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Robert Stawicki
Główny specjalista
w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji

Jako obywatel Polski nie mam prawa 
pozwalać, aby mordowano innych 
obywateli mojej ojczyzny tylko dlate-
go, że modlą się inaczej. 
A jako katolikowi nie wolno mi po-
zwalać, aby zgładzono naród, po-
przez który Bóg się nam objawił.

Wprowadzenie

W 2017 roku obchodzona jest 75. rocznica Misji Jana Karskiego, misji której celem była pre-
zentacja zachodnim aliantom Polskiego Państwa Podziemnego, jego unikalnej struktury i znacze-
nia oraz słynnego raportu ukazującego światu ogrom terroru oraz zbrodni popełnionych przez nie-
mieckie władze okupacyjne na obywatelach polskich, w szczególności na społeczności żydowskiej. 
Wtedy to, na jesieni 1942 r., za pośrednictwem polskiego rządu na emigracji oraz niektórych rzą-
dów alianckich, światowa opinia publiczna poznała prawdę o zbrodniczej okupacji niemieckiej na 
ziemiach polskich.

Z uroczystymi obchodami tej rocznicy, których pomysłodawcami i współorganizatorami była ro-
dzina Jana Karskiego oraz Towarzystwo Jana Karskiego, wiążą się różnego rodzaju wydarzenia poświę-
cone temu wielkiemu polskiemu patriocie. Ich inauguracja miała miejsce 6 czerwca 2017 r. w Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 

Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
W liście skierowanym do uczestników uroczystości inauguracyjnej, Prezydent wyraził swój podziw 
oraz szacunek dla bohaterskich dokonań naszego rodaka. Ich wyrazem było m. in. wręczenie, 7 grudnia 
2016 r., nominacji generalskiej dla Jana Karskiego na ręce jego bratanicy i zarazem córki chrzestnej, dr 

Wiesławy Kozielewskiej-Trza-
ski, uznając ten awans za akt 
historycznej sprawiedliwości, 
należnej wyjątkowym osobom 
i godnym najwyższych zaszczy-
tów. Kolejnym aktem uhono-
rowania będzie podjęcie przez 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 
w grudniu br., uroczystej uchwa-
ły oddającej hołd bohaterskiemu 
emisariuszowi. Celem przygoto-
wanego z tej okazji opracowania 
jest przybliżenie tej interesują-
cej, wręcz nietuzinkowej oraz 
zasłużonej, dla najnowszej hi-
storii Polski, postaci.Rodzina Kozielewskich, Łódź 1918 r.
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Rodowód. Edukacja

Jan Karski, właściwie Jan Romuald Kozielewski, urodził się 24 czerwca 1914 r.1 w Łodzi w rodzi-
nie rzemieślnika Stefana Kozielewskiego oraz Walentyny z Burawskich Kozielewskiej. Rodzina Kozie-
lewskich od pokoleń była związana z miastem Bielawy oraz okolicznymi wsiami leżącymi na terenie 
parafii bielawskiej, o czym świadczą najstarsze dokumenty metrykalne parafii pod wezwaniem Na-

wiedzenia NMP w Bielawach, pochodzące z drugiej połowy 
XVIII wieku2. Jego pradziadkowie ze strony matki walczyli 
u boku Napoleona Bonaparte, zaś dziadek Andrzej Kozie-
lewski walczył w powstaniu 1863 roku.

Jan Romuald był najmłodszym z ośmiorga rodzeństwa, 
miał sześciu braci oraz siostrę. Wychowywał się w typowo 
łódzkim środowisku, gdzie mieszały się różne kultury. Pod-
czas zabaw na podwórku z rówieśnikami, miał również kole-
gów pochodzenia żydowskiego. Ich rodziny zajmowały dużą 
część kamienicy przy ul. Kilińskiego 71, w której mieszkała 
rodzina Kozielewskich. Od wczesnej młodości oswajał się 
z odmiennością języka, religii oraz spotykał się z innym za-
chowaniem i poglądami. Zapewne wszystko to wytworzyło 
w młodym człowieku poczucie tolerancji i zrozumienia wo-
bec innych. 

Do szkoły poszedł mając sześć lat, o rok wcześniej niż 
rówieśnicy. Jeszcze w szkole powszechnej wstąpił do Soda-
licji Mariańskiej - organizacji religijnej oddającej szczególną 
cześć Matce Boskiej. 

Z rodzinnego domu wyniósł wychowanie w duchu katolickim z chrześcijańskim przesłaniem 
poszanowania innych ludzi i kultur oraz silnymi patriotycznymi postawami. Jan Karski wielokrotnie 
powtarzał, że zawdzięcza to matce, która była osobą głęboko wierzącą, zaś postać marszałka Józefa 
Piłsudskiego była dla niej wzorem. Po śmierci ojca w 1929 r. największym autorytetem w życiu Kar-

1  Niekiedy data urodzenia podawana jest jako 24 kwietnia 1914 roku, co jest powtórzeniem pomyłki w metryce 
urodzenia. Data ta znajduje się również na dyplomie ukończenia Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz 
Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Natomiast według relacji samego Jana Kar-
skiego, powtarzanej przy wielu okazjach, urodził się w Dzień Świętego Jana Chrzciciela (24 czerwca), po którym 
otrzymał swoje pierwsze imię. Potwierdzają to liczne odręczne pisane przezeń dokumenty. Według samego Jana 
Karskiego i członków jego rodziny, w dniu jego chrztu i dokonywania zapisu parafialnego, tj. 8 sierpnia 1914 roku 
popełniony został błąd pisarski, wynikający najprawdopodobniej z faktu, że dane dotyczące dziecka podawane 
były po polsku, natomiast notacja wykonywana w języku rosyjskim (narzuconym administracyjnie przez carskiego 
zaborcę tej części Polski, w której znajdowała się wówczas Łódź).

2  Za najstarszego przedstawiciela rodu uważa się Wincentego Kozielewskiego, zmarłego w 1789 r., będącego 
w prostej linii praprapradziadkiem Jana Kozielewskiego. Źródło: http://genealodzy.pl/index.php?name=News&fi-
le=article&sid=570&theme=Printer

Bracia Edmund i Jan Kozielewscy, ok. 1922 r.
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skiego stał się najstarszy brat Marian3 – były 
legionista, jeden z najbardziej zasłużonych ofi-
cerów Policji Państwowej.

Dalszą naukę kontynuował w Męskim 
Gimnazjum Miejskim im. Józefa Piłsudskiego 
w Łodzi. Maturę zdał w 1931 r., po czym wstą-
pił na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, 
gdzie zaczął studiować prawo i dyplomację. Po-
dobnie jak wielu jego kolegów studentów brał 
udział w życiu politycznym uczelni, gdzie ście-
rały się różne ideologie; począwszy od narodo-
wych, poprzez centrowe i socjalistyczne oraz 
komunistyczne. 

3  Marian Stefan Kozielewski (1897-1964), ps. „Bratkowski”, „Ciszewski”, „Leon”, „Pilecki”, „Skiba”. Służył w Le-
gionach Polskich oraz był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Od grudnia 1918 r. był podporucznikiem rezerwy 
piechoty Wojska Polskiego, zaś od lipca 1919 r. rozpoczął służbę  w policji (pracował m. in. na stanowisku komendanta 
PP we Lwowie oraz komendanta policji miasta stołecznego Warszawy do momentu kapitulacji Warszawy 28 września 
1939 r.). Za namową prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, wraz ze swymi podwładnymi pozostał na służbie. 
W grudniu 1939 r. został pierwszym komendantem Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa (tzw. granatowej policji) 
na miasto Warszawę. Jednocześnie jednak, już w październiku 1939 r., za pośrednictwem byłego komendanta głównego 
Policji Państwowej Mariana Borzęckiego, podporządkował się Centralnemu Komitetowi Organizacji Niepodległościo-
wych. Od wiosny 1940 r. był zaangażowany w tworzenie struktur konspiracyjnych w Policji Polskiej tzw. granatowej. 
Był organizatorem oraz szefem konspiracyjnej wewnątrzpolicyjnej organizacji o nazwie „Firma asekuracyjna POL”. 
Wraz z bratem Janem był współautorem, powstałego w grudniu 1939 r. z polecenia kierownictwa polskiego podziemia, 
pierwszego raportu poświęconego sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej pod okupacją niemiecką i sowiecką. 
W maju 1940 r. wraz z kilkudziesięcioma podległymi sobie oficerami policji został aresztowany i uwięziony na Pawiaku. 
W połowie sierpnia 1940 r. został wywieziony pierwszym transportem warszawskim do Oświęcimia. Z powodu złego stanu 
zdrowia został zwolniony w maju 1942 r. Po powrocie do Warszawy ponownie włączył się w nurt pracy konspiracyjnej. 
Do listopada 1943 r. pełnił funkcję Inspektora Głównego Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, formacji policyjnej 
podległej polskiemu podziemiu. Brał udział w powstaniu warszawskim. Po 1946 r. przebywał na emigracji, początkowo 
we Francji, następnie w Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1964 r.

Jan Kozielewski, okres studiów, Warszawa 1935 r.Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, 1935 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/1897
https://pl.wikipedia.org/wiki/1964
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_(1914%E2%80%931918)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_(1914%E2%80%931918)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Organizacja_Wojskowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podporucznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piechota_II_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_(II_RP)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Starzy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Policja_Polska_Generalnego_Gubernatorstwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Borz%C4%99cki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Komitet_Organizacji_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bciowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Komitet_Organizacji_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bciowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawiak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowy_Korpus_Bezpiecze%C5%84stwa
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Początkowo student Kozielewski wstąpił do aka-
demickiego, piłsudczykowskiego Legionu Młodych, 
lecz z czasem jego pasją stała się dyplomacja, nie zaś 
polityka. Studia ukończył w 1935 r. otrzymując dwa dy-
plomy: magistra praw i magistra nauk dyplomatycznych. 
W tym roku został skierowany na roczny kurs wojskowy 
do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina 
Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim, który ukoń-
czył z pierwszą lokatą oraz wręczoną mu szablą hono-
rową Prezydenta RP. Z tego okresu tak zapamiętał go 
późniejszy kurier Rządu RP na Uchodźstwie oraz emi-
sariusz Komendy Głównej AK, Jerzy Lerski4 (…) wódz 
szkolnych pisarzy i gębaczy, sam mówca oraz ideolog 
znamienity – najpracowitszy poza tym i najwybitniejszy 
uczeń w S.P.R.A. Do wojska przyjechał blady i wymokły, 
wystrzegając się cnotliwie wszelkich sprośnych śmiechów 
i pogwarek – dziś silny jest i krzepki fizycznie także, choć 
wady swej zasadniczej braku przytomności nadal się 
nie wyzbył. Prymus raz po raz coś byczył. Zagadał się 
raz z pewnym ormiańskim geniuszem tak, że zapomniał 
o świecie i cały wykład przegadał”5.

Dyplomacja

Swoją przygodę z dyplomacją rozpoczął jeszcze na studiach, podczas praktyk konsularnych w Czer-
niowcach, należących do Rumunii, w Bukareszcie oraz w Opolu, leżącym wówczas na terenie III Rzeszy. 
Od 1936 r., jako stażysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych pracował w polskich placówkach dyplomatycz-
nych, najpierw przez osiem miesięcy w Genewie, następnie przez niespełna rok w Londynie. Pracy za gra-
nicą zawdzięczał dobrą znajomość języka francuskiego, angielskiego oraz niemieckiego, co bardzo mu się 
przydało w niedalekiej przyszłości. W 1938 r. ukończył, jako prymus, kurs służby zagranicznej w Warszawie. 

