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Elita Polskiej Partii Robotniczej (1944–1948). 

Portret historyczno-socjologiczny

Po 25 latach nieskrępowanych badań nad Polską Partią Robotniczą okazuje 

się, że elita tej partii wciąż nie została dogłębnie przeanalizowana i opisana. Nasz 

stan wiedzy na ten temat jest fragmentaryczny. Należy pamiętać, iż elita PPR nie 

była częścią typowej elity politycznej, bowiem partia komunistyczna stanowiła 

de facto „partię władzy”. Dotyczy to również pierwszych lat powojennych, gdy 

zachowywano pozory „demokracji ludowej”. W rękach komunistów znajdowały 

się kluczowe struktury władzy: aparat partyjny, aparat bezpieczeństwa i wojsko. 

Co prawda w rządzie i innych organach państwowych zasiadali reprezentanci par-

tii satelickich oraz niezależnego PSL, jednak PPR sprawowała nad nimi nadzór 

i kontrolę w dwojaki sposób. Po pierwsze, ministrowie niekomunistyczni (z któ-

rych znaczną część stanowili zupełni figuranci) byli nadzorowani przez swoich 

zastępców – podsekretarzy stanu z PPR. Po drugie, wśród reprezentantów partii 

satelickich w rządzie znajdowali się kryptokomuniści (tajni członkowie PPR peł-

niący rolę komunistycznych „wtyczek”). Tak więc elita Polskiej Partii Robotniczej 

spełniała wszelkie kryteria rzeczywistej elity władzy, definiowanej przez socjologa 

Janusza Sztumskiego jako zbiór osób zajmujących kluczowe pozycje w strukturze 

władzy, których decyzje mają wpływ na całokształt życia danego społeczeństwa1.

W niniejszym tekście postaram się ogólnie scharakteryzować elitę formalną 

PPR, tj. członków tzw. centralnych instancji partyjnych (Komitetu Centralnego, 

Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej), liczących 

w sumie 81 osób. Uwagę koncentruję jednak na elicie rzeczywistej, czyli komuni-

stach zajmujących kluczowe pozycje w strukturze „władzy ludowej”2. W celu na-

kreślenia portretu historyczno-socjologicznego 151 członków elity rzeczywistej 

należy poddać analizie ich cechy społeczno-demograficzne – płeć, wiek, miejsce 

urodzenia, pochodzenie społeczne i etniczne, wykształcenie – oraz przedstawić 

przebieg kariery w ruchu komunistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem lo-

1 J. Sztumski, Elity. Ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice–Warszawa 2003, s.  17.
2 Niniejszy artykuł nawiązuje do ustaleń zawartych we wcześniejszych tekstach autora, pre-

zentujących portret zbiorowy kadry kierowniczej centralnego aparatu PPR oraz I sekreta-
rzy komitetów wojewódzkich PPR. Zob. M. Szumiło, Kadra kierownicza centralnego apa-

ratu PPR w latach 1944–1948, „Res Historica” 2012, nr 34, s.  101–118; idem, I sekretarze 
komitetów wojewódzkich PPR (1944–1948) – portret zbiorowy, „Dzieje Najnowsze” 2013, 
nr 4, s.  43–59.
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sów i działalności w latach II wojny światowej. Podstawowym źródłem do na-

szkicowania portretu zbiorowego są akta osobowe działaczy partyjnych przecho-

wywane w Archiwum Akt Nowych. Jako uzupełnienie archiwaliów posłużyły 

biogramy ze Słownika biograficznego działaczy polskiego ruchu robotniczego3
 

i innych wydawnictw oraz publikowane wspomnienia i zebrane relacje.

W świetle statutu Polskiej Partii Robotniczej, przyjętego dopiero 12 grudnia 

1945  r., najwyższą władzą w partii był zjazd zwoływany „nie rzadziej jak raz na 

dwa lata”4. W rzeczywistości odbył się tylko jeden pełny zjazd PPR pod koniec 

1945  r., bowiem II zjazd, zwołany w grudniu 1948  r., szybko przekształcił się 

w Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS. Rola I zjazdu PPR (6–12 grudnia 1945  r.) 

ograniczyła się do wysłuchania przez 1087 delegatów kilku sprawozdań i refera-

tów programowych, wygłoszonych przez członków kierownictwa partii, oraz for-

malnego wyboru członków i zastępców członków Komitetu Centralnego i składu 

Centralnej Komisji Rewizyjnej5.

W okresie między zjazdami „całą pracą partii” statutowo kierował Komitet 

Centralny, który miał reprezentować partię na zewnątrz, organizować „instytucje 

partyjne”, mianować redakcje organów prasowych, zarządzać majątkiem i kasą 

partyjną itp. Ponadto wybierał sekretarza generalnego, Biuro Polityczne, Sekre-

tariat KC i Centralną Komisję Kontroli Partyjnej (CKKP). Zgodnie ze statutem 

plenarne posiedzenia KC powinny odbywać się „w miarę potrzeby, jednakże nie 

rzadziej niż raz na dwa miesiące”6. Faktycznie bieżącą działalnością partii kie-

rowały centralne organy wykonawcze. Komitet Centralny stanowił raczej rodzaj 

forum służącego do prowadzenia ograniczonej „dyskusji wewnątrzpartyjnej” oraz 

przekazywania jego członkom i zaproszonym gościom aktualnych wytycznych 

właściwego kierownictwa PPR. W okresie od lutego 1945 do listopada 1948  r. 

odbyło się w sumie dwadzieścia posiedzeń plenarnych KC PPR, w tym czterna-

ście samodzielnych i sześć zorganizowanych wspólnie z Centralnym Komitetem 

Wykonawczym PPS. Omawiano na nich głównie aktualną sytuację polityczną 

3
 Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. F. Tych, t.  1, Warszawa 

1978, t.  2, Warszawa 1987, t.  3, Warszawa 1992.
4 Statut Polskiej Partii Robotniczej uchwalony na I zjeździe PPR 12 XII 1945 r. [w:] PPR. 

Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego VIII 1944 – XII 1945, War-
szawa 1959, s.  234.

5
 PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczel-

ne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944–1948, oprac.  
J. Jakubowski, J. Szczeblewski (do użytku wewnątrzpartyjnego), Warszawa 1985, s.  6.

6 Statut Polskiej Partii Robotniczej…, s.  235–236.
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i gospodarczą, ważne sprawy organizacyjne, działalność Kominformu oraz przy-

gotowania do zjednoczenia PPR i PPS7.

Powołany w sierpniu 1944  r. w Lublinie Komitet Centralny PPR liczył zale-

dwie osiemnastu członków, w maju 1945  r. rozszerzono go o czterech działaczy. 

Na I zjeździe PPR w grudniu 1945  r. wybrano KC złożony z 55 osób: 36 człon-

ków i 19 zastępców członków, zaś w kwietniu 1947  r. dokooptowano do tego 

grona jeszcze 10 nowych zastępców8. W sumie liczył zatem 65 osób.

W składzie KC w grudniu 1945  r. najliczniejszą grupę stanowili reprezen-

tanci elity aparatu partyjnego (w sumie piętnaście osób): ośmiu członków Sekre-

tariatu KC i kierowników wydziałów KC, dwóch redaktorów naczelnych głów-

nych pism partyjnych, pięciu I sekretarzy KW. Co trzeci członek KC należał do 

elity państwowej: prezydent KRN (Bolesław Bierut), wicepremier (Władysław 

Gomułka), trzech ministrów, trzech wpływowych podsekretarzy stanu, dwóch 

ambasadorów, dwóch wojewodów. „Bezpieka” miała trzech przedstawicieli: 

komendanta głównego MO (Franciszka Jóźwiaka) i dwóch szefów WUBP; elita 

WP – czterech: wiceministra obrony narodowej, szefa Sztabu Generalnego, szefa 

GZP, dowódcę Okręgu Wojskowego w Poznaniu. Ponadto do KC weszło dwóch 

członków kierownictwa związków zawodowych. Przeważająca większość człon-

ków KC pełniła funkcje zaliczane do elity rzeczywistej, kilka osób awansowało 

do niej w następnych latach. Ostatecznie poza elitą rzeczywistą znaleźli się tyl-

ko wojewoda kielecki Eugeniusz Iwańczyk-Wiślicz oraz przewodniczący OKZZ 

w Łodzi Aleksander Burski.

W gronie zastępców członków KC znajdowali się natomiast (biorąc pod 

uwagę moment wyboru): przewodniczący CKKP, dwóch kierowników wydzia-

łów KC, zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC, redaktor naczelny 

„Głosu Ludu”, dwóch I sekretarzy KW, prezydent miasta Łodzi, dwóch mini-

strów, trzech wpływowych wiceministrów – wiceminister bezpieczeństwa pu-

blicznego i dyrektor departamentu w MBP, wiceminister obrony narodowej – szef 

GZPW, szef Departamentu Personalnego MON, dwóch wpływowych przedsta-

wicieli „frontu kulturalnego” (przyszłych członków kadry kierowniczej aparatu 

KC). Drugi szczebel elity aparatu partyjnego reprezentowało czterech II i III se-

kretarzy KW, przy czym dwóch z nich (Antoni Kuligowski i Ryszard Strzelecki) 

awansowało później na stanowisko I sekretarza KW. Za całkowitych figurantów 

należy natomiast uznać dwie kierowniczki wydziałów KW (z Łodzi i Katowic), 

7 Zob. PPR – PPS. Zjazdy i kongresy..., s.  8–13.
8
 Ibidem, s.  15–28.
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I sekretarza Komitetu Powiatowego PPR w Płocku (Jakuba Krajewskiego) oraz 

dwoje „obowiązkowych” przedstawicieli związków zawodowych.

