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Moskiewskie korzenie komunistycznej elity 
władzy w Polsce

W powszechnej świadomości funkcjonuje słuszne przekonanie, że władza ko- 
munistyczna została przywieziona do Polski na sowieckich bagnetach. W niniej- 
szym tekście chciałbym przyjrzeć się owym moskiewskim korzeniom elity 
komunistycznej sprawującej władzę w tzw. Polsce Ludowej. Spróbuję okre-
ślić formy i metody kształtowania przyszłych kadr rządzących naszym krajem 
przez Komintern (Międzynarodówkę Komunistyczną) i NKWD oraz rzeczy-
wisty (ilościowy i jakościowy) udział tych ludzi w powojennej elicie władzy. 

Pod pojęciem „elita władzy” rozumiem elitę rzeczywistą PPR i PZPR, do 
której oprócz członków kierownictwa partii (Biura Politycznego i Sekretariatu 
KC) należy zaliczyć osoby zajmujące najwyższe stanowiska kierownicze w róż-
nych segmentach aparatu władzy na szczeblu centralnym: kierowników wydzia-
łów KC PPR/PZPR, członków Rady Ministrów i Prezydium KRN, a od 1947 r. 
Rady Państwa, wiceministrów i dyrektorów departamentów w Ministerstwie 
Bezpieczeństwa Publicznego, a później MSW, oraz członków tzw. Zespołu 
Partyjnego MON. Ponadto uwzględniam I sekretarzy komitetów wojewódzkich 
PPR/PZPR jako najważniejsze osoby na poziomie województwa. 

W powojennej elicie władzy zdecydowanie przeważali dawni członkowie  
Komunistycznej Partii Polski (KPP) lub Komunistycznego Związku Mło-
dzieży Polski (KZMP). W latach 1944–1948 przedwojenni komuniści, 
tzw. kapepowcy, stanowili 90% elity PPR1. Działaczom komunistycznym 
w II Rzeczypospolitej przez cały czas przyświecała myśl o zwycięstwie rewo-
lucji i objęciu władzy w Polskiej Republice Rad. Ich sowieccy protektorzy 
starali się przygotowywać odpowiednie, z punktu widzenia Moskwy, kadry 
polskich komunistów. Podstawową formą selekcji było prawdopodobnie 

1 Dokładna analiza elity PPR zob. M. Szumiło, Elita Polskiej Partii Robotniczej (1944–
1948). Portret historyczno-socjologiczny, [w:] Polska Partia Robotnicza 1944–1948. Studia 
i szkice, red. M. Krzysztofiński, Rzeszów 2014, s. 162–189. 
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gromadzenie opinii i informacji o aktywistach, którzy przebywali czasowo 
w ZSRS, w szczególności o słuchaczach szkół Kominternu2. 

Większość wysokich rangą funkcjonariuszy KPP, czyli „zawodowych rewo-
lucjonistów”, prędzej czy później wyjeżdżała na pewien czas (od kilku mie- 
sięcy do kilku lat) do Związku Sowieckiego. Wśród ponad 200 kapepowców 
i kazetempowców, którzy po 1944 r. weszli do elity władzy w Polsce, takich 
działaczy było jednak zaledwie 42. Wynikało to z faktu, że w latach 1937–
1938 Stalin przeprowadził w drastyczny sposób swego rodzaju gruntowną 
selekcję polskich kadr komunistycznych. W rezultacie „wielkiej czystki” do 
dyspozycji Moskwy pozostała ograniczona liczebnie grupa funkcjonariuszy 
(„funków”) KPP i KZMP z drugiego i trzeciego szeregu, którzy rzadziej byli 
wzywani za wschodnią granicę. 

Najliczniejszą grupę (31 osób) stanowili słuchacze specjalnych szkół par-
tyjnych prowadzonych przez Komintern3. Uczyli się oni najczęściej w Między- 
narodowej Szkole Leninowskiej w Moskwie (tzw. Leninówce), określanej 
jako „kuźnia kadr zawodowych rewolucjonistów”. Pełny, dwuipółletni kurs tej 
szkoły ukończyli: Bolesław Bierut, Zenon Nowak, Stefan Staszewski, Julian 
Tokarski i Roman Zambrowski. Kursy krótkoterminowe (sześcio- lub dzie-
sięciomiesięczne) zaliczyło 13 działaczy4. Do podstawowych przedmiotów 
nauczanych w Leninówce należały: ekonomia polityczna, polityka ekonomicz-
na ZSRS, materializm dialektyczny i historyczny, historia międzynarodowego 
ruchu robotniczego, historia WKP(b), leninizm, nauka o wojnie, tzw. budow-
nictwo partyjne, ruch zawodowy oraz system pracy nad książką (tj. pracy 
naukowej)5. Program opierał się na teorii i praktyce działania partii bolszewic-
kiej oraz władzy sowieckiej i był w głównej mierze nastawiony na „bolszewi-
zację słuchaczy”. Na mocy rozporządzenia ministra oświaty z 10 maja1950 r. 

2 Wskazuje na to zawartość akt personalnych polskich komunistów z dawnego archiwum 
Kominternu. 

3 Szerzej na temat szkół Kominternu zob. B. Lazitch, Les écoles de cadres du Comintern. 
Contribution à leur histoire, [w:] Contributions à l’histoire du Komintern, red. J. Freymond, 
Genève 1965, s. 233–257; J. Köstenberger, Die Geschichte der Kommunistischen Universität 
der nationalen Minderheiten des Westens (KUNMZ) in Moskau 1921–1936, „Jahrbuch für His-
torische Kommunismusforschung” 2000/2001, s. 248–253; M. Szumiło, Akademie czerwonej 
elity, „Pamięć.pl” 2013, nr 5, s. 26–29. 

4 Antoni Alster, Władysław Gomułka, Romana Granas, Jan Izydorczyk, Franciszek 
Jóźwiak, Witold Konopka, Kazimierz Legomski, Feliks Lorek, Roman Nowak, Szymon Zacha-
riasz i Włodzimierz Zawadzki, a także absolwent „wojskówki” Władysław Wicha i absolwent 
KUMNZ Stanisław Radkiewicz. Ponadto Mikołaj Orechwa był na tzw. aspiranturze. 

5 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), MSW — dopływy, 1055, kursy komunistyczne 
w Rosji; B. Lazitch, op. cit., s. 246–247.
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ukończenie pełnego kursu Leninówki uznawano za równoznaczne z ukoń- 
czeniem szkoły wyższej w Polsce6. 

W Moskwie działał także Komunistyczny Uniwersytet Mniejszości Naro-
dowych Zachodu (KUMNZ), składający się z 13 sektorów grupujących różne 
narodowości zamieszkujące zachodnią część Związku Sowieckiego i kraje 
sąsiednie. Polacy stanowili jeden z najliczniejszych sektorów. Dwuletnią 
naukę w KUNMZ zaliczyło sześć interesujących nas osób (Celina Budzyńska, 
Julian Kole, Stanisław Radkiewicz, Roman Romkowski, Jan Zabawski, 
Stanisław Zawadzki)7. Ludwika Jankowska i Mieczysław Mietkowski ukoń-
czyli natomiast trzyletnie studia w Instytucie Czerwonej Profesury przy KC 
WKP(b), przygotowującym kadry dla innych szkół partyjnych. Aleksander 
Kowalski odbył z kolei sześciomiesięczny kurs w szkole Komunistycznej 
Międzynarodówki Młodzieży, Maria Kamińska zaś ponad roczne kursy mark-
sizmu-leninizmu przy KC WKP(b)8. 

Wyselekcjonowani działacze (Eugeniusz Kuszko, Artur Ritter-Jastrzębski, 
Władysław Wicha, Aleksander Zawadzki) kształcili się w rocznej szkole 
wojskowo-politycznej Kominternu (tzw. wojskówce). Przygotowywano tam 
kadry aktywistów przeznaczonych do prowadzenia działalności szpiegowskiej 
i wywrotowej w wojsku „burżuazyjnym” oraz organizowania w przyszłości 
„rewolucyjnej armii”9. Odpowiednie przeszkolenie wojskowe przechodzi-
li również wszyscy słuchacze Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej10. 
Dwóch słuchaczy KUNMZ (R. Romkowskiego i S. Zawadzkiego) skiero-
wano na specjalne kursy polityczne Armii Czerwonej11; W. Komar ukończył 
podobną szkołę przy IV Zarządzie Sztabu Generalnego Armii Czerwonej 

 6 Dz.U. z 1950 r. Nr 25, poz. 227. Dzięki temu wykształcenie wyższe mógł podawać 
w swojej ankiecie Zenon Nowak, z zawodu górnik po kilku klasach szkoły powszechnej. Zob. 
AAN, Biuro Spraw Kadrowych (dalej: BSK) PZPR, 237/XXIII-898, akta personalne Z. No-
waka. 

 7 Barwny opis KUNMZ zob. C. Budzyńska, Strzępy rodzinnej sagi, Warszawa 1997, 
s. 222–231.

 8 Ustalenia autora na podstawie analizy teczek personalnych. 
 9 W trakcie sześciomiesięcznego kursu komuniści poznawali tam różne typy nowocze-

snej broni, techniki posługiwania się materiałami wybuchowymi i metody sabotażu. Ponadto 
szkolili się w kierowaniu samochodem, motocyklem i lokomotywą; W. Wicha, Wspomnienia, 
„Archiwum Ruchu Robotniczego” 11, 1988, s. 420–421.

10 Napisał o tym w swoich wspomnieniach Władysław Gomułka; zob. W. Gomułka, Pa-
miętniki, t. 1, Warszawa 1994, s. 427.

11 W świetle relacji Zambrowskiego zostali zwerbowani przez wywiad sowiecki; R. Zam- 
browski, Wspomnienia, t. 1, Warszawa 1977 (mps w posiadaniu Antoniego Zambrowskiego), 
s. 47. 
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(czyli wywiadzie wojskowym — tzw. razwiedupr), następnie przez dwa lata 
pracował w sztabie sowieckiego wywiadu wojskowego w Mińsku12. 

Kilku absolwentów szkół kominternowskich pozostało w nich na pewien 
czas w charakterze tzw. aspirantów (A. Zawadzki, R. Nowak) lub wykładowców 
(J. Izydorczyk, S. Staszewski). Wykładowcami w szkołach Kominternu byli 
także doświadczeni działacze KPP: Tadeusz Daniszewski, Józef Kowalczyk 
i Leon Kasman (w latach 1934–1936 zastępca kierownika polskiego sektora 
w Leninówce). Edwarda Orłowska pełniła zaś funkcję zastępcy kierownika 
szkoły partyjnej KPZB w Mińsku. Trzy osoby zostały zatrudnione w sowiec-
kich placówkach naukowych: Ostap Dłuski w Instytucie Gospodarki i Polityki 
Światowej w Moskwie, Celina Budzyńska w Międzynarodowym Instytucie 
Agrarnym, Ludwika Jankowska w Akademii Nauk BSRS w Mińsku13. 