W tym miejscu warto przytoczyć fragment opinii wystawionej „praktykantowi Kozielewskiemu” 
przez konsulat w Londynie: (…) Pan Kozielewski jest człowiekiem bardzo zdolnym i inteligentnym; po-
siada silnie rozwinięty zmysł obserwacyjny i dużą łatwość uczenia się; umysł analityczny, dużo zmysłu 
krytycznego; na swój wiek jest bardzo poważny; pod względem charakteru – skromny, prawy, ideowy 
i odważny; jako urzędnik – bardzo obowiązkowy i zdyscyplinowany; niezmiernie pracowity i sumienny; 
posiada duże zamiłowanie do pracy społecznej, do której podchodzi z wielkim entuzjazmem; jest dosko-
nałym mówcą; towarzysko miły i gładki, dobry kolega. Jest on niewątpliwie doskonałym materiałem na 
urzędnika służby zagranicznej6.

W styczniu 1939 r. został pełnoetatowym pracownikiem MSZ. Początkowo pełnił funkcję sekreta-
rza Wydziału Polityki Emigracyjnej w Departamencie Konsularnym, zaś kilka miesięcy później został 
sekretarzem dyrektora Biura Personalnego MSZ Tomira Drymmera.

4  Jerzy Jan Lerski, właściwie Sołtysik, ps. „Jur” (1917-1992 r.) – polski prawnik, politolog i historyk. Od grudnia 
1941 r. był kurierem Rządu RP na Uchodźstwie oraz emisariuszem Komendy Głównej AK (zaangażowany przez 
swojego przyjaciela Jana Karskiego).

5  Dakowcy, artykuł Jerzego Lerskiego, zamieszczony w „Roczniku Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii”, 
Włodzimierz 1936.

6  Dokument znajduje się w zbiorach archiwalnych Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. 

Jan Karski w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii 
we Włodzimierzu Wołyńskim, 1936 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurier_(transport)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Rzeczypospolitej_Polskiej_na_uchod%C5%BAstwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
https://pl.wikipedia.org/wiki/1917
https://pl.wikipedia.org/wiki/1992
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurier_(transport)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Rzeczypospolitej_Polskiej_na_uchod%C5%BAstwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski
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Wojna i sowiecka niewola

Początek drugiej wojny światowej zastał ppor. Kozielewskiego na pozycjach bojowych 5 DAK7 
w okolicach Zawiercia. Przez ponad trzy tygodnie oddziały tej jednostki prowadziły nierówny bój z prze-
ważającymi siłami niemieckimi, kierując się na południowy wschód. 17 września 1939 r. o świcie wojska 
sowieckie, działając w uzgodnieniu z armią niemiecką, przekroczyły polską granicę na całej jej długości, 
dokonując zbrojnej agresji. W okolicy Krasnobrodu, 25 września wraz z innymi oficerami i żołnierzami 
dostał się do sowieckiej niewoli, podobnie zresztą jak zdecydowana większość polskich oddziałów, które 
w drugiej połowie września znalazły się w zasięgu działań armii sowieckich. Został osadzony w obozie, 
znajdującym się na terenie dawnego klasztoru w miejscowości Kozielszczyzna koło Połtawy, na Ukrainie. 
Od początku uwięzienia myślał o możliwości wydostania się z niewoli i rozpoczęciu działania dla znie-
wolonego kraju, już w warunkach konspiracyjnych. Nadarzyła się ku temu okazja. W listopadzie 1939 r. 
została zapowiedziana (…) wymiana jeńców pomiędzy Niemcami i Sowietami, która miała dotyczyć jedy-
nie tych, którzy posiadali stopień nie wyższy od szeregowego. Niemcy mieli odesłać Sowietom wszystkich 
Białorusinów, Ukraińców oraz Polaków mieszkających w chwili wybuchu wojny na terenach zajętych 
przez Związek Sowiecki, jeżeli ci wyrażą taką wolę. Równocześnie strona sowiecka miała przekazać Po-
laków pochodzących z terenów włączonych do III Rzeszy jako „historyczne ziemie niemieckie”8. Aby się 
ów zamiar udał należało poradzić sobie z podstawowym problemem, jak przeistoczyć się niezauważalnie 
z oficera9, w szeregowca. Stało się to za zgodą poznanego w kuchni obozowej, niejakiego Paradysza, ukra-
ińskiego chłopa spod Stanisławowa. Po zamianie mundurów miało miejsce niecodzienne i wzruszające 
zarazem wydarzenie, tak zapamiętane, przez „szeregowca” Kozielewskiego: Dopinaliśmy guziki i popra-
wiali spodnie. Paradysz jednym szarpnięciem zerwał lewy pagon. Spojrzał nań. To samo zrobił z drugim. 
Rozejrzał się. Dostrzegł kamień obrośnięty mchem. Odsunął go nieco i dźwignął w górę. Drugą ręką wrzu-
cił pod spód naszywki z mego munduru. Opuścił kamień, pod którym legło moje „oficerstwo”. Widząc, jak 
się gapię, Paradysz zasalutował w kierunku kamienia. Ruszył do swojej roboty, już się na mnie nie ogląda-
jąc. Dopadłem swojej siekiery. Ile sił w rękach zacząłem nią rąbać gałęzie, aby rozładować napełniające 
mnie napięcie i ekscytację. Wracałem już z szeregowymi10.

Na przełomie listopada i grudnia nastąpiła zapowiadana wymiana jeńców, która odbyła się w oko-
licy Dorohuska na granicy sowiecko-niemieckiej, ustanowionej na mocy niemiecko-sowieckiego układu 
o przyjaźni i granicy z 28 września 1939 r., stanowiącego dopełnienie wcześniejszego paktu zawartego 
pomiędzy III Rzeszą a ZSRR 23 sierpnia 1939 r. Przejęci przez stronę niemiecką polscy jeńcy zostali za-
ładowani do wagonów i przetransportowani do Generalnej Guberni. Kozielewskiemu udało się w okoli-
cach Włoszczowej uciec z transportu (podjął ucieczkę wraz z kilkoma żołnierzami) i po sześciu dniach 
dotrzeć do okupowanej Warszawy. W tym momencie rozpoczął się całkowicie nowy rozdział jego życia.

Okupacja. Pierwszy raport – grudzień 1939

Pomocy udzielił mu już od początku najstarszy brat Marian, będący wówczas komendantem tzw. 
policji granatowej. To właśnie on zaprzysiągł Jana w Podziemiu i rekomendował swojego brata do służ-
by w konspiracji Marianowi Borzęckiemu, należącemu do ścisłego kierownictwa Centralnego Komitetu 
Organizacji Niepodległościowych (CKON)11. 

7  Dywizjon Artylerii Konnej.
8  Piasecki W., Jan Karski. Tajne…, str. 38.
9  Najprawdopodobniej, gdyby nie doszło do „zamiany w szeregowca”, por. Kozielewski podzieliłby los pozo-

stałych oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD na wiosnę 1940 r. 
10  Ibidem, str. 40.
11  Konspiracyjny ośrodek polityczny stanowiący płaszczyznę współpracy różnych organizacji konspiracyjnych 

niepodporządkowanych Służbie Zwycięstwu Polski i później Związkowi Walki Zbrojnej. Grupował on m. in. Orga-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Komitet_Organizacji_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bciowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Komitet_Organizacji_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bciowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Zwyci%C4%99stwu_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Wojskowa
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Z uwagi na posiadane wykształcenie oraz znajomość kilku języków Karskiemu powierzono nie-
zmiernie istotne, dla tworzących się wówczas struktur państwa podziemnego, zadanie. Pod koniec 
1939 r. został wysłany z misją do Lwowa, by na miejscu mógł się zorientować na temat tamtejszych 
struktur konspiracyjnych, możliwości ich działania oraz co równie ważne zobaczyć, jak wygląda co-
dzienne życie pod okupacją sowiecką. Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami Karski skontaktował się 
ze swoim byłym wykładowcą uniwersyteckim po czym poinformował go o sytuacji panującej w Ge-
neralnej Guberni oraz o prowadzonej działalności konspiracyjnej. Z kolei profesor krótko objaśnił jak 
wygląda codzienna rzeczywistość pod okupacją sowiecką oraz z jakimi problemami zmaga się dzia-
łalność podziemna na tym terenie. Musi pan zapamiętać i powtórzyć w Warszawie, co następuje. My 
tu pracujemy w absolutnie odmiennych warunkach. Gestapo i GPU to są zupełnie różne organizacje. 
Bolszewicka tajna policja jest bardzo podstępna i lepiej wyszkolona niż niemiecka. Ich metody są prze-
myślane, latami wypróbowane, bardziej systematyczne i można powiedzieć…naukowe. To co wam się 
udaje w Warszawie, we Lwowie nie ma szans powodzenia. Często nawet nie możemy nawiązać kon-
taktów z naszymi komórkami, bo nie ma sposobu zmylenia czujności tajniaków sowieckich, nawet tych 
rozpoznanych przez nas. Inwigilacja jest powszechna, totalna. Donosicielstwo nagminne. – Nie miałem 
pojęcia, że są tu aż takie trudności.– Teraz pan wie. Lwów i Warszawa to dwa różne światy. Proszę, żeby 
pan to dokładnie powtórzył12. 

Po powrocie do Warszawy powstał pierwszy raport13 sporządzony przez Karskiego przy udzia-
le oraz pomocy jego brata Mariana. Dokument wyróżniał się usystematyzowaną formą i składał się 
z trzech części. W każdej z nich w sposób obiektywny i konkretny została przedstawiona i skomento-
wana sytuacja panująca na terenach włączonych do III Rzeszy (10 stron), na ziemiach pod okupacja 
sowiecką (5 stron) oraz w Generalnej Guberni (10 stron). Należy zaznaczyć, że był to prawdopodobnie 
pierwszy tego typu materiał, z którym zapoznał się Rząd RP na Uchodźstwie. Dzięki niemu posiadł rze-
telne informacje na temat rozwoju sytuacji w okupowanym kraju. Wykorzystując przekazane informa-
cje rząd mógł też wypracować strategię oraz podjąć określone działania w związku z zaistniałą sytuacją 
np. dotyczące pracy konspiracyjnej, czy też udzielania pomocy, zwłaszcza finansowej dla tworzących 
się struktur Państwa Podziemnego. 

W każdej części raportu informacje zostały usystematyzowane w podobny sposób i dotyczyły, 
w szczególności: systemu politycznego i administracyjnego, zagadnień gospodarczych, stosunku oku-
pantów do ludności, życia społecznego i politycznego oraz nastrojów i reakcji ludności. Z informacji 
oraz uwag zamieszczonych w tym dokumencie wyzierał ponury obraz. Pomimo różnic politycznych 
i ustrojowych oraz odmiennych metod prowadzenia polityki okupacyjnej przez obu okupantów pod-
stawowy cel okazał się podobny. Było nim przede wszystkim spacyfikowanie całego społeczeństwa 
poprzez stosowanie terroru i różnego rodzaju represji, fizyczne wyniszczenie twórczej jego części – 
polskiej inteligencji, kadry państwowej i urzędniczej oraz naruszenie bądź nawet likwidacja dotychcza-
sowych podstaw egzystencji społecznej, m. in. poprzez pozbawianie własności prywatnej, konfiskatę 
mienia oraz zwykłą grabież14. 

nizację Wojskową, Związek Oficerów Rezerwy, Muszkieterów, Strażacki Ruch Oporu „Skała”, Tajną Armię Polską, 
Stronnictwo Pracy. W 1941 r. CKON oficjalnie podporządkował się Delegatowi Rządu na Kraj.

