniejsze stanowiska w DK 

MSZ powierzono urzędnikom – byłym oficerom zawodowym. Do placówek zagranicznych 

skierowano jeszcze liczniejszą grupę oficerów; niektórych jako oficerów wywiadu 

(eksponentów), innych jako kierowników konsulatów. Przyjmowano ich zwykle z 

pominięciem okresu praktyki i egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Połączeni wiernością 

wobec Marszałka, więzami koleżeńskimi i określonymi wzorcami zachowania stanowili 

grupę mocno zauważalną w służbie konsularnej. 

 

Dążenie Kozielewskiego do zatrudnienia w MSZ 

 

 Przebieg zatrudnienia Kozielewskiego w MSZ jest trudny do odtworzenia, gdyż w 

większości był praktykantem, a więc nie zajmował stanowisk odnotowywanych w oficjalnych 

wydawnictwach resortu (głównie w „Dzienniku Urzędowym MSZ”). Biografowie opierają się 

na jego rozmowach z Maciejem Wierzyńskim, przeprowadzonych w latach 1995-199717. 

                                                 
16 Do służby konsularnej przeniesiono z wojska ogółem 24 oficerów wojska. W grupie 140-150 urzędników 
etatowych, była to znacząca zbiorowość (około 17%); tym bardziej, że z reguły piastowali stanowiska 
kierownicze. 
17 J. Karski, M. Wierzyński, Emisariusz własnymi słowami, Warszawa 2012. 
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Dopiero kwerenda w archiwum londyńskiego Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 

Sikorskiego dostarczyła nieco dokumentów (wykorzystanych w tym tekście).  

 Młody Kozielewski przebył drogę typową dla starających się o zatrudnienie w 

ówczesnym MSZ. Praktyki odbył wyłącznie w placówkach konsularnych. Przełożeni byli z 

niego zadowoleni, skoro 1 stycznia 1939 roku opuścił resortową „poczekalnię” 18. Przestał być 

urzędnikiem kontraktowym (z bardzo ograniczonymi prawami), został etatowym 

pracownikiem MSZ. Przydzielono go jako referendarza do Wydziału Polityki Emigracyjnej 

(E.I), będącego częścią DK MSZ.  

 O przyjęciu Kozielewskiego do MSZ zadecydowały dwie osoby: jego starszy brat i 

szef Biura Personalnego, „szara eminencja” resortu, Drymmer19. Co prawda ukończył on we 

Lwowie Uniwersyteckie Dyplomatyczne Studium Uzupełniające i w październiku 1935 roku 

otrzymał stopień magistra nauk dyplomatycznych, ale to nie stanowiło przepustki do MSZ. 

Studium, powołane w 1930 roku z inicjatywy specjalisty prawa międzynarodowego prof. 

Ludwika Ehrlicha, rocznie kształciło 20-50 słuchaczy i tylko część mogła liczyć na pracę w 

Warszawie (oddalenie od realiów i stosunków stolicy nie było atutem)20. O ile motywy 

protegowania brata, w którego Karski był zapatrzony (a więc ten zapewne czuł się 

zobligowany do opieki; również z powodu śmierci ojca), są zrozumiałe, to przy Drymmerze 

należy poszukać wyjaśnienia. W swoich wspomnieniach przywołał on Karskiego tylko raz21. 

                                                 
18 „Dziennik Urzędowy MSZ” 1939, nr 1, poz. 8. Poza nim na etaty przeniesiono (być może razem zdawali 
egzamin dyplomatyczno-konsularny): Zbigniew Derdziński. Juliusz Dzianott, Wiktor Grubert, Jan Jarkowski, 
Franciszek Latosiński, Marian Liszkowski (on trafił również do E.I), Stanisław Nahlik, Stanisław Nawrocki, 
Wiesław Patek, Andrzej Powierza, Teodor Szotek, Olgierd Szwarc, Władysław Woźniak i Adam Żurowski. 
Przejście z korpusu urzędników kontraktowych do etatowych nastąpiło w przypadku Kozielewskiego dość 
szybko. Wystarczy wspomnieć, że Teodor Szotek, zasłużony pracownik służby konsularnej, czekał na to niemal 
14 lat (pierwszą pracę w placówce MSZ otrzymał w 1925 r.). 
19 J. Karski, M. Wierzyński, op.cit., s. 16. 
20 Studium do 1936 r. wypromowało 81 osób. Kozielewski uczęszczał na trzeci kurs (P. Łossowski, op.cit., s. 
227). 
21 Było to w kontekście mobilizacji przed wrześniem 1939 r.: „W Polsce przeprowadzono cichą mobilizację 
kartkową. Powołany został do wojska mój ostatni sekretarz Jan Kozielewski por. artylerii. Miał zasłynąć jako 
kurier Armii Krajowej do gen. Sikorskiego. Autor świetnej książki The secret state, wydanej pod nazwiskiem 
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 Jak wspomniano, Drymmer był zawodowym oficerem Wojska Polskiego. W czasie I 

wojny światowej służył w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od tego 

okresu był zaprzysięgłym piłsudczykiem. W latach dwudziestych skierowano go do Tallina, 

na stanowisko zastępcy attaché wojskowego przy Poselstwie RP. Przebywał tam do 1927 

roku, organizując z powodzeniem prace polskiego wywiadu wojskowego przeciwko ZSRR22. 

Po powrocie, nie chcąc służyć w prowincjonalnym garnizonie porzucił wojsko i dzięki 

wstawiennictwu kolegi z wywiadu (płk Ignacego Matuszewskiego) w 1929 roku przeszedł do 

MSZ. Początkowo zajmował się prasą na niskim stanowisku, lecz po przejęciu przez Becka 

kierownictwa nas sprawami personalnymi w MSZ został w 1931 roku prowizorycznym 

naczelnikiem Wydziału Osobowego MSZ. Jego nominację zaaprobował osobiście Piłsudski, 

przywiązujący do spraw kadrowych MSZ duże znaczenie. Od 15 września 1933 roku do 

wojny był dyrektorem DK MSZ, łącząc to stanowisko z kierowaniem Wydziałem Osobowym 

MSZ23. 

 Co łączyło Drymmera i brata Karskiego, Mariana Stefana Kozielewskiego? Być może 

nic; niewykluczone, że nawet się nie widzieli. Jednak byli niemal rówieśnikami (rocznik 1896 

i 1897), obaj urodzili się w mieszczańskich rodzinach, w zaborze rosyjskim; w młodości 

sympatyzowali z lewicą. Brat Karskiego w latach 1931-1934 był komendantem wojewódzkim 

PP we Lwowie, zaś w późniejszych – komendantem PP w stolicy. Opinie o nim krążyły 

różne, ale stanowiska piastował poważne24. Obaj nosili mundury, byli piłsudczykami i 

                                                                                                                                                         
Karski, którego nadal używa jako profesor jednej z wyższych uczelni w Waszyngtonie” (W.T. Drymmer, W 
służbie Polsce, Warszawa 1998, s. 198). 
22 O tym etapie: K. Paduszek, Meandry kariery Wiktora Tomira Drymmera w wywiadzie II Rzeczypospolitej, 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008, nr 4. 
23 Po wrześniu 1939 r. Drymmer (1896-1975), jako jeden z głównych piłsudczyków, został zmarginalizowany. 
Początkowo odmawiano mu zgody na wstąpienie do Wojska Polskiego. Po wojnie na uchodźstwie. Zajmował 
się tapicerką i odnawianiem mebli w Londynie, wykorzystując swoje uzdolnienia plastyczne. Od 1951 r. 
mieszkał z rodziną w Ottawie. 
24 Kordian Zamorski, komendant główny Policji Państwowej zapisał o nim (mocno subiektywnie): 
„Kozielewski, podinspektor, niedoszły kandydat Kucharskiego na komendanta głównego PP. Człowiek 
stanowczo cierpiący na megalomanię, lubi porównywać się z Komendantem [Piłsudskim – W.S.], widzący się 
przed lustrem i pozujący na księcia Pepi – histeryk urządzający płacze i łkania przy każdej okazji. Kiedyś 
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pojawili się w Warszawie z jego woli, aby „robić porządki”. Dla obu rok 1931 był kluczowy 

w karierze zawodowej: gwałtownie awansowali z woli Marszałka. Czy taka pozycja 

wytwarza poczucie solidarności wobec stołecznych elit? Jak wiadomo ze wspomnień 

komendanta głównego Policji Państwowej Kordiana Zamorskiego, zabiegi wysoko 

postawionych policjantów wokół Drymmera, by kogoś zatrudnił w MSZ, zdarzały się25. 