W maju 1945  r. powołano Centralną Komisję Kontroli Partyjnej w celu 

„usprawnienia pracy nad oczyszczaniem szeregów partii od elementów niepożą-

danych i ustanowienia stałej kontroli nad moralno-politycznym obliczem człon-

ków”9. Zgodnie ze statutem miała ona pociągać do odpowiedzialności członków 

PPR łamiących zasady etyki partyjnej, a także kontrolować wykonanie uchwał 

KC przez terenowe instancje partyjne10. CKKP składała się zaledwie z pięciu, 

a potem siedmiu osób – etatowych pracowników aparatu partyjnego (głównie 

instruktorów KC PPR)11. Rolę sądu partyjnego odgrywało w praktyce jej prezy-

dium: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, które z tego tytułu zali-

czam do elity rzeczywistej.

4 czerwca 1945  r. Sekretariat KC postanowił powołać pięcioosobową Cen-

tralną Komisję Rewizyjną z zadaniem kontroli stanu finansów partyjnych i pra-

widłowości wydatków12. W grudniu 1945  r. powiększono CKR do siedmiu osób. 

Jej rola była czysto formalna, o czym świadczy również skład personalny komisji. 

Przewodniczącym CKR został Franciszek Łęczycki – kierownik spełniającego 

funkcje pomocnicze Działu Opieki i Pomocy KC. Wśród członków, poza I se-

kretarzami KW z Białegostoku i Lublina, znaleźli się przedstawiciele średniego 

szczebla aparatu władzy13.

W KKP i CKR zasiadało łącznie dwadzieścia osób, z czego cztery były 

jednocześnie członkami KC. W sumie przez elitę formalną PPR przewinęło się 

81 osób, z których sześćdziesiąt (tj. 74 proc.) można zaklasyfikować do elity 

rzeczywistej.

Elitę rzeczywistą PPR, utożsamianą z elitą władzy, należy podzielić na 

cztery segmenty: 1. elitę aparatu partyjnego, 2. elitę państwową, 3. elitę aparatu 

bezpieczeństwa, 4. elitę WP. Odrębnie trzeba analizować spajające od góry całą 

piramidę władzy właściwie kierownictwo PPR, które tworzyli członkowie dwóch 

instancji decyzyjnych – Biura Politycznego i Sekretariatu KC.

Najliczniejszy i najważniejszy segment stanowili niewątpliwie członkowie eli-

ty aparatu partyjnego. Formalną i w dużym stopniu rzeczywistą hierarchię osób zaj-

9 Uchwała plenum KC PPR w sprawach organizacyjnych, 26 V 1945  r. [w:] PPR. Rezolucje, 
odezwy, instrukcje i okólniki..., s.  155.

10 Statut Polskiej Partii Robotniczej…, s.  235.
11 Zob. PPR – PPS. Zjazdy i kongresy..., s.  20, 33–34.
12

 Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR 1945–1946, oprac. A. Kochański, Warszawa 
2001, s.  34–38.

13 Zob. PPR – PPS. Zjazdy i kongresy..., s.  29.
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mujących najwyższe szczeble kierownicze w aparacie PPR oddają tabele uposażeń 

pracowników partyjnych z 1946 i 1947  r. Do pierwszej grupy uposażenia należeli: 

członkowie Sekretariatu KC, kierownicy wydziałów KC – Organizacyjnego, Prze-

mysłowego, Propagandowego, Rolnego i Personalnego – przewodniczący CKKP. 

Drugą grupę uposażenia tworzyli: I sekretarze komitetów wojewódzkich, zastępcy 

kierowników wydziałów wymienionych w grupie pierwszej, kierownicy pozosta-

łych wydziałów KC14. Pozycję formalnie równorzędną z kierownikiem wydziału 

mieli także dyrektorzy Centralnej Szkoły PPR i Szkoły Partyjnej przy KC PPR oraz 

redaktorzy naczelni głównych organów prasowych PPR: „Głosu Ludu”, „Trybuny 

Wolności” i „Nowych Dróg”. Ponadto do elity aparatu partyjnego zaliczam wpły-

wowych szefów młodzieżówki partyjnej: Związku Walki Młodych (Aleksandra 

Kowalskiego), a potem Związku Młodzieży Polskiej (Janusza Zarzyckiego).

W analizach socjologicznych elitę aparatu PPR dzielę na aparat centralny 

i I sekretarzy komitetów wojewódzkich, ponieważ w składzie członkowskim obu 

tych grup występują istotne różnice. I sekretarze KW byli swego rodzaju partyj-

nymi „namiestnikami” w terenie. Ich realna pozycja zależała od kilku głównych 

czynników: przynależności do wymienionych centralnych instancji partyjnych, 

osobistych powiązań z członkami kierownictwa partii, znaczenia danego woje-

wództwa i liczebności jego organizacji partyjnej. Do najważniejszych komitetów 

zaliczano KW w Katowicach, Komitet Warszawski i Komitet Łódzki15.

Elitę państwową tworzyli przede wszystkim członkowie Rady Ministrów 

i Prezydium KRN (od lutego 1947  r. Rady Państwa). W latach 1944–1948 więk-

szość stanowisk ministerialnych obejmowali jednak działacze z „partii sojuszni-

czych” (SL, PPS, SD, SP), a w trzech przypadkach nawet z opozycyjnego PSL. 

W związku z tym w PKWN i Rządzie Tymczasowym wprowadzono specjalną 

procedurę, kontynuowaną następnie w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodo-

wej i pierwszym gabinecie Józefa Cyrankiewicza. Polegała ona na tym, że zastęp-

ca kierownika resortu – członek PPR – był faktycznym przełożonym swego no-

minalnego zwierzchnika. Klasycznym przykładem była sytuacja w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych. W okresie PKWN resortem formalnie kierował Edward 

Osóbka-Morawski, faktycznie zaś jego zastępca Jakub Berman. W TRJN nominal-

nym szefem MSZ był Wincenty Rzymowski z SD, w rzeczywistości kierował nim 

podsekretarz stanu Zygmunt Modzelewski. Szczególne znaczenie miało stworze-

14
 Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR 1945–1946…, s.  269; Protokoły posiedzeń Biu-

ra Politycznego KC PPR 1947–1948, oprac. A. Kochański, Warszawa 2002, s.  43.
15 Relacja Władysława Matwina, 4 VII 2007  r.; Relacja Artura Starewicza, 2 V 2007  r. 

(w zbiorach autora).
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nie przeciwwagi dla ministrów z PSL. Taką rolę wobec ministra rolnictwa i reform 

rolnych Stanisława Mikołajczyka pełnił Stanisław Bieniek, ministra administracji 

publicznej Władysława Kiernika nadzorował Władysław Wolski, „opiekunem” 

ministra oświaty Czesława Wycecha został natomiast Władysław Bieńkowski, 

którego w 1946  r. zastąpił inny pepeerowiec – Stanisław Trojanowski16.

Podobną kontrolę roztoczono nad wszystkimi mniej „pewnymi” ministrami 

z partii satelickich. W Ministerstwie Odbudowy Michała Kaczorowskiego z PPS 

„wspierał” Stefan Pietrusiewicz, w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej nad 

pracą socjalistów Jana Stańczyka i Adama Kuryłowicza czuwał Edmund Giebar-

towski17. Nie ulega wątpliwości, że w Ministerstwie Żeglugi analogiczne zadanie 

spełniał również w stosunku do działaczy PPS (Ludwika Grosfelda i Adama Ra-

packiego) Kazimierz Petrusewicz, który w przeciwieństwie do szefów resortu, 

będących dyletantami w tej dziedzinie, legitymował się dyplomem Szkoły Mor-

skiej. W Ministerstwie Kultury i Sztuki w cieniu figuranta Stefana Dybowskiego 

z SL podejmował decyzje Leon Kruczkowski, w marcu 1948  r. zastąpiony przez 

Włodzimierza Sokorskiego18.

Polityka gospodarcza rządu była skupiona w superministerstwie, tj. kierowa-

nym przez Hilarego Minca Ministerstwie Przemysłu i Handlu19. Dlatego za człon-

ków elity rządowej należy uznać wiceministrów tego resortu z ramienia PPR: 

Eugeniusza Szyra, Bolesława Rumińskiego i Henryka Golańskiego. Zakulisową 

funkcję podsekretarza stanu w Prezydium Rady Ministrów w latach 1945–1952 

pełnił Jakub Berman20.

Wojewodowie z reguły reprezentowali stronnictwa satelickie i w pełni pod-

porządkowywali się władzy I sekretarzy KW. Wyjątkowa sytuacja panowała tylko 

na tzw. Ziemiach Odzyskanych, gdzie w 1945  r. objęło urzędowanie trzech za-

służonych i wpływowych działaczy komunistycznych przybyłych z ZSRS: Alek-

16 J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944–1950. Miejsce – funkcje – relacje partii po-

litycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1997, s.  82, 
129–130; E. Grzędziński, Polska Partia Robotnicza w Tymczasowym Rządzie Jedności 
Narodowej [w:] Historyczny dorobek PPR. Materiały z sesji naukowej odbytej w ANS  
8 I 1987, Warszawa 1988, s.  191–193.

17
 Ibidem.

18 Analogiczna rola przypadła w udziale kryptokomunistom z SD – Leonowi Chajnowi w Re-
sorcie Sprawiedliwości i Janowi Karolowi Wendemu w Resorcie Kultury i Sztuki. Krypto-
komuniści zostali również ministrami w kilku resortach: Komunikacji – Jan Rabanowski 
z SD, Kultury i Sztuki (1945–1947) – Władysław Kowalski z SL, Informacji i Propagandy 
– Stefan Matuszewski, „jednolitofrontowiec” z PPS, a następnie Feliks Widy-Wirski z SP, 
Aprowizacji – Włodzimierz Lechowicz z SD (E. Grzędziński, op. cit., s.  191).

19 Z. Szeliga, Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1947–1952, „Annales 
UMCS” 1994, sectio K, vol. 12, s.  174.