12  Piasecki W., Jan Karski. Tajne…, str. 102.
13  Piasecki W., Nieznany raport Jana Karskiego, miesięcznik „Odra” nr 5/2015 str. 5-16. 
www.insignis.pl/jankarski/media/01_nieznany_raport.pdf. 
Waldemar Piasecki odnalazł i zidentyfikował ten dokument w bogatych zasobach archiwum Instytutu Sikorskiego 

w Londynie. Ten fakt automatycznie spowodował pewną korektę historyczną. Od tej pory raport Karskiego z lutego 
1940 r. dotychczas traktowany jako pierwszy, jest w istocie drugim. Autor wzmiankowanego artykułu przytoczył 
w nim treść raportu opatrzonego również historycznym komentarzem. Przedstawił także ciekawą historię drogi, 
jaką przebył ów dokument, zanim dotarł na początku stycznia 1940 r. do polskich władz emigracyjnych w Paryżu. 

14  Od pierwszych dni okupacji polityka niemiecka wobec społeczeństwa polskiego miała niezwykle represyjny 
charakter. Była realizowana zgodnie z deklaracją jednego z czołowych przywódców III Rzeszy Reichsführera SS 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Wojskowa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwi%C4%85zek_Oficer%C3%B3w_Rezerwy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muszkieterzy_(organizacja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BCacki_Ruch_Oporu_%E2%80%9ESka%C5%82a%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajna_Armia_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stronnictwo_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1941
https://pl.wikipedia.org/wiki/Delegatura_Rz%C4%85du_na_Kraj
http://www.insignis.pl/jankarski/media/01_nieznany_raport.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reichsf%C3%BChrer-SS
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Najistotniejszą różnicę w postępowaniu obu okupantów wobec ogółu obywateli byłej Rzeczypospolitej, 
autorzy raportu dostrzegali pisząc o prześladowaniach Żydów. Zgodnie z niemiecką doktryną Żydzi, jako 
„podludzie” byli systematycznie pozbawiani wszelkich praw, posiadanego majątku oraz ludzkiej godności. 
Trzeba w tym miejscu pamiętać, że raport obejmował zaledwie pierwsze miesiące okupacji. Nie było jeszcze 
wtedy wyraźnych oznak nadchodzącej tragedii. Mamy tu na myśli zmuszanie ich do niewolniczej pracy czy 
też przymusowe przesiedlanie z prowincji do przepełnionych do granic możliwości gett znajdujących się 
w wielu miastach Generalnej Guberni. Ponadto, nic wówczas jeszcze nie zapowiadało ich masowej ekster-
minacji. Czytamy w raporcie m. in.: Likwiduje się doszczętnie mienie Żydów, którym wolno posiadać majątek 
nieprzekraczający 2000 zł (bez prawa do wytwarzania). (…) w dzielnicach żydowskich Łodzi, Lublina, Kra-
kowa i Warszawy połowa ludności obłożnie choruje trawiona gorączką głodową. Sytuacja jest tak tragiczna, 
że do kuchni mających dożywiać dzieci zgłasza się ich ledwie połowa, reszta nie ma  siły dojść z powodu 
chorób i wycieńczenia. Nad tymi wielkimi środowiskami zgłodniałych rzesz wisi widmo epidemii15.

Zgoła inaczej wyglądała sytuacja ludności żydowskiej znajdującej się pod okupacją sowiecką. 
Mówiąc w uproszczeniu podstawę systemu sowieckiego stanowiła od początku walka klas, nie zaś 
walka, jak w przypadku hitlerowskich doktryn, z „wrogą” rasą żydowską czy też słowiańską. Należy 
podkreślić, że szerzenie nienawiści na tle rasowym, w tym przypadku antysemityzmu było w państwie 
sowieckim oficjalnie zwalczane i piętnowane. Dlatego też nie należy się dziwić, że spora części Ży-
dów, już od początku wojny, ewakuowała się na wschód, uciekając przed Niemcami. Dodatkowo trzeba 
również uznać fakt, że dla części Żydów, zwłaszcza młodych, wywodzących się zarówno z inteligencji 
jak też z proletariatu, ideologia komunistyczna była atrakcyjna, głosiła bowiem bardzo silnie propa-
gandowe hasła równości i wolności oraz dawała możliwość awansu społecznego czy zawodowego, dla 
wszystkich tych, którzy ją akceptowali i wyznawali. Ten fakt władze sowieckie umiejętnie wykorzysty-
wały, także w celu antagonizowania ludności, np.: polskiej z żydowską. Czytamy w raporcie: Miejsce 
biurokracji polskiej zajęli nasłani z głębi Rosji urzędnicy sowieccy jako kierownicy. Kadry urzędników 
średnich i niższych stanowią w większości miejscowi Żydzi i miejscowy element komunistyczny. (…) 
Tereny, które trafiły do bolszewickiego zaboru, wypełnione są po brzegi Żydami. Zarówno zbiegłymi 
z Generalnej Guberni, ziem wcielonych do Rzeszy, jak i z Niemiec właściwych. 

W dalszej części raportu Karski zwraca jednak uwagę na to, że pomimo ogólnego poczucia krzyw-
dy u Polaków, najbardziej dotkniętych różnego rodzaju represjami sowieckimi i identyfikujących ogół 
Żydów jako sprzyjających władzy sowieckiej, sytuacja była bardziej złożona. (…) Jedynie biedota ży-
dowska, w szczególności rzemieślnicy oddychają całą piersią, natomiast inteligencja i sfery posiadające 
żydowskie, bądź liczą na przetrwanie i powrót normalnych (czyli – polskich) warunków życia, bądź szu-
kają możliwości urządzenia się w nowym systemie16. Wydaje się, że ten ostatni fragment wymaga krót-
kiego komentarza. Większość bogatszych Żydów (np. właścicieli zakładów przemysłowych, większych 
sklepów, udziałowców w różnego rodzaju spółkach czy kamieniczników), jednak podlegała represjom 
takim samym lub podobnym, jakie stosowano wobec Polaków. Pozbawiano ich własności, osadzano 
w więzieniach oraz nierzadko deportowano wraz z całymi rodzinami w głąb Związku Sowieckiego. 
Zostali uznani za „wrogów klasowych”, których należy się pozbyć. 

Omawiany raport kończy się jednoakapitową konkluzją: Uwagi powyższe zredagowane i spisane 
bardzo pospiesznie (w ciągu jednej nocy) są oparte na najbardziej źródłowych danych. Nie odbiegają 

Heinricha Himmlera, który oświadczył bez ogródek: Polacy zostaną starci z powierzchni ziemi... Niebywale istotną 
jest rzeczą, by wielki naród niemiecki potraktował jako swój podstawowy obowiązek zagładę wszystkich Polaków. 
Polacy mieli zostać przekształceni w społeczność pozbawioną tożsamości narodowej i kulturowej, pracującą nie-
wolniczo dla Niemców. Wystarczy tylko wspomnieć, że w pierwszych miesiącach okupacji z terenów wcielonych 
do Rzeszy wysiedlono do Generalnej Guberni ponad 860 tys. Polaków, zaś ok. 40 tys., w większości przedstawicieli 
polskiej elity zamieszkującej Wielkopolskę, Śląsk i Pomorze, zostało zamordowanych.

15  Ibidem, str. 13-14.
16  Ibidem, str. 10-11.
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one w niczym od prawdy, a obok tego, że zieje zgrozą, stanowią jednocześnie dowód niespożytych sił 
i wartości Narodu Polskiego, który w tych warunkach nie tylko potrafi się ostać, ale w decydującej 
chwili zdobędzie się na wysiłek zerwania nienawistnego jarzma. Warszawa, w końcu grudnia 1939 r.17. 

Dokument ten na początku stycznia 1940 r. dotarł do Paryża i został przekazany ministrowi spraw 
zagranicznych Augustowi Zaleskiemu. Następnie trafił do wicepremiera prof. Stanisława Kota, naj-
bliższego współpracownika gen. Władysława Sikorskiego – premiera rządu RP na Uchodźstwie. Jak 
zaznacza Waldemar Piasecki, adresaci dokumentu wtedy nie wiedzieli, kto jest autorem dokumentu, 
choć jego wiarygodność została potwierdzona z Warszawy. Dopiero kilka tygodni później Jan Karski, 
będąc już we Francji, ujawnił kim są autorzy raportu.

Z misją do Francji

W lutym Karski podjął się zadania wyruszenia z misją do polskiego rządu we Francji, rezydującego 
w Angers i częściowo w Paryżu, aby poinformować o politycznych oraz organizacyjnych ustaleniach 
zapadłych po jego spotkaniu z przedstawicielami CKON. Miał też przekazać premierowi prośbę CKON 
o wyznaczenie delegata rządu w okupowanym kraju. W daleką i niebezpieczną podróż wyruszył z Za-
kopanego, by następnie przez Słowację, Węgry, Jugosławię i Włochy, szczęśliwie dotrzeć do Modane 
we Francji i następnie do Paryża.

Na miejscu, w Paryżu wyznaczono Karskiemu opiekuna. Został nim minister spraw wewnętrznych 
prof. Jan Kot, który wprowadził go w tajniki życia politycznego emigracji oraz organizował mu różnego 
rodzaju spotkania. W oparciu o posiadany odpis dokumentu grudniowego oraz o dodatkowe przemyślenia 
Karski przystąpił do napisania drugiego raportu. Podobnie, jak w grudniowym dokumencie, zamieścił 
w nim opis ogólnej sytuacji w kraju, wyszczególniając kwestie związane z życiem polityczno-ideowym. 
Nakreślił również stosunek organizacji konspiracyjnych do rządu na emigracji. Jak poprzednio, znaczną 
część tego sprawozdania zajął temat nazwany „zagadnienie żydowskie pod okupacjami”, który został uzu-
pełniony nowszymi informacjami i dodatkowymi przemyśleniami. Z uwagi na występujące w tej właśnie 
części intersujące spostrzeżenia Karskiego, warto poświęcić im nieco uwagi. Prezentując mechanizmy 
oraz metody postępowania okupantów niemieckich wobec Żydów na terenie Generalnej Guberni, Karski 
zwrócił uwagę na dwa zagadnienia. Pierwsze dotyczy efektu, jaki uzyskali Niemcy stosując wobec ludno-
ści żydowskiej terror fizyczny oraz psychiczny, w skali dotąd nieznanej. Był nim wszechogarniający i para-
liżujący Żydów strach, powodujący stan rezygnacji, umęczenia i uległości. Karski notował: Nie ma mowy 
o jakiejś ich akcji czynnej obrony swych praw do życia i pracy. Robią to wszystko co każą im robić Niemcy 
– cicho, bez szemrania, pokornie (…) Nie ma najmniejszych prób oporu, szczególnie oporu zorganizo-
wanego – co najmniej pojedyncze akty rozpaczy, załamania się psychicznego18. Niestety, doprowadzenie 
już na początku okupacji, zdecydowanej większości społeczności żydowskiej do takiego stanu, pozwoliło 
Niemcom na przeprowadzenie w niedalekiej przyszłości, jej masowej eksterminacji. Drugie zagadnienie 
dotyczy stosunku Polaków do Żydów oraz problemu antysemityzmu. W części raportu zatytułowanej „Za-
gadnienie żydowskie – elementem wewnętrznej polityki niemieckiej na ziemiach polskich” autor zazna-
cza, że: Stosunek Żydów do Polaków – i na odwrót – pod okupacją niemiecką jest zagadnieniem bardzo 
ważnym i bardzo skomplikowanym. Następnie zauważa, iż niechętny stosunek części Polaków do Żydów 
jest faktem i nie ukrywa zaobserwowanych postaw antysemickich, występujących zwłaszcza w zdemo-
ralizowanych okupacją, niższych warstwach społecznych. Jednocześnie odnotowuje: Stosunek Polaków 
do Żydów w bardzo wielu wypadkach zmienił się pod wpływem tego co się dzieje. Powszechnie podkreśla 
się w rozmowach przekraczające wszelkie granice bestialstwo Niemców w stosunku do tej części ludno-