 Dlaczego Kozielewski wybrał karierę w MSZ? W wywiadzie tłumaczył to 

zainteresowaniami z okresu gimnazjum i studiów oraz fascynacją osobą Charles-Maurice de 

Talleyrand-Périgorda26. To zapewne część prawdy. Urodzony w Łodzi, studiujący w Wilnie, 

potem we Lwowie – wciąż daleko od Warszawy, która w Drugiej Rzeczypospolitej była w 

znacznie większym stopniu kuźnią elit państwa, niż obecnie. Jak stwierdził minister Beck 

podsumowując polskie aspiracje kolonialne: polskie kolonie zaczynają się już za 

Rembertowem. Prowincję – nawet Łódź i Lwów – oddzielało od Warszawy wiele pod 

względem karier. Podstawowym atutem Karskiego było wysokie stanowisko brata we 

Lwowie, później w stolicy. Bez tego być może pomysł zatrudnienia w MSZ nigdy by się nie 

pojawił. 

 Karski aspirował do zawodu wykonywanego przez „zawodowych kłamców”. Do tej 

grupy zalicza się m.in. adwokatów i oficerów wywiadu27. Moralnie więc niełatwego. Jest to 

dla biografów ciekawe zestawienie, gdyż sam podkreślał, że wychowywał się w atmosferze 

rygoryzmu religijnego. Zapewne więc przykazania – a więc i „nie kłam” – były mu bliskie. A 

                                                                                                                                                         
skrajnie lewicowych przekonań, kiedy w czasie procesu o zamach Centrolewu któryś z obrońców zadał mu 
pytanie, czy pamięta, że sam kiedyś w mundurze policjanta maszerował w szeregach demonstracji PPS 
pierwszomajowej – wyparł się mało durnie tego faktu dokładnie znanego szeregowi jego ówczesnych kolegów, 
razem z nim służących w Łodzi. Sam brutal i sadysta – lubi pochlebców i brutali” (K. Zamorski, Dzienniki 
(1930-1938), oprac. M. Litwiński i M. Sioma, Warszawa 2011, s. 342-343). 
25 Ibidem, s. 284. 
26 J. Karski, M. Wierzyński, op.cit., s. 14. Talleyrand (1754-1838), polityk francuski, głównie dyplomata, ale i 
biskup katolicki. Poparł rewolucję francuską i porzucił duchowieństwo, potem służył Napoleonowi i Ludwikowi 
XVIII; w 1830 r. poparł rewolucję lipcową i Ludwika Filipa. Dwukrotnie minister spraw zagranicznych Francji, 
w 1815 r. premier tego kraju. Według jednej z licznych poświęconych mu anegdot, Napoleon określił go jako 
„łajno w jedwabnych pończochach”. 
27 Odniesienie do tez z opracowania: W. Chudy, Kłamcy profesjonalni? Praca dyplomaty i szpiega w ujęciu 
etyki, Tychy 2004. 
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jednak aspirował do stanowisk, na których aby być skutecznym często nie wolno mówić 

prawdy, a kłamstwo doprowadzone jest do poziomu sztuki. Z jego relacji wiemy, iż podziwiał 

Talleyranda, za jego „boską przewrotność”. Przytoczył też jego wypowiedź w rozmowie z 

Klemensem Metternichem, w której Francuz podsumował, że „moralność i wierność to jest 

kwestia dat”. Podziw Karskiego dla takiej postawy („Mnie się to tak podobało...”) może 

wprawiać w pewne zakłopotanie28. Jest to bowiem deklaracja tak daleko posuniętej 

elastyczności, że pojęcia moralności i lojalności zatracają sens. Cóż bowiem znaczy lojalność, 

skoro nie podlega próbie czasu i zależy od okoliczności? Ja ocenić np. żołnierza, który 

wypowiedziałby takie zdanie? Przypomnijmy, że według ówczesnej wykładni lojalność to 

„uczciwy, prawy sposób myślenia; zgodność z prawem i obowiązkiem; wierność monarsze, 

rządowi i prawu; prawomyślność” 29. Moralność również ewoluuje, lecz warto zauważyć, że 

właśnie tej niestałości (relatywizmowi) można przypisać wiele okropieństw II wojny 

światowej. Innymi słowy Talleyrand, choć wybitnie sprawny dyplomata, pozostaje symbolem 

osobistego przetrwania na stanowisku wobec zmieniających się rządów. Powszechnie 

uznawany jest za wzorzec amoralnego cynika. Fakt, że podczas przywołanego przez 

Karskiego spotkania inni politycy bili mu brawo po tej deklaracji dowodzi, że wypowiedział 

credo tego zawodu; dla wszystkich wygodne, bo uwznioślające ich fachowy indyferentyzm. 

Oczywiście, z fascynacji okresu młodości – nierzadko nakierowanych na siłę i bezwzględność 

– nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Można też uważać, że Talleyrand, jako 

„sługa wszystkich panów”, zwierzchnikom wierny nie był, natomiast wciąż pracował dla 

państwa francuskiego. 

 Zwraca uwagę, że Kozielewski wybrał karierę w MSZ pomimo posiadania innych, niż 

tam oczekiwano, kompetencji językowych. W dwudziestoleciu międzywojennym, podobnie 

jak w XIX wieku, językiem dyplomacji był francuski. Nieprzypadkowo kanclerz Austrii 

                                                 
28 J. Karski, M. Wierzyński, op.cit., s. 14-16. 
29 M. Arct, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1921, s. 126. 
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Metternich swobodniej się nim posługiwał niż niemieckim30. Po francusku przebiegał 

egzamin dyplomatyczno-konsularny, będący przepustką do etatu w MSZ. Aspirując do MSZ 

nie znał też drugiego języka dyplomacji, angielskiego (biegle znał tylko niemiecki). Karski 

zakładał więc, że dopiero pracując języków tych się nauczy. Utwierdził go w tym Drymmer, 

przydzielając do Genewy i Londynu właśnie w celu nauczenia języków. Potwierdza to 

szczególne traktowanie jego osoby, gdyż raczej praktyki w MSZ nie były kursami 

językowymi i wymagano tych kompetencji na wstępie. Co prawda sam Drymmer 

francuskiego nie znał i został przyjęty na etat w MSZ z pominięciem egzaminów (w trybie 

specjalnym)31. 

 

Okres praktyki Kozielewskiego w placówkach zagranicznych MSZ (1933-1938) 

 

Tryb przyjmowania nowych pracowników do MSZ określono ramowo w 1923 roku. 

Ustalono przebieg służby przygotowawczej i zakres egzaminu dyplomatyczno-konsularnego 

kandydatów na stanowiska etatowe32. Wymagania były względnie wysokie, jeśli porównać z 

innymi resortami. Warunkiem złożenia podania o dopuszczenie do służby przygotowawczej 

było ukończenie szkoły wyższej, krajowej lub zagranicznej. Zakwalifikowani kandydaci 

zdawali egzamin wstępny. W części pisemnej wymagano napisania dwóch wypracowań, w 

języku polskim i francuskim, oraz przetłumaczenia wskazanego tekstu polskiego na język 

francuski. W części ustnej kandydat był odpytywany ze znajomości bieżących zagadnień 

politycznych, ekonomicznych, społecznych i naukowych. Kandydat, który zdał egzamin 

wstępny, był dopuszczany do rocznej służby przygotowawczej. Jako praktykant odbywał ją 

                                                 
30 H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 90. 
31 Drymmer przebywając w charakterze oficera wywiadu w Tallinie przez niemal 7 lat (jako zastępca attaché 
wojskowego) dopiero uczył się języka estońskiego. 
32 „Dziennik Ustaw RP” 1923, nr 31, poz. 190. 



 

139 
 

kolejno we wszystkich departamentach MSZ, aby zapoznać się z ich specyfiką33. O wyniku 

służby przygotowawczej wydawała opinię komisja kwalifikacyjna na podstawie sprawozdań 

naczelników wydziałów, gdzie pracował praktykant. Jeśli praktykant uzyskał pozytywną 

opinię dopuszczano go do ustnego egzaminu dyplomatyczno-konsularnego34. W jego zakres 

wchodziły: język angielski lub niemiecki, historia dyplomatyczna i polityczna od 1715 roku, 

nauki ekonomiczne i społeczne, geografia polityczna i gospodarcza, prawo konstytucyjne 

porównawcze, prawo międzynarodowe prywatne i publiczne, teoria i praktyka konsularna. 

