MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (2/322)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiadało za stosunki z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi
oraz reprezentowało interesy państwa polskiego za granicą.
Zespół - liczący blisko 14000 teczek dokumentów, zajmujących prawie 200 metrów półek - zawiera ogromną ilość
informacji dotyczących stosunków politycznych, ekonomicznych, kulturalnych i naukowych Polski z zagranicą w latach
międzywojennych. Dużo miejsca zajmują też przekazy źródłowe na temat emigracji i Polonii, mniejszości narodowych
w Polsce i poza jej granicami, a także sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej poszczególnych państw.

Zespół ten tworzą m.in. archiwalia Gabinetu Ministra (różnorodne ogólne materiały dotyczące sytuacji
międzynarodowej i stosunków politycznych Polski z zagranicą, przeglądy informacyjne "Polska a Zagranica"
zawierające przedruki z najciekawszych raportów polskich placówek), Protokołu Dyplomatycznego (akta dotyczą
obsady personalnej i akredytacji obcych przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych w Polsce a także
ceremoniału, wizyt, obchodów, wymiany orderów), Departamentu Polityczno-Ekonomicznego (działalność Ligi
Narodów oraz utworzonych przez nią komitetów i konferencji, sytuacja mniejszości narodowych w Polsce - głownie
niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej, sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna Gdańska, polska polityka morska,
międzynarodowa żegluga morska i rzeczna, położenie i działalność kościołów i związków wyznaniowych w Polsce,
działalność biur i instytutów międzynarodowych oraz różnego rodzaju kongresów i zjazdów międzynarodowych,
stosunki polityczne i ekonomiczne państwa polskiego z poszczególnymi krajami bądź regionami, raporty i przeglądy
prasowe, umowy, konwencje i traktaty zawarte przez Polskę z różnymi państwami), Radcy Ekonomicznego (raporty
ekonomiczne na temat sytuacji gospodarczej poszczególnych państw i możliwości eksportu polskich towarów),
Departamentu Konsularnego (polska polityka emigracyjna, przebieg migracji i osadnictwa, stosunki organizacji
polonijnych z krajem).
Zespół akt centrali resortu spraw zagranicznych uzupełniają zachowane archiwalia niektórych placówek
dyplomatycznych i konsularnych. Do największych i najważniejszych należą akta: Ambasady RP w Berlinie (ponad
4000 teczek), Ambasady RP w Waszyngtonie (ponad 3200 teczek), Ambasady RP w Londynie (ponad 1900 teczek),
Poselstwo RP w Bernie (blisko 600 teczek), Poselstwo RP w Atenach (prawie 550 teczek).
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