17  Ibidem, str. 16.
18  http://www.eurofresh.se/index.php/sv/component/tags/tag/5-zagadnienie-zydowskie-w-polsce-
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ści (…) w wielu wypadkach Polacy okazują w widoczny sposób współczucie Żydom. Jest to tym bardziej 
charakterystyczne, że takie widoczne współczucie może się skończyć lub często i kończy się źle dla tego, 
kto okazuje serce19. W związku z powyższym autor podniósł jeszcze jedno, bardzo ważne dla utrzymania 
moralnej kondycji Polaków, zagadnienie. Zwraca uwagę na element prowadzonej polityki niemieckiej, 
którego celem jest zdobycie przychylności i sympatii niższych warstw społeczeństwa: Niemcy za wszelką 
cenę chcą próbować pozyskać dla siebie polski lud. Nie inteligencję, nie warstwy wyższe, nie zamożniejsze 
i oświecone ziemiaństwo czy mieszczaństwo, ale lud: chłopów, robotników, rzemieślników 20. Podkreśla, że 
Niemcy wykorzystują każdy konflikt (także ewentualny polsko-żydowski) w społeczeństwie polskim dla 
swoich celów, używając do tego różnych metod i środków propagandowych, w których perfidia prześciga 
się z zakłamaniem i bezwzględnością. W jednym z końcowych zdań tej części raportu Karski konkluduje: 
Wszystko to co usiłują Niemcy zaaplikować Narodowi Polskiemu, jest dlań szkodliwe. Z zasady należy 
podejrzewać, że ich sposób rozwiązywania kwestii żydowskiej w Gen. Gubernatorstwie, wygrywanie tej 
kwestii w stosunku do Narodu Polskiego, ich cele ostateczne – muszą stanowić jakieś poważne dla nas nie-
bezpieczeństwo. Uleganie im w tej sprawie, zdradzanie reakcji, spodziewanych i oczekiwanych przez nich, 
jeśli im jest na rękę, dokładnie w tym samym stopniu jest dla nas niebezpieczne. Zapewne można uznać, że 
z tej części raportu przebija także troska Karskiego o właściwe, godne zachowania rodaków, zaś ich brak 
nie może być w żaden sposób usprawiedliwiony nawet ciężkimi warunkami życia pod okupacją. Uważa 
on, że obowiązkiem Polaków powinno być przeciwdziałanie zjawisku demoralizacji w każdym zakresie 
oraz piętnowanie, występującej u części z nich, biernej postawy wobec żydowskiej tragedii.

Powrót do kraju. Instrukcje dla podziemia

Po dwóch miesiącach od przekazania raportu, w kwietniu 1940 r. Karski został wysłany w drogę 
powrotną do kraju. Wracał utartym szlakiem. Przez Włochy, Jugosławię i Węgry dotarł na Słowację, by 
następnie przedostać się do Zakopanego. Była to jego pierwsza misja powrotna. Jej celem było prze-
kazanie ważnych materiałów, mających wesprzeć proces postępującej konsolidacji podziemia. Były 
wśród nich m. in. wytyczne dotyczące zasad współpracy i współzależności głównych konspiracyjnych 
ośrodków politycznych i wojskowych. 

To, że powierzono mu tak ważne dla powstającego państwa 
podziemnego zadanie, było tylko potwierdzeniem zdolności mło-
dego emisariusza oraz dowodem uznania dla jego szerokiej wie-
dzy, kompetencji oraz odwagi – czyli cech nieodzownych dla tego 
rodzaju pracy. W tym miejscu konieczne jest pewne wyjaśnienie. 
Często, w różnego rodzaju wypowiedziach, czy też publikacjach, 
spotyka się termin „kurier” w odniesieniu do zadań, jakie wyko-
nywał Karski. Polscy kurierzy w czasie II wojny światowej pełnili 
ważną rolę i realizowali niebezpieczne zadania, należy jednak wy-
raźnie zaznaczyć, że Karski był emisariuszem, czyli wysłannikiem 
rządu, przez co wyposażony był w kompetencje o wiele większe 
niż kurier. Podstawowym zadaniem kuriera było przede wszystkim 
dostarczenie lub odebranie tajnego materiału, którego treści nie 
znał. Zaś emisariuszom powierzano o wiele ważniejsze, bardziej 
skomplikowane oraz złożone zadania. Zgodnie z instrukcją wyda-
ną przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego na początku 1940 r. emi-

19  Ibidem.
20  Ibidem.

Jan Karski, okres okupacji, 1943 r.
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sariusz musiał posiadać pełną wiedzę i orientację na temat sytuacji politycznej, wojskowej oraz społecznej 
w kraju. Musiał też znać całokształt pracy organizacji, czy też podmiotów poruczających mu konkretne 
zadania. Często wyposażony był również w odpowiednie pełnomocnictwa, pozwalające mu sprawozda-
wać drugiej stronie w ich imieniu, a w niektórych sytuacjach nawet je reprezentować.

Po przybyciu do kraju przekazał materiały oraz informacje zgodnie z instrukcjami jakie otrzymał. 
Przez ponad dwa tygodnie, przybywając w Warszawie oraz Krakowie, gdzie odbywał liczne rozmowy 
i spotkania, Karski miał okazję należycie zorientować się co do przebiegu procesu konsolidacji struk-
tur podziemia na poziomie politycznym, wojskowym oraz cywilnym. Moja praca wiązała się przede 
wszystkim z organizowaną delegaturą rządu. Miała ona powstać przy przyjęciu dwóch założeń. Po 
pierwsze, niezależnie od przebiegu wojny Polacy nie podejmą jakiejkolwiek współpracy z okupantem 
niemieckim. Stąd za cel numer jeden przyjęto identyfikowanie i likwidowanie potencjalnych „Quislin-
gów”. Po drugie, administracja podziemna w kraju jest naturalną kontynuacją państwa polskiego, a jej 
działalność uzgadniana z rządem RP na uchodźstwie. Pryncypialny stosunek do okupanta znakomicie 
ułatwiał pozyskiwanie aprobaty społecznej ludności. Okupacja nigdy nie została zaakceptowana przez 
Polaków, dlatego oczywiste pozostawało dla nich, że nie wyłonił się żaden legalny czy quasi-legalny 
ośrodek kolaborujący z Niemcami. Z kolei władze Podziemia, przestrzegając reguł uznawanych za za-
sadnicze przez społeczeństwo, były odbierane jako „własne” i reprezentatywne21. 

Aresztowanie na Słowacji i ucieczka

W Krakowie dostał polecenie udania się z powrotem do Francji22 i zreferowania rządowi skompli-
kowanego procesu budowy Państwa Podziemnego oraz mechanizmów jego funkcjonowania. W szcze-
gólności miał przekazać informacje na temat przebiegu dyskusji koalicyjnych i wynikłych z nich ustaleń 
głównych podziemnych sił politycznych, reprezentowanych przez Polską Patię Socjalistyczną, Stron-
nictwo Narodowe, Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Pracy. Ponadto zgodnie z danym mu upoważnie-
niem, Karski miał przedstawić warunki rządowi gen. Sikorskiego, jakich spełnienia władze podziemia 
oczekiwały w zamian za udzielenie mu przez nie poparcia.

Zaopatrzony w mikrofilm zawierający ok. 40 stron maszynopisu, używając pseudonimu „Witold”, 
wyruszył tym razem zmienionym szlakiem wiodącym przez Nowy Sącz w kierunku granicy słowackiej. 
Niestety, w okolicach wsi Demjata, w rejonie Preszowa, został zatrzymany przez słowacką policję, 
zdradzony przez gospodarza u którego nocował. Na podstawie znalezionych przy Karskim mikrofil-
mów (nie udało mu się całkowicie ich zniszczyć), Niemcy zorientowali się, że nie mają do czynienia 
ze zwykłym przemytnikiem, czy też cywilem przedostającym się na Węgry. Został poddany ciężkiemu 
śledztwu, był bity i torturowany. Bojąc się, że nie wytrzyma dalszych przesłuchań i w końcu zdradzi 
istotne dla podziemia informacje, postanowił odpowiedzialnie wyprzedzić ten moment i popełnić samo-
bójstwo. Po nieudanej próbie samobójczej został najpierw przewieziony do szpitala w Preszowie, na-
stępnie trafił do szpitala w Nowym Sączu. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzył opiekującego się nim lekarza 
oraz szpitalnego kapelana, udało mu się nawiązać kontakt z miejscową siatką ZWZ. Niedługo po tym 
na podstawie rozkazu płk. Tadeusza Komorowskiego ps. „Korczak”, ówczesnego komendanta krakow-
sko-śląskiego obszaru ZWZ, w dniu 28 lipca 1940 r. miejscowy oddział23 tej organizacji przeprowadził 
udaną akcję o kryptonimie „Szpital”, w wyniku której emisariusz został uratowany. 

21  Piasecki W., Jan Karski. Tajne…, str. 123.
22  W obliczu kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r. naczelne władze polskie przeniosły się do Londynu na zapro-

szenie premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla. 
23  Oddziałem tym dowodził Zbigniew Ryś, organizator Akcji „Szpital” oraz kurier ZWZ –AK. Pewną ciekawostką jest 

to, że w tej akcji brała udział również jego siostra, późniejsza znana aktorka – Zofia Rysiówna. Wiosną 1941 r. została aresz-
towana i uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, gdzie przebywała aż do zakończenia wojny. 
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Praca w podziemiu

Po ucieczce Jan Karski ukrywał się w Marcinkowicach w majątku Morawskich, a następnie w ma-
jątku Sławików w Kątach. Jako daleki kuzyn Sławika z Krakowa, pod fałszywym nazwiskiem Jerzy 
Znamirowski, spędził tam ponad sześć miesięcy pracując oficjalnie, jako ogrodnik. Po tym okresie 
przeniósł się do Krakowa, gdzie spędził kolejne siedem miesięcy, podczas których zajmował się sporzą-
dzaniem oraz redagowaniem raportów, powstających na bazie nasłuchów radiowych zachodnich radio-
stacji. Po fali lokalnych aresztowań, w październiku 1941 r. wyjechał do Warszawy, aby podjąć pracę 
w Biurze Informacji i Propagandy ZWZ. Do podstawowych jego zadań należało utrzymywanie łącz-
ności z Delegaturą Rządu i informowanie jej o życiu podziemnym oraz utrzymywanie kontaktu mię-
dzy Komendą Główną ZWZ a poszczególnymi ośrodkami politycznymi w kraju. Ponadto na bieżąco 
zajmował się przeglądem prasy podziemnej, której różnorodność była imponująca (tylko w Warszawie 
ukazywało się ok. 300 tytułów). Ich analiza pozwalała pogłębić wiedzę na temat idei, prądów, haseł czy 
też programów całej reprezentacji polskiego podziemia, którą później wykorzystywał w sporządzanych 
materiałach informacyjnych. W tym czasie utrzymywał także kontakt z Zofią Kossak-Szczucką, póź-
niejszą, obok Wandy Krahelskiej, współzałożycielką konspiracyjnego Tymczasowego Komitetu Pomo-
cy Żydom, działającego pod kryptonimem „Żegota”24.

Przygotowania misji do Londynu 

W połowie 1942 r. Karski rozpoczął przygotowania do kolejnego wyjazdu, tym razem z misją do 
Londynu, zleconą mu przez Delegata Rządu na Kraj, Cyryla Ratajskiego. Aby mieć pełną orientację 
odbył w tym czasie szereg spotkań z przywódcami podziemia, m. in. z Komendantem Głównym AK 
gen. Stefanem Roweckim „Grotem” oraz z przedstawicielami politycznego podziemia: Polskiej Partii 
Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Pracy oraz mniejszych 
organizacji. Przede wszystkim został przygotowany do zaprezentowania Polskiego Państwa Podziem-
nego, jako strutktury posiadającej poparcie ogromnej większości społeczeństwa, skutecznej w działaniu 
i zasługującej na wsparcie sojusznicze. Warto pamiętać, że Moskwa starała się w tym samym cza-
sie przekonać Londyn i Waszyngton o czymś zgoła odmiennym – fasadowości Podziemia związanego 
z Londynem, sceptycyzmie społeczeństwa wobec niego oraz unikaniu walki z okupantem przez ZWZ 
(potem AK). Naturalnie na takim tle inaczej prezentowano konspirację promoskiewską. Emisariusz 
z kraju miał przekazać aliantom, jak jest naprawdę.

