
Paradoks dziejów Komunistycznej Partii Polski polega∏ na
tym, ˝e Stalin by∏ jej g∏ównym mocodawcà, a potem zo-
sta∏ jej oprawcà, nie przestajàc byç dla polskich komuni-
stów niekwestionowanym autorytetem i przywódcà.

Przyj´ta na VII Kongresie Mi´dzynarodówki Komunistycznej (Ko-
minternu) w 1935 roku nowa taktyka propagandowa ruchu komu-
nistycznego zarówno w stosunku do Niemiec, jak i w stosunku do
partii socjaldemokratycznych mia∏a komunistom przysporzyç po-
pularnoÊci. W Polsce nacisk na postulat tworzenia antyfaszystow-
skich frontów ludowych, propagandowe wystàpienia w obronie
pokoju, wykorzystanie wczeÊniej zwalczanych hase∏ odwo∏ujà-
cych si´ do obrony niepodleg∏oÊci mia∏y prze∏amaç izolacj´ KPP
w spo∏eczeƒstwie. 
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KomuniÊci bez
partii, Polska
bez FON

Dokoƒczenie na s. II

Dziś kolejny rozdział z historii polskiego komunizmu, którego
kulminacją był rok 1938: likwidacja KPP pod zarzutem pene-
tracji jej szeregów przez wywiad II Rzeczypospolitej – „prze-
cięcie przy pomocy Kominternu (...) wszystkich macek, który-
mi faszyzm oplątał ruch komunistyczny w Polsce”. W latach
czystek stalinowskich całą elitę kierowniczą partii wymordo-
wano. Zawodowi funkcjonariusze zostali bez środków do ży-
cia, pozbawieni pensji z ZSRS. Mimo iż Stalin, mocodawca
KPP, stał się jej oprawcą, podjęto nieudaną próbę reaktywo-
wania partii – jeszcze wierniejszej wodzowi.
Przypominamy też, z początków PRL, sensacyjną sprawę
FON: przejęcia przez władze komunistyczne zasobów przed-
wojennego Funduszu Obrony Narodowej, daru społeczeństwa
na dozbrojenie armii. Inicjatywę oficerów WP z emigracji, by
zwrócić skarb krajowi, nazwano koniem trojańskim, który miał
posłużyć do dokonania zamachu wojskowego, i oddano ich
pod sąd. Na koniec kartka z kalendarza: sfałszowane referen-
dum ludowe z czerwca 1946 roku.

Dr Maciej Korkuç (IPN Kraków)

KPP – „partia
prze˝arta
prowokacjà”

Wykorzenimy szpiegów i dywersantów – sowiecki plakat propagandowy z 1937 r.
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W drukach KPP socjaldemokraci z PPS przestali byç nazywani „socjalfaszysta-
mi”. Na tej samej zasadzie o Stronnictwie Ludowym przestano pisaç „ludofaszy-
Êci”. KomuniÊci robili w kierunku tych partii zasadniczo bezskuteczne umizgi,
podkreÊlajàc, ˝e poprà „ka˝dy rzàd demokratyczny”. Teraz znikn´∏y has∏a odda-
wania Niemcom ziem „zagarni´tych przez polski imperializm”, a pojawi∏y si´
oskar˝enia pod adresem Rzàdu RP o pomoc dla niemieckich faszystów w zagar-
ni´ciu Gdaƒska. W nowym uj´ciu Zwiàzek Sowiecki mia∏ byç jedynym skutecz-
nym obroƒcà niepodleg∏oÊci Polski przed agresjà Hitlera. JednoczeÊnie nie usta-
wano we w∏àczaniu si´ w ka˝de dzia∏ania, kompanie polityczne czy strajki mogà-
ce os∏abiç polski rzàd. 

Priorytet: Umocniç parti´!

W ramach nowego kursu podczas VI Plenum KC KPP na poczàtku 1936 roku
stwierdzono, ˝e „g∏ównym brakiem partii, os∏abiajàcym jej rol´ w rozwoju wal-
ki mas ludowych, by∏o niezrozumienie w ciàgu szeregu lat znaczenia hase∏ de-
mokratycznych, które po dziÊ dzieƒ nie zosta∏o przezwyci´˝one”. Owocem te-
go Plenum by∏ uwzgl´dniajàcy ju˝ „spraw´ niepodleg∏oÊci narodu polskiego”
manifest KC KPP z marca 1936 roku „Do walki przeciw sanacyjnym ciemi´˝-
com ludu, zdrajcom narodu, pod˝egaczom wojennym!”. Ju˝ wprowadzenie
oskar˝eƒ o zdrad´ narodu by∏o symptomem nowej jakoÊci.

Zaraz po Plenum sekretarz generalny KC KPP Julian Leszczyƒski-Leƒski
szczegó∏owo referowa∏ w Moskwie dzia∏ania partii podj´te w ramach nowej
taktyki. Po zapoznaniu si´ z jego sprawozdaniem w∏adze Kominternu przeka-
za∏y do Biura Politycznego KC KPP wytyczne w sprawie dalszej dzia∏alnoÊci
KPP. Za priorytet uznawano budow´ nowego wizerunku partii i poszerzenie
wp∏ywów w Polsce. Aprobowano ju˝ dokonane zmiany, ale zaznaczono, ˝e
„zwrot organizacji partyjnych dla przeprowadzenia nowych nastawieƒ taktycz-
nych jest o wiele niewystarczajàcy”, poniewa˝ nowe wytyczne w sprawie wy-
korzystania hase∏ niepodleg∏oÊciowych „niedostatecznie jeszcze przenikn´∏y
do codziennej praktyki organizacji”. Uznano tak˝e, ˝e „równie˝ niedostatecz-
nie” jest rozwini´ta dzia∏alnoÊç ukierunkowana na rozszerzenie zaplecza spo-
∏ecznego partii, praca nad przekonaniem „szerokich mas, ˝e KPP jest nosiciel-
kà nie tylko socjalnych, lecz tak˝e i narodowych interesów ludu polskiego”. 

Pochwalono parti´ za dzia∏ania mogàce przysporzyç jej zwolenników,
przede wszystkim za udzia∏ w imprezach i obchodach organizowanych przez
– jeszcze niedawno zaciekle zwalczane – polskie partie lewicowe i centrowe.
Moskwa pochwali∏a komunistów nawet za w∏àczenie si´ w „Âwi´to Czynu
Ch∏opskiego” – organizowane bàdê co bàdê przez Stronnictwo Ludowe 
15 sierpnia, w rocznic´ obrony Polski przed nawa∏à bolszewickà w 1920 roku.
Nakazywano wzmocnienie pozycji i wp∏ywu KPP w zwiàzkach zawodowych,
poszerzenie wp∏ywu na robotników niezorganizowanych. 

Agentura wp∏ywu

Aby utrudniç zwalczanie wp∏ywów komunistycznych, zach´cano do dzia∏aƒ
pó∏jawnych i konspiracyjnych w innych ugrupowaniach. Chodzi∏o o kszta∏to-
wanie nieformalnych, prokomunistycznych kadr wewnàtrz poszczególnych
partii. PodkreÊlano, ˝e nie nale˝y tworzyç jawnych frakcji wspó∏pracujàcych z
komunistami ani dokonywaç roz∏amów. Uznano, ˝e partia b´dzie o wiele bar-
dziej skuteczna, inspirujàc od wewnàtrz poparcie dla komunistycznych hase∏
jednolitofrontowych w silnych, legalnie dzia∏ajàcych ugrupowaniach. W∏aÊnie
„umiej´tne, lecz nieoficjalne wciàganie lewych elementów do czynnej walki”
bez oficjalnego „frakcyjnego ujmowania tych lewych elementów” mia∏o stwo-
rzyç podglebie dla zwi´kszenia popularnoÊci ideologii komunistycznej wÊród
cz∏onków PPS, Stronnictwa Ludowego i innych organizacji. Po wybuchu woj-
ny domowej w Hiszpanii dodatkowo na ca∏ym Êwiecie uruchomiono olbrzymià
akcj´ propagandowà wokó∏ hase∏ „walki o wolnoÊç Hiszpanii”.

A jednak by∏ to ju˝ schy∏ek dwudziestoletniej historii KPP. Partia by∏a inte-
gralnie z∏àczona z moskiewskà centralà. Wszystkie trendy polityki wewn´trznej

w ZSRS znajdowa∏y odbicie w polskiej „kompartii”. Zresztà w Moskwie przeby-
wa∏a stale najwa˝niejsza cz´Êç czo∏owych dzia∏aczy partii. Utrzymano zasad´,
˝e tylko cz´Êç w∏adz partii przebywa w kraju. Reszta znajdowa∏a si´ w ró˝nych
krajach Europy, w których dzia∏a∏y powiàzane z sowieckim wywiadem komin-
ternowskie „punkty ∏àcznoÊci”. Przy tym najcz´Êciej w ZSRS przebywa∏o Biu-
ro Polityczne KC KPP, które „daje pomoc ideologiczno-politycznà i praktycznà
oraz sprawuje ogólnà kontrol´” nad partià.