Dwunastu interesujących nas polskich komunistów zatrudniono na etacie 
Kominternu i Czerwonej Międzynarodówki Związków Zawodowych — Profin- 
ternu (B. Bierut, T. Daniszewski, O. Dłuski, Franciszek Fiedler, J. Izydorczyk, 
L. Jankowska, M. Kamińska, J. Kowalczyk, R. Nowak, Władysław Wolski) lub 
Komunistycznej Międzynarodówki Młodzieży — KIM (W. Komar, W. Zam-
browski). W większości pracowali w charakterze referentów do spraw pol-
skich; Kowalczyk i Wolski w redakcji polskojęzycznej „Trybuny Radzieckiej”, 
Fiedler jako sekretarz redakcji teoretycznego organu KPP „Nowy Przegląd”. 
Z kolei Zambrowski dwukrotnie był przedstawicielem KZMP w KIM, a Komar 
— sekretarzem Wydziału Wojskowego KIM, po czym przez półtora roku 
(1931–1932) z ramienia Moskwy kierował Wydziałem Wojskowym komuni-
stycznej młodzieżówki w Niemczech. 

Najbardziej zagadkowy jest rzeczywisty charakter pracy Bolesława Bieruta 
jako instruktora w aparacie Kominternu w latach 1930–1932. W tym miej-
scu w pisanych przez niego życiorysach pojawiają się luki i niedomówienia. 
W zasadzie wiadomo tylko tyle, że był emisariuszem Kominternu w Austrii, 
Czechosłowacji i Bułgarii14. Z krótkiego sprawozdania Bieruta, zachowa- 
nego w jego teczce personalnej w Moskwie, wynika, iż z ramienia tzw. Bał- 
kańskiego Lendersekretariatu Kominternu zajmował się również przeglą-
dem kadr partyjnych (czyli „czystką”) w Rumunii, Grecji i Jugosławii15. 
Prawdopodobnie już wtedy podjął współpracę z NKWD.

12 AAN, BSK PZPR, 237/XXIII-628, akta personalne Wacława Komara; Rosyjskie Pań-
stwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej (dalej: RGASPI) archiwum Kominternu, 
f. 495, op. 252, d. 4109, akta personalne Wacława Komara, życiorys, k. 19–20.

13 Ustalenia autora na podstawie danych biograficznych.
14 J. Eisler, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 

2014, s. 43–44. 
15 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 70, akta personalne Bolesława Bieruta, k. 48–49. 
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Nietypowe były też sowieckie epizody trzech innych, w przyszłości waż-
nych, działaczy KPP: Stanisława Radkiewicza, Juliana Tokarskiego i Hilarego 
Minca. Pierwszy z nich po ukończeniu KUMNZ w 1924 r. pracował przez 
rok jako sekretarz ds. polskich w obwodowym komitecie Komsomołu w Ka- 
mieńcu Podolskim16; J. Tokarski w latach 1932–1935 był sekretarzem rejono-
wego komitetu WKP(b) w Czelabińsku; z kolei Hilary Minc pracował przez 
rok we Wszechzwiązkowym Syndykacie Tekstylnym w Moskwie. 

Prawdziwą próbą charakteru dla słuchaczy Międzynarodowej Szkoły 
Leninowskiej były tzw. roboty praktyczne w terenie, na które przeznaczano 
letnie okresy wakacyjne oraz kilka ostatnich miesięcy pobytu w szkole, już 
po zakończeniu kursu teoretycznego. Polegały one głównie na pracy w par-
tyjnych komórkach fabrycznych i komitetach rejonowych WKP(b), a także na 
czynnym udziale w akcji kolektywizacji wsi17. We wspomnieniach Romana 
Zambrowskiego możemy znaleźć opisy takich praktyk w fabryce oraz wyjaz-
dów na wieś z brygadami ściągającymi od chłopów dostawy obowiązkowe 
czy grupami prowadzącymi akcję „rozkułaczania” i zakładania kołchozów18. 
Istotnym doświadczeniem dla kapepowców przebywających w ZSRS były 
również kilkakrotne tzw. czystki partyjne, czyli okresowe „samooczyszcze-
nie” partii z wszelkiego rodzaju „niegodnych elementów” w ramach kampanii 
sprawdzenia kadr („prowierki”). Efektem czystek miało być zdyscyplino-
wanie członków partii, zarówno pod względem postaw politycznych, jak 
i w życiu codziennym. Oznaczało to milowy krok na drodze do ukształtowa-
nia „partii monolitu”19. 

Odrębną kwestią są problemy z określeniem swojej tożsamości narodo-
wej przez niektórych komunistów. Dotyczy to w szczególności działaczy, 
którzy przebywali w Związku Sowieckim nawet przez kilkanaście lat. Dwie 
osoby rozpoczynały swoją karierę partyjną w „ojczyźnie światowego proleta-
riatu”, a potem zostały przerzucone do Polski. Franciszek Mazur — funkcjo-
nariusz WKP(b) na Ukrainie Sowieckiej — wychowywał się w zukrainizo-
wanej rodzinie katolickiej na Podolu. Jeszcze w latach trzydziestych podawał 
narodowość ukraińską, a język polski znał słabo20. Po ukończeniu studiów 

16 http://historia.org.pl/2013/11/12/stanislaw-radkiewicz-wszechwladny-szef-bezpieki-
czy-figurant/ (dostęp: 31.12.2017).

17 AAN, MSW — dopływy, 1055, kursy komunistyczne w Rosji, k. 2.
18 Zob. opublikowany fragment wspomnień R. Zambrowskiego w: M. Szumiło, Wspo-

mnienia Romana Zambrowskiego z Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w Moskwie (1929–
1931), „Komunizm. System — Ludzie — Dokumentacja” 2012, nr 1, s. 199–200, 207–208, 
http://komunizm.net.pl/wp-content/uploads/08.pdf. 

19 B. Studer, B. Unfried, Stalinskije partijnije kadry. Praktyka identyifkacji i diskursij 
w Sowietskom Sojuzie 1930-ch gg., Moskwa 2011, s. 75.

20 AAN, Komunistyczna Partia Polski, sygn. 158/I-6, t. 16, ankiety delegatów na VI zjazd 
KPP w 1932 r., k. 47–48.
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prawniczych pełnił funkcję prezesa Sądu Najwyższego USRR (1926–1928), 
a następnie naczelnika departamentu w Ludowym Komisariacie Oświaty 
USRR. W 1930 r. decyzją Kominternu został wysłany na „robotę partyjną” do 
Polski21. Drugą taką osobą była Regina Kapłan-Kobryńska, która w 1914 r. — 
w wieku 6 lat — wyjechała z rodzicami z Łodzi do Moskwy. Od 1923 r. pra-
cowała tam w aparacie Komsomołu. Po ukończeniu szkoły KPZB w Mińsku, 
w 1932 r., oddelegowano ją na Kresy wschodnie Rzeczypospolitej  W ankie-
tach partyjnych deklarowała narodowość żydowską, lecz w rubryce „język 
ojczysty” podawała rosyjski i polski. Analogicznie określała się wspominana 
już Ludwika Jankowska22. 

Poddawani „obróbce ideologicznej” polscy komuniści czuli się przede 
wszystkim internacjonalistami i często „ludźmi sowieckimi”. Wszyscy funk-
cjonariusze KPP jako „zawodowi rewolucjoniści” musieli myśleć i postępo-
wać zgodnie z „linią Kominternu”. Będąc „wierzącymi” komunistami, mieli 
nabożny stosunek do Związku Sowieckiego jako „ojczyzny międzynarodowego 
proletariatu”. Nie bez przyczyny Moskwę w partyjnym slangu nazywano  
„Mekką”. Ten sowiecki quasi-patriotyzm był głęboko zakorzeniony we wszy- 
stkich partiach komunistycznych23. Władysław Gomułka w swoich pamiętni-
kach zanotował: „KPP za nadrzędny cel swojej działalności uważała zawsze 
wychowanie swoich członków w duchu bezgranicznej wierności i bezwzględ-
nego zaufania do Związku Radzieckiego”24. 

Siedmiu działaczy KPP zostało aresztowanych w ZSRS w ramach czystek 
stalinowskich w latach 1935–1937. W lutym 1939 r. po przejściu granicy 
polsko-sowieckiej zatrzymano także Jana Zabawskiego. W 1940 r. dołączył 
do nich Franciszek Mazur, skazany na 5 lat obozu za „propagandę antyso-
wiecką”, tzn. niewłaściwą ocenę trockizmu25. Zygmunta Modzelewskiego, 
Juliana Tokarskiego i Władysława Wolskiego zwolniono w latach 1940–1941.  
J. Zabawski, F. Mazur, C. Budzyńska, L. Jankowska, J. Kowalczyk i S. Sta-
szewski wyszli z obozów dopiero w 1945 r., w rezultacie zabiegów i inter-
wencji B. Bieruta, który na gwałt potrzebował wówczas doświadczonych kadr 
partyjnych. W latach 1939–1941 w łagrach przebywali również Teodor Duda 
i Marian Minor, zatrzymani podczas nielegalnego przekraczania granicy nie-
miecko-sowieckiej. Doświadczenia obozowe nie zachwiały bynajmniej wiarą 

21 AAN, BSK PZPR, sygn. 237/XXIII-717, akta personalne Franciszka Mazura. 
22 AAN, BSK PZPR, sygn. 237/XXIII-876, akta personalne Ludwiki Jankowskiej; AAN, 

CK PZPR, sygn. CK 1690, akta personalne Reginy Kapłan-Kobryńskiej.
23 J. Holzer, Jedyna ojczyzna proletariatu — ZSRR: w dobrym i złym to jest mój kraj, [w:] 

Komunizm: ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 12–13.
24 W. Gomułka, op. cit., s. 336.
25 AAN, BSK PZPR, sygn. 237/XXIII-717, akta personalne Franciszka Mazura. 
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tych ludzi w komunizm. Po wyjściu na wolność nadal służyli partii i gorliwie 
uczestniczyli w instalowaniu systemu stalinowskiego w Polsce. 

Po 17 września 1939 r. większość kapepowców niemal instynktownie kie-
rowała się na wschód, z entuzjazmem wychodząc na spotkanie Armii Czer- 
wonej. Swój stosunek do nowej władzy pokazali dobitnie już w pierwszych 
tygodniach po agresji sowieckiej, tworząc bojówki atakujące żołnierzy WP, 
komitety rewolucyjne i gwardie robotnicze, a następnie uczestnicząc jako 
agitatorzy w farsie wyborczej 22 października 1939 r. („wyborach” do 
zgromadzeń ludowych Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy) oraz 
w kampanii propagandowej na rzecz formalnego przyłączenia ziem wschod-
nich II Rzeczypospolitej do ZSRS26. W sumie na wschód udało się ponad 
150 interesujących nas osób, podczas gdy tylko 34 pozostały na terenie oku-
pacji niemieckiej27. 