20 E. Grzędziński, op. cit., s.  191.
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sander Zawadzki – członek Biura Politycznego KC PPR (wojewoda katowicki), 

Leonard Borkowicz (pełnomocnik rządu na Okręg Pomorza Zachodniego) i Jakub 

Prawin (pełnomocnik rządu na Okręg Mazurski)21. Ich także należy zaliczyć do 

elity państwowej, podobnie jak zajmującego prestiżowe stanowisko ambasadora 
RP w Moskwie Mariana Naszkowskiego.

Szczególną rolę wśród organów władzy państwowej odgrywał oczywiście 
aparat bezpieczeństwa. Do elity „bezpieki” należeli bez wątpienia podsekretarze 
stanu w MBP i tzw. pomocnicy ministra, komendant główny MO oraz dyrektorzy 
tzw. departamentów operacyjnych, Departamentu Więzień i Obozów, Departa-
mentu Kadr, Wydziału ds. Funkcjonariuszy i gabinetu ministra22.

Trudniejszym zadaniem jest określenie partyjnej elity Wojska Polskiego. 
Hierarchia najwyższych stanowisk dowódczych nie do końca pokrywała się bo-
wiem z ich znaczeniem politycznym. W latach czterdziestych i później kluczową 
rolę odgrywali: minister obrony narodowej, trzej wiceministrowie, szef Sztabu 
Generalnego i szef Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego (stanowią-
cego odpowiednik wydziału KC). Osoby pełniące te funkcje wchodziły w skład 
powołanego w 1949  r. tzw. Ścisłego Zespołu Partyjnego. Równolegle funkcjo-
nował rozszerzony Zespół Partyjny, w skład którego weszli ponadto szefowie: 
Departamentu Personalnego MON, Departamentu Służby Sprawiedliwości MON 
(rozwiązanego w 1950  r.), Głównego Zarządu Informacji WP oraz Oddziału II 
Sztabu Generalnego WP23. Za elitę WP można zatem uznać członków tego ze-
społu, a także szefów instytucji stanowiących ważne elementy stalinowskiego 
systemu represji: naczelnego prokuratora wojskowego i prezesa Najwyższego 
Sądu Wojskowego oraz dowódcę Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pew-
ną komplikację wprowadza fakt, iż niektóre funkcje pełnili oficerowie sowieccy, 
niebędący członkami PPR24. W związku z tym nie można ich zaliczyć do grona 
członków elity partyjnej.

21 Szerzej na ten temat zob. M. Szumiło, Wojewodowie i okręgowi pełnomocnicy rządu 
w pierwszych latach Polski Ludowej (1944–1950) [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach pol-
skich, t.  2, red. A. Górak, D. Magier, Lublin–Siedlce 2009.

22 Ze względów formalnych w analizach pomijam oficerów NKWD, członków WKP(b), którzy 
kierowali Departamentem Ochrony Rządu oraz przez pewien czas Departamentem  I (kontr-
wywiadu): Włodzimierza Zacharewicza, Stanisława Doleckiego, Ludwika Sielickiego 
i Adama Gajewskiego. Z wyjątkiem Białorusina Zacharewicza byli oni zsowietyzowanymi 
Polakami, nie wstąpili jednak do PPR. Po zakończeniu służby wyjechali do ZSRS.

23 J. Poksiński, Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska w latach 1944–1956 [w:] Kierowni-
ctwo PPR i PZPR wobec wojska 1944–1956, oprac. J. Poksiński, A. Kochański, K. Persak, 
Warszawa 2003, s.  19.

24 Oficerami sowieckimi, członkami WKP(b) byli prezesi Najwyższego Sądu Wojskowego 
WP do 1947  r.: Aleksander Tarnowski i Aleksander Michniewicz, naczelny prokurator 

Mirosław Szumiło



169

Najliczniejszym segmentem elity, a jednocześnie wykazującym się najwięk-
szą rotacją kadrową, był aparat partyjny. Przez elitę aparatu centralnego PPR 
przewinęło się aż 55 osób, zaś stanowiska I sekretarzy KW zajmowało 49 działa-
czy. Pozostałe segmenty (z oczywistych powodów) były mniej liczne, a ponadto 
panowała w nich większa stabilność kadrowa. Analizowana elita państwowa li-
czyła w sumie 29 osób, elita aparatu bezpieczeństwa – 27, elita WP – 19. Prze-
pływy osobowe między segmentami były dość ograniczone i dotyczyły głównie 
I sekretarzy KW, z których czternastu (28,5 proc.) zasiadało w różnych okresach 
w aparacie centralnym. Natomiast jeden, Stanisław Zawadzki, przyszedł z elity 
WP. Ponadto z wojska odeszły jeszcze cztery osoby: Aleksander Zawadzki na 
stanowisko wojewody w Katowicach, Mieczysław Wągrowski i Janusz Zarzy-
cki do aparatu KC PPR, Konrad Świetlik do kierownictwa „bezpieki”. Spośród 
komunistów zasiadających w rządzie czterech ściągnięto do centralnego aparatu 
partyjnego. Najbardziej wyodrębnioną grupę ludzi stanowiła elita bezpieki, skąd 
do aparatu KC przeszedł tylko Juliusz Burgin25.

Najwyższy ośrodek władzy w omawianym okresie (do jesieni 1948  r.) sta-
nowiło niewątpliwie Biuro Polityczne, funkcjonujące już od sierpnia 1944  r. Po-
dejmowało kluczowe decyzje i poprzez swoich członków kierowało wszystkimi 
instytucjami państwowymi. Od kwietnia 1945  r. funkcjonował organ pomocniczy 
Biura Politycznego w postaci Sekretariatu KC. Biuro Polityczne i Sekretariat po-
wstały niejako „same z siebie”, bez formalnej uchwały. Ich działalność została 
usankcjonowana dopiero 12 grudnia 1945  r. na I zjeździe PPR. W punkcie 24. 
przyjętego wówczas statutu partii zapisano: „Dla kierowania pracą polityczną KC 
wyłania Biuro Polityczne, dla kierowania bieżącą pracą partii – Sekretariat”26. Na 
tym jednym zdaniu formalnie opierała się faktyczna władza partii w państwie. 
W praktyce Biuro Polityczne sprawowało ogólne kierownictwo partyjno-pań-
stwowe, zaś Sekretariat podejmował operatywne bieżące decyzje dotyczące funk-
cjonowania aparatu partyjnego i niektórych organizacji społecznych oraz konkre-
tyzował i wprowadzał w życie decyzje Biura Politycznego.

W kierownictwie PPR zasiadało w sumie 21 osób, z których dwanaście re-
prezentowało aparat partyjny (członkowie Sekretariatu KC). Wśród dziewięciu 
członków Biura Politycznego KC PPR byli przedstawiciele czterech segmen-

wojskowy (1944–1946) Jan Mastalerz, a także dowódca KBW Bolesław Kieniewicz oraz 
jeden z wiceministrów obrony narodowej – Wsiewołod Strażewski.

25 Ponadto Wacław Komar pełnił jednocześnie funkcję dyrektora VII Departamentu MBP 
(wywiadu) oraz szefa Oddziału II Sztabu Generalnego WP.

26 Statut Polskiej Partii Robotniczej…, s.  235.
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tów elity: prezydent Bierut, czterech członków rządu – Berman, Gomułka, Minc 

i Radkiewicz (będący jednocześnie szefem „bezpieki”), komendant główny MO 

(wiceminister bezpieczeństwa publicznego) Franciszek Jóźwiak, wojewoda kato-

wicki Aleksander Zawadzki, wiceminister obrony narodowej Marian Spychalski 

oraz Roman Zambrowski – kierownik Sekretariatu KC, członek Prezydium KRN 

i zarazem przewodniczący Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkod-

nictwem Gospodarczym.

Ze względów formalnych w poniższych analizach pomijam wszelkiego 

rodzaju „szare eminencje” i elity wpływu. W ówczesnych strukturach władzy 

niewątpliwie pojawiały się takie osoby, ale nie zawsze udaje się je zidentyfiko-

wać. Jako ewidentne przykłady „szarych eminencji” można wskazać dyrektora 

Departamentu Politycznego MSZ Józefa Olszewskiego (Szpechta)27 oraz Zofię 

Gomułkową (poprz. Liwa Szoken), formalnie będącą tylko starszym instruktorem 

w Wydziale Personalnym KC, w świetle relacji posiadającą zaś duży wpływ na 

„rozstawienie kadr”28.

W elicie formalnej najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 

41–50 lat (39 proc.). Po równo byli reprezentowani młodzi działacze – do 35 lat 

(26 proc.) oraz osoby w wieku 36–40 lat (również 26 proc.). Znalazło się w niej 

też siedmiu starszych komunistów (powyżej 50 lat). Nestorem elity partyjnej był 

Franciszek Fiedler, liczący 65 lat.

Elita rzeczywista była trochę młodsza od formalnej. Jak pokazuje tabela 1, 

„młodzieńczy zapał” był szczególnie ceniony w kierownictwie aparatu bezpie-

czeństwa i wśród I sekretarzy KW. Najmłodszy pierwszy kierownik Wydziału  II 

Samodzielnego MBP (wywiadu) Julian Konar miał zaledwie 25 lat. Tylko kil-

ka lat starsi od niego byli szefowie Wydziału/Departamentu Więzień i Obozów 

– Teodor Duda (30 lat) i Dagobert Łańcut (29 lat). W gronie I sekretarzy KW aż 

siedmiu nie ukończyło 30 lat. Najmłodszy Stanisław Krupa (pełniący obowiązki 

w Rzeszowie) miał 26 lat. Więcej doświadczonych działaczy skierowano do elity 

państwowej i wojskowej, czego wymagała po prostu specyfika tych segmentów 

władzy. Najmłodszy członek rządu, minister lasów Stanisław Tkaczow, miał 32 

lata. Najmniej młodych funkcjonowało w kadrze kierowniczej centralnego apara-

tu partyjnego (16,4 proc.), choć i tu zdarzyła się kierowniczka Wydziału Historii 

Partii w wieku 29 lat (Maria Turlejska).