Mobilizacja przeciw wrogom 

Struktury dzia∏ajàcej w Polsce nielegalnie partii by∏y ÊciÊle uzale˝nione od sowiec-
kich funduszy, decyzji personalnych, organizacyjnych i ideologicznych. Trudno so-
bie wyobraziç, aby móg∏ jà ominàç narastajàcy w ZSRS klimat politycznych czystek.
Zresztà elita partyjnych funkcjonariuszy konsekwentnie dawa∏a dowody ortodoksyj-
nej wiernoÊci ka˝dej decyzji Stalina. Tak˝e uczestniczy∏a w wewnàtrzbolszewickich
kampaniach pot´pienia kolejnych dzia∏aczy mianowanych „wrogami ludu”, „trocki-
stowskimi odszczepieƒcami” i „zdrajcami proletariatu”. Sekretariat Kominternu na
razie chwali∏ KPP „za wykonanie pozytywnej pracy nad kontrolà i oczyszczeniem
szeregów partyjnych i nad skutecznà mobilizacjà partii przeciw obcym, wrogim ele-
mentom i agenturze trockistowskiej”. Mimo ̋ e w 1936 roku w szeregu okr´gów KPP
wymieniono sk∏ady Komitetów Okr´gowych i Dzielnicowych, uwa˝ano za koniecz-
ne pog∏´bienie „oczyszczania” na ni˝szych szczeblach organizacyjnych: „Sekreta-
riat uwa˝a za konieczne
dalsze systematyczne
uprawianie tej pracy,
która jeszcze nie dotar-
∏a do organizacji dzielni-
cowych. Wymaga to
ca∏kowitego oczyszcze-
nia partii od zakapturzo-
nych elementów trocki-
stowskich i dalszej
energicznej walki o izo-
lacj´ kontrrewolucyjne-
go trockizmu w szere-
gach klasy robotniczej.
Nale˝y doprowadziç do
zupe∏nego zmia˝d˝enia
trockizmu w kraju i oto-
czyç trockistowskich
bandytów murem nie-
nawiÊci mas ludowych,
przep´dziç ich z organi-
zacji masowych i zde-
maskowaç jako agentu-
r´ faszyzmu” – pisano w
styczniu 1937 roku. Jednym z efektów tego rodzaju poleceƒ by∏a pos∏usznie wyda-
na ju˝ w lutym 1937 roku Uchwa∏a V Plenum KC KPP „W sprawie procesu 17 zdraj-
ców trockistowskich”.

Wszystkie wytyczne Moskwy Biuro Polityczne KC KPP kierowa∏o do kraju, w lu-
tym 1937 roku znalaz∏y one swój wyraz w uchwa∏ach V Plenum KC KPP. Jednak
mimo sta∏ego poparcia w∏adz KPP dla stalinowskich czystek ju˝ w kilka miesi´cy
póêniej do najwa˝niejszych dzia∏aczy zapuka∏o NKWD. W sierpniu 1937 roku
aresztowany zosta∏ wierny do koƒca stalinowskiej linii sekretarz generalny KPP
Julian Leszczyƒski-Leƒski. Po aresztowaniu cz∏onków Biura Politycznego KC KPP
organ ten faktycznie przesta∏ istnieç. Rozpoczyna∏a si´ wielka fala czystek wÊród
polskich komunistów. 

Samozniszczenie profilaktyczne

Brutalna rozprawa obj´∏a wszystkie Êrodowiska uznane przez stalinowskie kie-

Dr Maciej Korkuç (IPN Kraków)

KPP – „partia prze˝arta prowokacjà”
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4 listopada 1945 r. na W´grzech odby∏y si´ wybory par-
lamentarne, które wygra∏a niekomunistyczna Partia
Drobnych Rolników. W´gierskie wybory sta∏y si´ niebez-
piecznym dla komunistów precedensem mogàcym za-
groziç ich rzàdom w innych krajach europejskich okupo-
wanych przez Sowietów. Zw∏aszcza polscy komuniÊci
wzi´li sobie bardzo do serca pora˝k´ po∏udniowych po-
bratymców. Na mocy porozumieƒ poczdamskich rzàd
w Warszawie zobowiàzany by∏ do zorganizowania w
Polsce jak najszybciej wolnych wyborów do Sejmu. Dla
wszystkich by∏o jasne, ̋ e takie wybory mogà zakoƒczyç
si´ jedynie zwyci´stwem opozycyjnego w stosunku do
komunistów Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanis∏a-
wa Miko∏ajczyka. A wi´c przegranà czerwonych. Skoro
nie mo˝na by∏o zmieniç wrogiego nastawienia wi´kszo-
Êci Polaków do nowej w∏adzy – i to mimo narastajàcego
terroru, cenzury, zmasowanej propagandy – pos∏u˝ono
si´ znanà w totalitarnych systemach politycznych meto-
dà „poprawiania” wyników wyborczych poprzez ich sfa∏-
szowanie. Do rozstrzygni´cia pozostawa∏y sprawy orga-
nizacyjne zwiàzane z datà g∏osowania oraz przyj´ciem
zasad „zabezpieczenia wyborów do polskiego Sejmu
ustawodawczego”. Za prób´ generalnà pos∏u˝y∏o tzw.
referendum ludowe z 30 czerwca 1946 r., przeprowa-
dzone na pó∏ roku przed wyborami sejmowymi. 

Zgodnie z wolà komunistycznej Polskiej Partii Robot-
niczej oraz jej sprzymierzeƒców – Polskiej Partii Socjali-
stycznej, Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokra-
tycznego – skupionych w tzw. Bloku Demokratycznym,
27 kwietnia 1946 r. Krajowa Rada Narodowa uchwali∏a
rzàdowy projekt ustawy „O g∏osowaniu ludowym”. Oby-
watele mieli w nim odpowiedzieç na trzy pytania: 1) Czy
jesteÊ za zniesieniem senatu? 2) Czy chcesz utrwalenia
w przysz∏ej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowa-
dzonego przez reform´ rolnà i unarodowienie podstawo-
wych ga∏́ zi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustro-
jowych uprawnieƒ inicjatywy prywatnej? 3) Czy chcesz
utrwalenia zachodnich granic Paƒstwa Polskiego na Ba∏-
tyku, Odrze i Nysie ¸u˝yckiej? 

G∏osowanie „3 x tak” mia∏o oznaczaç przyzwolenie spo-
∏eczeƒstwa na komunistyczne rzàdy. PSL dla odró˝nienia
sí  od rzàdzàcej wí kszoÊci wezwa∏o do g∏osowania na
„nie” na pierwsze pytanie, choç postulat zniesienia wy˝szej
izby parlamentu by∏ wielokrotnie przed i w czasie wojny
podnoszony przez ludowców. Rzeczywiste wyniki referen-
dum z 30 czerwca nie by∏y zaskoczeniem dla przywódców
PPR. Od kilku tygodni podleg∏y partii aparat bezpieczeƒ-
stwa (UB) przygotowywa∏ sí  do „zabezpieczenia operacyj-
nego” g∏osowania ludowego. Praca bezpieki polega∏a
przede wszystkim na zastraszeniu spo∏eczeƒstwa represja-
mi, przez m.in. aresztowanie wielu dzia∏aczy opozycyjnych,
nawet pos∏ów KRN, pacyfikowanie strajków oraz demon-

stracji patriotycznych, jak np. tej w Krakowie 3 maja, gdzie
milicjanci i ubecy brutalnie st∏umili pokojowà demonstracj́
m∏odzie˝y z okazji Êwí ta narodowego. Dzieƒ wczeÊniej, 
2 maja, si∏y bezpieczeƒstwa przeprowadzi∏y najazd na wieÊ
Wàwolnica w powiecie pu∏awskim, uwa˝anà w okolicy za
sympatyzujàcà z opozycjà. Spalono wówczas 101 domów
mieszkalnych, 196 stodó∏, 121 obór, 120 chlewów i innych
budynków gospodarczych. W p∏omieniach zgin ∏́y dwie
osoby. Tajne bojówki UB i PPR, podszywajàce sí  niekiedy
pod partyzantów, dokonywa∏y skrytobójczych mordów.
Szacuje sí , ˝e w latach 1945-1946 zgin ∏́o ponad 150
cz∏onków PSL, w tym w maju pamí tnego 1946 r. zamor-
dowano co najmniej dwudziestu ludowców.