Początkowo terenowe władze sowieckie chętnie korzystały z pomocy pol-
skich komunistów, nie zawsze sprawdzając ich przeszłość. Roman Zambrowski 
został zatrudniony w grupie operacyjnej NKWD w Baranowiczach, Aleksander 
Banulewicz — w Oszmianie, Józef Różański zaś — w powiecie kostopolskim 
na Wołyniu. Tadeusz Daniszewski i Romana Granas pracowali w więzieniach 
NKWD we Lwowie, Juliusz Burgin w Zarządzie NKWD 4 armii sowieckiej 
w Kobryniu. Wszyscy pełnili funkcję tłumaczy. Pomagali w „rozpracowywa-
niu” przejętych archiwów polskiej policji, ustalając nazwiska konfidentów 
działających na łonie organizacji komunistycznych. Ponadto uczestniczyli 
w przesłuchaniach aresztowanych „elementów kontrrewolucyjnych”28. Po 
kilku tygodniach przesunięto ich jednak do pracy cywilnej, z wyjątkiem 
Różańskiego, który ciesząc się najwidoczniej większym zaufaniem, praco-
wał aż do 1941 r. przy obozach jeńców polskich na Ukrainie29. Stanisław 
Wolański był natomiast naczelnikiem więzienia NKWD w Drohobyczu, pod-
czas gdy Michał Drzewiecki, Jan Jabłoński, Stanisław Kujda i Czesław 
Rydalski służyli w organach milicji. 

26 P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2003, 
s. 60–61.

27 Kilkunastu przyszłych członków elity PPR/PZPR spędziło okres II wojny światowej na 
terenie Europy Zachodniej, przeważnie w okupowanej Francji. 

28 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 121, akta personalne Romana Zambrowskiego, t. 2, autobio-
grafia, 4 listopada 1939 r., k. 45–46. 

29 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 51, akta personalne T. Daniszewskiego, informacja, 3 sty-
cznia 1943 r., k. 63; d. 6777, akta personalne J. Burgina, autobiografia, 11 kwietnia 1940 r., 
k. 121; d, 121, t. 2, akta personalne R. Zambrowskiego, autobiografia, 4 listopada 1939 r., k. 45; 
AAN, CK PZPR, CK XX/6490, akta personalne R. Granas; AIPN, 0193/7094, akta personalne 
J. Różańskiego, życiorys Różańskiego, 7 listopada 1944 r., k. 6; R. Zambrowski, Wspomnienia, 
t. 2, Warszawa 1977 s. 25–26. 
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Wskazane przypadki to jednak sytuacje wyjątkowe. Ogólnie władze sowiec-
kie odnosiły się do członków rozwiązanej KPP z nieufnością i podejrzliwością. 
Na początku października 1939 r. Komintern skierował do NKWD dwa spisy, 
obejmujące ok. 500 nazwisk osób podejrzanych o rzekomą „prowokację” 
w autonomicznych sekcjach KPP, KZPB i KZPU „w związku z przeniknięciem 
do ich kierownictwa wrogiej agentury”30. Byłych członków KPP jako element 
niepewny zamierzano przyjmować do WKP(b) indywidualnie i stopniowo, po 
uprzedniej weryfikacji. Nie zaliczano im stażu partyjnego w KPP, co oznaczało 
obowiązek odbycia dwu–trzyletniego stażu kandydackiego31. 

Większość byłych funkcjonariuszy i aktywistów KPP skupiała się w dwóch 
dużych ośrodkach — Lwowie i Białymstoku. Pozostali rozproszyli się po 
mniejszych miastach i miasteczkach na Kresach i w Galicji Wschodniej. 
Niektórzy powrócili w rodzinne strony (np. Mateusz Oks do Łucka, a Stanisław 
Radkiewicz do Kosowa Poleskiego). Powierzano im z reguły niższe stanowi-
ska kierownicze w administracji terenowej i fabrycznej oraz w związkach 
zawodowych. Część pracowała w charakterze nauczycieli, inspektorów szkol-
nych (jak Władysław Bieńkowski, Radkiewicz i Zambrowski) lub dyrektorów 
szkół (np. Wilhelm Billig w Łunińcu). Niektórzy zostali jednak czasowo zmu-
szeni do pracy fizycznej, np. Aleksander Kowalski jako ślusarz przy naprawie 
wagonów, a Zenon Kliszko w miejskim zakładzie remontowym we Lwowie. 
Kilku kontynuowało studia na lwowskich uczelniach (Zygmunt Kratko, Artur 
Starewicz, Zygfryd Sznek, Walenty Titkow). Natomiast Romana Granas, 
Wiktor Grosz, Karol Kuryluk i Marian Naszkowski znaleźli się w wyselek-
cjonowanej grupie publicystów zatrudnionych w redakcji polskojęzycznego 
„Czerwonego Sztandaru”. Tadeusz Daniszewski był natomiast redaktorem 
naczelnym wydawnictw polskich Państwowego Wydawnictwa Literackiego 
w Językach Obcych. Wpływowe stanowisko przez kilka miesięcy pełnił rów-
nież Jerzy Borejsza — dyrektor Ossolineum we Lwowie32. 

Dla wielu kapepowców poważnym problemem okazała się prowadzona od 
grudnia 1939 r. przymusowa paszportyzacja, czyli akcja nadawania obywa-
telstwa sowieckiego. Komuniści chętnie przyjmowali obywatelstwo ZSRS,  
ale większości tzw. bieżeńców (uciekinierów z ziem okupowanych przez 
Niemców) wydawano paszporty z odpowiednimi adnotacjami (paragra-
fy 11 i 39), zabraniającymi przebywania w większych miastach i w stuki-
lometrowej strefie przygranicznej. Toteż część szeregowych członków KPP 
wywieziono w głąb ZSRS w ramach deportacji w czerwcu 1940 r. Wcześniej, 

30 R. Nazarewicz, Komintern a lewica polska. Wybrane problemy, Warszawa 2008, s. 94.
31 Wspomnienia Wandy Wasilewskiej, „Archiwum Ruchu Robotniczego” 7, 1982, s. 364–365.
32 Na temat roli J. Borejszy w Ossolineum zob. E. Krasucki, Międzynarodowy komunista. 

Jerzy Borejsza, biografia polityczna, Warszawa 2009, s. 70–71.
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na przełomie 1939 i 1940 r., ok. 600 polskich komunistów wyjechało dobro-
wolnie (aby uniknąć przymusowej deportacji) do dużych ośrodków przemy-
słowych w głębi imperium, m.in. Magnitogorska, Czelabińska i Donbasu, 
gdzie pracowali jako robotnicy w fabrykach i kopalniach33. Wśród nich 
byli m.in. Karol Bąkowski, Antoni Kuligowski, Zenon Nowak i Władysław 
Matwin. W grudniu 1939 r. Hilary Minc wyjechał natomiast do Samarkandy, 
gdzie został wykładowcą tamtejszych uczelni. Bolesław Bierut znalazł się 
w Darnicy pod Kijowem jako komendant internatu w kombinacie budowla-
nym. Dopiero tuż przed atakiem Niemiec, 20 maja 1941 r., przeniósł się do 
Białegostoku. 

Strukturą skupiającą i rejestrującą byłych członków KPP, KPZB i KPZU  
były terenowe oddziały Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolu-
cjonistom. Po weryfikacji byli oni przyjmowani w szeregi MOPR jako byli  
więźniowie polityczni, względnie osoby „prześladowane przez reżim faszy-
stowski w Polsce”. Instytucja ta załatwiała im pracę i udzielała pomocy 
materialnej. W styczniu 1940 r. postanowiono przeznaczyć na ten cel w sumie 
600 tys. rubli34. W Białymstoku przewodniczącą Komitetu Obwodowego 
MOPR była Regina Kapłan-Kobryńska. We Lwowie funkcję wiceprzewod-
niczącego pełnił Władysław Kruczek, sekretarza zaś — Julia Brystygier. 
Nielicznych kapepowców skierowano „na robotę specjalną” do Generalnego 
Gubernatorstwa po zwerbowaniu przez sowiecki wywiad, m.in. Ignacego 
Logę-Sowińskiego i Mieczysława Moczara35. O próbie werbunku do pracy 
wywiadowczej wspominał W. Gomułka36. 

Większość polskich komunistów czekała na zmianę polityki sowieckiej 
i przyjęcie do WKP(b), ponawiając od czasu do czasu prośby o szybsze 
rozwiązanie ich sprawy. Listy kierowano od Wydziału Kadr Kominternu. 
W odpowiedzi żądano od nich pisania szczegółowych autobiografii oraz opinii 
o towarzyszach znanych z działalności w partii. W ten sposób gromadzono licz-
ne obciążające ich fakty i podejrzenia. Wielu działaczy nie miało oporów przed 
pisaniem donosów, które zachowały się w teczkach personalnych ich kolegów. 
Latem 1940 r. pojawiły się pierwsze symptomy zmiany stosunku władz sowiec-
kich i Kominternu do polskich komunistów. Georgi Dymitrow 30 lipca polecił 
zbadać sytuację byłych członków KPP oraz uregulować położenie materialne 

33 Pismo Dymitrowa Malenkowu otnositielno deportacji bywszych polskich kommunistow 
i politzakluczenych ot 30 ijulia 1940 r., [w:] Komintern i wtoraja mirowaja wojna, cz. 1, red. 
N. Sebiediewa, M. Nasinskij, Moskwa 1998, s. 398–401. 

34 GARF, f. R-8265, op. 1, d. 131, protokół posiedzenia Prezydium CK MOPR, 3 stycznia 
1940 r., k. 83.

35 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 46, akta personalne I. Logi-Sowińskiego, informacja, 
12 maja 1944 r., k. 6–7. 

36 W. Gomułka, op. cit., t. 2, s. 64. 
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tych „uczciwych i oddanych towarzyszy”, których należało zaliczyć do rezerwy 
kadrowej „niezbędnej dla przyszłej działalności”37.

W sierpniu 1940 r. sporządzono wykaz byłych członków KPP i KZMP 
przewidzianych do wykorzystania w „pracy społeczno-politycznej”. Umiesz-
czono w nim 73 działaczy przebywających w Białymstoku, 23 ze Lwowa,  
11 z Brześcia oraz 22 z innych miejscowości na Białorusi i Ukrainie. Na liście 
tej znalazło się 29 przyszłych członków elity: Marian Baryła, Jakub Berman, 
Bolesław Bierut, Julia Brystygier, Juliusz Burgin, Maria Eiger (Kamińska), 
Natan (Anatol) Fejgin, Władysław Gomułka, Romana Granas, Wiktor Grosz, 
Regina Kapłan-Kobryńska, Leon Kasman, Aleksander Kowalski, Józef Krat- 
ko, Kazimierz Legomski, Wacław Lewikowski, Ignacy Loga-Sowiński, Feliks  
Lorek, Władysław Nieśmiałek, Zenon Nowak, Edward Ochab, Mieczysław 
Popiel, Jakub Prawin, Stanisław Radkiewicz, Czesław Skoniecki, Michał 
Sokołowski, Stefan Wierbłowski, Szymon Zachariasz i Aleksander Zawadz- 
ki38. 31 sierpnia Dymitrow podjął decyzję o skierowaniu grupy zweryfi-
kowanych polskich komunistów do rocznej szkoły politycznej Kominternu 
w Nagornoje (później w Puszkino)39. 

Zmianę nastawienia Sowietów do kapepowców w historiografii PRL przy-
pisywano interwencjom Wandy Wasilewskiej u Stalina. W rzeczywistości 
ich główną przyczyną była sytuacja geopolityczna. Po klęsce Francji Stalin 
szykował się bowiem do wojny z Niemcami i zainstalowania komunizmu 
w całej Polsce40. 