Podstawowe zadanie jakie mu powierzono polegało na przekazaniu rządowi emigracyjnemu rapor-
tu o rozwoju sytuacji w okupowanym kraju, mikrofilmu zawierającego kopie dokumentów Delegatury 
Rządu, Komendy Głównej Armii Krajowej25 i stronnictw politycznych w kraju oraz materiały przygoto-
wane przez Referat Spraw Żydowskich działający przy KG AK informujące o tragicznej sytuacji Żydów 

24  Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty, został powołany 27 września 1942 r. 4 grudnia 1942 
r. w miejsce Komitetu ustanowiona został Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj, tym samym 
organizacja ta stała się oficjalnym organem polskiego rządu na uchodźstwie. W sierpniu 1942 r., tuż po rozpoczęciu 
likwidacji warszawskiego getta, Kossak-Szczucka opublikowała słynny protest, w którym pisała: W getcie warszawskim, 
za murem odcinającym od świata, kilkaset tysięcy skazańców czeka na śmierć. Nie istnieje dla nich nadzieja ratunku 
(...). Kto milczy w obliczu mordu – staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia – ten przyzwala. Zabieramy przeto 
głos my, katolicy – Polacy. Podstawowymi zadaniami organizacji było niesienie pomocy, zwłaszcza finansowej Żydom 
przebywającym w gettach i ukrywającym się poza nimi, wydawanie chrześcijańskich metryk urodzenia oraz ukrywanie 
żydowskich dzieci. W latach 1942-1945 organizacja przyczyniła się m. in. do uratowania ok. 2500 żydowskich dzieci 
z getta warszawskiego, co w dużej mierze było zasługą jednego z jej członków, Ireny Sendlerowej.

25  Armia Krajowa powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) rozkazem Naczelnego Wodza 
gen. Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku.
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w Polsce. Ponadto przedstawiciele stronnictw politycznych upoważnili Karskiego do przekazania szere-
gu informacji oraz postulatów związanych z powstrzymaniem eksterminacji żydowskiej, bezpośrednio 
ich przedstawicielom w Londynie. 

Zagłada warszawskiego getta. Izbica

O jego wyjeździe dowiedzieli się również działacze partii żydowskich. Zaczęli apelować o moż-
liwość spotkania z nim oraz powierzenia mu swoich dezyderatów kierowanych do przedstawicieli ich 
ugrupowań zasiadających w polskich władzach w Londynie. W odpowiedzi, w sierpniu 1942 r. Delegat 
Rządu RP na Kraj, Cyryl Ratajski, umożliwił Karskiemu spotkanie z dwoma przedstawicielami śro-
dowisk żydowskich: socjalistą Leonem Feinerem26 reprezentującym Bund oraz Adolfem Bermanem27 
reprezentującym partię Poalej Syjon-Lewica. Czeka pana spotkanie z przedstawicielami ugrupowań 
żydowskich. Formalnie nie wchodzą w skład PKP28, ale reprezentują legalne, przed wojną działające, 
a nawet reprezentowane w Sejmie partie. Ponadto to także obywatele polscy. Mają prawo być wysłu-
chani i mają prawo przekazać, co uznają za stosowne, swoim reprezentantom w naszych władzach 
londyńskich. Myślę że podziela pan taki tok rozumowania – powiedział [Cyryl] Ratajski29. Wysłannicy 

ci chcieli wykorzystać nadarzającą się okazję, by 
zlecić emisariuszowi zadanie poinformowania ży-
dowskich przedstawicieli na emigracji, polski rząd 
oraz aliantów, o dokonującej się zagładzie ludno-
ści żydowskiej w Warszawie30 oraz na terenie całej 
okupowanej Polski. 

Podczas pierwszego spotkania Karski tak za-
pamiętał słowa, jednej z wielu wypowiedzi Leona 
Feinera: Chcemy aby rząd polski w Londynie i rzą-
dy alianckie zrozumiały, że jesteśmy bezradni wo-
bec tego co robią Niemcy. Zagłada jest faktem. Nie 
możemy obronić się sami. Nikt w Polsce też nam 
nie jest w stanie pomóc. Polskie Podziemie jest 
w stanie uratować nielicznych. Nie uratuje mas. 
Zagłady nie powstrzyma. Niemcom nie chodzi 
o to, aby zrobić z nas niewolników, jak z Polaków 
czy innych podbitych narodów. Im chodzi o zgła-

26  Leon Feiner ps. „Berezowski”, „Mikołaj” (1886-1945), był z wykształcenia prawnikiem. Od 1941 r. reprezen-
tował Bund w kontaktach z Delegaturą Rządu na Kraj. Od 1943 r. przewodniczył tej partii, zaś w latach 1944-1945 
kierował Radą Pomocy Żydom „Żegota”. On też dwukrotnie organizował wejście Karskiego do getta warszawskiego 
oraz wejście na teren obozu tranzytowego w Izbicy.

27  Adolf Abraham Berman, ps. „Borowski” (1906-1978), z wykształcenia psycholog i nauczyciel, znany działacz 
społeczny i polityk. W getcie warszawskim m. in. kierował żydowską organizacją charytatywną, „Centos” (Centrala 
Związku Towarzystw Opieki nad Sierotami i Dziećmi Opuszczonymi) oraz był odpowiedzialny za utrzymywanie 
kontaktów ze stroną aryjską.

28  Polski Komitet Porozumiewawczy, konspiracyjny ośrodek powstały w lutym 1940 r. w wyniku porozumienia 
głównych sił politycznych podziemia. W kwietniu 1940 r. PKP został uznany przez władze emigracyjne za polityczną 
reprezentację kraju.

29  Piasecki W., Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść (1939-1945) T. II. Inferno, Warszawa, str. 964.
30  Był to okres kiedy Niemcy przystąpili do likwidacji getta warszawskiego. W ramach prowadzonej od 22 lipca 

do 21 września 1942 r. Wielkiej Akcji (niem. Grossaktion Warschau), ok. 270 tys. mieszkańców getta zostało wy-
wiezionych do obozu masowej zagłady w Treblince i tam zamordowanych w komorach gazowych.

Dzieci żydowskie na ulicy getta warszawskiego, ok. 1942 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/1906
https://pl.wikipedia.org/wiki/1978


15

Jan Karski i jego misje

dzenie wszystkich Żydów. Na tym polega różnica! (…) Cała odpowiedzialność spoczywa na potężnych 
aliantach. Niech żaden przedstawiciel w Lidze Narodów nie śmie się tłumaczyć, że nie wiedział, co się 
tutaj dzieje. Rzeczywista pomoc Żydom może nadejść tylko z zewnątrz!31. 

Podczas kolejnego spotkania emisariusz zapytał obu wysłanników, jakie informacje oraz jakiego 
rodzaju postulaty ma przekazać przywódcom żydowskim na emigracji. Przywódca Bundu zbliżył się 
do mnie wolno. Ścisnął mnie za ramię. Poczułem przeszywający ból. Patrzył mi prosto w oczy. – Powie 
im pan, że to nie jest czas na politykowanie i dzielenie włosa na czworo, na wymądrzanie się o taktyce 
z bezpiecznych mieszkań i gabinetów. Trzeba wstrząsnąć światem, żeby dotarło do ludzkiej wiadomości, 
co się tu dzieje. Inaczej ludzie nie zrozumieją. Nie zrozumieją bo nie ma precedensu w historii (...). – 
Powie pan żydowskim przywódcom, żeby nawiązali kontakt z czołowymi przywódcami Anglii i Ameryki 
oraz z najważniejszymi  instytucjami w tych państwach. Żeby zażądali gwarancji, że podjęta zostanie 
akcja ratowania narodu żydowskiego. Żeby wymóc takie deklaracje, niech podejmą głodówki w miej-
scach publicznych. Niech odmawiają pokarmów i picia. Niech umierają powolną śmiercią na oczach 
całego świata. Może to przemówi do sumienia ludzkości 32.

Aby naocznie przekonać się, jak wygląda ponura egzystencja Żydów w „przedsionku piekła”, Kar-
ski, na prośbę wysłanników zgodził się dwukrotnie, w ostatnich dniach sierpnia 1942 roku wejść na 
teren warszawskiego getta. Miałem na sobie marynarkę ozdobioną opaską z gwiazdą Dawida, z obe-
rwaną lewą kieszenią i bez guzików. Za obszerne podarte spodnie, które musiałem opasać sznurkiem, 
żeby nie spadły. Na uszach opierał mi się za duży, śmierdzący kaszkiet. Bundowiec (Feiner) zapewniał 
że nie ma w nim… wszy. Sam sprawdzał. Szybko przebrał się w podobnym stylu (…) Idąc chodni-
kiem, potykaliśmy się o kobiety, mężczyzn i dzieci. Byli ubrani tak nędznie, że nasze ubrania wydawały 
mi się jakimiś strojami wieczorowymi. Byli wychudzeni, głodni i chorzy. Siedzieli na ziemi, usiłując 
żebrać lub coś sprzedawać. Jakieś nędzne resztki tego, co im pozostało. Niekiedy przedmioty wręcz 
surrealistyczne. Jakaś kobieta trzymała przed sobą abażur lampy. Chłopiec obok niej wyciągał przed 
siebie karafkę w kształcie ryby i puste blaszane pudełko po paście do butów „Kiwi”. Mijali nas ludzie 
o dzikim spojrzeniu błyszczących od gorączki oczu. Gdzieś biegli, spieszyli się 33. 

Z kolejnego fragmentu relacji Karskiego na temat wizyty w getcie można wywnioskować, że nie 
tylko jego przewodnik, Feiner, lecz również pozostali mieszkańcy getta w większości przeczuwali, co 
ich ostatecznie czeka. – Dlaczego prawie nie widać starych ludzi? Są w domach? – zapytałem. – Nie 
widać, bo ich… nie ma. Wyjechali do Treblinki, proszę pana. Może są w niebie? Niemcy są praktycznym 
narodem. Ci, co mają jeszcze siłę, są brani do roboty. Inni są mordowani. Starcy najpierw, potem chorzy, 
potem ci, co nie mogą pracować, potem tacy, co pracują, ale nie bezpośrednio dla Rzeszy. Jako ostatni 
pójdą ci, co robią w fabrykach albo przy naprawianiu dróg, albo na kolei. No i żydowscy policjanci, 
którzy niszczą swoich, bo myślą, że się uratują. Wszyscy stąd odejdziemy, proszę pana. W jedną stro-
nę…– mówił mój przewodnik bez jakichkolwiek emocji 34.

Zarówno wstrząsające wypowiedzi przedstawicieli żydowskich, jak i bezpośrednie obserwacje 
z getta uzupełniły dotychczasową wiedzę Karskiego na temat dokonującej się tragedii tego narodu. 
Moment ten tak wspominał: Miałem o tym powiadomić świat. Relacja miała być czymś więcej niż tylko 
powtarzaniem słów moich rozmówców35. Karski postanowił, że zrobi wszystko, co możliwe, obiecał 
to zresztą Feinerowi i Bermanowi, że zarówno polskie władze w Londynie, jak i alianci dowiedzą się 
o wszystkich szczegółach niewyobrażalnej skali represji stosowanych przez Niemców wobec Żydów 
zmierzających wprost do ich fizycznego unicestwienia. Ponadto obiecał, że przekaże ich pomysły i po-

31  Piasecki W., Jan Karski. Tajne…, str. 246. 
32  Ibidem, str. 249.
33  Piasecki W., Jan Karski. Jedno życie…, str. 712-713.
34  Ibidem, str. 714.
35  https://www.centrumdialogu.com/jan-karski/1053-jan-karski-w-getcie-warszawskim-i-getcie-tranzytowym-

w-izbicy-lubelskiej
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stulaty dotyczące konieczności podjęcia, bez zbędnej zwłoki, natychmiastowej akcji politycznej i mili-
tarnej aliantów, skierowanej przeciwko Niemcom. 