Apogeum dzia∏aƒ „zabezpieczajàcych” przypad∏o na
czas… po g∏osowaniu. Zgodnie ze ÊciÊle tajnà instrukcjà
ministra bezpieczeƒstwa publicznego Stanis∏awa Radkie-
wicza z 18 czerwca 1946 r. „dla Powiatowych Sztabów
Ochrony G∏osowania Ludowego w sprawie zapewnienia
ochrony dokumentów G∏osowania Ludowego w czasie
transportu ich z obwodów do okr´gów” Êrodki transportu,
którymi przewo˝ono protoko∏y komisji, i ich „ochron´”
przed „bandami reakcyjnego podziemia”, jak to okreÊlano
w urz´dowej korespondencji, oddano aparatowi bezpie-
czeƒstwa. Instrukcja stwierdza∏a: „Po zamkní ciu g∏osowa-
nia, w dniu 30 VI [19]46 r. o godz. 21 Komisje Obwodowe
dokonajà obliczenia g∏osów, sporzàdzà protoko∏y rezulta-
tów g∏osowania, opiecz t́ujà wszystkie dokumenty g∏oso-
wania i z rana 1 VII 46 r. muszà je dostarczyç Pe∏nomocni-
kowi Okr´gowej Komisji na powiat. Liczàc sí  z mo l̋iwo-
Êcià napadów po drodze, sztaby powiatowe [UB] celem
zabezpieczenia ochrony muszà:

a) wyznaczyç trasy – drogi, po których b´dà przes∏a-
ne te dokumenty, od ka˝dej Obwodowej Komisji do Po-
wiatowego Starostwa. Muszà to byç drogi najlepsze,
a˝eby mo˝na by∏o po nich poruszaç si´ z maksymalnà
szybkoÊcià, muszà to byç trasy najpewniejsze pod
wzgl´dem bezpieczeƒstwa, wzgl´dnie gdzie naj∏atwiej
zapewniç bezpieczeƒstwo (np. niezalesione, prowadzà-
ce przez tereny spokojne itp.). Przy czym rozplanowaç
nale˝y tak, a˝eby tych tras by∏o najmniej, a˝eby na jed-
nà tras´ skierowaç maksymalnà iloÊç Obwodów, gdy˝
∏atwiej jest ochroniç te trasy.

Ustalone trasy nale˝y zachowaç w tajemnicy. O kie-
runku i drodze Obwodowa Komisja b´dzie informowana
w chwili wyruszenia, a Komendanci Grup w dniu wyjaz-
du. W szczególnie zagro˝onych terenach prócz wzmo-
˝onego patrolowania, celem zmylenia przeciwnika,
wskazane jest rozg∏aszaç inne trasy.

Konieczne jest, a˝eby trasy te by∏y patrolowane i kontro-
lowane przez uzbrojone oddzia∏y na autach, motocyklach,
rowerach, od samego rana a  ̋do czasu, kiedy przejedzie
ostatni transport. Wskazane jest, a˝eby transporty poszcze-

gólnych Obwodów na trasie ∏àczy∏y sí  w jednà kolumn .́
b) OkreÊliç iloÊç uzbrojonej ochrony dla transportu z

ka˝dego obwodu, w zale˝noÊci od stopnia zagro˝enia te-
renu. Minimum uzbrojonej ochrony w terenach najmniej
zagro˝onych wyznacza sí  1+3 ludzi. Przyjàç za zasad ,́
˝e odpowiedzialnoÊç za ochron  ́transportu ka˝dego ob-
wodu ponosi w∏aÊciwa Obwodowa grupa ochrony [UB]
na czele z jej dowódcà. Nale˝y jednak rozstawiç si∏y zbroj-
ne tak, a˝eby na ka˝dej gminie w czasie transportu pozo-
sta∏a pewna iloÊç milicjantów, niezb´dnych dla pe∏nienia
normalnej s∏u˝by milicyjnej na terenie gminy. W wypadku,
je˝eli poszczególne grupy obwodowe nie sà w stanie do-
statecznie zapewniç ochrony transportu, sztab powiatowy
winien przyjÊç im z pomocà i pos∏aç wzmocnienie, przede
wszystkim z ORMO, nie naruszajàc zasadniczej si∏y swo-
jej rezerwy. Dlatego te  ̋nale˝y staraç sí  stale o zwí ksze-
nie tej rezerwy, drogà rozbudowy ORMO i wykorzystania
jej dla powí kszenia si∏y rezerwy sztabu powiatowego”. 

Mechanizm fa∏szerstwa wyglàda∏ – w skrócie – nast́ pu-
jàco: po referendum specjalna grupa funkcjonariuszy wy-
dzia∏u D Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego
(MGB) ZSRS na czele z p∏k. Aronem Pa∏kinem od nowa
napisa∏a 5994 protoko∏y z obliczonymi g∏osami i podrobi∏a
40 tys. podpisów cz∏onków komisji obwodowych. Grupa
fa∏szerzy Pa∏kina dostawa∏a paczki z oryginalnymi protoko-
∏ami z Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego za po-
Êrednictwem doradcy MGB w Polsce p∏k. Siemiona Dawy-
dowa. Nowe protoko∏y wraca∏y tà samà drogà – przez Da-
wydowa do Radkiewicza. Jak stwierdzono w raporcie dla
Stalina, w wyniku pracy specjalistów z Moskwy odsetek
Polaków, którzy udzielili twierdzàcej odpowiedzi na pierw-
sze pytanie, wzrós∏ do 50-80 proc. (zale˝nie od wojewódz-
twa), podczas gdy faktycznie by∏o ich kilkakrotnie mniej. W
„poprawionych” protoko∏ach zwí kszono równie  ̋ liczb´
twierdzàcych odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie. 

4 lipca – jeszcze przed opublikowaniem wyników re-
ferendum – mia∏ miejsce w Kielcach pogrom ̊ ydów. Zgi-
n ∏́o kilkadziesiàt osób. Propaganda komunistyczna od
razu oskar˝y∏a o zbrodní  Narodowe Si∏y Zbrojne oraz
Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Wszystko wskazu-
je na to, ̋ e ów pogrom najprawdopodobniej by∏ sprowo-
kowany przez UB dla odwrócenia uwagi opinii publicznej
wolnego Êwiata od przeprowadzanej wtedy operacji fa∏-
szowania wyników G∏osowania Ludowego. 

Wyniki referendum og∏oszono 12 lipca. Oficjalny komu-
nikat stwierdza∏, i̋  na pierwsze pytanie pozytywnie odpo-
wiedzia∏o ok. 68 proc. g∏osujàcych, na drugie ok. 77 proc.,
a na trzecie ok. 91 procent. W rzeczywistoÊci na pierwsze
pytanie „tak” odpowiedzia∏o tylko ok. 30 proc. g∏osujà-
cych, na drugie pytanie „tak” odpowiedzia∏o ok. 44 proc.,
a na trzecie ok. 68 procent. Ten sam mechanizm fa∏szerstw
powtórzono niebawem w wyborach do Sejmu Ustawo-
dawczego, które odby∏y sí  19 stycznia 1947 roku. Uchwa-
lenie przez nowy Sejm 19 lutego 1947 r. tzw. Ma∏ej Konsty-
tucji zamyka okres przejÊciowy w historii Polski powojen-
nej. Od tej pory a  ̋po schy∏ek lat osiemdziesiàtych XX wie-
ku komuniÊci b´dà rzàdziç Polskà niepodzielnie.

dr Bogus∏aw Kopka (IPN Centrala)

Referendum ludowe 30 czerwca 1946 r.

Z kalendarza polskiego
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rownictwo za niepewne. G∏ówne obawy dotyczy∏y zarzutu penetracji szeregów
KPP przez polski wywiad i kontrwywiad. Aresztowania i coraz cz´stsze rozstrze-
liwania by∏y ze strony Moskwy w gruncie rzeczy swoiÊcie poj´tà „profilaktykà”:
wystarczy∏ brak pewnoÊci, czy Polska nie zwerbowa∏a elit KPP, aby wydawaç
kolejne rozkazy aresztowaƒ i egzekucji. Post´powanie Stalina wówczas oraz w
kolejnych miesiàcach, szczególnie g∏´boka konspiracja dzia∏aƒ ukierunkowa-
nych na odbudow´ nowej partii i konsekwentne poszukiwanie nowych ludzi dla
jej uruchomienia, jednoznacznie wskazuje, ˝e poglàd o nasyceniu KPP i jej kie-
rownictwa polskà agenturà nie by∏ jedynie pretekstem do przeprowadzenia
czystki. Sowiecki dyktator rzeczywiÊcie by∏ o tym przekonany. Wanda Wasilew-
ska, która nied∏ugo potem bezpoÊrednio rozmawia∏a ze Stalinem na te tematy,
nie mia∏a wàtpliwoÊci, jaki by∏ stosunek w∏adz sowieckich do KPP. Mówi∏a, ˝e
KPP „zosta∏a rozwiàzana jako partia prze˝arta prowokacjà” i „ka˝dy polski ko-
munista by∏ w gruncie rzeczy cz∏owiekiem podejrzanym”, wi´c potem zasadne
by∏o pytanie „z kogo odbudowaç parti´ – je˝eli sà to sami prowokatorzy”.

Sowieckie aresztowania ju˝ w 1937 roku prowadzi∏y do post´pujàcej w szybkim
tempie dezorganizacji struktur KPP w Polsce. Aresztowania, znikanie przywódców
i kluczowych dzia∏aczy nie mog∏o ujÊç uwadze pozosta∏ych. W Polsce o sowieckich
krwawych czystkach pisa∏y wprost media ró˝nych odcieni politycznych. Kryzys w
partii dostrzegano w polskiej Policji Paƒstwowej, która wprawdzie penetrowa∏a ró˝-
ne komórki partii, jednak nawet nie mog∏a marzyç o opanowaniu jej w skali, którà
podejrzewa∏ Stalin. Ju˝ w lipcu 1937 roku informowano, ˝e „procesy Tuchaczew-
skiego i jego towarzyszy oraz dalsze, liczne aresztowania w ZSRS wp∏ywajà w du-
˝ym stopniu dezorganizacyjnie na komparti´, wywo∏ujàc rozdêwi´ki, tarcia i zmniej-
szenie spoistoÊci wÊród komunistów”. Miesiàc póêniej dodawano, ˝e „najpowa˝-
niejszymi przyczynami s∏aboÊci ruchu komunistycznego jest dezorientacja i spory
wÊród komunistów, wywo∏ane ciàg∏ymi czystkami w ZSRS, jak równie˝ przygn´bie-
nie spowodowane niepowodzeniami wojennymi Hiszpanii ludowej”.

