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Karolina Trzeskowska-Kubasik: Studium Polski
Podziemnej w Londynie – zarys działalności
Studium Polski Podziemnej (SPP), mimo wielu niedogodności
losu, już od ponad 70 lat jest ważnym miejscem na mapie
„polskiego” Londynu.

Przez lata, aż po czasy współczesne, SPP tworzyli ludzie z pasją oraz z misją zachowania
narodowego dziedzictwa. Studium Polski Podziemnej to również fragment trudnej,
emigracyjnej historii. Jest to obowiązkowe miejsce dla każdego badacza dziejów Polskiego
Państwa Podziemnego – świadczy o tym chociażby liczba prac powstających na bazie
materiałów archiwalnych SPP.

Początki

Jedną z najbardziej zasłużonych instytucji na Zachodzie formalnie powołano do życia 19
lutego 1947 r. Wśród założycieli SPP znajdowali się czołowi żołnierze Polskiego Państwa
Podziemnego jak chociażby: gen. Tadeusz Bór-Komorowski, gen. Tadeusz Pełczyński, płk
Kazimierz Iranek-Osmecki, gen. Antoni Chruściel, kpt. Jan Nowak-Jeziorański, kpt. Andrzej
Pomian, czy też kpt. Tadeusz Żenczykowski-Zawadzki. Głównym założeniem nowopowstałej
instytucji miało być gromadzenie materiałów dotyczących Polskiego Państwa Podziemnego.
Podkreślono konieczność prowadzenia działalności edukacyjnej oraz walki z kłamstwami
propagandy komunistycznej wobec działalności Armii Krajowej poprzez prowadzenie
własnej akcji wydawniczej. Początkowa siedziba SPP mieściła się przy 32 Gledstanes Road
w dzielnicy Barons Court. Następną zlokalizowano w budynku przy 167 Westbourne Grove
w dzielnicy Nothing Hill Gate. Warto wspomnieć, że mieściły się tam również siedziby
Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” (PRW „NiD”), „Trybuny”
oraz Zarządu Głównego Koła b. żołnierzy Armii Krajowej. W sierpniu 1948 r. za kwotę 4975
funtów zakupiono dom przy ulicy 11 Leopold Road w pobliżu stacji Ealing Common.
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Budynek pozostaje siedzibą SPP do dnia dzisiejszego. Opiekę nad nim sprawowali kolejno:
mjr Tadeusz Klimowski, kpr. Jerzy Hołownia, Wanda i gen. Tadeusz Pełczyńscy, ppłk Jerzy
Fryzendorf, Zofia i Krzysztof Dobrowolscy oraz Antonina i kpt. Piotr Kalinowscy. Do 1988 r.
część domu wynajmowano, dzięki czemu instytucja otrzymywała z tego tytułu fundusze.

Od 1948 r. do SPP zaczęły spływać archiwalia. Trzon zbiorów stanowiły dwa zespoły:
Oddziału Sztabu Naczelnego Wodza i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W 1949 r.
przejęto akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej AK. Dokumentację dotyczącą działalności
kolejnych komisji ostatecznie przekazano w latach 90. XX wieku. W związku z sytuacją
międzynarodową, w latach 50. XX wieku przeprowadzono częściową ewakuację zbiorów
SPP z Londynu do Szkocji do Gasku. Akta wróciły do stolicy Albionu dopiero w latach 70. XX
wieku. W zbiorach SPP znajdują się również relacje żołnierzy Polskiego Państwa
Podziemnego, broszury, afisze oraz prasa konspiracyjna, bogata kolekcja fotografii, a także
63 kolekcje rzeczowe oraz osobowe.

Problemy finansowe i kadrowe

Przez cały okres istnienia Studium Polski Podziemnej borykało się z problemami
finansowymi oraz personalnymi. Już podczas posiedzenia Zarządu Głównego SPP, które
odbyło się 4 lipca 1949 r. informowano, że funduszy wystarczy najwyżej do sierpnia
następnego roku. W celu poprawy sytuacji materialnej, w 1950 r. powołano fundusz
członków wspierających. W ramach umowy zawartej z Rozgłośnią Polską Radio Wolna
Europa, Zarząd SPP udostępniał materiały ze swoich zbiorów archiwalnych, na których
podstawie powstawały audycje historyczne. Umowa obowiązywała do 1 kwietnia 1953 r.
z opcją przedłużenia na kolejne lata. Studium Polski Podziemnej otrzymywało wsparcie
finansowe w wysokości stu dolarów miesięcznie do 1964 r. Instytucja londyńska dostawała
również dotacje od Funduszu Żołnierza Jednostek na Środkowym Wschodzie, Fundacji
z Brzezia-Lanckorońskich, Jurzykowskiego oraz Kościuszkowskiej. W 1982 r. powołano
Fundację Armii Krajowej, której głównym założeniem miało być zapewnienie bytu
finansowego Studium Polski Podziemnej. Nie tylko nie spełniła swoich głównych założeń,
ale stanowiła konkurencyjną instytucję dla SPP, również wymagającą funduszy oraz
personelu. Niepewna przyszłość Studium oraz permanentne problemy finansowe
i personalne doprowadziły do podpisania umowy w 1988 r., stanowiącej o połączeniu
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego ze SPP.

Działalność Studium Polski Podziemnej od początku jego powstania po dzień dzisiejszy
opiera się głównie na ofiarnej pracy wolontariuszy. Zaznaczyć należy, że wielu jego
członków po wojnie dotknęła degradacja społeczna oraz materialna. Wieloletni
przewodniczący Rady SPP – gen. Tadeusz Bór-Komorowski po wojnie pracował jako tapicer.
SPP było miejscem, gdzie mogli mieć czynny wpływ w prowadzeniu działalności
emigracyjnej na terenie „polskiego” Londynu. Wspomnieć należy chociażby o aktywności
Haliny Czarnockiej (właściwie Karpowicz), która w czasie okupacji niemieckiej pełniła
stanowisko sekretarki szefa sztabu KG ZWZ-AK – gen. Pełczyńskiego. W latach 1953–1988
była kierowniczką archiwum SPP, a w latach 1982–1985 prezesem Zarządu.
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