We wrześniu podjął się kolejnej, trudniejszej misji. Na prośbę przywódców żydowskich postanowił 
wejść na teren obozu tranzytowego w Izbicy k. Krasnegostawu36. Po kilku dniach umówiony żydowski 
przewodnik zabrał Karskiego 250 km na południe od Warszawy. Na teren obozu został wprowadzony 
w przebraniu ukraińskiego strażnika. Przebywał tam kilka godzin. Obóz, jak się zorientowałem, obejmo-
wał teren około półtora kilometra kwadratowego płaskiego terenu. (…) Przestrzeń pomiędzy nimi wypeł-
niał gęsty, falujący tłum. Więźniowie tłoczyli się, przekrzykiwali. Z kolei strażnicy starali się utrzymywać 
ich we względnym porządku. Po lewej stronie od bramy był tor kolejowy, a właściwie rodzaj rampy. Pro-
wadził od niej do ogrodzenia chodnik zbity z desek. Na torowisku stał pociąg złożony z około trzydziestu 
wagonów towarowych. Były brudne i zakurzone.(…) Mijaliśmy akurat jakiegoś starca. Siedział na ziemi 
nagi i rytmicznie kiwał się do przodu i tyłu. Jego oczy błyszczały i nieustannie mrugał powiekami. Nikt nie 
zwracał na niego uwagi. Obok leżało dziecko w łachmanach. (…) Pierwsi Żydzi wpadli do wagonu. Niem-
cy przy drzwiach odliczali ich. Po liczbie „sto czterdzieści” esesman zawył „Halt!” i dwukrotnie strzelił. 
Przystanęli. Pociąg powoli szarpnął i nowy wagon wtoczył się na wysokość pomostu. Zaczęli go wypełniać 
nowi więźniowie. Wedle wojskowych regulaminów wagon towarowy przeznaczony był na osiem koni lub 
czterdziestu żołnierzy w transporcie. Upychając ludzi na siłę i bez jakiegokolwiek bagażu, można było 
pomieścić w wagonie sto osób. Niemcy wydali rozkaz pakowania po stu trzydziestu, ale jeszcze dopychali 
dodatkową dziesiątkę. Gdy drzwi nie dały się zamknąć, tłukli na oślep kolbami, strzelali do środka wagonu, 
wrzeszczeli na nieszczęsnych Żydów. Ci, aby zrobić miejsce dla nowych, wspinali się na ramiona i głowy 
już znajdujących się wewnątrz. Z głębi wagonu dochodził jakiś potępieńczy ryk i wycie. Gdy upchnięto już 
sto czterdzieści osób, strażnicy przystąpili do zamykania drzwi37. 

Z raportem do Londynu. Wołanie o ratunek

W drogę do Londynu wyruszył w pierwszej dekadzie października 1942 roku. Ze względów bezpie-
czeństwa wyznaczono mu inną, niż dotychczas, trasę przejazdu. Po przejechaniu przez tereny III Rzeszy 
dotarł do Francji, gdzie w polskiej placówce konspiracyjnej pozostawił klucz, w którym ukryty był mi-
krofilm zawierający przygotowany przez pracowników BIP-u raport o sytuacji Żydów. Raport ten został 
niezwłocznie przekazany do Wielkiej Brytanii. Z Francji Karski przedarł się przez Pireneje do Hiszpanii, 
po czym już z Gibraltaru, 25 listopada 1942 r. został przerzucony drogą lotniczą do Londynu. Zaraz po 
przybyciu na miejsce, złożył ustne sprawozdanie wicepremierowi Rządu RP Stanisławowi Mikołajczy-
kowi oraz - w ogólnym zarysie -  udającemu się w podróż do Stanów Zjednoczonych, premierowi i Na-
czelnemu Wodzowi gen. Władysławowi Sikorskiemu. Już 2 grudnia przekazał raport o sytuacji Żydów 
i dezyderaty ich przywódców w okupowanym kraju żydowskim przedstawicielom w Radzie Narodowej 
RP: Ignacemu Szwarcbartowi, przedstawicielowi syjonistów, byłemu posłowi na Sejm i członkowi Świa-
towego Kongresu Żydowskiego oraz Szmulowi Zygielbojmowi, reprezentującemu socjalistyczny Bund. 
Obydwaj rozmówcy znali część ponurej prawdy i dobrze zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Chcieli 

36  W marcu 1942 r. rozpoczęła się Akcja „Reinhardt” – operacja mająca na celu zagładę Żydów w Generalnym 
Gubernatorstwie. Izbica została wybrana na główne i największe w dystrykcie lubelskim getto tranzytowe, prze-
znaczone dla Żydów z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Zadecydowało o tym położenie Izbicy w pobliżu linii 
kolejowej prowadzącej w kierunku obozu zagłady w Bełżcu. Po wybudowaniu obozu zagłady w Sobiborze, transporty 
z Izbicy były wysyłane również tam. Od marca do końca maja 1942 r. Niemcy deportowali do Izbicy od 11 do 15 tys. 
Żydów spoza granic Polski. Największa fala deportacji nastąpiła w październiku i listopadzie 1942 r. W tym samym 
czasie do Izbicy Niemcy przesiedlali polskich Żydów z terenów powiatów krasnostawskiego i zamojskiego. Trudno 
dzisiaj oszacować, ile osób znalazło się wówczas w Izbicy. Zagęszczenie było tak wielkie, że ludzie koczowali na 
ulicach. Podczas tych jesiennych deportacji tysiące ludzi zostało wysłanych do obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.

37  Piasecki W., Jan Karski. Tajne…, str. 258-261.
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mieć jednak szczegółową wiedzę na temat oczekiwań oraz apeli, jakie Żydzi w kraju kierują do swoich 
przedstawicieli w Londynie i do rządów alianckich. Ignacego Szwarcbarta interesowały szczególnie kwe-
stie dotyczące szans funkcjonowania i ewentualnej rozbudowy żydowskiego ruchu oporu oraz współpracy 
z polskim podziemiem. Po spotkaniach przywódcy, wyrażając najwyższe uznanie, podziękowali Karskie-
mu za wysiłek, jaki wykonał dla ujawnienia prawdy o losie Żydów w kraju oraz zapewnili, że doceniają 
wszelkie dotychczasowe działania polskiego rządu w tej kwestii. Zdaniem Karskiego, obydwaj jednak 
mieli przeczucie i świadomość, że ich działania i wołanie o ratunek mordowanych współbraci, w konfron-
tacji z wielką polityką, nie mogą się powieść. Szwrcabart natychmiast powiadomił telegraficznie o spotka-
niu z Karskim władze Światowego Kongresu Żydowskiego w Nowym Jorku.

Na podstawie materiałów, które przywiózł oraz zapamiętanych rozmów z poszczególnymi osobami, 
Karski spisał szczegółowy raport. Zgodnie z przekazanymi mu wytycznymi przez władze podziemia, 
miał przede wszystkim szczegółowo poinformować Londyn o rozwoju sytuacji w kraju, o niektórych 
problemach związanych z funkcjonowaniem Państwa Podziemnego, o mających miejsce konfliktach 
pomiędzy poszczególnymi partiami politycznymi. Dodatkowo miał zdać relację na temat realnych za-
grożeń dla działalności podziemia niepodległościowego występujących ze strony agenturalnie sterowa-
nego z Moskwy polskiego podziemia komunistycznego oraz partyzantki sowieckiej.

Podczas sporządzania raportu Karski odbył wiele ważnych spotkań w sprawach politycznych m. 
in. z Prezydentem RP na Uchodźstwie Władysławem Raczkiewiczem, z ministrami polskiego rządu 
i politykami. Rozmawiał także z politykami i dyplomatami brytyjskimi, m in. z ministrem spraw za-
granicznych Wielkiej Brytanii Anthonym Edenem i lordem Roundellem Cecilem Palmerem, ministrem 
ekonomiki wojennej oraz z politykami amerykańskimi. 

Stanowisko polskiego rządu a reakcja aliantów

Zagadnienia dotyczące tragicznej sytuacji Żydów w kraju oraz początku masowej ich eksterminacji 
znalazły w raporcie należne im miejsce, co potwierdza dalszy rozwój sytuacji. W dniu 6 grudnia 1942 r. Kar-
ski został przyjęty przez Edwarda Raczyńskiego, ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, pełniącego rów-
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nocześnie obowiązki szefa polskiej dyplomacji. Ambasador poprosił Karskiego o wyrażenie opinii na 
temat zredagowanego przez siebie projektu noty38 rządu polskiego do Narodów Zjednoczonych39 w spra-
wie masowej eksterminacji Żydów. Dokument składał się z dwudziestu jeden punktów. Pierwsze z nich 
opisywały ogólną sytuację Żydów pod okupacją oraz przedstawiały dotychczasowe działania polskich 
władz, w kraju i na emigracji, które były podjęte w celu udokumentowania terroru i zbrodni oraz w celu 
informowania o tym opinii międzynarodowej. Kolejne punkty przypominały o zajęciu stanowiska przez 
główne państwa alianckie, w których wzywano Niemcy do zaprzestania zbrodni i grożono ukaraniem 
winnych. Treść pozostałych punktów poświęcono ukazaniu mechanizmu oraz metod dokonywanej na 
Żydach zbrodni oraz polskiej pomocy eksterminowanym, udzielanej zarówno przez struktury podziem-
ne jak i społeczeństwo. Nota kończyła się konkluzją zawierającą apel do rządów Belgii, Czechosło-
wacji, Grecji, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, ZSRR, Jugosławii oraz do francuskiego Komitetu Narodowego 
gen. de Gaulle’a. Brzmiała tak: 

Rząd polski, jako przedstawiciel prawomocnej władzy kraju, w którym Niemcy prowadzą syste-
matyczną eksterminację obywateli polskich i obywateli pochodzenia żydowskiego wielu innych krajów 

europejskich – uważa za swój obowiązek 
zwrócić się do rządów Narodów Zjedno-
czonych, ufając, że podzielą one jego opi-
nię co do konieczności nie tylko potępie-
nia zbrodni popełnianych przez Niemców 
i ukarania zbrodniarzy, ale także znale-
zienia skutecznych środków, po których 
można by się spodziewać, że powstrzyma-
ją Niemcy od dalszego stosowania metod 
masowej zagłady.

Nota została przesłana tym kra-
jom 10 grudnia 1942 r. Siedem dni póź-
niej wszystkie te kraje podjęły decyzję 
o ogłoszeniu wspólnej deklaracji o na-
stępującej treści: Uwagę rządów (…) 
zwróciły liczne doniesienia z Europy, że 
władze niemieckie, nie zadowoliwszy się 
odmówieniem osobom pochodzenia ży-
dowskiego na wszystkich terenach, na 
które zostało rozciągnięte ich barbarzyń-
skie prawo, najbardziej podstawowych 
praw ludzkich, przystąpiły one obecnie 
do realizacji wielokrotnie zapowiadanej 
przez Hitlera zagłady narodu żydowskie-
go w Europie. 