Stalinowski dobrobyt

Zasada bezwzgl´dnego podporzàdkowania i wiernoÊci ka˝dej decyzji Stalina i
Kominternu powodowa∏a, ˝e ci, którzy odwa˝yli si´ mieç jakiekolwiek wàtpliwo-
Êci, w sposób jednoznaczny byli oskar˝ani o „trockizm”. Poddawano ich kryty-
ce i usuwano z partii. 

Tak wi´c w czasie, kiedy w ZSRS nakr´ca∏a si´ spirala ludobójstwa, w ofi-
cjalnej propagandzie partyjnej wcià˝ dominowa∏ ton zachwytu nad przewaga-
mi sowieckiego ustroju nad „bur˝uazyjnà” Polskà: „KPP zawsze walczy∏a o jak
najszcz´Êliwszy i jak najbardziej wolny i niepodleg∏y byt narodu polskiego [...]”
– pisano w komunistycznym „Czerwonym Sztandarze” w listopadzie 1937 ro-
ku – „nie panoszy∏aby si´ dziÊ w Polsce sanacyjna dyktatura, nie cierpia∏by lud
straszliwej n´dzy i poni˝enia, nie uwstecznione zosta∏oby, jak obecnie, ˝ycie
naszego kraju w pomroce Êredniowiecznej. ¸anem kwitnàcym dobrobytu, kul-
tury i wolnoÊci, krajem socjalizmu by∏aby dziÊ Polska. Przyk∏adem niechaj b´-
dzie szcz´Êliwe, wolne ˝ycie ludów Zwiàzku Rad”. 

Dzia∏aczy KPP przebywajàcych w Polsce i w innych krajach Europy zacz´-
to Êciàgaç do ZSRS, gdzie w latach 1937-1939 wymordowano ca∏à elit´ kie-
rowniczà partii. Paradoksalnie w ∏agrach i przed plutonami egzekucyjnymi zna-
laz∏y fina∏ biografie dzia∏aczy frakcji i grup partyjnych, które wczeÊniej przez
wiele lat rywalizowa∏y w walce o w∏adz´ i pomys∏ach na ogarni´cie Polski bol-
szewickà rewolucjà. W wyniku zainscenizowanych procesów Sowieci wymor-
dowali zas∏u˝onych w dzia∏alnoÊci przeciw polskiemu paƒstwu m.in.: Juliana
Leƒskiego, Adolfa Warskiego, Henryka Waleckiego, Henryka Steina-Domskie-
go, a tak˝e starych bolszewików Bronis∏awa Bortnowskiego i Stefana ˚bikow-
skiego. ¸agrów nie prze˝yli m.in. Józef Unszlicht i Maria Koszutska (ps. „Wera
Kostrzewa“), a tak˝e Êciàgani do „ojczyzny proletariatu” pozostali ekskomuni-
styczni pos∏owie na Sejm RP. Czystki prze˝yli dzia∏acze drugiego szeregu. Wie-
lu z nich tylko dzi´ki „odsiadce” w polskich wi´zieniach znalaz∏o si´ poza za-
si´giem ludobójczej profilaktyki w∏asnego wodza.

Likwidacja partii

Na miejsce aresztowanych przywódców KPP na poczàtku 1938 roku utworzono
Tymczasowe Kierownictwo partii. W jego sk∏ad weszli: W∏odzimierz Aleksandrow
(póêniej wyst´pujàcy pod nazwiskiem Zawadzki), Leon Lipski, Helena Grudowa,
Stanis∏aw Radkiewicz i Edward Uzdaƒski. Jednak wkrótce potem w Moskwie
uznano, ˝e KPP wyczerpa∏a swoje mo˝liwoÊci dzia∏ania i sytuacja dojrza∏a do

ca∏kowitej likwidacji partii. W
okresie od czerwca do wrze-
Ênia 1938 roku przeprowa-
dzono w Kominternie formal-
ne procedury rozwiàzania i
faktycznej likwidacji struktur i
wszelkich ogniw KPP. Ju˝ ofi-
cjalnie og∏oszono, ˝e Komin-
tern rozwiàza∏ KPP pod zarzu-
tem opanowania partii przez
polski wywiad.

Dla wi´kszoÊci dzia∏aczy
gotowych wype∏niaç wszelkie
rozkazy Stalina i broniç zara-
zem „dorobku” KPP by∏o to
prawdziwym szokiem. Likwi-
dacja partii by∏a ciosem dla
zawodowych funkcjonariuszy
partyjnych, którzy w ten spo-
sób zostali pozbawieni pensji
z ZSRS i zostali bez Êrodków do ˝ycia. Informacje o rozwiàzaniu partii przez Ko-
mitet Wykonawczy Mi´dzynarodówki Komunistycznej przekazane zosta∏y do te-
renowych ogniw partii poczàtkowo z pomini´ciem Tymczasowego Zarzàdu. To
tylko powi´kszy∏o zamieszanie i wzajemnà podejrzliwoÊç. Nieprzypadkowo
wi´c kurierów przekazujàcych te wiadomoÊci nierzadko uznawano za prowoka-
torów. Nawet potem, kiedy zacz´to w koƒcu otrzymywaç z Tymczasowego Kie-
rownictwa KPP polecenia likwidacji organizacji partyjnych, równie˝ traktowano
je podejrzliwie i z oporami. Co wi´cej, nawet cz∏onek Tymczasowego Kierownic-
twa Leon Lipski ps. „¸ukasz” przeciwstawi∏ si´ zaleceniom swoich wspó∏towa-
rzyszy, podwa˝ajàc informacje o istnieniu decyzji KW MK o likwidacji KPP i pró-
bujàc zapobiec rozwiàzywaniu komórek partyjnych. Charakterystyczne jednak,
˝e jego postawa spotka∏a si´ z ostrym pot´pieniem wspó∏towarzyszy.

Moskwa czuwa∏a, aby pod jej nadzorem dosz∏o do rzeczywistej likwidacji
wszelkich ogniw KPP. Do koordynacji dzia∏aƒ likwidacyjnych partii Komintern
wys∏a∏ do Polski specjalnych delegatów, m.in. Stanis∏awa Radkiewicza i Jaku-
ba Bermana. Rozwiàzanie partii nie zlikwidowa∏o bynajmniej atmosfery po-
dejrzliwoÊci, natomiast przypiecz´towa∏o kryzys organizacyjny i ideowy w Êro-
dowisku komunistów. Tym bardziej ˝e starzy komuniÊci d∏ugo jeszcze nie
otrzymywali sygna∏ów o powo∏aniu nowej partii. Jednak to, ˝e ich nie informo-
wano, nie znaczy∏o, ˝e takich prac nie prowadzono.

Nowe struktury

Sytuacja, w której nie dzia∏a∏a w Polsce partia komunistyczna, by∏a z punktu wi-
dzenia Stalina w sposób oczywisty niekorzystna. Partia by∏a mu potrzebna –
ale taka, co do której nie mia∏ wàtpliwoÊci, czy jest, czy nie jest spenetrowana
przez polski kontrwywiad. 

W rzeczywistoÊci przygotowania do utworzenia nowej partii czyniono rów-
nolegle z procedurami rozwiàzywania starej. W∏aÊnie likwidacja KPP mia∏a
oczyÊciç przedpole dla budowy zupe∏nie nowej stalinowskiej struktury w Pol-
sce. Dlatego Komintern zamierza∏ wykorzystaç zupe∏nie nowych ludzi. Brano
pod uwag´ sprawdzonych, wychowanych w bezwzgl´dnej wiernoÊci Kremlo-
wi stalinowców m∏odego pokolenia. Trzonem aktywistów wyznaczonych do
budowy nowej struktury ju˝ wiosnà 1938 roku, a wi´c zanim oficjalnie og∏oszo-
no komunikat o rozwiàzaniu KPP, byli komunistyczni funkcjonariusze zweryfi-
kowani podczas wojny w Hiszpanii.