Egzamin z historii i prawa międzynarodowego publicznego przeprowadzano w języku 

francuskim35. Egzamin nie był formalnością. Do jego prowadzenia angażowano naukowców, 

miedzy innymi prof. Juliana Makowskiego, naczelny autorytet polski w zakresie prawa 

międzynarodowego. W latach trzydziestych egzamin z historii dyplomacji przeprowadzał 

wiceminister Jan Szembek. Praktykantowi przysługiwał tylko jeden egzamin poprawkowy. 

Uzyskane wyniki miały wpływ, przynajmniej w pierwszych latach służby, na rodzaj pierwszej 

placówki i dalsze awanse.  

W latach trzydziestych, z inicjatywy Drymmera, wobec przyjmowanych do MSZ 

znacznie rozbudowano okres praktykowania. Kandydatów staranniej sprawdzano, ale też i 

mnożyły się przypadki „szybkich ścieżek” awansowych dla wybranych (do nich należał i 

                                                 
33 W 1929 r. podsekretarz stanu wydał okólnik precyzujący przebieg praktyki w MSZ. Praktyka w 
Departamencie Administracyjnym trwała przynajmniej 3 miesiące, w DK MSZ co najmniej 5 miesięcy, w 
Departamencie Polityczno-Ekonomicznym przynajmniej 4 miesiące („Dziennik Urzędowy MSZ” 1929, nr 4, 
poz. 23).  
34 Tylko w wyjątkowych sytuacjach zwalniano z tego egzaminu. W latach trzydziestych objęły one część 
oficerów czynnej służby wojskowej przyjmowanych do MSZ. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej 
minister Beck zwolnił z egzaminu dość dużą grupę osób. Regulowało to rozporządzenie ministra z 1 VII 1939 r. 
(Z. Czeczot-Gawrak, Powroty do MSZ, [w:] Przed Wrześniem i po Wrześniu. Ze wspomnień młodych 
dyplomatów II Rzeczypospolitej, pod red. Z. Czeczot-Gawraka, Warszawa 1998, s. 145).  
35 Okólnik MSZ z 1929 r. przewidywał, że po zdaniu egzaminu dyplomatyczno-konsularnego urzędnik przed 
skierowaniem do urzędu zagranicznego MSZ powinien przejść co najmniej miesięczną praktykę w Instytucie 
Eksportowym, aby zaznajomić się ze stosunkami łączącymi Instytut z krajem, do którego urzędnik ma wyjechać 
(„Dziennik Urzędowy MSZ” 1929, nr 4, poz. 23).  
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Kozielewski)36. Zaczynało się od tego, że MSZ przyznawało studentom w okresie 

wakacyjnym 3-miesięczne płatne praktyki w placówkach zagranicznych (najczęściej 

konsulatach). Opinia kierownika konsulatu przekazana centrali MSZ odgrywała zasadniczą 

rolę w dalszym postępowaniu. Kolejnym etapem była praca w placówkach MSZ w 

charakterze urzędnika kontraktowego. Okres ten mógł trwać nawet kilka lat, zanim kandydata 

skierowano do praktyki w centrali, którą odbywano kolejno w kilku wydziałach Centrali (ich 

kierownicy składali w Biurze Personalnym opinie o pracy stażystów). Prawdopodobnie 

odgrywały one dużą rolę w kierunku dalszej kariery (konsularna czy dyplomatyczna). 

Drymmer we wspomnieniach podsumował, że w ciągu niemal 9 lat kierowania personaliami 

w MSZ dopuścił do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego około 170 osób37. Według jego 

założeń byli to pracownicy, którzy już w Polsce przeszli przez wszystkie szczeble 

wykształcenia, od szkoły powszechnej do wyższej, znali dwa języki obce i odbyli służbę 

wojskową, zakończoną przeważnie w stopniu podporucznika rezerwy. Aby pokryć naturalny 

ubytek w MSZ rocznie przyjmowano 15 młodych ludzi. Dbał, aby 40% było absolwentami 

prawa, zaś 40% po studiach ekonomicznych38.  

 Jako student-praktykant Kozielewski podlegał bezpośrednio kierownikom placówek, 

do których został skierowany. W ówczesnej pragmatyce służbowej kierownik poselstwa lub 

konsulatu był niemal „władcą absolutnym” urzędu. Wynikało to z oddalenia od centrali MSZ  

i słabych środków łączności – decyzje musiały być podejmowane na miejscu. Szerokie 

                                                 
36 Starszy od Kozielewskiego o 4 lata Jan Meysztowicz, również student prawa, który rozpoczął praktykę w 
MSZ w 1931 r., w swoich wspomnieniach opisał typową drogę zatrudnienia. Najpierw lata praktyk letnich 
(studenckich), potem zatrudnienie w charakterze urzędnika kontraktowego, następnie roczny przydział do 
kolejno trzech departamentów centrali MSZ, zakończony egzaminem dyplomatyczno-konsularnym (J. 
Meysztowicz, Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 
1932-1939, Kraków 1984, s. 91) 
37 Oceny tej fali generacyjnej we wspomnieniach pracowników MSZ są zróżnicowane, choć przeważnie 
pozytywne. Jedną z negatywnych i po części nieprawdziwych opinii sformułował W.A. Zbyszewski, pracownik 
resortu od 1926 r.: „Narybek Drymmera był bez wyjątku marny i nikt z jego protegowanych nie ostał się w 
służbie zagranicznej po katastrofie wrześniowej” (W.A. Zbyszewski, Gawędy o ludziach i czasach 
przedwojennych, Warszawa 2000, s. 257). 
38 W. T. Drymmer, W służbie..., s. 119. 
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kompetencje czyniły zeń centralną postać placówki we wszystkich zakresach: 

przedstawicielskim, paszportowym, wizowym, legalizacyjnym, sądowym i innych. Był też 

odpowiedzialny za całokształt spraw finansowych placówki. Jedynie w sprawach zatrudnienia 

jego decyzje ograniczała centrala MSZ. 

 Pierwsze dwie praktyki odbył Kozielewski w państwie sojuszniczym i wrogim Polsce. 

Być może chodziło o wykazanie różnorodności służby. Praktykę wakacyjną w rumuńskich 

Czerniowcach (Cernăuți) odbył Kozielewski od 1 lipca do 30 września 1933 roku39. Jego 

pierwszy szef, Marian Uzdowski40, był kierownikiem tego konsulatu w latach 1933-1939. 

Stanowisko objął niedługo przed przybyciem tam Kozielewskiego (1 lutego), więc obaj 

niejako uczyli się specyfiki tego obszaru. A była ona wyraźna, bowiem północna Bukowina 

była obszarem spornym między Rumunią a ZSRR, zamieszkałym dodatkowo przez 

stosunkowo liczną Polonię41. Dodajmy, że polska sieć konsularna w Rumunii na początku lat 

trzydziestych była gęstsza aniżeli w USA, Kanadzie czy Brazylii, gdzie przebywały setki 

tysięcy emigrantów zarobkowych z Polski. Zawodowe placówki działały poza Czerniowcami 

w Bukareszcie, Klużu (Cluj), Gałaczu (Galaţi) i Kiszyniowie, natomiast honorowe w 

Konstancy (Constanţa, od 1935 roku) i Braili (od 1937 roku). Pośrednio dowodzi to wagi 

przywiązywanej przez władze polskie do stosunków z Rumunią oraz potwierdza rozległość 

interesów polskich w tym kraju. We wrześniu 1939 roku konsulat w Czerniowcach na krótko 

stał się najważniejszym ośrodkiem administracji polskiej na uchodźstwie. Już dzień po agresji 

ZSRR na Polskę, powstał tam Centralny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny, którego działacze 

                                                 
39 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Konsulat Generalny RP w Londynie (dalej IPMS, KGRPL), 
sygn. A.42.493, Karta służbowa MSZ Jana Kozielewskiego (w inwentarzu błędnie – Kozielenskiego). 
40 Marian Witosław Uzdowski, ur. 9 I 1890 r., mjr WP, rozpoczął pracę w MSZ w 1929 r. Do 1933 r. kierował 
konsulatem w Kiszyniowie, potem w Czerniowcach. 
41 Zob. W. Skóra, Początki działalności konsulatu polskiego w Czerniowcach (1919-1920), [w:] Istoriko-
Politiczni Problemi Suczasnowo Switu. Zbirnik Naukowich Statej, t. 17-18, Czerniwci 2008, s. 143-149. Na 
początku lat trzydziestych liczbę Polaków w Bukowinie szacowano na ok. 50 tys., zaś w Besarabii na ok. 11 tys. 
(E. Kołodziej, Dzieje Polonii w zarysie 1918-1939, Warszawa 1991, s. 112). 
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kierowali pracami lokalnych komitetów powstałych przy Domach Polskich w Rumunii42. 