27 E. Grzędziński, op. cit., s.  191.
28 AAN, Zbiór relacji działaczy ruchu robotniczego, R-78, Relacje na temat działalności KC 

PPR w latach 1944–1945; Relacja Andrzeja Werblana, 11 VIII 2010  r. (w zbiorach autora).
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Średnia wieku członków kierownictwa partii (Biura Politycznego i Sekreta-
riatu KC) wynosiła 41 lat, ale większość z nich nie przekroczyła 40. roku życia. 
Można wręcz stwierdzić, że kluczową rolę w instalowaniu „władzy ludowej” od-
grywali komuniści w wieku 36–40 lat. W tej grupie znaleźli się m.in. członkowie 
Biura Politycznego: Gomułka, Minc, Spychalski, Zambrowski.

Tabela 1. Wiek w momencie wejścia do elity rzeczywistej PPR (w proc.)

Wiek
Centralny 

aparat part.

I sekr. 

KW

Elita 

państwowa

Elita 

„bezpieki”

Elita 

WP

Ogółem 

elita PPR

do 35 lat 16,4 32,7 20,7 37 21,1 26,5

36–40 lat 40 26,5 34,5 33,3 26,3 32,5

41–50 lat 38,2 40,8 34,5 29,7 42,1 36,4

pow. 50 lat 5,4 0 10,3 0 10,5 4,6

Źródło: Ustalenia autora na podstawie analizy danych biograficznych.

Wśród 81 członków elity formalnej było osiem kobiet (9,9 proc.). Godności 
członka KC dostąpiła tylko Helena Kozłowska, zarazem jedyna kobieta w kie-
rownictwie partii. W gronie zastępców członków KC znalazły się trzy panie re-
prezentujące niższe szczeble aparatu władzy (Janina Juzoń, Zofia Patorowa, He-
lena Tomaszewska). Poza tym w CKKP zasiadały Ludwika Jankowska, Maria 
Pieczyńska i Maria Małecka, zaś w CKR – Edwarda Orłowska.

Do elity rzeczywistej weszło w sumie tylko dwanaście kobiet (7,9 proc.). 
Niemal wszystkie reprezentowały elitę aparatu partyjnego. Najwyższą pozycję 
zdobyła wspomniana już Helena Kozłowska – przez kilkanaście miesięcy kierow-
nik kluczowego Wydziału Propagandy KC i jednocześnie członek Sekretariatu 
KC, później kierownik Wydziału Szkolenia Partyjnego. Trzy inne kobiety obję-
ły stanowiska kierowników mniej ważnych wydziałów KC: Edwarda Orłowska 
– Wydziału Kobiecego, Regina Kobryńska i Maria Turlejska – Wydziału Historii 
Partii. Poza tym w aparacie centralnym znalazły się Celina Budzyńska – dyrektor 
Centralnej Szkoły PPR (od maja 1948  r.), oraz Ludwika Jankowska – wiceprze-
wodnicząca CKKP. Sześć kobiet pełniło w latach 1944–1945 funkcje I sekretarzy 
KW PPR29. Nie było ich natomiast w ogóle w elicie państwowej, a także (z oczy-

29 Były to: Maria Kamińska, Izolda Kiryluk-Kowalska, Janina Kowalska, Edwarda Orłow-
ska, Stefania Romaniuk, Magdalena Treblińska.
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wistych względów) w dowództwie WP. W elicie „bezpieki” funkcjonowała jed-

na kobieta, ale za to bardzo wpływowa – dyrektor osławionego V Departamentu 

MBP Julia Brystygier, uczestnicząca nieoficjalnie w posiedzeniach KC PPR, któ-

ra utrzymywała bliskie relacje osobiste z Bermanem i Mincem30.

Tak niski odsetek kobiet był w znacznej mierze kontynuacją sytuacji panu-

jącej przed wojną. W KPP kobiety stanowiły bowiem ok. 9–10 proc. ogółu człon-

ków31, ale przez wszystkie gremia decyzyjne tej partii przewinęło się w sumie 

tylko pięć pań32. Dziedzictwem KPP należy chyba też tłumaczyć fakt, iż wszyst-

kie dwanaście kobiet w elicie rzeczywistej PPR pochodziło z rodzin żydowskich. 

Kobiety wywodzące się ze środowisk chrześcijańskich znacznie rzadziej zgłasza-

ły akces do ruchu komunistycznego. Liczba kobiet w elicie PPR była zbliżona do 

odsetka kobiet zatrudnionych w całym aparacie partyjnym. W 1945  r. w Central-

nej Kartotece akta personalne działaczek stanowiły niecałe 10 proc. (649 osób)33. 

Z początkiem stycznia 1948  r. w aparacie terenowym PPR zatrudniano zaledwie 

177 kobiet (7 proc.)34.

Zdecydowana większość członków elity rzeczywistej PPR (124 osoby – 82 

proc. ogółu) urodziła się i dorastała w zaborze rosyjskim. Dominowali miesz-

kańcy Kongresówki (106 osób – 70,2 proc.), czterech działaczy pochodziło z po-

bliskiego Białegostoku, zaś dwunastu z Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypo-

spolitej. W zaborze austriackim wychowywało się 26 osób (17,2 proc.), połowa 

z nich w wielokulturowej wschodniej części Galicji. Zabór pruski reprezentowało 

zaledwie trzech działaczy35.

Aż 69 interesujących nas komunistów (45,7 proc.) pochodziło z dużych 

miast (Warszawy, Łodzi, Lwowa i Krakowa), 44 – z mniejszych miast, miasteczek 

i osad robotniczych, zaś tylko 40 – ze środowisk wiejskich. Prawie 30 proc. ca-

łej elity (45 osób) stanowili warszawiacy. Gdy uwzględnimy mieszkańców miast 

podwarszawskich, Łodzi i okolic, Białegostoku oraz Zagłębia Dąbrowskiego, 

zauważymy, iż 72 członków analizowanej zbiorowości (47,7 proc.) wywodziło 

30 AIPN, 0154/49, Akta personalne Julii Brystygier, Ankieta specjalna, 2 XI 1948  r., k.  24; 
Relacja Artura Starewicza (w zbiorach autora).

31 Z. Szczygielski, Członkowie KPP 1918–1938 w świetle badań ankietowych, Warszawa 
1989, s.  28.

32 Były to: Maria Koszutska (Kostrzewa), Zofia Unszlicht-Osińska, Helena Gruda (Gitla Ra-
paport), Maria Kamińska i Romana Wolf-Jezierska (K. Trembicka, Między utopią a rzeczy-

wistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938), Lublin 2007, s.  67).
33 AAN, KC PPR, 295/VII-79, Sprawozdanie ze stanu ewidencji, 19 XI 1945  r., k.  66–67.
34 AAN, KC PPR, 295/XXI-11, Wydział Personalny, Zestawienie tablic statystycznych funk-

cjonariuszy partyjnych wszystkich województw, stan na 1 I 1948  r., k.  2.
35 Roman Nowak z Chorzowa, Jan Izydorczyk i Jan Kozłowski z wielkopolskiej wsi.
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się z czterech głównych ośrodków przemysłowych zaboru rosyjskiego, będących 
bazą ruchu komunistycznego.

Ponad połowa członków elity formalnej (dokładnie 53,1 proc.) legitymo-
wała się najbardziej „słusznym” ideologicznie pochodzeniem klasowym, czyli 
robotniczym (wliczając w to kilku synów robotników rolnych). Dzieci chłopskie 
stanowiły jedynie 14,8 proc., a więc mniej niż komuniści wywodzący się z ro-
dzin inteligenckich. Ci ostatni byli szczególnie licznie reprezentowani w gronie 
zastępców członków KC. Co ciekawe – wśród członków KC, obok sporej grupy 
potomków drobnomieszczańskich, znalazł się także wspomniany już Franciszek 
Fiedler, syn prawdziwego „kapitalisty” Beniamina Truskiera, właściciela kilku 
kamienic w Warszawie36. Taki zaszczyt spotkał Fiedlera zapewne ze względu na 
zasługi dla ruchu komunistycznego w Polsce.

Tabela 2. Pochodzenie społeczne członków elity formalnej PPR (w proc.)

Pochodzenie
Członkowie 

KC

Z-cy członków 

KC

CKKP 

i CKR

Razem 

elita

robotnicze 55,6 55,2 50 53,1

chłopskie 16,7 13,8 10 14,8

inteligenckie 11,1 27,6 20 18,5

drobnomieszczańskie 13,9 3,4 20 12,4

„burżuazyjne” 2,7 0 0 1,2

Źródło: Ustalenia autora na podstawie analizy danych biograficznych.

W elicie rzeczywistej widzimy identyczny odsetek ludzi z rodzin chłopskich. 
Wyraźnie zmniejszyła się, kosztem pozostałych grup, liczba osób o pochodze-
niu robotniczym (do 42,4 proc.). Pojawiła się za to całkiem spora grupka sześciu 
komunistów o pochodzeniu „burżuazyjnym”37 lub nawet „obszarniczym”38. Naj-
bardziej „niewłaściwe” klasowo były centralny aparat partyjny i aparat bezpie-
czeństwa, w których kierownictwie odsetek dzieci drobnomieszczańskich i „bur-

36 Fiedler w ankiecie z grudnia 1948  r. twierdził, iż zrzekł się spadku po ojcu. Przyznawał na-
tomiast, że jego żona Gustawa (córka Abrama Truskiera), członkini PPR, czerpała dochody 
z trzech nieruchomości w Warszawie w kwocie 8–12 tys. zł miesięcznie (AAN, 1511, Akta 
osobowe Franciszka Fiedlera, Ankieta dla aktywu, 4 XII 1948  r., k.  2).