Parti´ zacz´to odbudowywaç w Pary˝u. Wybór tego miasta nie by∏ przypad-
kowy. Tam po zwyci´stwie gen. Franco przedostawali si´ komuniÊci z Hiszpanii,
w tym tzw. dàbrowszczacy. Tam od poczàtku lat 30. dzia∏a∏ podleg∏y Moskwie
tzw. g∏ówny punkt ∏àcznoÊci – w wewn´trznej nomenklaturze sowieckiej wyst´-
pujàcy pod nazwà „Punkt 20”. Od po∏owy lat 30. by∏ on g∏ównym w Europie cen-
trum przesy∏ania informacji wywiadowczych do i z Moskwy. Wa˝niejsze i obszer-
niejsze przesy∏ki by∏y przerzucane przez specjalnych zakonspirowanych kurie-
rów. OÊrodek paryski – podobnie jak punkty ∏àcznoÊci w Pradze, Sztokholmie i

Czy te˝ nie orientowali sí  do koƒca w polskiej sytuacji, kamuflowanej niewàtpliwie
umiej́ tnie przez w∏adze komunistyczne (przy pozorowanym podziale tych w∏adz na
stron´ wojskowà, Bezpiek´ i wy˝sze czynniki partyjne, ka˝de z osobna zale˝ne od
dyspozycji sowieckich), choç trudno uwierzyç, ˝e nie wiedzieli na przyk∏ad o sfa∏szo-
waniu referendum w 1946 r. i wyborów w 1947 roku. Nie sposób te˝ przyjàç, ˝e byli
tak ∏atwowierni, majàc doÊwiadczenie polityczne i wojskowe, a zw∏aszcza przyk∏ad kĺ -
ski politycznej Miko∏ajczyka. Mo˝e ich czujnoÊç zmyli∏y przejawy uznania i wyró˝nie-
nia ze strony najwy˝szych w∏adz PRL. W po∏owie 1948 r. bowiem, po przekazaniu ma-
jàtku emigracyjnego, sam prezydent Bierut odznaczy∏ gen. Tatara i p∏k. Nowickiego
Krzy˝em Odrodzenia Polski, a pp∏k. Utnika awansowano na stopieƒ pu∏kownika.

Jak wykaza∏a praktyka systemu komunistycznego, przynajmniej od 1918 roku nikt
z kr´gu jego dzia∏ania, poza jedynym, najwy˝szym w∏adcà, nie mo˝e staç poza podej-
rzeniami, nie mo˝e byç od nich wolny. Ka˝dy bez wzgĺ du na pozycj́  czy stanowisko
mo˝e byç kiedyÊ oskar˝ony i skazany. Czystki stalinowskie lat 30. sta∏y sí  póêniej
wzorcem dzia∏ania ca∏ego systemu komunistycznego nie tylko w Zwiàzku Sowieckim.
Po oderwaniu sí  Jugos∏awii i jej przywódcy Józefa Tity od bloku sowieckiego prze-
sz∏y one w koƒcu lat 40. przez nowe kraje komunistyczne w powojennej Europie
Wschodniej. Nasi trzej wojskowi trafili akurat na owe czystki, w Êrodek walk wewn´trz-
nych, wywo∏ywanych z polecenia Moskwy, czyli Stalina i Berii. Wkrótce mia∏y nastàpiç
procesy sàdowe na W´grzech i w Czechos∏owacji, gdzie zapad∏y wyroki Êmierci na
starych, zas∏u˝onych komunistów. W Polsce odbywa∏y sí  one pod has∏em zwalcza-
nia „odchylenia narodowo-prawicowego” w samej partii, a tak˝e w wojsku, nie liczàc
innych instytucji paƒstwowych, i przybra∏y rozmiary walki wewn´trznej mí dzy komu-
nistami sowieckimi z Bierutem, Bermanem i Mincem na czele oraz z kierownictwem
MBP, czyli Bezpiekà (g∏ównie pochodzenia ˝ydowskiego), a komunistami krajowymi,
Gomu∏kà i Spychalskim, których starano sí  ró˝nymi sposobami wyeliminowaç.

W tym czasie gen. Tatar i jego koledzy przygotowywali si´ do powrotu do Polski
na sta∏e i kursowali jeszcze mi´dzy Londynem a Warszawà, by zakoƒczyç swe spra-
wy urz´dowe i prywatne, pod bacznym zresztà okiem Urz´du Bezpieczeƒstwa. W
nast´pnym, 1949 roku, w ciàgu trzech pierwszych dni listopada wszyscy trzej zosta-
li nagle aresztowani w dziwnych, zaskakujàcych okolicznoÊciach. Genera∏ Tatar wy-
lecia∏ z Ok´cia do Londynu, ale samolot niby z powodu awarii wylàdowa∏ ju˝ w Mo-
dlinie. Tam go aresztowano i przewieziono do siedziby MBP na Koszykowà. Podob-
nie zatrzymano pu∏kowników Nowickiego i Utnika, tyle ˝e na stacji kolejowej w ¸odzi
podczas podró˝y do Londynu przez Wiedeƒ. Zostali aresztowani na wniosek MBP,
Bermana, gen. Mietkowskiego i p∏k. Czaplickiego, ale niewàtpliwie za zgodà najwy˝-
szych czynników, czyli równie˝ swoistego „komitetu trzech” – Bieruta, Bermana i Min-
ca. Pierwszy z nich rok wczeÊniej nagradza∏ emigracyjny „Komitet Trzech” orderami
i awansem. Z∏oto FON nie tylko nie sta∏o si´ zas∏ugà wobec w∏adz PRL, ale wprost
przeciwnie, by∏o powodem do szczególnej nieufnoÊci i podejrzeƒ. Wed∏ug pe∏nego
uprzedzeƒ rozumowania komunistycznego, nikt nie sk∏ada ofiar czy darów bezinte-
resownie, nie chcàc nic w zamian. Sformu∏owano wi´c podejrzenie, ˝e emigracyjni
wojskowi chcieli si´ wkupiç, by dostaç si´ do w∏adz WP, a to ju˝ wyglàda∏o na zamiar
zdobycia w∏adzy i przewrotu w wojsku. Ich inicjatyw´ i z∏oto FON nazwano koniem
trojaƒskim, który wprowadzony jako desant w szeregi armii mia∏ pos∏u˝yç do doko-
nania zamachu wojskowego. Jakub Berman pisa∏ o tym wprost w niepublikowanych
wspomnieniach: „Tatar wróci∏ z emigracji, przywo˝àc z∏oto, które nale˝a∏o do rzàdu
polskiego przed wojnà. Wysuni´to podejrzenie, ̋ e z∏oto przywieziono po to, aby uzy-
skaç zaufanie, wÊliznàç si´ do wrogiej roboty. Usi∏owano równie˝ Spychalskiego
wciàgnàç do tej sprawy, a potem nawet poÊrednio Gomu∏k´”.

W Êlad za „Komitetem Trzech” aresztowano kolejnych wy˝szych wojskowych,
krajowych i emigracyjnych, którzy si´ z nim kontaktowali lub nie kontaktowali.
Wkrótce Êledztwo i represje obj´∏o 130 oficerów. By∏ to poczàtek tzw. spisku w woj-
sku, cz´Êci gigantycznej, wychodzàcej z Moskwy, operacji Êcigania ukrytych, po-
tencjalnych czy wirtualnych, jakby dziÊ powiedziano, wrogów, spiskowców, którzy
przenikn´li do systemu komunistycznego i chcieli go od wewnàtrz zniszczyç. W

Polsce ów spisek w wojsku zo-
sta∏ ca∏kowicie sfingowany we-
d∏ug ̋ yczeƒ i instrukcji sowiec-
kich, co przeprowadzono za
poÊrednictwem Êledczych i
prokuratorów, w du˝ej liczbie
sowieckich, a starano si´ udo-
wodniç w równie naciàganych
wewn´trznych procesach sà-
dowych. W tym wypadku mia-
∏y one pogrà˝yç zw∏aszcza
gen. Spychalskiego jako od-
powiedzialnego za armi´. Mia∏
on dopuÊciç do wspó∏pracy z
oficerami przedwojennymi i
emigracyjnymi i umo˝liwiç w
ten sposób dokonanie woj-
skowego zamachu. Sprawa
„Komitetu Trzech”, z∏ota FON i
Fundacji „Drawa”, kontakty z
zagranicà, a wi´c z obcymi s∏u˝bami, doskonale nadawa∏y si´ do wykorzystania w
udowodnieniu owego spisku, w pokazaniu nies∏ychanej sieci powiàzaƒ, wp∏ywów
i si∏ majàcych obaliç system.

Âledztwo prowadzi∏ naczelny prokurator wojskowy, sowiecki pu∏kownik Antoni
Skulbaszewski, najpierw w porozumieniu z w∏adzami UB, a póêniej ju˝ samodzielnie
w G∏ównym Zarzàdzie Informacji WP, a zatem tylko w porozumieniu z Bierutem, a
przede wszystkim z odpowiednimi czynnikami sowieckimi. Âledztwo by∏o bardzo
brutalne, nie tylko fizycznie, tak˝e psychicznie. Skulbaszewski by∏ niezwykle skutecz-
nym Êledczym w wymuszaniu zeznaƒ – nie tylko nieprawdziwych, fikcyjnych, ale tak-
˝e ca∏kiem urojonych – poprzez system nieustannych przes∏uchaƒ, trwajàcych ca∏à
dob´, dzieƒ i noc, z krótkà przerwà, a˝ do utraty przez wi´ênia ÊwiadomoÊci i kontro-
li nad sobà. Du˝o póêniej, w 1955 roku, po wyjÊciu z wi´zienia gen. Tatar opisa∏ swe
Êledztwo przed Naczelnà Prokuraturà Wojskowà: „O rzeczach, które nie mia∏y miej-
sca, zezna∏em na skutek zupe∏nego zatracenia psychicznej odpornoÊci wywo∏anej
brakiem snu przede wszystkim i zwiàzanym z tym wyniszczeniem organizmu. Do-
chodzi∏em do stanu halucynacji. TreÊç zeznaƒ budowa∏em w oparciu o podsuni´te
mi przez poszczególnych oficerów Êledczych wiadomoÊci wzgl´dnie wersje zarzu-
tów. Podawanie to mia∏o miejsce w ró˝nych formach: przez autorytarne stwierdzenia
np. przez p∏k. Skulbaszewskiego, mojej zbrodniczej dzia∏alnoÊci, okazywanie mi, nie-
prawdziwych zresztà, fragmentów wyjaÊnieƒ Nowickiego, Utnika i Romana, wspomi-
nanie ustne, ˝e ten czy inny aresztowany ju˝ dawno na ten temat zezna∏”.