Strategiczną wagę tego obszaru doceniał Piłsudski, który osobiście od 1929 roku zabiegał, 

aby do Czerniowiec skierować Uzdowskiego – który choć nie miał matury – przejawiał duże 

zdolności w zakresie obserwacji infiltracji komunistycznej43. Tamtejszy konsulat II klasy był 

niewielką placówką. Ulokowany w budynku przy Arhimandrit Eusebie Popovici 18a 

zatrudniał zaledwie 7 urzędników (zdjęcie). Tuż przed przybyciem Karskiego, w maju 1933 

roku konsulat gościł posła polskiego w Bukareszcie, Mirosława Arciszewskiego, oraz 

przedstawicieli pozostałych konsulatów RP w Rumunii. W ciągu dwóch dni obradował tam 

zjazd konsularny, na którym omawiano główne problemy działania urzędników MSZ w tym 

kraju. 

 

 

Na zdjęciu: budynek Konsulatu RP w Czerniowcach wraz z pracownikami (źródło: Narodowe 

Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-D-1258) 

 

                                                 
42 K. Dopierała, Społeczność polska na Bałkanach. Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, [w:] Polonia w Europie, pod 
red. B. Szydłowskiej-Ceglowej, Poznań 1992, s. 654. 
43 K. Świtalski, Diariusz 1919-1935, do druku przygotowali A. Garlicki i R. Świętek, Warszawa 1992, s. 389. 
Początkowo zabiegi Marszałka były nieskuteczne. Do przeniesienia Uzdowskiego doszło dopiero w 1933 r., gdy 
ministrem był Beck. 
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 Drugą praktykę odbywał Kozielewski w 193544 roku pod okiem konsula gen. Bohdana 

Samborskiego45, kierownika konsulatu gen. w Opolu (wówczas Oppeln) w latach 1933-1937. 

Placówkę tę uznawano w MSZ za jedną z najtrudniejszych46. Niedawne powstania, charakter 

przygraniczny oraz ciągłe konflikty z władzami niemieckimi, wynikłe z konieczności opieki 

nad liczną mniejszością polską Śląska Opolskiego, wymagały od pracowników wysokiej 

odporności psychicznej. Konsulat dysponował tajnymi funduszami na wspomaganie 

polskiego ruchu narodowego i w istocie był centrum koncepcyjno-decyzyjnym w tym 

zakresie. Wiele uwagi poświęcano około 10 tys. obywateli polskich, wśród których było ok. 

2000 Żydów. Ta ostatnia grupa od lutego 1933 roku była w Niemczech intensywnie 

prześladowana i urzędnicy konsularni wielokrotnie (choć często bezskutecznie) 

interweniowali w sprawie pobić, rabunków, porwań. Ogólnie praca przebiegała w atmosferze 

niechęci społeczności i władz lokalnych, nieco tylko złagodzonych odwilżą w stosunkach 

polsko-niemieckich po podpisaniu 26 stycznia 1934 roku deklaracji o niestosowaniu 

przemocy. Wielka liczba spraw do załatwienia powodowała, że konsulat przy Dębowej 1 

(Escherstrasse, na wyspie Pasieka; obecnie ul. Konsularna; na zdjęciu) zatrudniał liczny 

zespół 21 urzędników. Ponad połowa z nich wywodziła się z lokalnej społeczności polskiej i 

zwykle piastowali ważne funkcje w organizacjach mniejszościowych. Posesja ogrodzona 

wysokim na 2m betonowym murem była rodzajem polskiej twierdzy; urzędnicy mieszkali 

tam i pracowali.  

                                                 
44 Według dokumentacji MSZ praktyka wakacyjna trwała 1 VII – 30 IX 1935 r. (IPMS, KGRPL, sygn. 
A.42.493, Karta służbowa MSZ Jana Kozielewskiego). Występuje więc niezgodność zapisów w karcie z tym, co 
Karski powiedział w wywiadzie Macieja Wierzyńskiego, co z kolei posłużyło za podstawę wielu opracowań. W 
tym przyjęto datację na bazie dokumentu MSZ, gdyż pamięć jest bardziej zawodna niż bieżące zapisy. 
Kozielewski otrzymał dyplom 8 X 1935 r., więc w tym roku mógł jeszcze odbyć praktykę wakacyjną. Według 
karty MSZ od 20 IX 1935 r. Kozielewski był poborowym Wojska Polskiego, tak więc praktykę w Opolu 
zakończył zapewne wcześniej. 
45 B. Samborski (ur. 9 XI 1894 r.) rozpoczął pracę w MSZ grudniu 1918 r., był więc jednym z bardziej 
doświadczonych pracowników resortu. Pracował w konsulatach w Kurytybie, Rotterdamie, Paryżu, Strasburgu. 
W 1938 r. został naczelnikiem wydziału DK MSZ. 
46 Jej siedziba do 1931 r. była w Bytomiu. Konsulatowi podlegały sprawy z obszaru rejencji opolskiej pruskiej 
prowincji Górny Śląsk (Reg. Bez. Oppeln der Prov. Schlesien). 
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 Drugi zwierzchnik Kozielewskiego w MSZ nie należał do osób łatwych. W opinii 

innego podwładnego, konsula Jana Małęczyńskiego, był bardzo zarozumiały i uparty, a także: 

„typ urzędnika, który z zasady nie krytykuje władzy i dokładnie wypełnia otrzymane 

zalecenia, nawet jeśli ma wątpliwości co do ich słuszności. Swoich wątpliwości wolał z 

przełożonymi nie dyskutować; sam natomiast – jako władza wobec innych – też nie znosił 

krytyki” 47. Uchodził za sprawnego administratora, jednak na Śląsku niemieckim konsul 

powinien być kimś więcej. Za jego urzędowania spadła aktywność animacyjna konsulatu 

wobec mniejszości polskiej Opolszczyzny48. 

 

 

Na zdjęciu: Budynek Konsulatu Generalnego RP w Opolu (ul. Konsularna 1), stan obecny. Z 

lewej strony, pod kolumnami, tylne wejście konsulatu 

(źródło: http://www.euro-house.pl/data/pliki/dsc_0939.jpg, dostęp 2014-11-03). 

 

 Niedługo po zakończeniu służby wojskowej, w 1937 roku (od 1 lutego do 30 czerwca) 

Kozielewski został przez Drymmera skierowany do Genewy w celu nauki francuskiego (sic!) 

                                                 
47 J. Małęczyński, Moja praca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu, oprac. W. Lesiuk, 
Opole 1980, s. 36. 
48 W. Poliwoda, Wspomnienia 1913-1939, Opole 1974, s. 202-203. 
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i poznania specyfiki tamtejszych placówek polskich49. W szwajcarskiej Genewie działały 

wówczas dwie placówki MSZ: Delegacja RP przy Lidze Narodów, kierowana przez dr. 

Tytusa Komarnickiego, oraz Konsulat Honorowy RP. Pomimo, że autorytet Ligi Narodów 

znacznie już wówczas podupadł, było to jedno z najważniejszych miejsc w dyplomacji 

światowej. Jednak Drymmer skierował Kozielewskiego do Międzynarodowego Biura Pracy 

(Bureau international du Travail), obsługującego prace Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(Organisation internationale du Travail), gdyż była po temu okazja. Biuro rokrocznie 

fundowało jedno stypendium dla Polski. Szczegółów tej praktyki nie udało się odtworzyć. 