W listopadzie 1940 r. Biuro Polityczne KC KP(b)U stwierdziło, że w pierw- 
szych miesiącach władzy sowieckiej miały miejsce liczne przypadki nie-
właściwego traktowania byłych członków KPP, którym odmawiano nawet 
przydzielenia pracy. Postanowiono zobowiązać komitety partyjne do zlikwi-
dowania tych „błędów” i nakazano, aby 
lepszych z nich, politycznie sprawdzonych, którzy swoją pracą wykazali oddanie władzy so-
wieckiej, w szerszym stopniu przyciągać do działalności społecznej, wysuwać na pracę w in-
stytucjach gospodarczych i radach terenowych41. 

37 Pismo Dymitrowa Malenkowu…, s. 398–401. 
38 RGASPI, f. 495, op. 125, d. 68, spisok bywszych czlienow KPP i KSMP, sierpień 1940 r., 

k. 3–8.
39 W Nagornoje znaleźli się m.in. B. Mołojec, M. Nowotko, Anastazy Kowalczyk i Roman 

Śliwa; R. Nazarewicz, Od KPP do PPR (1938–1942). Kryzys polskiego ruchu komunistycznego 
w świetle dokumentów międzynarodówki komunistycznej, [w:] Tragedia Komunistycznej Partii 
Polskiej, red. J. Maciszewski, Warszawa 1989, s. 180.

40 A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 21.
41 Postanowlienie Politbiuro CK KP(b)U o faktach nieprawilnogo otnoszenia k bywszym 

czlenom komunisticzeskoj partii Polszy, 2 XI 1940, [w:] Politiczeskoje rukowodstwo Ukrainy 
1938–1989, red. W. Wasiliew, Moskwa 2006, s. 74. 

WSW 21.indb   72 2018-04-04   10:59:00

Wrocławskie Studia Wschodnie 21, 2017
© for this edition by CNS



  Moskiewskie korzenie komunistycznej elity władzy w Polsce 73

W drugiej połowie 1940 r. rzeczywiście znacznie poprawił się status spo- 
łeczny kapepowców. Zaczęto im powierzać nieco bardziej eksponowane 
i odpowiedzialne stanowiska w lokalnym aparacie administracyjnym i gospo-
darczym. S. Jędrychowski został przewodniczącym Komisji Planowania 
Miejskiego Komitetu Wykonawczego (gorispołkomu) w Wilnie i zarazem 
deputowanym do Rady Najwyższej Litewskiej SRS; M. Oks wszedł w skład 
Komitetu Wykonawczego Wołyńskiej Rady Obwodowej. Kilkunastu zasiada-
ło w radach miejskich; kilku pełniło funkcje dyrektorów mniejszych przed-
siębiorstw, np. drukarni (A. Alster), zakładów włókienniczych (Aleksander 
Burski) i fabryki mebli (Z. Nowak)42. Większość wciąż pozostawała na niż-
szych stanowiskach kierowniczych, np. Gomułka był naczelnikiem wydziału 
w fabryce wyrobów papierniczych. Jednocześnie poprawił się status działaczy 
zmuszonych wcześniej do pracy fizycznej, np. A. Kowalski został zastępcą 
dyrektora zakładów odlewniczych we Lwowie, Kliszko zaś — pracownikiem 
oświatowym w tamtejszej spółdzielni krawieckiej.

Od października 1940 r. w Mińsku ukazywał się „Sztandar Wolności”. 
W jego redakcji zatrudniono m.in. Juliusza Burgina, Wilhelma Billiga, Ro- 
mualda Gadomskiego, Czesława Skonieckiego i Stefana Wierbłowskiego43. 
W marcu 1941 r. do tej grupy dołączył Jakub Berman, wcześniej kierownik 
Domu Nauczyciela i nieetatowy agitator w Białymstoku. 

Ponieważ kwestia przyjęcia w szeregi WKP(b) pozostawała nierozwią-
zana, próbowano ją przyspieszyć. W lutym 1941 r. w mieszkaniu Ochaba 
we Lwowie zebrało się 15 polskich komunistów z Alfredem Lampe na czele 
i wystosowało list do Stalina w tej sprawie. Wśród podpisanych byli L. Bor- 
kowicz, W. Grosz, A. Kowalski, J. Olszewski i J. Prawin44. 

Indywidualne selektywne przyjmowanie niektórych działaczy do partii 
odbywało się faktycznie od jesieni 1940 r.; np. w lutym 1941 r. „partbilet” 
otrzymał Tadeusz Daniszewski45. Jednak dopiero w marcu 1941 r. podję-
to formalną decyzję o trybie przyjmowania do WKP(b) byłych członków 
KPP, KPZB i KPZU z uwzględnieniem im stażu partyjnego sprzed 1938 r.46 
W. Gomułka, L. Kasman i A. Kowalski jeździli razem po odbiór legitymacji 

42 Ustalenia autora ma podstawie danych biograficznych członków elity PPR. 
43 B. Bernacki, „Najostrzejsze narzędzie naszej partii…” Okupacja sowiecka północno-

-wschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej (1939–1941) w świetle polskojęzycznej prasy 
„gadzinowej”, Toruń 2009, s. 39–50. 

44 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 5588, akta personalne Witolda Kolskiego, list Kolskiego 
do Gulajewa, luty 1941 r., k. 226–227. Wanda Wasilewska w swoich wspomnieniach błędnie 
datowała to spotkanie na luty 1940 r.; zob. Wspomnienia Wandy Wasilewskiej, s. 362–363.

45 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 51, akta personalne T. Daniszewskiego, informacja, 3 stycz- 
nia 1943 r., k. 63. 

46 Politbiuro CK RKP(b)–WKP(b). Powiestki dnia zasiedanij, t. 3. 1940–1952, red. G. Adi-
biekow, K. Andierson, Moskwa 2001, s. 170.
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partyjnych do Kijowa w kwietniu 1941 r. Na Białorusi ten proces zdecydo-
wanie się opóźniał. Dopiero 13 czerwca 1941 r. Biuro Polityczne KP(b)B 
przychyliło się do wniosku specjalnie powołanej komisji i przywróciło prawa 
członków partii pierwszym 46 osobom47. 

Tylko niektórzy z interesujących nas komunistów zdołali odebrać legity-
mację WKP(b) przed wybuchem wojny z Niemcami (oprócz wymienionych 
byli to m.in. Bolesław Bierut i Franciszek Jóźwiak). W przypadku części 
działaczy wysuwano poważne zastrzeżenia; np. sprawa przyjęcia Romana 
Zambrowskiego w poczet członków WKP(b) nie została rozstrzygnięta 
z powodu ciążących na nim od 1936 r. zarzutów o „odchylenie prawicowo-
-nacjonalistyczne” i działalność frakcyjną, a także oskarżeń o „prowoka-
torstwo” i związki z trockistami, wysuniętych przez jego byłych towarzy-
szy z KZMP — Bolesława Mołojca i Juliusza Burgina48. W sprawie Julii 
Brystygier kierownictwo KP(b)U 29 kwietnia 1941 r. postanowiło wstrzymać 
podjęcie decyzji ze względu na konieczność wyjaśnienia „niektórych momen-
tów w jej działalności w KPZU”. Chodziło o czasowe (półroczne) usunięcie 
jej z partii w 1934 r., rzekomą przynależność do partii syjonistycznej oraz 
ukrywanie trockistowskich poglądów jej brata i pierwszego męża49.

Po ataku Niemiec 22 czerwca 1941 r. 39 działaczy przebywających na 
zachodnich rubieżach ZSRS nie zdążyło ewakuować się na wschód. Pięciu 
z nich dostało się do niewoli niemieckiej, a 23 osoby włączyły się aktywnie 
w tworzenie podziemnych struktur Polskiej Partii Robotniczej. Większość 
polskich komunistów zdołała uciec w głąb Związku Sowieckiego. Wybuch 
wojny wywołał zwiększone zainteresowanie nimi ze strony Kominternu. Już 
23 czerwca sporządzono wykaz „polskich towarzyszy rekomendowanych do 
wykorzystania w pracy literackiej i tłumaczeniowej”, liczący 26 nazwisk. 
Na liście tej obok pracowników Kominternu — Zofii Dzierżyńskiej i jej 
syna Jana — znaleźli się także m.in. Jakub Prawin, Romana Granas, Stefan 
Wierbłowski, Wiktor Grosz, Mieczysław Mietkowski, Bolesław Bierut, Józef 
Kratko, Wacław Lewikowski i Hilary Minc. W ciągu kilku miesięcy powsta-
ły kolejne listy działaczy przewidywanych do ewentualnego wykorzystania, 
liczące w sumie 313 osób50. 

47 W. Bonusiak, Aparat okupacyjny na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 
1939–1941, [w:] Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej po 17 września 1939, 
red. A. Sudoł, Bydgoszcz 1998, s. 127.

48 M. Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej 
w Polsce, Warszawa 2014, s. 132.

49 AAN, BSK PZPR, 237/XXIII-771, akta personalne Julii Brystygier, k. 15, 17–18. 
50 RGASPI, f. 495, op. 125, d. 68, spiski bywszych czlenow KPP i KSMP, nachodiwszych-

sia w SSSR i anmiecziennych dla ispolzowania na politiczeskoj i wojennoj rabotie, k. 9–96.
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Po podpisaniu układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 r. wybranych akty-
wistów kierowano bowiem do formującej się armii gen. Andersa z zadaniem 
prowadzenia pracy wywiadowczej i agitacyjnej. Do grudnia 1941 r. wysłano 
w sumie 81 osób. Część z nich nie została przyjęta, część po pewnym czasie 
zdekonspirowano i zwolniono z wojska, inni (m.in. Witold Konopka, Jan 
Trusz i Stanisław Zawadzki) zostali wycofani przez Komintern w okresie 
ewakuacji armii do Iranu. Czterech przyszłych członków elity PPR/PZPR 
podążyło jednak w szeregach Wojska Polskiego na Bliski Wschód: Romuald 
Gadomski, Jan Kowarz, Czesław Rydalski i Stanisław Szymański. Pierwszy 
z nich został następnie zdekonspirowany i wydalony na terenie Palestyny, 
natomiast pozostali trzej przeszli cały szlak bojowy II Korpusu Polskiego 
we Włoszech. Powrócili do kraju w latach 1945–1946. Podsumowujący całą 
akcję funkcjonariusze Kominternu doszli do wniosku, że popełnili wiele błę-
dów. Nie zachowali należytej konspiracji, a przede wszystkim wysyłali zbyt 
wielu Żydów, ponieważ większość „lepszych towarzyszy polskiej narodowo-
ści” pozostała na terenach okupowanych przez Niemców51. 