Wi´êniowie przyznawali si´ po takim „praniu mózgu” do ka˝dego czynu, w myÊl
podsuwanych przez Êledczego sugestii i podejrzeƒ, wskazywali potrzebne mu po-
wiàzania z innymi wy˝szymi oficerami, oskar˝ali kolegów o niepope∏nione wykro-
czenia i zbrodnicze zamiary. W ten sposób p∏k Skulbaszewski ze swoim zespo∏em
konstruowa∏ w∏asnà wersj´ karygodnych wydarzeƒ w WP dok∏adnie wed∏ug planu
aktualnej polityki sowieckiej tropienia wrogów i wykrywania spisków. By∏a to so-
wiecka teoria spiskowa a˝ nadto realnie praktykowana, wprowadzana w ˝ycie, na-
bierajàca cech wiarygodnej rzeczywistoÊci.

Kràg podejrzanych rozszerza∏ si´, a wymuszone zeznania „Komitetu Trzech”
pos∏u˝y∏y do sformu∏owania oskar˝enia, ˝e w Wojsku Polskim zawiàza∏ si´ spi-
sek o charakterze konspiracyjnym i szpiegowskim, zmierzajàcy do przej´cia
w∏adzy wojskowej. Zorganizowali go, jak si´ okaza∏o po owych Êledztwach, by-
li oficerowie AK i wi´êniowie oflagów niemieckich, którzy powrócili do kraju,
m.in. genera∏owie Jerzy Kirchmayer, Józef Kuropieska, Stefan Mossor, Franci-
szek Herman i wielu ni˝szych oficerów, a tak˝e dowództwo Marynarki Wojen-
nej. Afera spiskowo-szpiegowska w WP zatacza∏a coraz szersze kr´gi, obejmu-
jàc z czasem zaufanych dotàd komunistycznych wojskowych, jak gen. Komar
czy marsza∏ek Rola-˚ymierski, ale najpierw obj´∏y gen. Spychalskiego, którego
obcià˝yli aresztowani genera∏owie po skutecznym Êledztwie przeprowadzo-
nym przez p∏k. Skulbaszewskiego. Tylko na gen. Mossorze nie uda∏o si´ wy-
musiç fa∏szywych zeznaƒ i tylko on jeden nie da∏ si´ z∏amaç w Êledztwie. Za to,
prócz oskar˝enia o kolaboracj´ z Niemcami, spotyka∏y go represje nawet po
wyjÊciu z wi´zienia.

(cdn.)

Dr Marek Klecel

Przed FOZZ 
by∏ FON (cz. 1)
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W∏adza komunistyczna, z∏oto i pot´ga spisków 

Paƒstwo komunistyczne by∏o nie tylko zbrodnicze, kiedy mordowa∏o przeciwników
lub urojonych wrogów, by∏o tak˝e przest´pcze w znaczeniu pospolitym. Organy te-
go paƒstwa nie waha∏y sí  przed ˝adnymi przest´pstwami, równie˝ tymi banalnymi,
jak grabie˝e mienia w majestacie stanowionego przez siebie prawa, albo zupe∏nie
niewiarygodne akcje, w których pos∏ugiwano sí  gangsterami napadajàcymi na skle-
py jubilerskie w Niemczech, jak to by∏o w aferze „˚elazo” w latach 70. Du˝o bardziej
wyrafinowana by∏a afera FOZZ u schy∏ku PRL, która polega∏a na skomplikowanych
operacjach finansowych na d∏ugach paƒstwa z udzia∏em s∏u˝b specjalnych. Ale na
poczàtku PRL by∏ FON, przej́ cie zasobów przedwojennego Funduszu Obrony Na-
rodowej powsta∏ego z darów spo∏eczeƒstwa na dozbrojenie armii, który zosta∏ wy-
wieziony z kraju we wrzeÊniu 1939 roku i po wielu perypetiach trafi∏ do Londynu.

Kamufla˝ pogrzebowy

17 lipca 1947 roku z lotniska w Londynie wystartowa∏ samolot do Warszawy, który
przewozi∏ trumn´ z cia∏em zmar∏ego na emigracji genera∏a Lucjana ˚eligowskiego.
Tego samego, który na polecenie Marsza∏ka Pi∏sudskiego zdobywa∏ Wilno w 1920
roku. Genera∏ ̊ eligowski znalaz∏ si´ w czasie wojny na Zachodzie, po jej zakoƒcze-
niu wyobra˝a∏ sobie, ˝e b´dzie móg∏ s∏u˝yç krajowi jako wojskowy. Zamierza∏ po-
wróciç do Polski, majàc z∏udzenia co do mo˝liwoÊci wspó∏pracy z w∏adzami komu-
nistycznymi. Wysy∏a∏ nawet w tej sprawie listy do samego Bieruta.

Ten poÊmiertny powrót zas∏u˝onego genera∏a móg∏ staç si´ z∏owrogim symbolem
nowych czasów i nowych porzàdków w Polsce z jeszcze jednego powodu. Oto za-
mierzono wykorzystaç przewóz trumny genera∏a do przerzucenia skarbu FON, z∏ota
w rozmaitych wyrobach o wadze – wed∏ug jednych êróde∏ – 208 kilogramów, lub 
350 – wed∏ug innych. Ta scena mia∏a wyglàdaç nieomal sensacyjnie i tak w∏aÊnie zo-
sta∏a pomyÊlana. Po uroczystym pogrzebie z honorami wojskowymi w skrzyniach ka-
tafalku, na którym spoczywa∏a trumna genera∏a, ukryto z∏oty FON. W ten sposób mia∏
byç on przewieziony do Warszawy. Podobno ˝o∏nierze brytyjscy, którzy dêwigali do
samolotu te skrzynie po pociskach artyleryjskich, dziwili si´, ̋ e sà tak ci´˝kie. Tak mia-
∏a wyglàdaç ta scena, utrwalona w symbolicznej legendzie, skutecznie, choç pokàt-
nie rozpowszechniana jako niezwyk∏a i tajemnicza operacja skrywana przed oczami
Anglików, ale te˝ przed w∏adzami emigracyjnymi. DziÊ jednak wiadomo, ˝e prawda
nie by∏a tak malownicza, a z∏oto FON trafi∏o do kraju innà drogà, skrzynie zaÊ by∏y tak
ci´˝kie nie od z∏ota, a zapewne od masy dokumentów z rozpracowywania emigracji
i Rzàdu na Uchodêstwie. W rzeczywistoÊci z∏oty FON zosta∏ przewieziony do kraju w
dwóch etapach, 2 i 13 lipca 1947 roku, samolotami przez specjalnych kurierów: por.
Leona Szwajcera z wojskowego attachatu w Londynie i Pol´ Landau-Leder, pracow-
nika Sztabu Generalnego WP. Najpierw majàtek ten trafi∏ do ràk gen. Wac∏awa Koma-
ra ze Sztabu Generalnego, który kierowa∏ ca∏à akcjà, a póêniej, zresztà dopiero w
marcu 1948 roku, zosta∏ zdeponowany bez dok∏adniejszej kontroli w Skarbcu Emi-
syjnym NBP w Warszawie. Legenda o z∏ocie przemycanym pod trumnà genera∏a ̊ e-
ligowskiego by∏a zwyk∏ym kamufla˝em s∏u˝b komunistycznych. 

Jak to si´ sta∏o – nasuwa si´ od razu pytanie – ˝e ten majàtek – niewielki mo˝e w
skali finansów paƒstwa, ale majàcy wartoÊç symbolicznà jako pamiàtka ofiarnoÊci i
mobilizacji ca∏ego polskiego spo∏eczeƒstwa na rzecz wzmocnienia obronnoÊci kra-
ju – który znalaz∏ si´ w posiadaniu w∏adz emigracyjnych, trafi∏ w koƒcu do ràk w∏adz
komunistycznych, by s∏u˝yç sprawie przeciwnej intencjom darczyƒców: niszczeniu
obrony narodowej, s∏u˝yç re˝imowi, który nie tylko krwawo zwalcza∏ swoich prze-
ciwników w kraju, ale i inwigilowa∏ Êrodowiska emigracyjne, zw∏aszcza wojskowe.