MOP była organizacją ruchliwą i rozbudowaną, w której pracach uczestniczyło ponad tysiąc 

osób z wielu krajów50. Obok biura w Genewie pracowała w systemie sesji konferencyjnych 

Międzynarodowa Konferencja Pracy. W czasie jej kolejnych zebrań skład delegacji i komisji 

ulegał gruntownej zmianie. Na początku 1937 roku obradowała 23 sesja51. Można założyć, że 

Kozielewski nie miał bliższych kontaktów z Delegacją przy Lidze Narodów, ponieważ 

pracujący tam Jan Meysztowicz nie wspomniał o nim w swojej książce52. 

 Pierwsze formalne zatrudnienie Kozielewskiego w MSZ nastąpiło, gdy został – z 

inicjatywy Drymmera – przydzielony do Konsulatu Generalnego RP w Londynie. Od 16 lipca 

1937 do 28 lutego 1938 roku był tam urzędnikiem kontraktowym MSZ. Według podpisanej 

                                                 
49 IPMS, KGRPL, sygn. A.42.493, Karta służbowa MSZ Jana Kozielewskiego. Według tej karty został 
przeniesiony do rezerwy 19 IX 1936 r. w stopniu ogniomistrz podchorąży. 
50 Międzynarodowe Biuro Pracy było ciałem kolegialnym-międzynarodowym, do którego Polska delegowała 
pracowników, przedstawicieli i praktykantów. Dyrektorem zatrudniającego ponad stu urzędników Bureau 
international du Travail był wówczas Harold Butler. Polacy tam nie pracowali na etatach, jedynie na stanowisku 
korespondentki była François Sokal.  
51 Prezydentem biura konferencji podczas 23 sesji był obywatel Irlandii, Lemass. Zapewne Kozielewski brał 
udział w jej pracach. Na czele delegacji polskiej stali wówczas Tytus Komarnicki i Mieczysław Biesiekierski. 
Radcami technicznymi byli Józef Zagrodzki i Michał Potulicki. Pozostały personel tworzyli Marian Szydłowski, 
Mieczysław Jastrzębowski i Jan Stańczyk (Kozielewskiego oficjalne zestawienia urzędników nie ujęły). 
Komarnicki przewodniczył też ogólnej komisji wniosków, zaś Zagrodzki podkomisji kopalni węgla. Polacy 
zasiadali również jako eksperci w kilku komisjach MOP (m.in. Tadeusz Dyboski, Józef Pasternak, Alfred 
Konopka). 
52 W genewskiej delegacji, ulokowanej w niewielkiej willi przy Munier Romilly 4, pracowało w 1937 r. siedmiu 
urzędników (w tym 3 etatowych) oraz trzech pracowników fizycznych (J. Meysztowicz, op.cit., s. 112. 
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jeszcze w Warszawie umowy zarabiał 28 funtów miesięcznie (czyli ok. 730 zł)53. Była to 

kwota niemała, ale w Polsce, nie Wielkiej Brytanii, gdzie utrzymanie było kosztowne. Jego 

szefem był jeden z wybitniejszych urzędników służby konsularnej, dr Karol Poznański (na 

zdjęciu). Ukończył prawo na Sorbonie, pracę w MSZ rozpoczął w 1919 roku i przez wiele lat 

kierował jednymi z kluczowych placówek konsularnych, w Paryżu i Londynie. Publikował 

fachowe prace z zakresu prawa konsularnego54. Wykazywał też dużą wrażliwość na los 

Żydów polskich (zapewne nie bez znaczenia były jego korzenie rodzinne)55. Jako jeden z 

niewielu urzędników MSZ potrafił sabotować realizację ustawy o obywatelstwie polskim z 

1938 roku, która zaowocowała odbieraniem Żydom paszportów polskich. O dziwo, za ten akt 

nieposłuszeństwa wobec Drymmera nie spotkały go żadne konsekwencje56. 

 

 

                                                 
53 IPMS, KGRPL, sygn. A.42.493, Umowa o zatrudnienie Jana Kozielewskiego z 29 VI 1937 r. 
54 K. Poznański, Polskie konwencje konsularne, Warszawa 1932. 
55 Poznański (1893-1971) w pracy Mateusza Miesesa (Z rodu żydowskiego. Zasłużone rodziny polskie krwi 
niegdyś żydowskiej, Warszawa 1991, s. 203) został wymieniony jako potomek „znanej rodziny żydowskiej” oraz 
„chrześcijanin, wychowany za granicą”. We wspomnieniach Andrzeja Kamienieckiego, pracownika konsulatu 
generalnego w Londynie, czytamy, że konsul Poznański przyjął chrzest w latach dwudziestych. Nie miał 
bliższych powiązań politycznych, jednak był gorącym wielbicielem marszałka Piłsudskiego (A. Kamieniecki, 
Służba w Londynie, [w:] Przed Wrześniem i po Wrześniu. Ze wspomnień młodych dyplomatów II 
Rzeczypospolitej, pod red. Z. Czeczot-Gawraka, Warszawa 1998, s. 206). Zob. A. Sudoł, Karol Poznański. 
Ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz-Toruń 1998. 
56 Zob. W. Skóra, Służba..., s. 589. 
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Na zdjęciu: Karol Poznański jako kierownik Konsulatu Generalnego RP w Paryżu w 1927 r. 

(źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-D-529) 

 

 W porównaniu z Opolem była to placówka spokojna. Urzędowano w godzinach 10-

17, zaś w soboty 10-13. Interesantów przyjmowano tylko przez 4 godziny. Spraw nie było 

wiele, głównie dotyczyły one wymiany handlowej polsko-brytyjskiej. Liczbę osób 

pochodzących z Polski szacowano w całej Wielkiej Brytanii na 45 tys. osób (pod koniec lat 

dwudziestych). W 90% byli to Żydzi57. Londyński konsulat, działający przy Thornhaugh 2 

(Russell Square), zatrudniał ogółem 10 urzędników. Mimo nielicznego zespołu struktura 

wewnętrzna była na tyle skomplikowana, że Kozielewski przez kilka miesięcy praktykował w 

niemal wszystkich obszarach ówczesnych spraw konsularnych. Jego zwierzchnik 

podsumowując tę drogę stwierdził, iż przeszedł kolejno: „dział pracy kancelaryjnej, dział 

prawno-administracyjny (sprawy obywatelstwa, paszportowe, wizowe, wojskowe, spadkowe, 

rekwizycji sądowych, świadectw pochodzenia, legalizacji etc.) i dział społeczno-emigracyjny 

(opieka nad przejeżdżającą tranzytem emigrację zamorską, kontakty z miejscową kolonią 

polską, opieka nad szkółką polską, kontakty z Kołem Studentów Polaków etc.)58, a także dział 

ekonomiczno-handlowy, łącznie ze sprawami morskimi”. Konsul Poznański potwierdził, iż 

Kozielewski uczył się języka angielskiego kilka godzin dziennie, poznał „trochę świat 

angielski” i pobytu w Londynie nie zmarnował. Charakterystyka osobowości Karskiego była 

jednoznacznie pozytywna: „jest człowiekiem bardzo zdolnym i inteligentnym; posiada silnie 

rozwinięty zmysł obserwacyjny i dużą łatwość uczenia się; umysł analityczny, dużo zmysłu 

                                                 
57 W 1928 r. konsulat wydał 822 paszporty polskie i przedłużył ważność 692. Daje to wyobrażenie, jak niewielka 
była liczba obywateli polskich w Anglii. Tego roku wpłynęły 133 podania o nabycie obywatelstwa brytyjskiego. 
W matrykule konsularnej, czyli spisie obywateli polskich przebywających tam na stałe, było wówczas 
odnotowanych 281 osób, Wiz do Polski wydano 2574 (Archiwum Akt Nowych [AAN], Konsulat Generalny RP 
w Londynie [KGRPL], sygn. 1319, Raport administracyjny KGRP Londyn za 1928 r.). 
58 Jeden z nielicznych zachowanych raportów (z 21 II 1938 r.), które wyszły spod pióra Kozielewskiego, 
dotyczył sytuacji emigracji polskiej w Anglii. Do druku przygotowała go Dagmara Grajczak, doktorantka z 
Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
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krytycznego; na swój wiek jest bardzo poważny; pod względem charakteru – skromny, 

prawy, ideowy i odważny; jako urzędnik – bardzo obowiązkowy i dyscyplinowany; 

niezmiernie pracowity i sumienny; posiada duże zamiłowanie do pracy społecznej, do której 

podchodzi z wielkim entuzjazmem; jest znakomitym mówcą, towarzysko miły i gładki, dobry 

kolega. Jest niewątpliwie doskonałym materiałem na urzędnika służby zagranicznej”59. Choć 

można nie ufać tak jednorodnym opisom kogokolwiek, to ostatnie zdanie konsula o takim 

autorytecie zapewne miało wpływ na dalszą karierę w MSZ. Pisanie opinii o pracownikach 

było w ówczesnej pragmatyce MSZ obowiązkiem przełożonych. Rozstrzygały o tym 

polecenia rządu, nakazujące corocznie oceniać podwładnych (również praktykantów), według 

precyzyjnie opracowanych kwestionariuszy. W MSZ określano stopień „odwagi cywilnej”, 

„odwagi osobistej”, „kultury umysłowej”, „zdolności przemawiania publicznego”, „zdolności 

do współpracy z Polakami z zagranicy” i parę innych, bardziej złożonych predyspozycji. Na 

podstawie wystawionych ocen układano listy kwalifikacyjne, brane pod uwagę przy awansach 

i przydziałach do placówek60. 