Latem 1941 r. większość ewakuowanych kapepowców rozproszyła się po 
bezkresnych obszarach imperium. Pracowali fizycznie w fabrykach i kołcho-
zach, jako niższa kadra kierownicza lub w charakterze nauczycieli w lokal-
nych szkołach. Tylko nieliczni pełnili funkcje urzędnicze lub wykładali na 
uczelniach (np. Hilary Minc i Adam Schaff w Samarkandzie). Część z nich 
wcielono do Armii Czerwonej, lecz po kilku miesiącach „zapadników” (tj. 
byłych obywateli polskich) wycofywano ze służby frontowej, rozbrojono 
i wcielono do batalionów budowlanych (strojbatów)52. Niemal wszyscy żyli 
w dość skromnych warunkach. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się 
osoby ciężko chore i mające na utrzymaniu małe dzieci. Nadzór i opiekę 
nad polskimi komunistami sprawował Leon Kasman — jedyny kapepowiec 
zatrudniony na etacie instruktora w Wydziale Kadr Kominternu. Napływały 
do niego liczne prośby i skargi z całego Związku Sowieckiego. Na jego 
wniosek terenowe oddziały MOPR wypłacały z reguły jednorazowe zasiłki 
w wysokości kilkuset rubli. Największą troską otaczano rodziny towarzyszy 
posłanych do armii Andersa i pozostających w dyspozycji Kominternu53. 

Interesującym przykładem stosunku kierownictwa Kominternu do wybra-
nych polskich komunistów był casus Aleksandra Zawadzkiego. Po ewakuacji 

51 RGASPI, f. 495, op. 125, d. 90, meldunki, notatki i relacje byłych członków KPP 
i więźniów politycznych dotyczące armii Polskiej w ZSRR, 19 listopada 1941–3 października 
1942 r., k. 1–94.

52 A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 
1939–1941, Łódź 1998, s. 407–408.

53 GARF, CK MOPR, f. R-8265, op. 4, d. 125, pierepiska CK MOPR z otdiełom kadrow 
Komintierna, 1942.
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z Pińska latem 1941 r. chory na reumatyzm serca Zawadzki pracował w urzę-
dzie rejonowym w obwodzie stalingradzkim. Wydział Kadr Kominternu 
zwrócił się wówczas do CK MOPR o pełne zabezpieczenie materialne Za- 
wadzkiego i jego żony, gdyż „po wyleczeniu będzie on wykorzystany w pracy 
po naszej linii”. W sierpniu 1942 r. wojenkomat wcielił Zawadzkiego do 
strojbatu, co wywołało natychmiastową reakcję Kominternu. W tej sprawie 
interweniował sam Georgi Dymitrow, domagając się demobilizacji w celu 
zachowania go przy życiu „dla partii”. Argumentował, iż Zawadzki to „jeden 
z niewielu przebywających w ZSRS aktywistów KPP polskiej narodowości”. 
Jako „politycznie rozwiniętego i cennego towarzysza” zaliczono go do rezer-
wy partii54. 

Komentarze związane ze sprawą komunistów żydowskich posłanych do 
armii Andersa oraz uwaga Dymitrowa o Zawadzkim jako „aktywiście pol-
skiej narodowości” wskazują na jeden z większych problemów Kominternu. 
Sowieci musieli mianowicie zwrócić uwagę na wyraźną nadreprezentację 
osób pochodzenia żydowskiego w gronie kapepowców ewakuowanych w głąb 
ZSRS. Świadczyły o tym wspomniane wykazy działaczy KPP i KZMP. 
Na sporządzanych listach przy każdej pozycji odnotowywano narodowość 
(według kryteriów sowieckich). Wśród 313 osób znalazło się 75 Polaków, 
8 Ukraińców, 3 Białorusinów, 3 Rosjan i aż 224 Żydów55. Takie proporcje 
nie mogły być uważane za korzystne w kontekście planów zainstalowania 
nowej władzy w Polsce. W jakimś stopniu musiano się liczyć z negatywnym 
odbiorem społecznym, utrwalającym stereotyp „żydokomuny”. 

Z grona polskich komunistów już jesienią 1941 r. wyselekcjonowano 
kilka grup zaufanych towarzyszy. Pierwszą z nich stanowili pracownicy 
nadającej w języku polskim radiostacji im. T. Kościuszki i polskiej redakcji 
Wydawnictwa Literatury w Językach Obcych, m.in. W. Billig, R. Granas, 
W. Grosz, Stefan Jędrychowski, Regina Kapłan-Kobryńska, Wacław Lewi-
kowski, M. Naszkowski i Józef Olszewski. W połowie 1942 r. dołączyli do 
nich P. Hoffman, H. Minc, E. Ochab i R. Werfel. 5 maja 1942 r. wznowiono 
wydawanie „Nowych Widnokręgów”, jedynego wówczas czasopisma w języ-
ku polskim. Formalnym redaktorem naczelnym była Wanda Wasilewska, 
która większość czasu poświęcała jednak swoim obowiązkom w Zarządzie 
Politycznym Frontu Południowo-Zachodniego. Faktycznym szefem pisma 
był sekretarz redakcji — Alfred Lampe. Pod jego kierunkiem pracowali m.in. 
S. Jędrychowski, H. Minc, R. Werfel i Jerzy Putrament. „Nowe Widnokręgi” 

54 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 55, akta personalne A. Zawadzkiego, korespondencja 
w sprawie Zawadzkiego, sierpień 1941–grudzień 1942 r., k. 56–63.

55 RGASPI, f. 495, op. 125, d. 68, spiski bywszych czlenow KPP i KSMP, nachodiwszych-
sia w SSSR i namieczennych dla ispolzowania na politiczeskoj i wojennoj rabotie, k. 9–96.
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odgrywały rolę głównego czynnika integrującego środowisko polskich komu-
nistów w ZSRS. Do redakcji napływały liczne listy z całego terenu56. 

Inną grupę wyróżnionych tworzyli oficerowie zarządów politycznych 
poszczególnych frontów Armii Czerwonej: Borkowicz, Borejsza, Daniszewski, 
Finkelsztejn, Grosz, Kobryńska, Mietkowski i Prawin. 

Kolejne skupisko polskiego aktywu to słuchacze szkoły Kominternu w Kusznarenkowie 
koło Ufy, w której kierownikiem polskiej grupy był Jakub Berman. W tzw. pierwszej grupie ini-
cjatywnej, zrzuconej do kraju w nocy z 27 na 28 grudnia 1941 r., znalazł się Czesław Skoniecki. 
Pracował on następnie na rzecz wywiadu sowieckiego. W 1942 r., w drugiej grupie inicjatyw-
nej, przerzucono na teren okupacji niemieckiej A. Kowalskiego, zaś w 1943 r. — Wacława 
Rózgę i Pawła Wojasa. Szkołę w Kusznarenkowie ukończyli także Antoni Alster i Mieczysław 
Popiel, lecz z ich przerzutu zrezygnowano57. 

Już w 1941 r. jako wywiadowca sowiecki został zrzucony na terenie Polski 
Stanisław Kujda, który wkrótce potem wpadł do niewoli niemieckiej. W sierp-
niu 1942 r. grupę kilku polskich komunistów, m.in. Stanisława Kiryluka, 
Mieczysława Lesza, Mariana Naszkowskiego i Jerzego Siedleckiego, skiero-
wano na kursy wywiadowczo-dywersyjne w oddziałach specjalnych NKWD. 
Kiryluk i Lesz zostali następnie przerzuceni do Generalnego Gubernatorstwa. 
Kiryluk prowadził działalność wywiadowczą w kontakcie z Arturem Ritterem-
-Jastrzębskim — reichsdeutschem pracującym jednocześnie dla Gestapo 
i służb sowieckich58. Z wysłania Naszkowskiego i Siedleckiego zrezygno-
wano59. Kursy w szkołach NKWD w Kujbyszewie i miejscowości Gorki 
ukończyli przyszli „bezpieczniacy”: Stefan Antosiewicz, Józef Czaplicki, 
Teodor Duda, Julian Konar, Józef Kratko i Konrad Świetlik. Leon Ajzen-
-Andrzejewski był tam natomiast wykładowcą60. Antosiewicz i Czaplicki 
znaleźli się w sowieckim oddziałach partyzanckich (grupach specjalnych 
NKWD) na terenie Białorusi i Ukrainy, podobnie jak Roman Romkowski, 
Kazimierz Petrusewicz i Władysław Wolski. W czerwcu 1943 r. na Polesie 
wysłano pracownika Kominternu — L. Kasmana, który w styczniu 1944 r. 

56 S. Jędrychowski, „Nowe Widnokręgi”. Ze wspomnień, cz. 2, „Kwartalnik Historii Prasy 
Polskiej” 1980, nr 3, s. 122.

57 Na temat szkoły w Kusznarenkowie i roli Bermana zob. A. Sobór-Świderska, Jakub 
Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009, s. 65–76. 

58 AAN, zbiór akt działaczy, 8114, akta osobowe S. Kiryluka, podt. 1, k. 6; CK PZPR, CK 
XX/18748, akta personalne M. Lesza.

59 Naszkowski twierdził, że nie przerzucono go do kraju, ponieważ był „zbyt znany w te-
renie i podobny do Żyda”; AAN, Centralna Kartoteka PZPR, CK 8060, akta personalne M. Na-
szkowskiego, życiorys, 22 kwietnia 1944 r., k. 13. 

60 Na temat tych kursów zob. S. Poleszak, „Pomoc” sowiecka przy tworzeniu komuni-
stycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 11, 2010, 
s. 81–88; M. Korkuć, „Kujbyszewiacy” — awangarda UB, „Arcana” 2002, nr 46–47. 
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przeszedł z własnym oddziałem partyzanckim na Lubelszczyznę z zadaniem 
nawiązania kontaktu z kierownictwem PPR61. 

Sytuacja większości działaczy, rozproszonych na bezkresnych obszarach 
Związku Sowieckiego, zmieniła się wiosną 1943 r. wraz z powstaniem Związku 
Patriotów Polskich i utworzeniem 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Już 
w pierwszej grupie organizatorów jednostki, która przybyła do Sielc nad Oką 
14 maja 1943 r., oprócz dowódcy dywizji płk. Zygmunta Berlinga i ppłk. Leona 
Bukojemskiego, znalazło się siedmiu byłych działaczy KPP. Ich zadaniem 
było sformowanie aparatu oświatowego (dopiero w październiku nazwanego 
zgodnie z faktami aparatem polityczno-wychowawczym). Zastępcą dowódcy 
dywizji do spraw oświatowych został mjr Włodzimierz Sokorski. Na czele 
Wydziału Oświatowego 1 DP stanął początkowo mjr Hilary Minc, funkcję 
jego zastępcy pełnił por. Jerzy Putrament, zaś lektora dywizji — kpt. Zygmunt 
Modzelewski62. 

W drugiej połowie maja i na początku czerwca 1943 r. do dywizji 
skierowano kilkudziesięciu polskich komunistów. W sierpniu dołączyli do 
nich „dąbrowszczacy” (uczestnicy wojny domowej w Hiszpanii) uwolnieni 
z obozów internowania w Algierii (m.in. Juliusz Hibner i Eugeniusz Szyr). 
W sumie korpus oficerów oświatowych 1 Dywizji liczył 181 osób. Wśród 
nich znalazło się 74 byłych członków KPP, w tym 39 pochodzenia żydow-
skiego63. Po sformowaniu innych jednostek, na dzień 1 stycznia 1944 r., 
w całym 1 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS było 333 oficerów 
polityczno-wychowawczych, z których połowę (ok. 160–170 osób) stanowili 
przedwojenni komuniści. Narodowość polską deklarowało 273 oficerów, 
58 żydowską i 2 ukraińską64. 