Majàtek FON, sk∏adajàcy si´ ze z∏otych kosztownoÊci, trafi∏ przez Rumuni´,
Afryk´, Francj´ do Londynu. Ju˝ po wojnie by∏ w dyspozycji ministra obrony na-
rodowej gen. Mariana Kukiela. Oprócz fundacji pod kryptonimem „Drawa”, na któ-
rà sk∏ada∏y si´ amerykaƒskie dotacje dla AK w wysokoÊci oko∏o 6,5 miliona dola-
rów, mia∏ stanowiç zabezpieczenie dla wojskowej dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej,
a tak˝e pomoc dla ˝o∏nierzy AK w kraju, kombatantów i ofiar wojny wÊród emigra-
cji na Zachodzie. Zarzàdzanie z∏otym FON gen. Kukiel powierzy∏ gen. Stanis∏awo-

wi Tatarowi, który stworzy∏ ze swymi wspó∏pracownikami: p∏k. Stanis∏awem Nowic-
kim i pp∏k. Marianem Utnikiem, „Komitet Trzech” majàcy szersze zadania kontak-
tów z krajem i strukturami po AK, politycznej analizy sytuacji i doraênej pomocy.
Komitet ten, podobnie jak cz´Êç generalicji emigracyjnej, sk∏ania∏ si´ do koncep-
cji premiera Stanis∏awa Miko∏ajczyka rozmów z w∏adzami komunistycznymi w kra-
ju, udzia∏u we w∏adzy, „dogadywania si´ z Rosjanami”, wreszcie stopniowego po-
wrotu do kraju, co te˝ pierwszy Miko∏ajczyk uczyni∏. „Komitet Trzech” podjà∏ w tej
sytuacji nieoficjalne, sonda˝owe rozmowy z Polskà Misjà Wojskowà, a tak˝e z
przedstawicielami Ambasady Polskiej w Londynie. Zapewne wtedy pad∏a jakaÊ
propozycja przekazania z∏otego FON-u do kraju jako swego rodzaju gestu dobrej
woli i ch´ci wspó∏pracy z w∏adzami PRL. Bo ju˝ 19 grudnia 1946 roku p∏k Józef
Kuropieska z Polskiej Misji Wojskowej w Londynie meldowa∏ genera∏owi Komaro-
wi w Warszawie: „Wydaje si´, i˝ jest najwy˝szy czas, aby zajàç si´ pieni´dzmi gru-
py Tatar, Utnik, Nowicki. Sàdz´, ˝e jest nie mniej ni˝ 500 000 funtów. By∏oby po˝à-
danym, by sumy te przej´∏o MON. Up∏ynnienie tych funduszów umo˝liwi zakup
sprz´tu niezb´dnego dla gospodarstwa narodowego”.

W maju 1947 roku gen. Tatar rozpoczà∏ rozmowy z ambasadorem PRL w Londy-
nie Jerzym Micha∏owskim i attaché wojskowym p∏k. Maksymilianem Chojeckim, de-
klarujàc ch´ç przekazania z∏ota FON oraz funduszu „Drawa” z przeznaczeniem na
„cele odbudowy gospodarczej Polski”, a tak˝e na cele edukacyjne i kulturalne, zw∏asz-
cza na studia zagraniczne dla polskiej m∏odzie˝y. W deklaracji tej, sporzàdzonej urz´-
dowo, pominí to ca∏kowicie pierwotne przeznaczenie tych funduszy, gwarantowane
przez przedstawiciela w∏adz emigracyjnych, gen. Kukiela. 19 czerwca 1947 roku dzie-
sí ç metalowych skrzyƒ ze z∏otem FON zosta∏o przewiezionych do ambasady w Lon-
dynie, a stamtàd 2 i 13 lipca odtransportowano je do Warszawy. Skarb FON znajdo-
wa∏ sí  ju˝ w gabinecie gen. Komara, gdy samolot z trumnà gen. ˚eligowskiego làdo-
wa∏ 17 lipca na lotnisku Ok´cie, witany oficjalnie przez wiceministra obrony narodowej
Piotra Jaroszewicza. Kilka dni póêniej przyby∏ do Warszawy gen. Tatar na rozmowy z
gen. Marianem Spychalskim, gen. Komarem i Eugeniuszem Szyrem. Rozpocz´to na-
st´pnie przekazywanie dalszych cz´Êci emigracyjnego majàtku, co trwa∏o do koƒca
1948 roku. By∏o to o tyle dziwne, ˝e gdy w paêdzierniku 1947 roku Miko∏ajczyk zosta∏
zmuszony do ucieczki z kraju, wiadomo ju˝ by∏o, ˝e ˝adne uk∏ady z w∏adzami komu-
nistycznymi nie sà mo l̋iwe i przedstawiciele emigracji niczego nie uzyskajà nawet za
cen´ powierzonego im narodowego majàtku. Wkrótce mia∏o sí  okazaç, ˝e ta wspa-
nia∏omyÊlna darowizna obróci sí  przeciwko ryzykanckim darczyƒcom.

W tym czasie, prócz z∏ota FON, „ogó∏em dostarczono do Polski jak – podaje
szczegó∏owo historyk Jerzy Poksiƒski – 3 046 tys. dolarów w banknotach, 27 000
funtów w banknotach oraz 12 000 dolarów w z∏ocie. »Komitet Trzech« przekaza∏ po-
nadto Ambasadzie Polskiej w Londynie 100 000 dolarów w banknotach. Ze Êrod-
ków posiadanych przez gen. Tatara, p∏k. Nowickiego i pp∏k. Utnika dokonywano
równie˝ zakupów na rynku brytyjskim. Przyk∏adowo, za sum´ 56 000 dolarów za-
kupiono i przekazano do Polski urzàdzenia radarowe i niewielkà iloÊç radu. Oko∏o
100 000 dolarów przeznaczono dla zakupu dla Warszawy autobusów francuskich.
Ponadto za oko∏o 75 000 dolarów nabyto pi´ç stacji sanitarnych, a za 15 000 – wy-
posa˝enie laboratorium fizycznego. Kupowano równie˝ ksià˝ki oraz wiele innych
przedmiotów i artyku∏ów trudno dost´pnych lub w ogóle niedost´pnych w Polsce.
Oprócz tego »Komitet Trzech« przekaza∏ do dyspozycji w∏adz warszawskich dwa
domy w Londynie, jeden w Pary˝u i farm´ pod Pary˝em. Na poczàtku listopada
1949 roku poza granicami kraju pozostawa∏o jeszcze oko∏o 100 000 dolarów w
banknotach oraz nieruchomoÊci warte 100 000 dolarów”.

Z∏oty koƒ trojaƒski

Trudno ju˝ dziÊ dociec, jakimi kalkulacjami kierowali sí  gen. Tatar i jego koledzy, de-
cydujàc sí  na wspó∏prac´ z w∏adzami komunistycznymi i powrót do kraju. Czy liczyli
jeszcze na ich dobrà woĺ  w sytuacji niepowodzenia misji Miko∏ajczyka, czy uznali, ˝e
przekonali jednak samodzielne, w ich poj́ ciu, w∏adze wojskowe do swej roli w nowym
Wojsku Polskim, a przekazany majàtek emigracyjny dostatecznie ich uwiarygodni∏.

Szanghaju – by∏ ju˝ wyposa˝ony m.in. w maszyny szyfrujàce i radiostacj´. 
Mimo to wcià˝ korzystano z nielegalnych, g∏´boko zakonspirowanych szlaków
kurierskich regularnie obs∏ugiwanych przez kurierów i tzw. specturystów. 

Nowy przywódca

Likwidacja polskiej „kompartii” i przygotowania do jej odbudowy by∏y wprawdzie istot-
nà, ale tylko cz´Êcià Êwiatowej polityki nastawionej na ekspansj́  komunizmu. Kierow-
nikiem ekipy, której wyznaczono zadanie odbudowy nowej partii, zosta∏ Boles∏aw Mo-
∏ojec ps. „Edward”. W styczniu 1939 roku postawiono go na czele tzw. Grupy Inicja-
tywnej do spraw Polskich przy Mí dzynarodówce Komunistycznej, potocznie nazywa-
nej Grupà Paryskà. Mia∏ dopiero 30 lat, ale ju˝ sporà doz´ doÊwiadczeƒ w ruchu ko-
munistycznym. Pochodzi∏ spod Piotrkowa Trybunalskiego. Pierwszy raz za komuni-
stycznà dzia∏alnoÊç wywrotowà by∏ aresztowany jako 20-latek. Na poczàtku lat 30. wy-
jecha∏ do ZSRS. W latach 1931-1934 przeszed∏ szkolenia polityczne, dywersyjne i woj-
skowe. Po powrocie do Polski zosta∏ cz∏onkiem Sekretariatu Krajowego Komitetu Cen-
tralnego Komunistycznego Zwiàzku M∏odzie˝y Polski. W 1936 roku wyjecha∏, aby
wziàç udzia∏ w hiszpaƒskiej wojnie domowej. W wieku 27 lat zosta∏ mianowany majo-
rem i powierzono mu dowodzenie XIII Brygadà Mí dzynarodowà im. Jaros∏awa Dà-
browskiego. By∏o to niewàtpliwie wyrazem najwy˝szego uznania ze strony Sowietów. 

Grupa Mo∏ojca mia∏a przygotowaç kadry dla nowej partii komunistycznej w
kraju. Jej dzia∏alnoÊç ÊciÊle nadzorowa∏ paryski rezydent Kominternu P. Bogda-
now wyst´pujàcy pod pseudonimem „Jean”. Bogdanow decydowa∏ o ka˝dym
posuni´ciu grupy Mo∏ojca, zarówno w sprawach organizacyjnych, jak i progra-
mowych. Moskwa potrzebowa∏a funkcjonariuszy gwarantujàcych szczegó∏owe
wype∏nienie wszystkich poleceƒ. Mo∏ojec spe∏nia∏ te wymogi.