37 Franciszek Fiedler, Leon Kasman, Tadeusz Zabłudowski, Maria Eiger-Kamińska, Witold 
Konopka.

38 Jerzy Siedlecki – kierownik Wydziału ds. Funkcjonariuszy MBP.
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żuazyjnych” dorównywał liczbie działaczy z rodzin robotniczych. Wynikało to 
w dużej mierze z omówionej poniżej znacznej obecności osób o korzeniach ży-
dowskich. Należy przy tym przyznać, że w elicie „bezpieki” występował jedno-
cześnie najwyższy odsetek potomków chłopów, co świadczyło o możliwościach 
awansu społecznego w tym segmencie władzy. Najbardziej „proletariackie” obli-
cze posiadali I sekretarze KW, którzy na co dzień mieli też najwięcej do czynienia 
z „ludem pracującym miast i wsi”.

Tabela 3. Pochodzenie społeczne członków elity rzeczywistej PPR (w proc.)

Pochodzenie
Centralny 

aparat part.

I sekr. 

KW

Elita 

państwowa

Elita 

„bezpieki”

Elita 

WP

Ogółem 

elita PPR

robotnicze 29,1 57,1 48,2 29,6 52,6 42,4

chłopskie 12,7 16,3 6,9 25,9 10,5 14,5

inteligenckie 27,3 14,3 27,6 14,9 26,3 21,2

drobnomieszczańskie 25,4 8,2 13,8 25,9 5,3 16,6

„burżuazyjne” 
lub „obszarnicze” 5,5 4,1 0 3,7 0 4

brak danych 0 0 3,5 0 5,3 1,3

Źródło: Ustalenia autora na podstawie analizy danych biograficznych.

W kierownictwie PPR odsetek działaczy pochodzących z rodzin robotniczych 
(33,3 proc.) był jeszcze mniejszy niż w całej elicie partyjnej39. Osoby przyznające 
się do pochodzenia drobnomieszczańskiego i „burżuazyjnego” stanowiły aż 29 
proc., inteligenckiego – 19 proc., chłopskiego – również 19 proc.40 Osoby wywo-
dzące się z rodzin inteligenckich i drobnomieszczańskich reprezentowały jednak 
dość zróżnicowane środowiska społeczne, częściowo się przenikające. Zawody 
typowo inteligenckie wykonywali tylko ojcowie Jerzego Albrechta (adwokat) 
i Stefana Jędrychowskiego (nauczyciel), przy czym Jędrychowski utrzymywał się 
również z odziedziczonej przez matkę części kamienicy w Warszawie41. Edward 
Ochab najpierw podawał w ankietach pochodzenie drobnomieszczańskie, potem 

39 Z rodzin robotniczych pochodzili: Władysław Bieńkowski, Bolesław Bierut, Władysław Go-
mułka, Zenon Kliszko, Aleksander Kowalski, Marian Spychalski i Aleksander Zawadzki.

40 Byli to: Hilary Chełchowski, Franciszek Jóźwiak, Stanisław Radkiewicz, Franciszek Ma-
zur.

41 Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL (dalej: ADH PRL), J I/62, Kolekcja Jędry-
chowskiego, Życiorys Jędrychowskiego, 4 XI 1944  r., k.  36–38.
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inteligenckie. Jego ojca, niskiego rangą urzędnika w dyrekcji policji w Krakowie, 

należy raczej uznać za pracownika umysłowego. Z kolei ojciec Mateusza Oksa 

był inspektorem w rosyjskim towarzystwie asekuracyjnym, a potem właścicie-

lem księgarni. Z warstwy drobnomieszczańskiej pochodzili niewątpliwie: Jakub 

Berman – syn średniozamożnego właściciela sklepu przy ul. Nalewki w Warsza-

wie, oraz Antoni Alster i Hilary Minc – określający się jako synowie drobnych 

kupców. Typowym drobnomieszczaninem nie był natomiast Roman Zambrowski 

– syn buchaltera i wnuk rabina. Helena Kozłowska wychowywała się w ubogiej 

oświęcimskiej rodzinie rzemieślniczej42.

W elicie formalnej znajdowały się 22 osoby pochodzenia żydowskiego (27,2 

proc. ogółu), zaś w elicie rzeczywistej było ich jeszcze więcej – 52 (34,4 proc.). 

Komuniści żydowscy stanowili prawie połowę składu kadry kierowniczej central-

nego aparatu PPR (49,1 proc.) oraz elity „bezpieki” (48,1 proc.). W mniejszym 

stopniu byli reprezentowani w elicie państwowej (20,7 proc.) i wśród I sekretarzy 

KW (20,4 proc.), a także w elicie WP (15,8 proc.). W kierownictwie partii (Biurze 

Politycznym i Sekretariacie KC) zasiadało siedmiu działaczy o korzeniach ży-

dowskich43, stanowiąc dokładnie jedną trzecią składu najwyższych organów wła-

dzy. Poza nimi do elity PPR należały również cztery osoby podające narodowość 

ukraińską oraz jeden Białorusin.

Przedstawiciele mniejszości słowiańskich wywodzili się z rodzin chłopskich 

– dwóch z Kresów, trzech ze wschodniej części woj. lubelskiego. Komuniści o ko-

rzeniach żydowskich reprezentowali głównie środowiska wielkomiejskie. Stano-

wili 100 proc. członków elity pochodzenia „burżuazyjnego”, 92 proc. – drobno-

mieszczańskiego, 56 proc. – inteligenckiego. Tylko siedmiu z nich (13,5 proc.) 

dorastało w żydowskich rodzinach robotniczych. Gdy pominiemy mniejszości 

narodowe, okazuje się, iż w gronie pozostałych członków elity (etnicznych Pola-

ków) dominowali działacze o pochodzeniu robotniczym (59 proc.).

Liczna reprezentacja mniejszości (szczególnie Żydów) była pokłosiem ob-

licza narodowościowego ruchu komunistycznego w II Rzeczypospolitej. Według 

danych z całego okresu międzywojennego odsetek członków pochodzenia ży-

dowskiego w KPP wynosił od 22 do 26 proc., natomiast w szeregach KZMP wa-

hał się w granicach od 32 do 50 proc. W styczniu 1936  r. w gronie dziewiętnastu 

członków Komitetu Centralnego KPP było jedenastu Polaków, sześciu Żydów, 

42 Ustalenia autora na podstawie danych biograficznych członków kierownictwa PPR.
43 Antoni Alster, Jakub Berman, Leon Kasman, Helena Kozłowska, Hilary Minc, Mateusz 

Oks, Roman Zambrowski.
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Białorusin i Ukrainiec, zaś wśród sekretarzy komitetów okręgowych KPP – 28 

Żydów i 23 Polaków44. Przyczyn znacznej obecności osób pochodzenia żydow-

skiego w kierownictwie KPP należy szukać prawdopodobnie w zbyt małej liczbie 

polskich komunistów legitymujących się odpowiednim wykształceniem, a także 

w świadomej polityce personalnej Kominternu, preferującej Żydów jako w mniej-

szym stopniu podlegających podejrzeniom o „polski nacjonalizm”45.

Odrębnym problemem jest kwestia samoidentyfikacji narodowej tych ludzi. 

W powojennych ankietach w większości deklarowali narodowość polską. Część 

z nich wywodziła się z rodzin już zasymilowanych językowo i zlaicyzowanych, 

np. Celina Budzyńska46 i Maria Kamińska47. Inni w okresie dorastania stawali się 

„uchodźcami z kasty żydowskiej”. Akces do ruchu komunistycznego oznaczał 

bowiem z reguły radykalne zerwanie z religią i tradycjami żydowskimi. Wszyscy 

zachowali jednak świadomość swoich korzeni, a niektórzy więzy kulturowe ze 

środowiskiem żydowskim. Np. Jakub Berman znał biegle jidysz i za zgodą par-

tii wziął religijny ślub żydowski48. Szymon Zachariasz jako funkcjonariusz KPP 

działał na „odcinku żydowskim”, a język polski znał słabo49. Należy przy tym 

pamiętać, że „wierzący” komuniści czuli się przede wszystkim internacjonalista-

mi. Ponadto mieli nabożny stosunek do Związku Sowieckiego, jako „ojczyzny 

międzynarodowego proletariatu”. Ten quasi-patriotyzm sowiecki był głęboko za-

korzeniony we wszystkich partiach komunistycznych50.

W składzie członkowskim KC, CKKP i CKR jedną czwartą (dokładnie 25,9 

proc.) stanowiły osoby faktycznie legitymujące się wykształceniem wyższym, 

zaś 9,9 proc. – niepełnym wyższym. Maturę gimnazjalną uzyskało również 9,9 

proc. członków elity formalnej, 11,1 proc. zaliczyło kilka klas gimnazjum, 13,6 

proc. ukończyło szkoły zawodowe. Pozostali (29,6 proc.) to absolwenci kilku klas 

szkoły powszechnej lub samoucy51.