 

Praca Kozielewskiego w centrali MSZ. Sprawa Żydów polskich (1938-1939) 

  

 Od 1 marca 1938 roku przez kilkanaście miesięcy Kozielewski pracował w 

warszawskiej centrali MSZ. Do końca roku był urzędnikiem kontraktowym, potem – do 

sierpnia – etatowym. Sam we wspomnieniach dał wyraz zdziwieniu tak szybkim 

zakończeniem okresu praktyk zagranicznych. Dalszy bieg wypadków wskazuje, że Drymmer 

miał wobec niego sprecyzowane plany, co tłumaczy przyspieszenie. Nie udało się 

zweryfikować informacji, że tego roku zdał on z najwyższą notą egzamin dyplomatyczno-

                                                 
59 IPMS, KGRPL, sygn. A.42.493, Opinia konsula gen. Poznańskiego o Kozielewskim dla dyrektora Drymmera 
z 22 II 1938 r. 
60 „Dziennik Urzędowy MSZ” 1938, nr 5, poz. 40. 
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konsularny, co zwykle kończyło praktykę w centrali resortu i decydowało o przejściu na etat 

w MSZ61. Zatrudnienie Kozielewskiego w centrali było o tyle odmienne od zwykle 

przyjętego, że nie krążył on kolejno po wszystkich departamentach, lecz od razu trafił do 

docelowego – Departamentu Konsularnego MSZ. 

 Dlaczego Drymmer właśnie wtedy – w trybie niemal alarmowym – ściągnął 

praktykanta-Kozielewskiego z Londynu do Warszawy?62 Karski milczy na ten temat, jednak 

wiele mówi i data, i fakt skierowania go do pracy w tym wydziale DK MSZ, który zajmował 

się wychodźstwem z Polski.  

 Departament Konsularny MSZ składał się wówczas z trzech wydziałów: Polityki 

Emigracyjnej (E.I.), Polaków Zagranicą (E.II.) i Opieki Prawnej (E.III.). Kozielewskiego 

skierował Drymmer do pierwszego, wówczas najważniejszego, bo szykującego się do szeroko 

zakrojonej akcji wobec obywateli polskich za granicą.  

 Wydział Polityki Emigracyjnej powstał w kwietniu 1933 roku, gdy dokonano reformy 

DK MSZ i przystosowano jego struktury do poszerzonego zakresu zadań63. Zatrudniał 17 

urzędników i dzielił się na cztery referaty (Studiów, Migracyjny, Kolonialny i Osadniczy). 

Jego pracownicy byli odpowiedzialni za ustalanie kierunków polityki emigracyjnej i 

imigracyjnej państwa oraz za przygotowywanie projektów ustaw i konwencji 

międzynarodowych w tych zakresach. Opracowywano tam wytyczne do opieki 

duszpasterskiej, oświatowej i gospodarczej nad wychodźstwem. Wydział E.I. zobowiązano do 

prowadzenia badań naukowych o emigracji oraz do koordynacji działań krajowych instytucji 

                                                 
61 Jego biografowie podają, że zdał go pod koniec 1938 r. i najlepiej spośród 20 kolegów. Nie podają niestety 
źródła tej wiadomości. Zob.: E.T. Wood, S.M. Janikowski, Karski. Opowieść o emisariuszu, Kraków-Oświęcim 
1996, s. 25; S.M. Janikowski, Karski. Raporty tajnego emisariusza, Poznań 2009, s. 26; M.M. Drozdowski, 
Karski. Jan Kozielewski 1914-2000, Warszawa 2014, s. 49. 
62 Karski wspominał, że odwołanie go z Londynu do Warszawy w lutym 1938 r. było zaskakujące. Drymmer 
wysłał w tym celu depeszę do konsula Poznańskiego, w której nakazywał „natychmiastowy” przyjazd 
Kozielewskiego (J. Karski, M. Wierzyński, op.cit., s. 18). 
63 „Dziennik Urzędowy MSZ” 1933, nr 6, poz. 38. 
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społecznych, mających za zadanie pracę wśród wychodźstwa64. Od 1936 roku wydział 

włączono do tworzenia planów polskiej polityki kolonialnej. Jego pracownicy opracowywali 

materiały na konferencje, które były poświęcone możliwościom postawienia polskich 

postulatów kolonialnych na forum międzynarodowym (m.in. w sprawie Madagaskaru). Od 1 

sierpnia 1938 roku do zadań E.I włączono „wszelkie sprawy dotyczące zagadnień 

żydowskich”, załatwiane dotychczas przez Wydział Organizacji Międzynarodowych (P.I.) 

oraz Wydział Wschodni (P.III.) MSZ65.  

 W centrali MSZ Kozielewski przez pierwszy rok podlegał Apoloniuszowi Zarychcie, 

naczelnikowi wydziału E.I. Od początku 1939 roku, gdy został pracownikiem etatowym, 

zatrudniono go w dwuosobowym Referacie Osadniczym. Jego bezpośrednim szefem został 

Zbigniew Jakubski66, kierownik referatu. Czym się zajmował jako referendarz – nie wiadomo. 

Można jednak snuć domysły na podstawie prac ówczesnej służby konsularnej. 

 Kozielewski, nazywany później „świadkiem Holocaustu” lub nawet „człowiekiem 

usiłującym powstrzymać zagładę”, trafił do Departamentu Konsularnego w szczególnym 

okresie. Kierownictwo MSZ okresu Becka przeprowadziło w drugiej połowie lat 

trzydziestych kilka działań niekorzystnych dla obywateli polskich narodowości żydowskiej. 

Ich protagonistą był przełożony Kozielewskiego, Drymmer, a szczególne nasilenie nastąpiło 

w latach 1938-1939. Istnieją przeciwstawne oceny działalności MSZ, Becka i Drymmera w 

tym zakresie. Padają określenia „antysemityzm” i ich negacja, poparta twierdzeniem, że były 

                                                 
64 Urzędnicy E.I. odpowiadali również za prowadzenie i ciągłość prac Międzyministerialnej Komisji 
Emigracyjnej, która rozpoczęła działalność w połowie 1932 r. Obradowała ona pod przewodnictwem ministra 
spraw zagranicznych, jego zastępcy lub Drymmera (w praktyce najczęściej tego ostatniego). Było to forum 
porozumiewawcze między MSZ a resortami zainteresowanymi problemami emigracyjnymi. 
65 „Dziennik Urzędowy MSZ” 1938, nr 6, poz. 50. 
66 Z. Jakubski (ur. 23 I 1905) pracował w MSZ od 1927 r., od początku w służbie konsularnej. Urzędował w 
centrali DK MSZ i okresowo również w konsulatach w Brukseli (1930-1932) i Bratysławie (1933-1937). 
Kierownikiem Referatu Osadniczego został równocześnie z przyjęciem Kozielewskiego na etat w MSZ. Obaj 
więc rozpoczynali w 1939 r. nowy etap w swojej karierze. We wrześniu 1939 r. został jako konsul przydzielony 
do placówki w Czerniowcach, gdzie pracował do marca 1940 r. Potem służył w Brygadzie Karpackiej i brał 
udział w bitwie pod Tobrukiem. Następnie skierowany do ambasady polskiej w Kujbyszewie (ZSRR, w latach 
1942-1943). Do końca wojny pracował w centrali MSZ w Londynie, jako kierownik Wydziału Uchodźców. 
Pozostał na uchodźstwie.  
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to decyzje wynikające z konfliktu interesów Polaków i Żydów, wolne od emocji opartych na 

stereotypach67. Oczywiście, wszystko zależy od tego, jak zdefiniuje się „antysemityzm”. Czy 

jest nim skłanianie do emigracji z kraju lub uniemożliwianie powrotu Żydów, gdy wypływa z 

przekonania, iż będzie to korzystne dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa? Czy jeśli za 

niekorzystnymi działaniami stoi pragmatyzm, a nie nienawiść do Żydów, to można mówić o 

antysemityzmie? Przytoczmy zasadnicze fakty, ocenę zostawiając czytelnikom. 