Póênà wiosnà 1939 roku Bogdanow poinformowa∏ Mo∏ojca o wyznaczeniu
mu dwóch wspó∏pracowników – zapewne w równej mierze do pomocy, jak i w
celu wzajemnej kontroli. Byli to zaufani ludzie Kominternu, Micha∏ Rosner ps.
„Herman” oraz Jan Sobecki ps. „Franc”. Formalnie wespó∏ z Mo∏ojcem tworzy-
li oni trójk´ kierowniczà Grupy Inicjatywnej dla nowej partii. 

Podwójna konspiracja

Obawy o prowokacj́  i strach przed penetracjà polskiego kontrwywiadu decydowa∏y
o tym, ˝e dzia∏alnoÊç grupy paryskiej by∏a utajniona nie tylko przed komunistami w
kraju, ale tak˝e wobec Êrodowisk polskich komunistów przebywajàcych w Pary˝u.
Zadania rozdzielano indywidualnie, wtajemniczone osoby nie by∏y zorientowane w
dzia∏aniach innych, wype∏nia∏y zada-
nia jednostkowe i by∏y z nich rozlicza-
ne. Ka˝dy by∏ wszechstronnie weryfi-
kowany przez sowieckie struktury wy-
wiadowcze. 

Bazowano raczej na m∏odych ka-
drach wywodzàcych si´ z KZMP lub
na m∏odszej cz´Êci aktywu KPP i „dà-
browszczakach”. Z zasady unikano
ludzi powiàzanych z dawnym kierow-
nictwem partii. Kontakty z krajem
ograniczono do minimum. Podejrzli-
woÊç, brak zaufania by∏y jednym z
g∏ównych wyznaczników dzia∏ania
kierownictwa przysz∏ej partii. Jednà z
nielicznych osób, z jakà utrzymywa-
no kontakt korespondencyjny w War-
szawie, by∏ Aleksander Kowalski ps.
„Olek”, wczeÊniej sekretarz Komitetu
Warszawskiego i cz∏onek Komitetu

Centralnego KZMP.
Jedynym zewn´trznym przejawem dzia∏alnoÊci grupy paryskiej by∏ wydawany od

lutego 1939 roku pod redakcjà Mo∏ojca i pod nadzorem Bogdanowa „Biuletyn Infor-
macyjny”. Przemycano go ró˝nymi drogami do kraju, ale si∏à rzeczy jego zasi´g by∏
ograniczony. ÂciÊle odzwierciedla∏ lini´ programowà zgodnà z obowiàzujàcymi po-
stanowieniami VII Kongresu Kominternu. Ju˝ od pierwszego numeru podtrzymywa-
no specyficzny klimat oskar˝eƒ polskich w∏adz o prowadzenie polityki prohitlerow-
skiej, natomiast ZSRS konsekwentnie przedstawiano jako „ostoj´ ca∏ej europejskiej
i Êwiatowej demokracji”. Zapowiadano te˝ rych∏à agresj´ Hitlera przeciwko Polsce
ukierunkowanà na przygotowania do ataku przeciw ZSRS. 

„Cios zadany faszyzmowi”

W kwietniu 1939 roku komuniÊci z Grupy Paryskiej wprost wysun´li has∏o „obale-
nia ozonowego rzàdu zdrady narodowej”. JednoczeÊnie krytykowali zarówno PPS,
jak i SL za has∏a Rzàdu Obrony Narodowej i za rezygnacj´ – w obliczu wojny – z
prób obalenia rzàdów sanacji. Musiano tak˝e t∏umaczyç powody rozwiàzania KPP.
ObjaÊniano, ˝e to „cios zadany faszyzmowi w swoim czasie poprzez rozgromienie
jego pot´˝nej agentury rozros∏ej w komunistycznej partii, poprzez przeci´cie przy
pomocy Kominternu pot´˝nym bolszewickim uderzeniem za jednym zamachem
wszystkich macek, którymi faszyzm oplàta∏ ruch komunistyczny w Polsce”.

Przestrzegano przed pochopnym domaganiem si´ szybkiej odbudowy partii i
przypominano o obowiàzku bezwzgl´dnego pos∏uszeƒstwa wobec Kominternu. Z
góry zapowiadano, ˝e nieprawid∏owe poglàdy nale˝y traktowaç jako policyjnà pro-
wokacj´. OÊwiadczano jednoczeÊnie kategorycznie: „Moc uchwa∏y Kominternu o
rozwiàzaniu KPP wcià˝ jeszcze trwa i nikt bez zezwolenia Kominternu nie ma pra-
wa braç na siebie najmniejszej inicjatywy tworzenia partii lub utrzymania starych or-
ganizacji. Ka˝da podobna próba jest dywersyjnà dzia∏alnoÊcià wroga i musi si´
spotkaç z ostrà odprawà ze strony komunistów. I jeÊli Komintern jutro, za miesiàc
czy za pó∏ roku skonstatuje odpowiednie warunki do utworzenia partii i zaproponu-
je komunistom zaufanym jej tworzenie, to ka˝dy z komunistów, który jest godny
byç cz∏onkiem partii, z ∏atwoÊcià rozumie, skàd wychodzi ta inicjatywa”.

Sytuacja mi´dzynarodowa wymusza∏a przyspieszenie prac. 16 maja 1939 roku
Komitet Wykonawczy Kominternu ustali∏, ˝e grupa paryska musi ju˝ wtedy jedno-
znacznie „wziàç kurs na stopniowe utworzenie jednej scentralizowanej partii, skupia-
jàc w jej szeregach wszystko najlepsze, uczciwe, zdolne do walki, rewolucyjne w pol-
skim ruchu komunistycznym, to jest wÊród proletariatu i ch∏opstwa Polski”. Latem
1939 roku Bogdanow zosta∏ przez Moskw´ ponaglony – uznano, ˝e przygotowania
do utworzenia nowej partii idà zbyt wolno, co spotka∏o si´ z niezadowoleniem w∏adz
sowieckich. Kierownictwo Grupy Inicjatywnej otrzyma∏o zadanie niezw∏ocznego prze-
rzucenia grupy dzia∏aczy w celu natychmiastowego rozpocz´cia budowy nowych
struktur partyjnych. Zdecydowano, ˝e do kraju zostanà wys∏ani Micha∏ Rosner i Ro-
mana Toruƒczyk. Mieli nawiàzaç bezpoÊrednià ∏àcznoÊç – przystàpiç do jednocze-
snego tworzenia struktur partii i jej m∏odzie˝owej przybudówki. Wkrótce potem zade-
cydowano, ˝e od razu do∏àczy do nich Mo∏ojec. Rozpocz´to przygotowania do likwi-
dacji dzia∏alnoÊci Grupy w Pary˝u i do przeniesienia jej w ca∏oÊci do kraju.

Reaktywacja zamro˝ona

Przebywajàcych w kraju komunistów konsekwentnie zach´cano do tego, aby
nie czekajàc na odbudow´ partii, wst´powali do istniejàcych w Polsce ugrupo-
waƒ politycznych i jawnych organizacji, takich jak PPS, SL, Towarzystwa Uni-
wersytetów Robotniczych, zwiàzki zawodowe, organizacje sportowe, spó∏dziel-
cze, a nawet paramilitarne. Tam komuniÊci mieli przygotowywaç dzia∏ania na
rzecz realizacji koncepcji i programu komunistycznego. Zach´cano jednocze-
Ênie do wspierania destabilizacji sytuacji w Polsce: organizacji wieców, demon-
stracji i strajków antyrzàdowych.

Tych przygotowaƒ nie ukoƒczono przed wybuchem wojny. Pakt Ribbentrop
– Mo∏otow i wspólna, niemiecko-sowiecka kampania przeciw Polsce zmieni∏a
sytuacj´. Wprawdzie przygotowania do odtworzenia partii kontynuowano jesz-
cze w koƒcu 1939 roku, w kolejnych miesiàcach jednak przerzut wyznaczo-
nych ludzi na teren okupacji niemieckiej by∏ trudniejszy. Zrezygnowano z wcze-
Êniejszych planów przedostania si´ do Polski przez Skandynawi´. Ostatecznie
Bogdanow przekaza∏ Mo∏ojcowi polecenie przedostania si´ przez po∏udniowà
Europ´ do Moskwy, gdzie dotar∏ wiosnà 1940 roku. Poinformowano go, ˝e za-
danie odbudowy partii chwilowo zosta∏o wstrzymane. Wspó∏praca sowiecko-
-niemiecka kwit∏a. Mo˝liwe, ˝e Stalin chcia∏ uniknàç zadra˝nieƒ z Hitlerem. Dokoƒczenie na s. VI

Dr Marek Klecel

Przed FOZZ by∏ FON (cz. 1)
Dr Maciej Korkuç (IPN Kraków)

KPP – „partia
prze˝arta prowokacjà”

Dokoƒczenie ze s. III

Boles∏aw Mo∏ojec 
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