44 H. Cimek, Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 
2011, s.  124, 143, 150.

45 W. Bieńkowski, Motory i hamulce socjalizmu, Paryż 1969, s.  46.
46 Zob. C. Budzyńska, Strzępy rodzinnej sagi, Warszawa 1997.
47 M. Kamińska, Ścieżkami wspomnień, Warszawa 1960, s.  181–184.
48 M. Shore, Dzieci rewolucji. Historia pewnej warszawskiej rodziny, „Midrasz” 2005, nr 10, 

s.  28.
49 AAN, Biuro Spraw Kadrowych KC PZPR (dalej: BSK PZPR), 237/XXIII-429, Akta per-

sonalne Szymona Zachariasza.
50 J. Holzer, Jedyna ojczyzna proletariatu – ZSRR: w dobrym i złym to jest mój kraj [w:] Ko-

munizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s.  12–13.
51 Ustalenia autora na podstawie analizy akt osobowych działaczy. W informatorze wydanym 

przez Centralne Archiwum KC PZPR (PPR – PPS. Zjazdy i kongresy...) zawarte są liczne 
przekłamania wynikające z bezkrytycznego cytowania oficjalnych danych ankietowych.
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Nieco lepiej prezentował się poziom wykształcenia elity rzeczywistej, w któ-
rej znalazło się więcej osób z wykształceniem wyższym (30,5 proc.) i odpowiednio 
mniej z podstawowym (zob. tabela 4). Najlepiej wyedukowani byli (co raczej nie 
dziwi) członkowie elity państwowej oraz dowództwa WP. Przyzwoicie prezento-
wała się pod tym względem także kadra kierownicza centralnego aparatu partyj-
nego (ponad 50 proc. osób z wykształceniem wyższym lub niepełnym wyższym). 
Ogólną średnią wykształcenia zaniżało w pewnej mierze kierownictwo aparatu 
bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przyczynili się do tego I sekretarze komi-
tetów wojewódzkich, z których tylko trzech (6,1 proc.) ukończyło studia wyższe, 
natomiast aż 23 (46,9 proc.) posiadało jedynie wykształcenie podstawowe.

W kierownictwie PPR osiem osób (38 proc.) legitymowało się faktycz-
nym wykształceniem wyższym, trzy – niepełnym wyższym, cztery – niepełnym 
średnim (Alster, Bierut, Kozłowska i Zambrowski), sześć – tylko podstawowym 
(Chełchowski, Gomułka, Jóźwiak, Kowalski, Radkiewicz, Zawadzki). Wśród ab-
solwentów studiów wyższych znaleźli się przede wszystkim prawnicy (Berman, 
Kliszko, Mazur) i ekonomiści (Albrecht, Jędrychowski52, Minc), a poza nimi pe-
dagog (Bieńkowski) i architekt (Spychalski). Kasman i Oks studiowali przez kilka 
lat w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Ochab skończył ze znakomitym wynikiem 
roczny kurs spółdzielczy przy Uniwersytecie Jagiellońskim, co można uznać za 
odpowiednik dzisiejszego licencjatu53.

Tabela 4. Wykształcenie elity rzeczywistej PPR (w proc.)

Poziom 

wykształcenia

Centralny 

aparat part.

I sekr. 

KW

Elita 

państwowa

Elita 

„bezpieki”

Elita 

WP

Ogółem 

elita PPR

wyższe 29,1 6,1 58,6 22,2 47,3 30,5

niepełne wyższe 21,8 8,2 3,5 7,5 21,1 11,2

średnie gimn. 9,1 8,2 3,4 11,1 0 7,3

średnie techn. 5,5 8,2 3,4 0 0 5,3

sem. naucz. 1,8 0 0 0 5,3 1,3

niepełne średnie 10,9 8,2 10,4 25,9 5,3 10,6

zawodowe 9,1 14,2 6,9 3,7 5,3 8,6

podstawowe 12,7 46,9 13,8 29,6 15,7 25,2

Źródło: Ustalenia autora na podstawie analizy danych biograficznych.

52 Jędrychowski ukończył także prawo.
53 J. Eisler, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014, 

s.  105.
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Większość ukończyła studia na renomowanych uczelniach w II Rzeczypo-
spolitej (Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza, Uniwersytecie Stefana Batorego, Politechnice Warszawskiej 
i Politechnice Lwowskiej)54, osiem osób we Francji, Wiedniu i Zurychu, tylko 
pięciu członków elity to absolwenci szkół wyższych w Związku Sowieckim55.

W omawianym gronie najliczniej reprezentowani byli absolwenci prawa 
(dziesięć osób) oraz kierunków humanistycznych i pedagogicznych (dwanaście). 
Niewiele ustępowali im inżynierowie (dziewięć) i ekonomiści (siedem). Poza 
nimi w elicie PPR znaleźli się: agronom, zootechnik, lekarz i trzech zawodowych 
wojskowych. Większość osób deklarujących wykształcenie niepełne wyższe 
przerwała naukę po 2–3 latach studiów, najczęściej z powodu aresztowania za 
działalność komunistyczną.

Należy zaznaczyć, iż 26 kapepowców z omawianego grona (przeważ-
nie z wykształceniem podstawowym lub niepełnym średnim) dokształcało się 
w specjalnych szkołach partyjnych w Związku Sowieckim prowadzonych przez 
Komintern. Uczyli się najczęściej w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej 
w Moskwie, określanej jako kuźnia kadr zawodowych rewolucjonistów. Pełny 
dwuipółletni kurs tej szkoły ukończyli: Bolesław Bierut, Zenon Nowak, Stefan 
Staszewski, Julian Tokarski i Roman Zambrowski56. Kursy krótkoterminowe 
(sześcio- lub dziesięciomiesięczne) zaliczyło ośmiu działaczy57. Pięć osób (Celina 
Budzyńska, Julian Kole, Stanisław Radkiewicz, Roman Romkowski, Stanisław 
Zawadzki) uczyło się w dwuletnim Komunistycznym Uniwersytecie Mniejszości 
Narodowych Zachodu. Ludwika Jankowska i Mieczysław Mietkowski studiowali 
w trzyletnim Instytucie Czerwonej Profesury przy KC WKP(b), przygotowują-
cym kadry dla innych szkół partyjnych. Wyselekcjonowani działacze (Eugeniusz 
Kuszko, Artur Ritter-Jastrzębski, Aleksander Zawadzki) kształcili się w rocznej 
szkole wojskowo-politycznej Kominternu (tzw. wojskówce). Ponadto Aleksander 

54 Poza tym Tadeusz Zabłudowski ukończył SGH, Jerzy Albrecht i Wiktor Grosz – Szkołę 
Nauk Politycznych w Warszawie, Leon Kasman – Wolną Wszechnicę Polską.

55 Prawnik Franciszek Mazur, inż. chemik Artur Starewicz oraz trzech wojskowych: Włady-
sław Korczyc, Stanisław Popławski i Karol Świerczewski.

56 Na mocy rozporządzenia ministra oświaty z 10 V 1950  r. ukończenie pełnego kursu „Leni-
nówki” uznano za równoznaczne z ukończeniem szkoły wyższej w Polsce (DzU RP 1950, 
nr 25, poz. 227). Dzięki temu wykształcenie wyższe mógł podawać w swojej ankiecie 
Zenon Nowak, z zawodu górnik po kilku klasach szkoły powszechnej (AAN, BSK PZPR, 
237/XXIII-898, Akta personalne Zenona Nowaka).

57 Antoni Alster, Władysław Gomułka, Jan Izydorczyk, Franciszek Jóźwiak, Witold Konop-
ka, Roman Nowak, Szymon Zachariasz i Włodzimierz Zawadzki. Ponadto Mikołaj Ore-
chwa był na tzw. aspiranturze.
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Kowalski ukończył sześciomiesięczny kurs w szkole Komunistycznej Międzyna-
rodówki Młodzieży, zaś Maria Kamińska – ponadroczne kursy marksizmu-lenini-
zmu przy KC WKP(b)58.

Trudnym zadaniem jest precyzyjne określenie zawodu wykonywanego (czy-
li źródła utrzymania) członków omawianej zbiorowości przed podjęciem pracy 
w aparacie partyjnym i państwowym. Połowę z nich stanowili bowiem przed-
wojenni funkcjonariusze partii komunistycznej. Część łączyła pracę zawodową 
z działalnością partyjną. Inni po kilku latach od wstąpienia do partii zostawali za-
wodowymi rewolucjonistami. Pracowali tylko dorywczo lub całkowicie przecho-
dzili na tzw. stopę nielegalną, poświęcając cały swój czas na działalność organi-
zacyjno-polityczną. Stanowili płatny etatowy aparat partii. Większość „funków” 
Komunistycznej Partii Polski spędziła po kilka lat w więzieniach.

Elitę PPR tworzyli w zdecydowanej większości zasłużeni działacze KPP 
i KZMP, reprezentujący jedno pokolenie ideowe, które można określić jako „po-
kolenie KPP”. Najmłodsi urodzili się w 1920  r., a zatem ich światopogląd kształ-
tował się jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej. W sumie kapepowcy stanowi-
li 87,7 proc. składu elity formalnej oraz 90 proc. – elity rzeczywistej. Pozostali 
członkowie elity zaangażowali się w ruch komunistyczny, wstępując w szeregi 
PPR w okresie okupacji niemieckiej albo dopiero w latach 1944–1946.

Czternastu starszych komunistów z „pokolenia KPP” to ludzie urodzeni prze-
ważnie w końcu XIX w., którzy wstąpili do ruchu komunistycznego przed odzy-
skaniem przez Polskę niepodległości w 1918  r.59 Byli to w większości mieszkańcy 
Kongresówki. Franciszek Fiedler, Edmund Giebartowski, Jan Kędzierski, Zyg-
munt Modzelewski i Władysław Wolski należeli do SDKPiL; Bolesław Bierut, 
Edward Kalecki, Maria Kamińska i Franciszek Łęczycki – do PPS-Lewicy. Po-
nadto Ostap Dłuski związał się z PPSD w Galicji, zaś Trofim Maryszczuk działał 
w partii bolszewickiej w Rosji. Późniejsi generałowie Władysław Korczyc i Karol 
Świerczewski zaciągnęli się w szeregi Armii Czerwonej już w 1917  r. Franciszek 
Mazur po wybuchu rewolucji w 1917  r. wstąpił do PPS-Lewicy na Ukrainie, a od 
1919  r. był żołnierzem Armii Czerwonej i członkiem WKP(b).