W sumie do elity PPR/PZPR po wojnie weszło 62 kapepowców służących 
jako „politrucy” w WP. Komuniści mieli z reguły wyższe stopnie wojskowe 
(od podporucznika wzwyż) i obejmowali stanowiska na wyższych szczeblach 
dowodzenia. Tworzyli twardy trzon aparatu oświatowego, a zarazem warstwę 
rekrutacyjną przyszłej elity władzy w Polsce. W sierpniu 1943 r. funkcje 

61 O działalności Kasmana zob. jego wywiad udzielony Teresie Torańskiej w: eadem, Oni, 
Warszawa 2004, s. 460–481. 

62 F. Zbiniewicz, Armia Polska w ZSRR. Studia nad problematyką pracy politycznej, War-
szawa 1963, s. 44–45; W. Honkisz, W pierwszym szeregu: formowanie, kształcenie i działanie 
korpusu oficerów polityczno-wychowawczych, maj 1943 — maj 1945, Warszawa 1984, s. 43. 

63 I. Blum, O składzie socjalno-demograficznym Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, „Wojsko-
wy Przegląd Historyczny” 1963, nr 2, s. 72–76. Według obliczeń Klemensa Nussbauma w cza-
sie bitwy pod Lenino (12 października 1943 r.) w 1 Dywizji było 161 oficerów polityczno-wy-
chowawczych, a wśród nich 60 Żydów; zob. K. Nussbaum, Jews in the Kościuszko Division 
and First Polish Army, [w:] Jews in Eastern Poland and the USSR 1939–46, red. N. Davies, 
A. Polonsky, Basingstoke 1991, s. 194.

64 W. Honkisz, op. cit., s. 57–58.
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zastępcy dowódcy 1 Korpusu ds. polityczno-wychowawczych 1 Korpusu 
PSZ w ZSRS objął Włodzimierz Sokorski. W 1 Dywizji im. T. Kościuszki 
analogiczne stanowisko przejął po nim Jakub Prawin. Po odsunięciu Sokor- 
skiego w styczniu 1944 r. zastępcą dowódcy 1 Korpusu, następnie Armii 
Polskiej w ZSRS, a od lipca 1944 r. Naczelnego Dowódcy WP ds. politycz-
no-wychowawczych był Aleksander Zawadzki. W marcu 1945 r. na tym 
ostatnim stanowisku zastąpił go „krajowiec” Marian Spychalski. Zarządem 
Polityczno--Wychowawczym Armii Polskiej kierowali kolejno Mieczysław 
Mietkowski i Roman Zambrowski. Funkcję zastępcy dowódcy 1 Armii WP 
ds. polityczno-wychowawczych pełnił jesienią 1944 r. Edward Ochab, nato-
miast identyczne stanowisko w 2 Armii WP przypadło w udziale Edmundowi 
Pszczółkowskiemu. Pierwszym zaś szefem Głównego Zarządu Polityczno- 
-Wychowawczego WP w październiku 1944 r. został Wiktor Grosz. 

Oprócz komunistów na oficerów oświatowych wysuwano również bez-
partyjnych oraz byłych członków innych ugrupowań: socjalistów, ludowców, 
a nawet endeków i piłsudczyków. Wyłuskiwano osoby, które przewartościo-
wały swoje poglądy polityczne, ulegając głoszonym przez Związek Patriotów 
Polskich hasłom „frontu jedności narodowej”65. W ten sposób w gronie „poli-
truków” znalazło się sześciu przyszłych członków elity — przedstawiciele 
pokolenia wojennego: Piotr Jaroszewicz, Mikołaj Krupski, Stefan Kuhl, Józef 
Niedźwiedzki i Jan Śliwiński oraz socjalista Stefan Matuszewski. 

Najbardziej zadziwiającą karierę zrobił Piotr Jaroszewicz (1909–1992) 
— kierownik szkoły powszechnej, członek ZNP i przez pewien czas także 
Legionu Młodych; w 1939 r. zadeklarował współpracę z okupantem, obej-
mując posadę kierownika sowieckiej „dziesięciolatki” na Polesiu. W czerwcu 
1940 r. został jednak zesłany w okolice Archangielska. Służbę w WP rozpo-
czął w sierpniu 1943 r. od stopnia szeregowego, a w październiku 1944 r. był 
już podpułkownikiem i zastępcą dowódcy 1 Armii WP ds. polityczno-wycho-
wawczych66. Szybkie awanse, a przede wszystkim późniejsza znamienita 
kariera w elicie rządowej i partyjnej, rodzą uzasadnione podejrzenia co do 
jego powiązań z sowieckimi służbami specjalnymi.

Z komunizmem po 1939 r. związali się też niektórzy mieszkańcy Kresów 
i Galicji Wschodniej, wcześniej niezaangażowani politycznie. Elektromonter 
z Wilna Witold Sienkiewicz (1920–1990) wstąpił do Komsomołu w 1940 r. 
Karol Więckowski (1917–1991) pracował pod okupacją sowiecką w archi-
wum państwowym we Lwowie. Obydwaj w 1941 r. zostali zmobilizowani 
do Armii Czerwonej, a następnie skierowani na półroczne kursy dywersyjne 
w szkołach specjalnych NKWD. Sienkiewicz w lipcu 1942 r. wylądował na 

65 F. Zbiniewicz, op. cit., s. 55–56.
66 J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990, t. 2, Toruń 

2010, s. 72–75.
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czele grupy dywersyjnej pod Wilnem. Po ponownym zainstalowaniu wła-
dzy sowieckiej od 1944 r. był instruktorem Wydziału Agitacji i Propagandy 
KC KP(b) Litwy. Natomiast Więckowskiego przerzucono w 1943 r. do od- 
działu partyzanckiego na Polesie. Potem działał w okolicach Białegostoku 
i Wyszkowa, by latem 1944 r. wziąć udział w powstaniu warszawskim jako 
kapitan AL. Z kolei aplikant adwokacki z Kołomyi Henryk Holder (1914–
1980) już w 1939 r. podjął pracę w prokuraturze sowieckiej jako sędzia 
śledczy. Po ukończeniu oficerskiej szkoły piechoty w 1942 r. służył w Armii 
Czerwonej. W sierpniu 1943 r. został skierowany do 2 Dywizji Piechoty WP 
na stanowisko oficera śledczego67.

28 członków analizowanej elity objęło w latach 1943–1944 różne stano-
wiska w Zarządzie Głównym i oddziałach terenowych Związku Patriotów 
Polskich (ZPP). W pierwszym Prezydium Zarządu Głównego ZPP, oprócz 
przewodniczącej Wandy Wasilewskiej, zasiadali Stefan Jędrychowski, 
Stanisław Skrzeszewski i Włodzimierz Sokorski (a ponadto bezpartyjny Zyg- 
munt Berling). Na początku 1944 r. Sokorskiego zastąpili Jerzy Sztachelski 
i Aleksander Zawadzki. Funkcję sekretarza generalnego ZPP pełniła Julia 
Brystygierowa, a potem J. Sztachelski. Brystygierowa kierowała równocze-
śnie kluczowym Wydziałem Organizacyjnym, wywierając ogromny wpływ 
na politykę kadrową w ZPP68. 

W styczniu 1944 r. Stalin postanowił utworzyć Centralne Biuro Ko- 
munistów Polski (CBKP) — ośrodek koordynujący działalność polskich 
komunistów w Związku Sowieckim69. W piśmie do Mołotowa z 18 stycznia 
1944 r. G. Dymitrow zaproponował utworzenie pięcioosobowego Biura, 
w składzie: Jakub Berman, Stanisław Radkiewicz, Karol Świerczewski, 
Wanda Wasilewska i Aleksander Zawadzki. Podkreślił, że po dokonaniu 
przeglądu „kadr polskiego pochodzenia” lepszych kandydatur nie znalazł. 
Postulował także formalny wybór CBKP na specjalnym zebraniu polskich 
komunistów. Na to zebranie zamierzano wezwać w sumie 22 osoby. Oprócz 
pięciu wskazanych kandydatów do Biura mieli tam się znaleźć: oficerowie 
polityczni 1 Korpusu: Juliusz Hibner, M. Mietkowski, H. Minc, E. Ochab, 
K. Witaszewski, R. Zambrowski; działacze ZPP: Julia Brystygier, Stanisław 
Skrzeszewski, Bronisław Spychaj, Eugeniusz Szyr; pracownicy Kominternu 
oraz polskich redakcji i radia: J. Borejsza, T. Daniszewski, Zofia Dzierżyń-

67 AIPN, 01224/878, akta rozpracowania Henryka Holdera, życiorys Holdera, 6 lutego 
1948 r., k. 5.

68 I. Jałoszyński, Niektóre problemy dotyczące powstania i struktury organizacyjnej ZPP 
w ZSRR, [w:] Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej, t. 6, 
Warszawa 1962, s. 161, 170. 

69 Okoliczności utworzenia CBKP omówiono szerzej w: A. Sobór-Świderska, op. cit., 
s. 93–107.
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ska, R. Granas, W. Lewikowski, Salomon Natanson (Józef Kowalski), Józef 
Szpecht (Olszewski)70. Ze zwołania narady zrezygnowano, ponieważ CBKP 
miało być strukturą tajną. Umieszczonych na powyższej liście działaczy 
możemy traktować jako elitę polskich komunistów w ZSRS. W tym momen-
cie dokonano już bowiem wstępnej selekcji kadr przygotowywanych do 
rządzenia Polską. Z wyjątkiem Dzierżyńskiej i Wasilewskiej, które pozostały 
w Związku Sowieckim, pozostałych 20 działaczy odgrywało później istotną 
rolę w elicie PPR i PZPR: siedem osób zasiadało w Biurze Politycznym, 
siedem zajmowało wysokie stanowiska w „bezpiece” i wojsku, pięć pełniło 
funkcje kierowników lub zastępców kierowników wydziałów KC, a jedna  
(S. Skrzeszewski) — stanowisko ministra i ambasadora71. 

Centralne Biuro Komunistów Polski zebrało się po raz pierwszy 2 lute-
go 1944 r. Dokonano wówczas podziału pracy między pięciu jego człon-
ków. Formalnie przewodniczącym CBKP został A. Zawadzki, od 23 stycz-
nia 1944 r. zastępca dowódcy 1 Korpusu do spraw polityczno-wychowaw-
czych72. W rzeczywistości przez większość czasu przebywał on, podobnie 
jak Świerczewski, w wojsku. W. Wasilewska koncentrowała się na pracy 
w ZPP. Radkiewiczowi powierzono przygotowywanie kadr partyjnych i par-
tyzanckich, pracami zaś całego CBKP kierował de facto J. Berman73. Na 
pierwszym posiedzeniu powołano również czterech pełnomocników CBKP: 
Stefana Wierbłowskiego — w placówkach propagandowych, Romana 
Zambrowskiego — w 1 Korpusie, Julię Brystygier — w aparacie ZPP, 
Hilarego Minca — do przygotowania projektów przemian społeczno-eko-
nomicznych. Na wniosek R. Zambrowskiego i A. Zawadzkiego mieli być 
następnie mianowani pełnomocnicy dywizyjni i pułkowi74. W sumie powo-
łano ok. 30 mężów zaufania, tworzących razem tzw. czołowy aktyw partyjny 
aparatu politycznego 1 Korpusu75.