W tym miejscu należałoby zadać 
zasadnicze pytanie – co spowodowała ta 
deklaracja, jaki był jej efekt. Czy poza 
przyjęciem do wiadomości, sprawdzo-

38  Tekst noty opierał się na informacjach zawartych w dokumentach przywiezionych przez Karskiego w postaci 
mikrofilmów (materiały przygotowane przez Referat Spraw Żydowskich Komendy Głównej AK) i potwierdzonych 
jego świadectwem oraz na jego wcześniejszych raportach emisariusza sporządzonych w latach 1940-1942.

39  Tak wówczas nazywano państwa alianckie walczące przeciwko III Rzeszy.

Dyplom nadania Janowi Karskiemu Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti 
Militari, Londyn 1943 r.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
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nych i udokumentowanych informacji na temat zagłady Żydów europejskich, wolne państwa posiadają-
ce różnego rodzaju realne możliwości uczyniły cokolwiek, aby tę zagładę zatrzymać, bądź ją przerwać40. 
Za odpowiedź najlepiej posłuży fragment biografii Karskiego: 19 kwietnia 1943 r., kiedy wybuchło 
powstanie w getcie warszawskim w Hamilton na Bermudach rozpoczynała obrady konferencja brytyj-
sko-amerykańska mająca ustalić formy ratunku i pomocy dla Żydów. (…) Organizacje żydowskie mimo 
usilnych starań nie otrzymały zgody na reprezentację, głównie za sprawą sprzeciwu amerykańskiego. 
(…) Konferencja trwała dziesięć dni i zakończyła się fiaskiem. Była popisem impotencji politycznej, nie-
mocy decyzyjnej i złej woli. Amerykanie stwierdzili, że nie zaangażują się w pomoc Żydom, polegającą 
na ich ewakuacji za ocean, bo mogłoby to kolidować z transportami wojskowymi na front, nie zamierzali 
udzielać żadnej pomocy finansowej ani też zwiększać kwot emigracyjnych z myślą o żydowskich uchodź-
cach. Brytyjczycy sprzeciwili się wystosowaniu oficjalnego apelu do Niemiec potępiającego zbrodnie, 
żądającego ich zaprzestania i zapowiadającego konsekwencje. Upadła idea zapewnienia uciekinierom 
żydowskim transportu do państw neutralnych i wyjednania w nich prawa do azylu. Żydzi zostali po 
prostu porzuceni. Wchodziła w życie koncepcja Roosevelta „Rescue through victory” (Ratunek przez 
zwycięstwo), mówiąca, że najlepszym ratunkiem dla Żydów będzie…pokonanie Hitlera41. 

Postanowienia konferencji spotkały się z krytyką anglosaskich mediów, na łamach których swoje 
oburzenie wyrażali m. in. przedstawiciele środowisk żydowskich. Przykładowo, na łamach dziennika 
brytyjskiego „Observer” oraz amerykańskiego „The New York Times” pojawiły się komentarze, że 
[na konferencji] zebrali się dobrze ubrani dżentelmeni, którzy zapewnili się nawzajem, że naprawdę 
niewiele da się [dla Żydów] zrobić oraz, że konferencja to, zdaniem Amerykańskiego Komitetu Syjoni-
stycznego, „okrutna kpina” ze wszystkiego, co Żydom wcześniej obiecywano, zarówno amerykańskim, 
jak i tym pod okupacją niemiecką42.

W Stanach Zjednoczonych - groza i niedowierzanie

Wiosną 1943 r. Karski wyjechał z kolejną ważną misją, tym razem do Stanów Zjednoczonych. 
Za pośrednictwem ambasadora rządu RP w Waszyngtonie Jana Ciechanowskiego miał okazję przed-
stawić swój raport jednemu z najbardziej wpływowych przywódców wolnego świata. 28 lipca tegoż 
roku został przyjęty przez prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Wspominał później: Do 
każdego z tych spotkań przygotowywałem się bardzo starannie. Wiedziałem, że muszę mówić krót-
ko, gdyż w każdej chwili mój rozmówca uznać mógł spotkanie za zakończone. Prezydent zadał mu 
szereg pytań dotyczących zwłaszcza skali i rodzaju represji niemieckich władz stosowanych wobec 
okupowanej ludności polskiej. W odpowiedzi Karski nakreślił rzeczywistość okupacyjną, jako ciągły 
stan terroru, bezprawia oraz mordu na obywatelach polskich, zwłaszcza pochodzenia żydowskiego. 
Szokujące są liczby pomordowanych. Zamordowali 1,2 mln osób. Tylko w Auschwitz, najstraszniej-
szym z nich, zginęło 80-100 tysięcy osób, głównie inteligencji. A to tylko jeden z wielu obozów – jest 
jeszcze Majdanek, Treblinka, Bełżec, Dachau i wiele innych. Inaczej traktują Polaków, a inaczej Ży-
dów. Chcą zniszczyć Polskę i rządzić Polakami. W przypadku Żydów chcą ich wytępić w całości, 
biologicznie. Jeśli nic z tym nie zrobimy, wyginą wszyscy polscy Żydzi (…)43. Po wysłuchaniu relacji 

40  Przypomnijmy, że jest mowa o końcu 1942 r. Wtedy to eksterminacja polskich i europejskich Żydów wkra-
czała w ostateczną fazę. Trwała ona przez cały 1943 r., zaś jej ostatni etap rozegrał się w lecie i na jesieni 1944 r., 
kiedy Niemcy zamordowali ok. 400 tys. węgierskich Żydów w komorach gazowych w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau. 

41  Piasecki W., Jan Karski. Jedno życie…, str. 984-985.
42  Ibidem, str. 985.
43  Fragment rozmowy Jana Karskiego z prezydentem USA Franklinem Delano Rooseveltem, http://polimaty.

pl/2015/05/karski-kontra-roosevelt/
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prezydent podziękował Karskiemu za przekazane informacje. Docenił również fakt, że Polacy, jako 
jeden z niewielu okupowanych narodów, nie kolaborują z wrogiem i jednocześnie obiecał, że nie za-
pomni o polskim narodzie, zaś winni nieszczęść, których Polacy doświadczają, zostaną odpowiednio 
ukarani. Jan Karski spotkał się m. in. z prezydentem Amerykańskiego Kongresu Żydów rabinem 
Stephenem Wisem, przedstawicielem Światowego Kongresu Żydów Nachumem Goldmanem oraz 
z jednym z najbardziej wpływowych polityków amerykańskich sędzią Sądu Najwyższego Feliksem 
Frankfurterem. Wszystkim tym osobom zrelacjonował, trwający już od jesieni 1941 r., proces zagłady 
Żydów. Gdy składałem relację o losie polskich Żydów sędziemu Sądu Najwyższego w USA, Feliksowi 
Frankfurterowi, na zakończenie powiedział: – Ja w to nie jestem w stanie uwierzyć. Rozmowa toczyła 
się w obecności naszego ambasadora w Waszyngtonie, Jana Ciechanowskiego. Słysząc to, ambasador 
oburzył się: – Porucznik Karski jest w misji oficjalnej, stoi za nim autorytet mojego rządu. Pan nie 
może powiedzieć mu w oczy, że kłamie. Frankfurter odpowiedział: – Ja nie twierdzę, że on kłamie, 
ja powiedziałem, że nie jestem w stanie w to uwierzyć, a to jest różnica44. Wspominając te spotkania 
Karski wielokrotnie zauważał, że ze strony odbiorców jego relacji zaskakiwało go jedno wielkie 
niedowierzanie. Podkreślał przy tym, że nie był przecież jedynym źródłem tego typu informacji (…) 
Przekazów było znacznie więcej. Rzecz w tym, że prawda ta nie mogła „przebić się” i to nie tylko 
na skutek złej woli. Przecież holocaust, systematyczna zagłada całego narodu, zdarzyła się po raz 
pierwszy w dziejach, ludzkość nie była do czegoś takiego przygotowana. Stąd zapewne podświadome 
odrzucanie najbardziej nawet wiarygodnych świadectw45. 

Emisariusz został także przyjęty przez delegata papieskiego w Waszyngtonie abp. Amleto Cico-
gnaniego oraz trzech czołowych hierarchów amerykańskich, arcybiskupów: nowojorskiego Francisa 
Spellmana, chicagowskiego Samuela Stritcha i detroickiego Edwarda Mooneya. Do nich również Kar-
ski apelował o pomoc dla ginącego narodu żydowskiego.

Wydaje się, że w tym miejscu należy zadać ważne pytanie. Czy tę misję można uznać za udaną? 
Z pewnością Karski zrobił wszystko, co mógł w sprawie poinformowania wolnego świata o dokonywa-
nej przez Niemców eksterminacji Żydów na okupowanych ziemiach polskich. Jego wysiłek związany 
z działaniami w bardzo trudnych warunkach był również motywowany wewnętrznym przekonaniem 
o potrzebie dania świadectwa prawdzie, nawet tej najbardziej przerażającej i trudnej do pojęcia. Pozo-
staje natomiast kwestia, czy rządzący w USA i w Wielkiej Brytanii, uczynili wszystko co możliwe, aby 
przeciwdziałać, czy też w jakikolwiek sposób powstrzymać tragedię Żydów europejskich. W jednym 
z wywiadów udzielonych pod koniec życia, Jan Karski tak skomentował ówczesne realia mające wpływ 
na poczynania aliantów: (…) Przede wszystkim Żydzi byli zupełnie bezbronni. Nie mieli własnego pań-
stwa, rządu, ambasadorów, umundurowanych armii, nie byli też członkami międzyalianckiego komitetu 
obronnego. Co najgorsze, pomoc dla Żydów w ich tragedii – którą teraz nazywamy Shoah lub Holocaust 
– nie pasowała do strategii wojennej zachodnich aliantów. Komplikowała ją46.

Świat dowiaduje się o Polskim Państwie Podziemnym

Po wypełnieniu misji Karski wrócił do Londynu. We wrześniu 1943 r. został zdekonspirowany; Niem-
cy nazwali go bolszewickim agentem, działającym na zlecenie amerykańskich Żydów. Nie mogąc wrócić 
do kraju, tym razem od swoich zwierzchników otrzymał innego rodzaju zadania. Polecono mu napisanie 
scenariusza filmowego o Polskim Państwie Podziemnym. Celem ewentualnego filmu byłoby zaznajomienie 
opinii publicznej w państwach alianckich o działalności podziemnej w Polsce, o realiach tragicznej egzysten-

44  https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-jana-karskiego
45  Ibidem.
46  http://www.nigdywiecej.org/pdf/pl/pismo/07/Emisariusz.pdf
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cji obywateli polskich oraz o potrzebie wsparcia ze 
strony aliantów, przede wszystkim w wymiarze fi-
nansowym. Dla zrealizowania tego zadania w 1944 
r. został ponownie wysłany do Stanów Zjednoczo-
nych. Na miejscu okazało się jednak, że czołowe 
amerykańskie wytwórnie filmowe nie są zaintere-
sowane taką tematyką i ostatecznie nie doszło do 
nakręcenia filmu. Wobec fiaska tego planu Karski 
przygotował książkę. Ja daję materiał, a oni47 na-
piszą. Spodziewają się, że książka będzie sensacją 
– donosił w depeszy do ministra Jana Kota. Uczynił 
to na podstawie wspomnień, wiedzy i doświadcze-
nia, jakie zdobył pracując dla podziemia; wyko-
rzystał również przygotowane wcześniej materiały 
stanowiące podstawę wspomnianego scenariusza 
filmowego. Książka nosząca tytuł The Story of Se-

cret State (Tajne Państwo) ukazała się w listopadzie 1944 r. Amerykańska prasa oceniła to wydarzenie en-
tuzjastycznie; książka szybko stała się bestsellerem48. Z publikacji tej Amerykanie dowiedzieli się o walce 
i cierpieniach Polaków, o roli i znaczeniu państwa 
podziemnego oraz o eksterminacji społeczności 
żydowskiej. 