Pozostali kapepowcy wstępowali do partii lub jej organizacji młodzieżowych 
w latach 1919–1937. Ich drogi do komunizmu były zróżnicowane. Dwaj najstarsi 
walczyli w szeregach Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Kapral Franciszek 

58 Ustalenia autora na podstawie analizy teczek personalnych. Szerzej na temat szkół Komin-
ternu zob. M. Szumiło, Akademie czerwonej elity, „Pamięć.pl” 2013, nr 5, s.  26–29.

59 Najmłodszy z nich Władysław Wolski (właśc. Antoni Piwowarczyk) urodził się w 1901  r.
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Jóźwiak (ur. 1895) od końca 1918  r. dekował się jednak na tyłach. W 1921  r. wstąpił 

do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP). Natomiast płk Michał Ży-

mierski (ur. 1890) brał udział w wojnie z bolszewikami, dowodząc w 1920  r. 2. Dy-

wizją Piechoty. W 1927  r. został usunięty z wojska i skazany za nadużycia. Po wyj-

ściu z więzienia w 1933  r. związał się z KPP. Aż czternastu przyszłych kapepowców 

walczyło jako żołnierze Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom w 1920  r.60 Po 

zakończeniu wojny i demobilizacji z wojska zetknęli się z bezrobociem i brakiem 

perspektyw na przyszłość. Rozczarowanie pchało ich w stronę komunizmu.

W tym czasie czterech nastolatków (Stanisław Radkiewicz, Mikołaj Orechwa, 

Dymitr Tureniec, Stefan Wierbłowski) złapało „bakcyla komunizmu” w czasie 

pobytu w głębi Rosji ogarniętej rewolucją i wojną domową. W 1919  r. zapisali 

się do Komsomołu. Orechwa chwalił się potem w swoim życiorysie – „byłem 

na froncie przeciw biało-polakom i brałem udział w ofensywie na Warszawę”61. 

Pozostali po repatriacji do Polski podjęli nielegalną działalność komunistyczną. 

Kilkoro ich towarzyszy wstąpiło do partii w 1920  r., prowadząc agitację na rzecz 

najeźdźców ze wschodu.

Istotną rolę w kształtowaniu drogi życiowej większości kapepowców ode-

grały dwa wydarzenia formatywne. Dla wielu z nich momentem przełomowym 

okazał się 1923  r. – pogłębiający się kryzys gospodarczy i jego następstwa. Strajk 

powszechny i tzw. powstanie krakowskie w listopadzie 1923  r. stały się katali-

zatorem kształtującym ich poglądy polityczne62. Dla większości najmłodszych 

członków „pokolenia KPP”, urodzonych w latach 1913–1920, wydarzeniem for-

matywnym stał się natomiast wielki kryzys gospodarczy z pierwszej połowy lat 

trzydziestych. Najczęściej byli wciągani do organizacji przez kolegów ze szko-

ły, uczelni lub zakładu pracy. Część z nich zaczynała od studiowania literatury 

marksistowskiej. Z analizy życiorysów członków elity wynika, iż co najmniej 

w dwudziestu kilku przypadkach istotną rolę odegrali ich rodzice, starsze rodzeń-

stwo lub inni krewni należący do różnych organizacji lewicowych (SDKPiL, PPS, 

KPP, Bundu) albo sympatyzujący z nimi.

Młodzi trafiali w szeregi KPP za pośrednictwem KZMP oraz Organizacji 

Młodzieży Socjalistycznej (OMS) „Życie”. Kilka osób działało pierwotnie w ży-

60 Roman Nowak brał ponadto udział w powstaniach śląskich.
61 AIPN, 0193/6999, Akta personalne funkcjonariusza Mikołaja Orechwy, t.  2, k.  4.
62 Wydarzenia 1923  r. wpłynęły m.in. na ewolucję ideową Władysława Gomułki oraz Ro-

mana Zambrowskiego. Zob. R. Zambrowski, Wspomnienia, t.  1, Warszawa 1976, s.  24–25 
(mps w posiadaniu Antoniego Zambrowskiego); W. Gomułka, Pamiętniki, t.  1, Warszawa 
1994, s.  94.

Mirosław Szumiło



181

dowskich organizacjach młodzieżowych i harcerskich („Cukunft” – Magdalena 

Treblińska; „Pochodnia” – Jakub Berman, Mateusz Oks, Aleksander Wolski, Ta-

deusz Zabłudowski; „Haszomer Hacair” – Jerzy Borejsza, Helena Kozłowska). 

Natomiast Roman Romkowski i Szymon Zachariasz należeli wcześniej do par-

tii „Poalej Syjon”. Nietypową ewolucję przeszli również działacze wileńskiego 

Związku Lewicy Akademickiej „Front”. Jerzy Sztachelski pod wpływem ojca 

(członka Obozu Wielkiej Polski) zapisał się do Młodzieży Wszechpolskiej, zaś 

Stefan Jędrychowski rozpoczynał działalność polityczną w piłsudczykowskim 

Legionie Młodych.

W analizowanej elicie partyjnej dominowali dawni etatowi funkcjonariusze 

KPP i KZMP. Kilkunastu z nich pełniło wysokie funkcje we władzach partii. Do 

Komitetu Centralnego wchodzili jako członkowie: Franciszek Fiedler (1918–

1924), Jan Izydorczyk (1932–1938), Franciszek Mazur (1930–1938) i Zenon 

Nowak (1932–1938), natomiast jako zastępcy członków – Ostap Dłuski (1923–

1925) i Maria Kamińska (1930–1938). W Sekretariacie Krajowym KC KPP za-

siadali w różnych okresach: Tadeusz Daniszewski, Dłuski, Izydorczyk, Kamiń-

ska, Radkiewicz, Wierbłowski, Zachariasz i Włodzimierz Zawadzki. Ponadto do 

Sekretariatu KC Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KPZB) wchodzili: 

Ludwika Jankowska, Regina Kobryńska, Mieczysław Mietkowski, Mikołaj Ore-

chwa i Edwarda Orłowska, zaś do Sekretariatu KC Komunistycznej Partii Za-

chodniej Ukrainy (KPZU) – Antoni Alster i Franciszek Mazur. 35 zawodowych 

rewolucjonistów pełniło kluczowe funkcje sekretarzy komitetów okręgowych 

i obwodowych KPP (tzw. okręgowców i obwodowców) w różnych regionach 

Polski. W najważniejszych komórkach centralnego aparatu KPP – Centralnej Re-

dakcji Krajowej, Centralnej Technice, Wydziale Zawodowym i Wydziale Rolnym 

– pracowało 21 osób. W sumie ponad pięćdziesięciu członków rzeczywistej elity 

PPR to funkcjonariusze KPP wyższego i średniego szczebla. Poza tym kilkana-

ście osób pełniło niższe funkcje w aparacie partyjnym – sekretarzy komitetów 

dzielnicowych i funkcjonariuszy związków zawodowych. Liczną grupę stanowili 

również działacze ruchu młodzieżowego. Ośmiu członków analizowanej zbio-

rowości pełniło funkcje sekretarzy KC KZMP, sześciu – sekretarzy okręgowych 

KZMP, dwóch zasiadało w Zarządzie Głównym OMS „Życie” (Jerzy Albrecht 

i Mieczysław Popiel).

Większość „funków” KPP przebywała przez kilka lat w Związku Sowie-

ckim, gdzie wpajano im mentalność stalinowską. Obok wymienionych już słu-

chaczy szkół partyjnych byli to wykładowcy w tych szkołach oraz pracownicy 
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aparatu KPP i WKP(b). Kilka osób rozpoczynało karierę partyjną w „ojczyźnie 
światowego proletariatu”, a potem przerzucono ich do kraju. Najbardziej znanym 
przykładem jest Franciszek Mazur – działacz WKP(b) na Ukrainie Sowieckiej. 
Po ukończeniu studiów prawniczych pełnił on funkcję prezesa Sądu Najwyższego 
USRR (1926–1928), a następnie naczelnika departamentu w Ludowym Komisa-
riacie Oświaty USRR. W 1930  r. decyzją Kominternu został wysłany na „robotę 
partyjną” do Polski63.

Obywatelami ZSRS przez cały okres międzywojenny byli generałowie Ar-
mii Czerwonej: Władysław Korczyc, Karol Świerczewski i Stanisław Popławski. 
Świerczewski w pierwszej połowie lat trzydziestych był komendantem wspomnia-
nej szkoły wojskowo-politycznej przy polskiej sekcji Kominternu („wojskówki”), 
a następnie w latach 1936–1938 brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii. Do 
grona uczestników wojny hiszpańskiej („dąbrowszczaków”) należeli także inni 
członkowie interesującej nas elity: Wacław Komar, Grzegorz Korczyński, Mie-
czysław Mietkowski, Józef Mrozek, Jan Rutkowski i Eugeniusz Szyr.

Należy dodać, iż obok wskazanych wcześniej trzech absolwentów „woj-
skówki” odpowiednie przeszkolenie militarne przechodzili również wszyscy 
słuchacze Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej64. Dwóch słuchaczy KUMNZ 
(Romana Romkowskiego i Stanisława Zawadzkiego) skierowano na specjalne 
kursy polityczne Armii Czerwonej65. Wacław Komar ukończył podobną szkołę 
przy IV Zarządzie Sztabu Generalnego Armii Czerwonej (czyli wywiadzie woj-
skowym – tzw. razwiedupr)66.