Komintern starał się zachować decydujący wpływ także na obsadę kierow-
niczą Polskiej Partii Robotniczej, utworzonej w styczniu 1942 r. w Warszawie 
według reguł ustalonych w Moskwie. Tak zwana pierwsza grupa inicjatywna, 
przeszkolona w rocznej szkole politycznej w Puszkino, była gotowa do odlotu 
już we wrześniu 1941 r. Wypadek samolotu, w którym zginął Jan Turlejski, 
opóźnił akcję o kilka miesięcy. Ostatecznie na przełomie 1941 i 1942 r. prze-

70 RGASPI, f. 82, op. 2, d. 1287, pismo Dymitrowa do Mołotowa, 18 stycznia 1944 r., 
k. 145–146.

71 Ustalenia autora na podstawie analizy życiorysów wymienionych działaczy.
72 Powstała paradoksalna sytuacja, albowiem Zawadzki jako zastępca Berlinga był jedno-

cześnie jego zwierzchnikiem politycznym jako szef CBKP. 
73 A. Sobór-Świderska, op. cit., s. 110–111.
74 AAN, Centralne Biuro Komunistów Polski (dalej: CBKP), 248/1, protokół nr 1 posiedze-

nia CBKP, 2 lutego 1944 r., k. 1.
75 F. Zbiniewicz, op. cit., s. 177.
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rzucono do okupowanego kraju 11 osób na czele z wyznaczoną trójką kie-
rowniczą: Marcelim Nowotką, Pawłem Finderem i Bolesławem Mołojcem. 
Druga, wyszkolona w Kusznarenkowie, ośmioosobowa grupa aktywistów 
pod przewodnictwem Małgorzaty Fornalskiej76 odleciała 20 maja 1942 r. 
W późniejszym okresie, w 1943 r., wysłano m.in. Wacława Rózgę i Pawła 
Wojasa. Wiosną 1944 r. na czele grup dywersyjnych przerzucono przez linię 
frontu równiez kilku „politruków” (przyszłych dyrektorów departamentów 
MBP): Teodora Dudę, Hipolita Duliasza, Juliana Konara i Józefa Kratko. 

Za ludzi wyznaczonych w Moskwie należy uznać jeszcze dwóch człon-
ków ścisłego kierownictwa PPR. Pierwszy z nich — Franciszek Jóźwiak — 
w czerwcu 1941 r. pozostał w rejonie Kowla w sowieckim oddziale partyzanc-
kim. W marcu 1942 r. został wysłany „na robotę do kraju”. Prawdopodobnie 
utrzymywał kontakty z wywiadem sowieckim77. Z kolei Bolesław Bierut do 
lipca 1943 r. w niewyjaśnionej do dziś roli pracował w niemieckim urzędzie 
w Mińsku. W kominternowskiej notatce na jego temat z 13 maja 1944 r. zapi-
sano: „[d]anych o Bierucie od początku wojny ojczyźnianej u nas nie ma”78. 
Informacja ta świadczy o tym, że Bierut nie działał w Mińsku z ramienia 
Kominternu. Wszystko wskazuje więc na to, że pracował „po linii wywiadu”. 
W sierpniu 1943 r. przy pomocy sowieckiej partyzantki został ściągnięty do 
Warszawy. Po bratobójczej śmierci dwóch kolejnych sekretarzy general-
nych PPR Nowotki i Mołojca brakowało bowiem zaufanych i sprawdzonych 
„towarzyszy”79.

Wobec szczupłości przerzuconych kadr do elity kierowniczej podziem-
nej PPR od początku wchodzili również działacze, którzy wcześniej orga-
nizowali oddolnie luźne komunistyczne grupy konspiracyjne. Wśród nich 
byli ludzie, którzy w 1940 r. wykazali się niesubordynacją i samowolnie 
powrócili ze Lwowa do Generalnego Gubernatorstwa: Albrecht, Spychalski 
i Zawadzki80. Kolejne wsypy i aresztowania zdziesiątkowały grupę działaczy 
przysłanych przez Komintern. Z grona 19 członków dwóch grup inicja-
tywnych wojnę przeżyły tylko cztery osoby: Aleksander Kowalski, Maria 
Rutkiewicz, Jadwiga Ludwińska i Czesław Skoniecki. Co ciekawe, spośród 
nich tylko A. Kowalski należał do elity powojennej PPR. Wspominana 
już radiotelegrafistka M. Rutkiewicz była jedynie zaufaną sekretarką Biura 

76 R. Nazarewicz, Komintern a lewica polska…, s. 128–132. 
77 AAN, KC PPR, 295/XXI-14, notatka dla Wydziału Personalnego KC, b.d., k. 1; P. Gon-

tarczyk, op. cit., s. 100.
78 Zob. Polska-ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty WKP(b) 1944–1949, oprac. 

G.A. Bordiugow et al., s. 59–61. 
79 J. Eisler, op. cit., s. 53–55. 
80 Albrecht do aresztowania przez Gestapo 15 sierpnia 1942 r. był sekretarzem Komitetu 

Warszawskiego PPR. Po nim tę funkcję objął ściągnięty z Podkarpacia Władysław Gomułka. 

WSW 21.indb   82 2018-04-04   10:59:00

Wrocławskie Studia Wschodnie 21, 2017
© for this edition by CNS



  Moskiewskie korzenie komunistycznej elity władzy w Polsce 83

Politycznego, J. Ludwińska zaś — III sekretarzem KW PPR w Katowicach. 
C. Skoniecki redagował drugoplanowy periodyk „Chłopska Droga”; dopiero 
w 1957 r. awansował na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk81. 

W rezultacie ciągłych przetasowań personalnych Komintern nie mógł spra- 
wować pełnej kontroli nad kadrami PPR. Stanowiska kierownicze obejmowa-
li działacze KPP z drugiego szeregu, którzy od 1939 r. przebywali na terenie 
kraju (jak Hilary Chełchowski i Józef Kalinowski) lub też w 1941 r. pozostali 
na tyłach frontu wschodniego. Do tych ostatnich należał Gomułka, który 
w listopadzie 1943 r. bez wiedzy Moskwy został sekretarzem generalnym 
PPR. Do ostatniego składu „trójki kierowniczej”, czyli Sekretariatu KC PPR, 
poza nim wchodzili Bierut i Jóźwiak82. Do grona członków KC PPR należeli 
ponadto H. Chełchowski, A. Kowalski, I. Loga-Sowiński i M. Spychalski. 
Sześciu kapepowców, przyszłych członków elity PPR/PZPR, pracowało 
w Centralnej Redakcji, Centralnej Technice oraz redakcjach partyjnych orga-
nów prasowych83, pięciu pełniło funkcje sekretarzy komitetów obwodo-
wych84, czterech — mniejszych komitetów okręgowych85. W sztabie GL-AL, 
poza Jóźwiakiem i Spychalskim, zasiadali: Michał Rola-Żymierski (współ-
pracujący z wywiadem sowieckim) i Jerzy Fonkowicz, obwodami AL zaś 
dowodzili Grzegorz Korczyński (lubelskim) i Mieczysław Moczar (kielec-
kim). Inni zajmowali w większości niższe stanowiska w aparacie PPR, na 
poziomie sekretarzy komitetów dzielnicowych i powiatowych, lub dowodzili 
oddziałami partyzanckimi. 

W tworzącej się od lata 1944 r. elicie władzy „Polski Ludowej” przeważali 
przybysze ze Związku Sowieckiego („emigranci”), głównie oficerowie poli-
tyczni WP i działacze ZPP. W latach 1944–1948 „Krajowcy” z podziemnej 
PPR stanowili w elicie zdecydowaną mniejszość (27,8%), przy czym byli 
nierównomiernie rozmieszczeni w poszczególnych segmentach elity. Wśród 
I sekretarzy KW stanowili oni prawie połowę (45%)86, w centralnym apara-
cie partyjnym — 31%, w elicie zaś aparatu bezpieczeństwa już tylko jedną 

81 A. Kochański, Skoniecki Czesław (1905–1964), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 38, 
z. 157, Warszawa-Kraków 1998, s. 245–247.

82 Na koniec lipca 1944 r., przed opuszczeniem Warszawy przez członków Sekretariatu 
KC, mianowano „zastępczą trójkę kierowniczą” w składzie: Zenon Kliszko, Aleksander Ko-
walski, Helena Kozłowska.

83 Władysław Bieńkowski, Stanisław Januszewski, Zenon Kliszko, Helena Kozłowska, Je-
rzy Morawski i Maria Turlejska. 

84 Marian Baryła, H. Chełchowski, Izolda Kiryluk-Kowalska, I. Loga-Sowiński i Włodzi-
mierz Zawadzki. 

85 Jerzy Albrecht, Aleksander Burski, Józef Kalinowski, Aleksander Kowalski. 
86 W pierwszym okresie instalowania „władzy ludowej” obsadzili aż 10 z 15 komitetów 

wojewódzkich. Później ich udział stopniowo malał. 
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piątą składu (dokładnie 22,2%), podobnie jak w elicie państwowej (20,7%). 
W dowództwie WP znalazło się zaledwie trzech „krajowców” (Spychalski, 
Zarzycki i Żymierski). 

W elicie PPR i PZPR znalazło się w sumie 88 członków PPR i GL-AL 
z okresu okupacji niemieckiej, w tym 59 przedwojennych komunistów (kape-
powców). Należy jednak pamiętać, iż po 17 września 1939 r. aż 23 z nich 
przebywało na terenie Związku Sowieckiego, lecz nie zdążyli się ewakuować 
latem 1941 r. Potem do kraju przerzucono jeszcze kilku ludzi przeszkolonych 
przez Komintern lub NKWD (Kiryluka, Kowalskiego, Lesza, Skonieckiego, 
Wojasa, Rózgę). Tak więc działacze, którzy przed 1944 r. nie wyjeżdżali do 
Związku Sowieckiego, stanowili niewielką grupę wśród najbardziej wpływo-
wych polskich komunistów. 

Statystycznie rzecz ujmując, w Biurze Politycznym KC PPR do sierp-
nia 1948 r. znajdowało się pięciu przybyszy ze wschodu i trzech działaczy 
wywodzących się z podziemnej PPR, w sekretariacie KC zaś (nie licząc 
Zambrowskiego) układ sił był wyrównany (sześciu „emigrantów” i sześciu 
„krajowców”). W praktyce trudno jednak uznać za „krajowca” Bolesława 
Bieruta, który został ściągnięty z Mińska dopiero w lipcu 1943 r. i nie 
pozostawał w zbyt dobrych relacjach z Gomułką. Przyjacielem Bieruta był 
natomiast Franciszek Jóźwiak, który przedostał się do Warszawy w bliżej 
nieznanych okolicznościach w marcu 1942 r. i prawdopodobnie utrzymywał 
kontakty z wywiadem sowieckim87. Do grudnia 1948 r. przez kierownic-
two PPR przewinęło się w sumie 21 osób, z których aż 11 miało w swoim 
życiorysie pobyt w Związku Sowieckim przed 1939 r. Kolejnych czterech 
(Berman, Ochab, Oks, Jędrychowski) spędziło tam cały okres po 17 wrze-
śnia 1939 r. Troje działaczy (Bieńkowski, Kliszko, Kozłowska) współpra-
cowało z Sowietami na okupowanych terenach II Rzeczypospolitej w latach 
1939–1941. Na tym tle wyjątek stanowiła tylko pozostała trójka: Jerzy 
Albrecht i Marian Spychalski, którzy już na początku 1940 r. na własną rękę 
(bez zgody Kominternu) powrócili ze Lwowa do Warszawy, oraz Hilary 
Chełchowski, który aż do początku 1945 r. przebywał nieprzerwanie na tere-
nie okupacji niemieckiej. 