Trzeba również wspomnieć o istotnym wa-
runku postawionym przez wydawcę autorowi, od 
spełnienia którego uzależniał on wydanie książki. 
Zgodnie z nim jej treść miała być całkowicie wolna 
od wszelkich akcentów antysowieckich, bowiem 
mogłyby one zaszkodzić dobrze układającym się 
stosunkom zachodnich aliantów z Rosją sowiec-
ką. Z uwagi na to, iż Karskiemu zależało przede 
wszystkim, aby zagraniczna opinia publiczna do-
wiedziała się o polskim bohaterstwie, przystał na 
ten warunek. Po pierwszym wydaniu w twardej 
okładce, na rynku dość szybko ukazało się wyda-
nie w miękkiej oprawie. Łączny nakład książki się-
gnął 360 tysięcy egzemplarzy. Było to wydarzenie 
bezprecedensowe. Losy tej publikacji zmieniły się 
na niekorzyść po tym, jak Jan Karski publicznie 
krytykował godzące w niepodległość Polski posta-
nowienia jałtańskie, zapadłe w pierwszej połowie 
lutego 1945 r. oraz wyraził oburzenie z powodu 
aresztowania i osądzenia w Moskwie szesnastu 
przywódców państwa podziemnego. Dla niego, jak 
i dla znakomitej większości Polaków te dwa wyda-
rzenia okazały się przełomowe. Przekreślały dąże-

47  Nad publikacją książki Karski współpracował z agentem literackim Emery Reeversem oraz redaktorem Wil-
liamem Posterem. Książkę wydała oficyna wydawnicza Houghton Mifflin Company w Bostonie.

48  W latach 1945-1948 była wydana również w jez. szwedzkim, duńskim, norweskim i francuskim. Pierwsze 
polskie wydanie ukazało się dopiero w 1999 r., czyli na rok przed śmiercią jej autora.

Publikacja o Polskim Państwie Podziemnym, zamieszczona na łamach 
polskiego oficjalnego organu prasowego „Polish Fortinghtly Rewiew” 
wydawanego przez emigracyjne Ministerstwo Informacji, Londyn 1943 r.

Jan Karski prezentuje wystawę poświęconą Polskiemu Państwu Pod-
ziemnemu zorganizowaną w USA, październik 1944 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Boston
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nia do odbudowy niepodległej Polski i deprecjonowały ogromny wysiłek Polskiego Państwa Podziemnego. 
Wyraźnie ukazywały także powstanie nowej strefy wpływów politycznych oznaczającej sowiecką dominację 
w Polsce i w całej Europie Wschodniej. Do spadku zainteresowania książką znacząco przyczynił się także 
artykuł w wydawanym w USA sowieckim periodyku „Soviet Russia Today”, gdzie Karskiego portretowano 
jako agenta niemieckiego podważającego sojusz amerykańsko-brytyjsko-sowiecki.

Nowe życie na emigracji 

Po zakończeniu wojny Jan Karski pozostał na emigracji. 
Do rządzonej przez komunistów Polski powrócić nie mógł, 
bowiem groziło to natychmiastowym aresztowaniem. Kilka 
pierwszych miesięcy 1946 r. spędził w Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Włoszech i Szwajcarii gdzie na prośbę byłego prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera, zabezpieczał doku-
mentację polskiego i rządów emigracyjnych państw wschod-
nioeuropejskich, które trafiły w sferę dominacji sowieckiej. 
Pod koniec 1946 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a na-
stępnie do Wenezueli. W 1948 r. rozpoczął studia w jezuickim 
Georgetown University w Waszyngtonie na Wydziale Służby 
Zagranicznej. Chciał zrobić doktorat, ale z racji nieuznania 
jego dyplomu ze Lwowa, musiał ukończyć studia magister-
skie. Po obronieniu doktoratu w 1952 r. zatrudniony został na 
macierzystym wydziale, gdzie przez następne czterdzieści lat, 
aż do emerytury prowadził wykłady na temat teorii i praktyki 
komunizmu cieszące się ogromnym powodzeniem. Do grona 
jego najbardziej znanych studentów należał m. in. Bill Clinton 
późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych.

Przez kilkanaście lat jeździł po świecie z wykładami i od-
czytami na temat zagrożeń, jakie niesie ideologia komunistycz-
na. W 1965 r. ożenił się z Polą Nireńską, tancerką i choreograf-
ką pochodzącą z warszawskiej rodziny żydowskiej. W 1970 r. 
Karski wydał obszerną monografię Great Powers and Poland 
1918-1945 (Wielkie mocarstwa wobec Polski 1918-1945), któ-
ra stała się podstawowym źródłem wiedzy dla światowej opinii 
publicznej o pozycji Polski i jej roli w polityce światowych po-
tęg w okresie międzywojnia i II wojny. Przez kilkadziesiąt lat 
nie wspominał publicznie o swoich przeżyciach w czasie woj-
ny. Jak mówił, do końca lat siedemdziesiątych, nikt się nim nie 
interesował. Dopiero po emisji w 1985 r. filmu „Shoah” fran-
cuskiego reżysera Claude’a Lanzmanna, świat dowiedział się 
o dokonaniach Jana Karskiego, pomimo iż w filmie tym reżyser 
zamieścił jedynie niewielki fragment wielogodzinnych wywia-
dów przeprowadzonych z emisariuszem, dotyczący wyłącznie 
warunków panujących w getcie warszawskim49. 

49  W 2010 r. reżyser nakręcił film dokumentalny poświęcony raportom Karskiego pt. „Le Rapport Karski”, w któ-
rym m. in. zamieścił pominięte w filmie „Shoah” fragmenty wywiadów nagranych w 1978 roku z Janem Karskim, 

Jan Karski po obronie doktoratu w Georgetown Uni-
versity w Waszyngtonie, 1952 r.

Jan Karski na terenie muzeum niemieckiego obozu 
zagłady w Bełżcu podczas realizacji dokumentalnego 
filmu „Moja misja” zrealizowanego w 1996 r. dla TVP 
przez Waldemara Piaseckiego i Michała Fajbusiewicza

https://pl.wikipedia.org/wiki/Raporty_Karskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski
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Zasłużona pamięć i cześć 

W ostatnich dwudziestu latach życia Jan Karski doświadczył wielu należnych mu zaszczytów oraz 
dowodów uznania. W 1982 r. został uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, zaś 
w 1994 r. otrzymał honorowe obywatelstwo Izraela. Rok później, 8 maja w 50. rocznicę zwycięstwa nad 
hitlerowskimi Niemcami Prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył go najwyższym polskim odznaczeniem 
– Orderem Orła Białego. W latach 1991-1996 osiem uniwersytetów amerykańskich i polskich uhonoro-
wało Karskiego tytułem doktora honoris causa. 

W lutym 1997 r. miał swoją premierę, zrealizowany 
dla TVP, biograficzny film dokumentalny pt. Moja misja50, 
z udziałem legendarnego emisariusza. 

W 1998 roku, w 50. rocznicę powstania państwa Izrael 
Jan Karski został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. 

W 1999 r. na rynku księgarskim ukazało się pierw-
sze (po polsku) wydanie Tajnego państwa, w tłumaczeniu 
i opracowaniu Waldemara Piaseckiego. 

W 2000 roku Jan Karski ustanowił Nagrodę Orła Jana 
Karskiego, dla tych którzy „godnie nad Polską potrafią się 
zafrasować” lub „Polakami nie będąc, dobrze Polsce ży-
czą”. W kolejnych edycjach nagrodę otrzymało wiele zna-
nych osobistości oraz instytucji ze świata polityki, kultury 
i nauki. Nagroda ta stała się jednym z najbardziej znanych 
wyróżnień na świecie. 

Jan Karski zmarł 13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie. 
Jego historia i bohaterska postawa stały się wzorem do na-
śladowania, zaś zainteresowanie tą postacią nie zmalało. 

W maju 2012 r. prezydent USA Barack Obama uhono-
rował Jana Karskiego pośmiertnie najwyższym cywilnym 
odznaczeniem – Prezydenckim Medalem Wolności.

W grudniu 2013 r. Sejm w drodze uchwały ogłosił rok 
2014 Rokiem Jana Karskiego. W programie obchodów Roku 
znalazły się różnorodne działania i wydarzenia takie jak wy-
stawy, warsztaty edukacyjne, panele dyskusyjne, konferencje 
i pokazy filmów organizowane w kraju i za granicą. 

W ramach obchodów Roku Jana Karskiego Senat Rze-
czypospolitej Polskiej podjął w 2014 r. uchwałę w stule-
cie urodzin Jana Karskiego. W tym samym roku podobną 
uchwałę przyjął również Senat USA. 

W 2016 r. na wniosek Towarzystwa Jana Karskiego, Mi-
nister Obrony Narodowej wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy z wnioskiem o awansowanie porucznika Karskiego na 
stopień generała brygady. W dniu 2 września 2016 r. Postano-
wieniem Prezydenta RP porucznik Jan Kozielewski (Karski) 
pośmiertnie został mianowany generałem brygady. Nominację 
ogłoszono z okazji Święta Niepodległości, 11 listopada 2016 r.

dotyczące prowadzonych przez Polskie Państwo Podziemne szeregu działań, mających na celu udzielanie pomocy 
i ratowanie Żydów.

50  Autorami filmu byli pisarz i dziennikarz Waldemar Piasecki oraz reżyser Michał Fajbusiewicz.

JAN KARSKI
CZŁOWIEK WOLNOŚCI

Okładka dokumentalnego filmu „Moja misja”

Plakat z katalogu wystawy „Jan Karski. Człowiek wol-
ności” zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski 
w grudniu 2012 r. Projekt graficzny Syfon Studio

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Pa%C5%84stwo_Podziemne


Zrobił naprawdę wszystko

Na koniec należy zadać podstawowe pytanie, czy trud oraz ogromne zaangażowanie Jana Karskie-
go nie poszły na marne i czy misje, które mu powierzono udało mu się wykonać zgodnie z zamierzo-
nymi celami. 

Bezsporne fakty, którym dał wyraz swoją działalnością, podpowiadają, że wypełnił swoje zadania 
kompletnie i do końca. Pomimo iż był żołnierzem, dwukrotnie odznaczonym krzyżem Virtuti Militari 
w 1941 i 1943 r., jako emisariusz nie walczył fizycznie z wrogiem. Jego służba nie była tylko i wyłącz-
nie sumienną służbą dla Polski. Całemu wolnemu światu ukazał fenomen Polskiego Państwa Podziem-
nego, konspiracyjnego systemu władz państwowych, politycznych i wojskowych, podległych legalnym 
i suwerennym polskim władzom państwowym działającym na emigracji. Sir Anthony Eden, szef brytyj-
skiej dyplomacji i gabinetu wojennego, druga osoba w Zjednoczonym Królstwie po premierze Winsto-
nie Churchill, oznajmił Karskiemu, iż jest czymś więcej niż polskim oficerem – jest oficerem alianckim 
i ma o tym pamiętać. Jan Karski prowadził nierówną walkę z totalitarnym złem, które nie tylko fizycznie 
unicestwiało swoje ofiary, lecz również starało się wymazać je z ludzkiej pamięci. Dlatego też jego 
starania, by przekazać szczegółowe informacje składające się na okrutną prawdę o zagładzie Żydów, 
były równie ważne, jak fizyczna walka z tymi, którzy tego zła dokonują. Osobnym tematem jest to, co 
z przekazanymi informacjami zrobili alianci, jak je wykorzystali? Dziejące się tragedie, często zderzają 
się, czy też są wynikiem realnej polityki, na którą jednostki, a czasem nawet zbiorowości, niestety nie 
mają wpływu. 

Jan Karski, lata 90-te XX wieku.
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