 W drugiej połowie lat trzydziestych jednym z głównych zadań służby konsularnej 

było doprowadzenie do jak największej emigracji Żydów z Polski oraz powstrzymanie ich 

reemigracji (co wobec nasilających się represji nazistowskich, Anschlussu Austrii i 

zagarnięciu Sudetów stawało się palącym problemem). W samych Niemczech przebywało w 

połowie 1938 roku 50-55 tys. Żydów z polskimi paszportami68. Centrum tych działań był 

Wydział Polityki Emigracyjnej DK MSZ, czyli miejsce zatrudnienia Karskiego.  

 Według powstających w E.I opracowań w 1935 roku Polskę zamieszkiwało ok. 3350 

tys. Żydów (9,8% ogółu ludności). Władze MSZ uznawały, że jest to nie tylko „problem” 

Polski, ale i świata, gdyż było to około 21% ogólnoświatowej populacji Żydów69. Według 

obliczeń urzędników DK MSZ w 1938 roku wyemigrowało z Polski 14.404 Żydów (w tym 

legalnie 9589). Kierownictwo resortu uznało, że to zdecydowanie za mało70. Aby to zmienić 

nawiązano kontakty z tymi ugrupowaniami żydowskimi, które popierały wychodźstwo z 

Polski (np. syjonistami i Włodzimierzem Żabotyńskim). Zbierano informacje od placówek 

                                                 
67 Jeden z głównych znawców tej tematyki, Jerzy Tomaszewski podsumował: „Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych było wolne od antysemityzmu w tym właśnie sensie, że narodowość żydowska, wyznawanie 
judaizmu, a tym bardziej żydowskie pochodzenie nie miały zapewne bezpośredniego znaczenia dla stosunku 
przełożonego do pracownika, ani też dla prywatnych kontaktów między znajomymi sobie ludźmi. Natomiast 
niektórzy – być może nawet liczni – funkcjonariusze tego urzędu podzielali popularne stereotypowe 
wyobrażenia o żydowskim ogóle zamieszkującym Polskę” (J. Tomaszewski, Preludium zagłady. Wygnanie 
Żydów polskich z Niemiec w 1938 r., Warszawa 1998, s. 83). Jest to jednak jedna z możliwych opinii. 
68 AAN, Ambasada RP w Berlinie (ARPB), sygn. 875, Memoriał w sprawie załatwienia sprawy Żydów polskich 
w Niemczech z 13 XII 1938 r. 
69 AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), 9909, Opracowanie „Sprawa uchodźców żydowskich” z 10 
II 1939 r. zamieszczone w biuletynie Polskiej Informacji Politycznej. 
70 Ibidem, Notatka dla naczelnika E.I (brak daty, zapewne z początku 1939 r.). 
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zagranicznych MSZ, który obszar nadawałby się na osadnictwo Żydów z Polski i jaka byłaby 

postawa tamtejszych władz wobec takiego zjawiska. Opracowywano też projekty aktów 

prawnych, mających ułatwić masową emigrację i prowadzono rozmowy z przedstawicielami 

innych ministerstw polskich, w celu koordynacji działań. Ścisłe grono ekspertów w tej 

dziedzinie tworzyli pracownicy Referatu Studiów E.I (dr Jan Wagner i Antoni Paprocki), ale i 

pracownicy Referatu Osadniczego z oczywistych powodów byli zaangażowani, gdyż oceniali 

możliwości osiedlenia Żydów na poszczególnych obszarach. Ich prace koordynował 

Zarychta. 

 Pod koniec marca 1938 roku została wydana ustawa o obywatelstwie polskim i jego 

pozbawieniu71. Opracowano ją w DK MSZ. Jej cel wyjaśnił w 1968 roku główny 

projektodawca, dyrektor Drymmer: „mieliśmy na całym świecie kilkadziesiąt tysięcy 

obywateli polskich, co do których mieliśmy uzasadnione podejrzenie, że nie urodzili się w 

Polsce i nie znali języka polskiego”72. Jednak podczas konferencji konsularnej obradującej 

24-25 maja 1938 roku w Berlinie, tłumaczył sens tej ustawy konkretniej. W protokóle ze 

spotkania czytamy, iż według Drymmera celem ustawy było „podniesienie godności 

obywatela polskiego przez wykluczenie wszystkich tych, którzy nie są godni, a przede 

wszystkim pozbycie się elementu niebezpiecznego (mniejszości, zwłaszcza Żydów, jako 

elementu destrukcyjnego). Taki jest cel ustawy, chociaż ma ona brzmienie ogólne, a to 

dlatego, żeby na piśmie nie ujawniać tendencji istotnych”73. Kryterium decydującym o 

pozbawieniu obywatelstwa była ocena urzędnika konsularnego, czy dana osoba swym życiem 

prywatnym i publicznym popiera interesy Polski74. Rozporządzenie polskiego ministra spraw 

wewnętrznych z 6 października 1938 roku wprowadziło obowiązek złożenia do sprawdzenia 

                                                 
71 „Dziennik Ustaw RP”, 1938, nr 22, poz. 191. 
72 W.T. Drymmer, Zagadnienie żydowskie w Polsce w latach 1935 - 1939, „Zeszyty Historyczne” 1968, z. 13, s. 
65. 
73 AAN, ARPB, sygn. 3278, Protokół z konferencji konsularnej na temat realizacji ustawy o pozbawianiu 
obywatelstwa polskiego oraz polityki wizowej obradującej w Berlinie 24-25 V 1938 r. 
74 Ibidem, Protokół z konferencji konsularnej z 24-25.05.1938 r. 
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paszportów zagranicznych wydanych przez konsulaty. Był to akt umożliwiający zastosowanie 

na szerszą skalę ustawy z 31 marca. Weryfikacji miały ulec paszporty wszystkich obywateli 

polskich przebywających za granicą, co było punktem wyjścia do ewentualnego pozbawienia 

obywatelstwa. Rozporządzenie przewidywało wdrożenie postępowania o pozbawienie 

obywatelstwa polskiego w wypadkach, gdy posiadacze paszportów zaniedbali obowiązku 

rejestracji w polskich konsulatach lub też nie mogli wykazać, iż utrzymują kontakty z krajem. 

W takich wypadkach konsulaty miały odmawiać umieszczenia w paszporcie potwierdzenia 

jego ważności, co oznaczało zakaz przekroczenia granicy polskiej75. W połowie września 

1938 roku konsulaty polskie w Niemczech otrzymały polecenie, by w przypadku osadzenia w 

obozach koncentracyjnych obywateli polskich „zwłaszcza narodowości żydowskiej”, przed 

podjęciem interwencji sprawdzić czy nie należy zastosować procedury pozbawienia 

osadzonego polskiej przynależności państwowej. Kierownictwo MSZ obawiało się, że po 

interwencji władze niemieckie będą odstawiać Żydów do granicy z Polską, co spowoduje 

napływ do kraju niepożądanych osób76. Działania urzędników konsularnych wywołały silny 

rezonans w Niemczech, ponieważ naziści zrozumieli ten krok jako próbę uczynienia z Żydów 

– obywateli polskich przebywających w Rzeszy, bezpaństwowców i pozbycia się ich w sensie 

prawnym. Odpowiedzią nazistów była Polenaktion, polegająca na błyskawicznym wydaleniu 

kilkunastu tysięcy Żydów polskich z Niemiec77. Skutki ustawy były poważne. Według danych 

z kwietnia 1939 r. konsulaty polskie przedłożyły ministrowi spraw wewnętrznych wnioski o 

pozbawienie obywatelstwa około 75 tys. osób. Ponad 88% tej grupy stanowiły osoby 

narodowości żydowskiej78.  