W literaturze przedmiotu zwraca się często uwagę na różnice między 
„emigrantami” a „krajowcami” w elicie PPR. Rzeczywiście, quasi-patrio-
tyzm sowiecki i internacjonalizm był szczególnie silny u ludzi, którzy prze-
bywali dłużej w Związku Sowieckim i uczyli się w szkołach Kominternu. 
Przesiąkli oni w większym stopniu mentalnością sowiecką, co oznaczało 
pełną dyspozycyjność wobec dyrektyw z Moskwy. Widzimy np. różnicę mię-
dzy Bierutem, który był związany z Kominternem przez kilka lat, a Gomułką, 

87 P. Gontarczyk, op. cit., s. 100, 102–103.
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który odbył tylko skrócony półroczny kurs w Szkole Leninowskiej. Bierut 
chciał bez zastrzeżeń kopiować wzorce sowieckie, podczas gdy Gomułka 
bardziej realistycznie oceniał możliwości szybkiego zastosowania w Polsce 
tych rozwiązań i opowiadał się za wolniejszym tempem zmian; stosunkowo 
często odwoływał się też do symboliki i haseł narodowych88. Były to jednak 
różnice taktyczne, natomiast ideał i cel był ten sam. Spory między frakcjami 
czy grupami w PPR-PZPR nie dotyczyły dogmatów ideowych, lecz jedynie 
tempa wprowadzania zmian i oczywiście kwestii personalnych. 

Obok kierownictwa PPR i centralnego aparatu partyjnego duży udział 
komunistów przeszkolonych w Związku Sowieckim był szczególnie widocz-
ny w elicie aparatu bezpieczeństwa. Minister (Radkiewicz) i wiceministrowie 
(Mietkowski, Romkowski) bezpieczeństwa publicznego byli absolwentami 
szkół kominternowskich. Większością departamentów operacyjnych kiero-
wali kapepowcy, którzy okres wojny spędzili w Związku Sowieckim i służyli 
w aparacie polityczno-wychowawczym WP (w sumie dziesięć osób). Niemal 
wszyscy odbyli przeszkolenie w szkołach NKWD lub na tzw. kursach wywia-
dowczo-dywersyjnych. Józef Różański (dyrektor Departamentu Śledczego) 
miał za sobą służbę w NKWD w latach 1939–1941, Juliusz Burgin — 
pracę w aparacie Kominternu. Szef Departamentu Kadr Mikołaj Orechwa 
został specjalnie oddelegowany do Polski przez kierownictwo WKP(b), Artur 
Ritter-Jastrzębski zaś, który przejął po oficerach NKWD kierownictwo kontr-
wywiadu, był w latach II wojny światowej agentem sowieckiego wywiadu 
w Warszawie. Wydziałem Ochrony Rządu kierowali do końca 1948 r. ofi-
cerowie sowieccy (Włodzimierz Zacharewicz, Stanisław Zasztoft, Stanisław 
Dolecki, Ludwik Sielicki) nieposiadający obywatelstwa polskiego i nienale-
żący do PPR. Sielicki w lutym 1946 r. przejął po Romkowskim kierownictwo 
kontrwywiadu (Departamentu I); następnie dyrektorem tej komórki został 
inny oficer sowiecki — Adam Gajewski. 

Środowisko „krajowców” (oficerów GL-AL) reprezentowało tylko czte-
rech członków elity „bezpieki”: Korczyński i Moczar — pomocnicy mini-
stra, oraz Józef Mrozek i Aleksander Wolski. Moczar miał jednak za sobą 
kurs NKWD odbyty w 1940 r. i pracę wywiadowczą na terenie GG. Szefem 
Departamentu VII (wywiadu) w 1947 r. został natomiast wspominany już 
Wacław Komar, który lata wojny spędził w niemieckim obozie jenieckim. 
Przeszkolenie wywiadowcze w Armii Czerwonej odbył już w latach dwu-
dziestych. Podobnie jak Korczyński, Mrozek i Mietkowski należał do grupy 
„dąbrowszczaków”. 

88 J. Eisler, Zmiany kierownictw partyjnych w PRL, [w:] Władza w PRL. Ludzie i mecha-
nizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011, s. 65.

WSW 21.indb   85 2018-04-04   10:59:01

Wrocławskie Studia Wschodnie 21, 2017
© for this edition by CNS



86 Mirosław Szumiło

Podobnie wyglądała sytuacja w elicie Wojska Polskiego. Oprócz „emi-
grantów” decydującą rolę odgrywali generałowie wywodzący się z Armii 
Czerwonej, będący obywatelami ZSRS przez cały okres międzywojenny. 
Stanowisko wiceministra pełnili Wsiewołod Strażewski (do lutego 1946 r.) 
i Karol Świerczewski (do swojej śmierci w marcu 1947 r.). Szefem Sztabu 
Generalnego był Władysław Korczyc, a dowódcą Wojsk Lądowych (od 1947 r.) 
— Stanisław Popławski. Świerczewski w pierwszej połowie lat trzydziestych 
był komendantem wspomnianej już szkoły wojskowo-politycznej przy pol-
skiej sekcji Kominternu („wojskówki), a następnie w latach 1936–1938 brał 
udział w wojnie domowej w Hiszpanii89. 

Sowieci organizowali aparat represji WP i kierowali nim w pierwszym 
okresie jego funkcjonowania: Piotr Kożuszko jako szef Głównego Zarządu 
Informacji, Jan Mastalerz — Naczelny Prokurator Wojskowy, Ale-
ksander Tarnowski i Aleksander Michniewicz — prezesi Najwyższego 
Sądu Wojskowego. Ponadto w latach 1948–1950 szefem NPW był Antoni 
Skulbaszewski90. W 1949 r. ministrem obrony narodowej został marsza-
łek Konstanty Rokossowski, a w ślad za nim do elity PZPR weszli kolejni 
sowieccy generałowie Jerzy Bordziłowski i Bronisław Półturzycki91. 

Ukształtowana w latach 1944–1948 grupa ludzi o moskiewskich korze-
niach dominowała w elicie władzy do 1956 r. W wyniku przemian paździer-
nikowych kilku musiało odejść (Berman, Jóźwiak, Mazur, Minc), ale wciąż 
w ich rękach pozostawało Biuro Polityczne KC PZPR. Ponadto zajmowali 
kluczowe pozycje w elicie państwowej, m.in. jako wicepremierzy (Piotr 
Jaroszewicz, Stefan Jędrychowski, Zenon Nowak, Eugeniusz Szyr, Julian 
Tokarski). Stosunkowo mniej liczni byli w aparacie partyjnym, aparacie 
bezpieczeństwa i wojsku. Jednakże i tam część z nich pełniła kluczowe funk-
cje (np. podsekretarze stanu w MSW Antoni Alster i Mieczysław Moczar). 
Postępująca w kolejnych latach stopniowa wymiana elity spowodowała, że 
przed upadkiem ekipy Gomułki w grudniu 1970 r. działacze o kapepowskiej 
i sowieckiej przeszłości byli już w zdecydowanej mniejszości. Nadal jednak 
aż dziesięciu z nich zasiadało w kierownictwie PZPR92, wywierając przemoż-

89 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 6904, akta personalne K. Świerczewskiego. 
90 Szerzej na ten temat zob. J. Poksiński, Rola oficerów radzieckich w organach represji 

ludowego Wojska Polskiego w latach 1944–1956, [w:] Elity władzy w Polsce a struktura społeczna 
w latach 1944–1956, red. P. Wójcik, Warszawa 1992, s. 384–398.

91 Odrębny przypadek stanowił Józef Urbanowicz — od urodzenia (w 1916 r.) mieszkaniec 
Łotwy, działacz tamtejszej partii komunistycznej.

92 Władysław Gomułka, Piotr Jaroszewicz, Bolesław Jaszczuk, Stefan Jędrychowski, Zenon 
Kliszko, Władysław Kruczek, Ignacy Loga-Sowiński, Mieczysław Moczar, Marian Spychalski, 
Artur Starewicz. 
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ny wpływ na podejmowane decyzje. Dopiero objęcie rządów przez Edwarda 
Gierka spowodowało, że stery władzy przejęli przedstawiciele młodszych 
pokoleń PZPR, których kariery rozpoczęły się po II wojnie światowej. 

Московские корни коммунистической элиты власти 
в Польше 

Резюме

Статья посвящена московским корням коммунистической элиты, правящей т.н. На- 
родной Польшей после II Мировой воины. Автором предприняты попытки определения 
форм и методов формирования будущих правящих кадров Коммунистическим 
интернационалом и советским аппаратом безопасности, а также представления 
(количественного и качественного) участия этих людей в послевоенной элите власти. 
Понятие «элита власти» здесь понимается как «правящая элита» ПРП и ПОРП, 
в которую, кроме членов руководства партии (Политбюро и Секретариата Центрального 
комитета), следует включить лица, занимающие самые высокие руководящие посты 
в разных секторах аппарата власти на центральном уровне: руководителей отделов ЦК 
ПРП/ПОРП, членов Совета министров и Президиума КРН, а с 1947 г. Государственного 
совета, заместителей министров и директоров департаментов в Министерстве 
общественной безопасности, а затем в МВД, а также членов т.н. Партийного коллектива 
МНО. Учитывались также I секретари Воеводских комитетов ПРП/ПОРП как самые 
главные лица на уровне воеводства.

The Moscow roots of the communist power elite 
in Poland

Summary

In the article the author discusses the Moscow roots of the communist elite which ruled 
the so-called People’s Republic of Poland after the Second World War. He describes the forms 
and methods of preparing future rulers of the country by the Communist International and the 
Soviet security services, as well as the actual (quantitative and qualitative) share of those indi-
viduals in the post-war power elite. The term “power elite” is understood here as the “real elite” 
of the Polish Workers’ Party and Polish United Workers’ Party, to which we should add, in 
addition to the party leadership (Political Bureau and the Secretariat of the Central Committee), 
people holding the highest offices in various segments of the power system on the central level: 
heads of the Party’s Central Committee departments, members of the Council of Ministers and 
Presidium of the National Council, and from 1947 State Council, deputy ministers and heads 
of departments of the Ministry of Public Security and then Ministry of Internal Affairs, as well 
as members of the so-called Party Team at the Ministry of National Defence. The group also 
includes the First Secretaries of the Regional Committees of the Party as the most important 
figures on the regional level.
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