                                                 
75 „Dziennik Ustaw RP” 1938, nr 80, poz. 543.  
76 AAN, ARPB, sygn. 874, Pismo ARPB do wszystkich urzędów konsularnych RP w Niemczech z 13 IX 1938 
r.77 J. Tomaszewski, Preludium..., passim. 
77 J. Tomaszewski, Preludium..., passim. 
78 Wnioski dotyczyły też Niemców (4%) i Ukraińców (3%). Pozostałych narodowości w znikomych odsetkach 
(J. Tomaszewski, Preludium..., s. 101). 
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 W ostatnich miesiącach pokoju Kozielewski został sekretarzem Drymmera. Był to 

poważny awans i wyróżnienie, gdyż jego pozycja w MSZ wyraźnie wówczas wzrosła. Beck 

podjął decyzję o mianowaniu go drugim – obok Szembeka – wiceministrem79. Nominację na 

sekretarza można uznać za zwieńczenie procesu przygotowywania Kozielewskiego przez 

Drymmera od 1933 roku. Zapewne nie bez znaczenia – w kontekście przewidywanej wojny i 

ewakuacji – było przeszkolenie radiotelegraficzne, które przeszedł w 1938 roku80. Z powodu 

braku spuścizny dokumentacyjnej i wspomnień nie wiadomo, czym Kozielewski zajmował 

się na nowym stanowisku. Ponieważ dyrektor DK MSZ był odpowiedzialny za 

przygotowanie resortu do wojny, można domniemywać, że i sekretarz był w te prace 

zaangażowany81. Polegały one na opracowaniu procedur postępowania urzędników za granicą 

(np. niszczenie dokumentów), zaopatrzeniu ich w pieniądze, sprowadzeniu rodzin do kraju, 

opracowaniu tras ewakuacji, przydzieleniu oficerów wywiadu do wybranych 

(newralgicznych) placówek itp. 

 

                                                 
79 W.T. Drymmer, W służbie..., s. 197. 
80 MSZ w lutym 1938 r. wytypowało 8 urzędników i 8 woźnych do przeszkolenia w wojskach łączności (AAN, 
MSZ, sygn. 1463, Pismo zastępcy dyrektora Biura Personalnego MSZ do Dowództwa Wojsk Łączności z 9 II 
1938 r.). O tym epizodzie: Ł. Ulatowski, Polski wywiad wojskowy w 1939 roku. Struktura organizacyjna, składy 
osobowe, personel, budżet, mob., Warszawa 2014, s. 207. 
81 Więcej o ich zakresie: W. Skóra, Przygotowania polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do wojny w 
1939 roku, [w:] Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, t. II: Wojsko. Wojna. 
Jeniectwo, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 53-66. 
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Na zdjęciu: Beck i Drymmer (z prawej) na lotnisku Okęcie (źródło: Narodowe Archiwum 

Cyfrowe, sygn.1-D-353-2) 

 

 Kim byli bezpośredni szefowie Kozielewskiego w 1939 roku? Obaj, Drymmer i 

Zarychta byli oficerami Wojska Polskiego w stanie spoczynku, przyjętymi do resortu po 

zamachu majowym. Mimo podobnej drogi byli jednak różni. Zarychta napisał o sobie, że w 

wojsku było mu za ciasno. Dystansował się od „łatwych zabaw garnizonowych” i fantazji 

młodych oficerów, które podszeptywał „zły duch utajony na dnie butelki”82. Pojechał do 

Brazylii, która go fascynowała. Znał biegle język angielski83, był zapalonym łucznikiem, 

propagującym tę dziedzinę sportu w Polsce84. Pod wieloma względami postać niezwykła w 

pozytywnym znaczeniu tego słowa. Być może to miał na myśli Karski, gdy określił swego 

szefa: „taki trochę wariat, fantasta, romantyk”, jednak nie budziło to zastrzeżeń, bo od razu 

nawiązali „przyjaźń” (co wyjątkowe zważywszy na podległość służbową i różnicę 

generacji)85. Drymmer, w swoim umiłowaniu dyscypliny i prostoty, w większym stopniu 

                                                 
82 A. Zarychta, W szkole i w dżungli, Warszawa 1966. 
83 Był współautorem tłumaczenia fachowego opracowania C. V. Hodgson, Podręcznik triangulacji 1 rzędu, 
Warszawa 1930, wydanego przez Sekcję Geograficzną Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. 
84 Zapalonym łucznikiem był też poseł Stanisław Patek. 
85 J. Karski, M. Wierzyński, op.cit., s. 18. 
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zbliżał się do etosu oficera. Obok piastowania stanowisk w MSZ stał na czele nieformalnej i 

tajnej grupy określanej jako „Komitet Siedmiu” (K.7.), która koordynowała działania 

dywersyjne za granicą (głównie na obszarze Czechosłowacji)86. Zapewne był gorącym 

patriotą, niechętnym był wszystkiemu, co według jego wyobrażeń osłabiało Rzeczpospolitą. 

Takim czynnikiem – uważał – były mniejszości narodowe, z Żydami na czele87. Przytoczmy 

notatkę Drymmera z rozmowy z Beckiem z 1939 roku, obrazującą klimat myślowy i 

problemy, nad jakimi pracowano w przededniu wojny w DK MSZ: „Na konferencji odbytej w 

dniu 15 b.m. Pan Minister udzielił mi w sprawach żydowskich następujących dyrektyw: [...] 

Pan Minister zgodził się na mianowanie Komisarza dla spraw emigracji żydowskiej przy 

MSZ. [...] Nacisk wewnętrzny na Żydów. Pan Minister zgodził się na ustawę o rewizji 

obywatelstwa, która nie powinna mieć charakteru jawnie antyżydowskiego. Natomiast Pan 

Minister wypowiedział się przeciwko antyżydowskim dyskryminacyjnym aktom 

ustawodawczym. Nacisk wewnętrzny powinien być robiony drogą odpowiedniej polityki 

administracyjnej. Pan Minister wyraził się pozytywnie co do przeprowadzenia radykalnej 

czystki w administracji oraz aparacie gospodarczym Państwa. Pan Minister wyraził się 

sceptycznie co do możliwości żydowskiego podatku emigracyjnego, ale jeśli Min. Skarbu 

zgodzi się to dobrze”88. Postawa Becka była więc mitygująca wobec pomysłów powstających 

w DK MSZ. Karski dojrzewał wśród „jastrzębi”. 

 Można tylko domniemywać, jaki wpływ na Kozielewskiego miało zetknięcie się tymi 

problemami. Potoczne i zewnętrzne wyobrażenia o resorcie zapewne odbiegały od realiów, z 

                                                 
86 Zob. W. Skóra, Służba..., s. 825-829.  
87 Czy to wystarczy, by określić go jako „antysemitę”? Nie jest zadaniem historyka przyznawanie etykiet, 
zwłaszcza o mocnym wydźwięku emocjonalnym. Jednak niektóre fakty i relacje świadczą o specjalnym 
stosunku Drymmera do tej grupy. Jan Lechoń, pracownik ambasady polskiej w Paryżu, w jednym ze swoich 
listów, gdy wspomniał o sanacyjnym Legionie Młodych, stwierdził: „bo legion był organizacją antysemicką. 
Drymmer nasyłał różnych działaczy z tej grupy do Paryża i wiem, co o niej sądzić” (List Lechonia do 
Mieczysława Grydzewskiego sprzed 10 VIII 1950, [w:] M. Grydzewski, J. Lechoń, Listy 1923-1956, oprac. 
Beata Dorosz, t. I, Warszawa 2006, s. 345). 
88 AAN, MSZ, sygn. 9908, Ściśle tajna notatka ze spotkania dyrektora Drymmera z ministrem Beckiem. J. 
Tomaszewski datował tę rozmowę na 15 II 1939 r. (Preludium..., s. 60). 
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jakimi spotkał się na Wierzbowej. Działania niekorzystne dla Żydów mogły go uwrażliwi ć na 

tę dziedzinę. Oddziaływanie zwierzchników – podobnie jak rodziców – bywa przecież 

dwojakie. Niekiedy wskazują drogę swoimi błędami. 

 