Siedmiu działaczy KPP zostało aresztowanych w ZSRS w ramach czystek 
stalinowskich w latach 1935–1937. W 1940  r. dołączył do nich Franciszek Mazur, 
skazany na pięć lat obozu za „propagandę antysowiecką”, tzn. niewłaściwą oce-
nę trockizmu67. Zygmunta Modzelewskiego, Juliana Tokarskiego i Władysława 
Wolskiego zwolniono w latach 1940–1941. Franciszek Mazur, Celina Budzyń-
ska, Ludwika Jankowska, Józef Kowalczyk i Stefan Staszewski wyszli z obozów 
dopiero w 1945  r., w rezultacie zabiegów i interwencji Bieruta, który na gwałt 
potrzebował wówczas doświadczonych kadr partyjnych. W latach 1939–1941 

63 AAN, BSK PZPR, 237/XXIII-717, Akta personalne Franciszka Mazura.
64 Napisał o tym w swoich wspomnieniach Władysław Gomułka (idem, Pamiętniki, t.  1, 

s.  427).
65 W świetle relacji Zambrowskiego zostali zwerbowani przez sowiecki wywiad (idem, 

Wspomnienia, t.  1, s.  47).
66 AAN, BSK PZPR, 237/XXIII-628, Akta personalne Wacława Komara.
67 AAN, BSK PZPR, 237/XXIII-717, Akta personalne Franciszka Mazura.
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w łagrach przebywali także Teodor Duda i Marian Minor, zatrzymani podczas 

nielegalnego przekraczania granicy niemiecko-sowieckiej.

Po 17 września 1939  r. zdecydowana większość zdeklarowanych komuni-

stów kierowała się na wschód, wychodząc na spotkanie Armii Czerwonej. Część 

z nich czynnie wspierała najeźdźców, organizując w miastach i miasteczkach ko-

mitety rewolucyjne i gwardie robotnicze, które wyłapywały polskich żołnierzy 

i policjantów68. Niektórzy formowali uzbrojone bojówki atakujące rozproszone 

oddziały Wojska Polskiego69. Juliusz Burgin, Tadeusz Daniszewski, Józef Ró-

żański i Roman Zambrowski zostali zatrudnieni w grupach operacyjnych NKWD 

w charakterze tłumaczy. Pomagali w „rozpracowywaniu” przejętych polskich ar-

chiwów policyjnych oraz uczestniczyli w przesłuchaniach aresztowanych „ele-

mentów kontrrewolucyjnych”. Po kilku tygodniach Burgina, Daniszewskiego 

i Zambrowskiego przesunięto jednak do pracy cywilnej. Różański natomiast, cie-

szący się najwidoczniej większym zaufaniem, pracował aż do 1941  r. przy obo-

zach jeńców polskich na Ukrainie70.

Na terenach wcielonych do Związku Sowieckiego znalazło się jesienią 

1939  r. w sumie 96 komunistów z późniejszej elity rzeczywistej PPR. Największa 

grupa skupiła się we Lwowie, znacznie skromniejsza w Białymstoku. Pozosta-

li rozproszyli się po mniejszych miastach i miasteczkach na Kresach i w Gali-

cji Wschodniej. Sowieci skorzystali z ich pomocy przy organizowaniu struktur 

nowej władzy, ale od początku większość z nich traktowali z dużą nieufnością 

i podejrzliwością, jako byłych członków KPP, rozwiązanej przez Stalina. Dlatego 

najpierw uniemożliwiono im wstępowanie do WKP(b), chociaż usilnie się o to 

starali. Zajmowali oni z reguły mało eksponowane stanowiska urzędnicze w ad-

ministracji terenowej i fabrycznej oraz związkach zawodowych. Część pracowała 

w charakterze nauczycieli, kilku kontynuowało studia. Z analizowanej zbiorowo-

ści tylko Wiktor Grosz i Marian Naszkowski znaleźli się w wyselekcjonowanej 

grupie publicystów zatrudnionych w redakcji polskojęzycznego „Czerwonego 

68 Mateusz Oks organizował np. tymczasowy komitet rewolucyjny w Łucku, Julian Kole 
– w Kobryniu. Zenon Nowak i Juliusz Burgin sformowali oddział Gwardii Robotniczej 
w Brześciu.

69 Dymitr Tureniec stworzył bojówkę w okolicach Włodawy, Włodzimierz Zawadzki – 
w okolicach Kowla.

70 Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej (dalej: RGASPI), f. 495, 
op. 252, d. 51, Akta personalne Tadeusza Daniszewskiego, Informacja, 3 I 1943  r., k.  63; 
RGASPI, f. 495, op. 252, d. 6777, Akta personalne Juliusza Burgina, Autobiografia, 11 
IV 1940  r., k.  121; RGASPI, f. 495, op. 252, d, 121, t.  2, Akta personalne Romana Zamb-
rowskiego, Autobiografia, 4 XI 1939  r., k.  45; AIPN, 0193/7094, Akta personalne Józefa 
Różańskiego, Życiorys, 7 IX 1944  r., k.  6.
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Sztandaru”. Wpływowe stanowisko objął na kilka miesięcy Jerzy Borejsza – dy-

rektor Ossolineum we Lwowie71.

 Położenie kapepowców zaczęło się zmieniać w drugiej połowie 1940  r. ze 

względu na sytuację geopolityczną. Po klęsce Francji Stalin szykował się bowiem 

do przyszłej wojny z Niemcami i zainstalowania komunizmu w całej Polsce72. 

Niektórzy aktywiści byłej KPP objęli bardziej eksponowane stanowiska w tere-

nowych strukturach władzy sowieckiej (np. Stefan Jędrychowski został deputo-

wanym do Rady Najwyższej Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej). 

Z interesującego nas grona kilka osób pełniło funkcje dyrektorów mniejszych 

przedsiębiorstw, np. drukarni (Antoni Alster) i fabryki mebli (Zenon Nowak)73. 

Wywiad sowiecki zwerbował do współpracy m.in. Ignacego Logę-Sowińskiego 

i Mieczysława Moczara, wysyłając ich „na robotę specjalną” do Generalnego Gu-

bernatorstwa74. Jednak dopiero w marcu 1941  r. podjęto decyzję o trybie przyjmo-

wania do WKP(b) byłych członków KPP, KPZB i KPZU, z uwzględnieniem im 

stażu partyjnego sprzed 1938  r.75

Po ataku Niemiec 22 czerwca 1941  r. większość polskich komunistów zdo-

łała się ewakuować w głąb Związku Sowieckiego. Pracowali najczęściej w fa-

brykach, kołchozach i szkołach, a następnie kilku zostało zmobilizowanych do 

batalionów pracy (strojbatów). Już jesienią 1941  r. wyselekcjonowano trzy grupy 

zaufanych towarzyszy. Pierwszą stanowili pracownicy Kominternu oraz radio-

stacji im. Tadeusza Kościuszki, a następnie (od maja 1942  r.) redakcji „Nowych 

Widnokręgów”. Na etacie Kominternu zatrudniono Bermana, Burgina76, Kas-

mana i Lewikowskiego. W radiostacji i redakcji pracowali m.in. Jędrychowski 

i Naszkowski, a od połowy 1942  r. także Minc, Ochab i Werfel. Drugą grupę wy-

różnionych tworzyli oficerowie zarządów politycznych poszczególnych frontów 

Armii Czerwonej: Borkowicz, Borejsza, Daniszewski, Finkelsztejn, Grosz, Ko-

bryńska, Mietkowski i Prawin. Trzecie skupisko polskiego aktywu to słuchacze 

71 Na temat roli Jerzego Borejszy w „Ossolineum” zob. E. Krasucki, Międzynarodowy komu-

nista. Jerzy Borejsza, biografia polityczna, Warszawa 2009, s.  70–71.
72 A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s.  21.
73 Ustalenia autora na podstawie analizy danych biograficznych.
74 RGASPI, f. 495, op. 252, d. 46, Akta personalne Ignacego Logi-Sowińskiego, Informacja, 

12 V 1944  r., k.  6–7.
75

 Politbiuro CK RKP(b)-WKP(b). Powiestki dnia zasiedanij, t.  3: 1940–1952, red. G. Adi-
biekow, K. Andierson, Moskwa 2001, s.  170.

76 Burgin w czasie pobytu w Kusznarenkowie został posądzony o przywłaszczenie rzeczy 
osobistych (ubrań) Wacława Lewikowskiego. W następstwie tego wydarzenia wydalono 
go z szeregów WKP(b) i z pracy w Kominternie (AAN, BSK PZPR, 237/XXIII-616, Akta 
personalne Juliusza Burgina, k.  34).
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szkoły Kominternu w Kusznarenkowie koło Ufy. Do maja 1943  r. kształciło się 
tam 25 osób (w tym członkowie analizowanej elity: Aleksander Kowalski, Antoni 
Alster, Mieczysław Popiel, Paweł Wojas), a kierownikiem całej polskiej grupy 
był Jakub Berman. Z tego grona osiemnaścioro ludzi zrzucono do okupowanego 
kraju, w tym Kowalskiego i Wojasa77.

W sierpniu 1942  r. grupę kilku polskich komunistów, m.in. Stanisława Kiry-
luka, Mariana Naszkowskiego i Jerzego Siedleckiego, skierowano na kursy wy-
wiadowczo-dywersyjne w oddziałach specjalnych NKWD. Kiryluk został następ-
nie przerzucony do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie prowadził działalność 
wywiadowczą w kontakcie z Arturem Ritterem-Jastrzębskim – Reichsdeutschem 
pracującym jednocześnie dla Gestapo i służb sowieckich78. Z wysłania Naszkow-
skiego i Siedleckiego zrezygnowano79. Kursy w szkołach NKWD w Kujbyszewie 
i Gorkim ukończyli przyszli „bezpieczniacy”: Stefan Antosiewicz, Józef Czapli-
cki, Teodor Duda, Julian Konar, Józef Kratko i Konrad Świetlik. Leon Ajzen-
Andrzejewski był tam natomiast wykładowcą80. Duda, Konar i Kratko zostali na 
czele grup dywersyjnych przerzuceni przez linię frontu wiosną 1944  r. Antosie-
wicz i Czaplicki znaleźli się wcześniej w sowieckich oddziałach partyzanckich 
(grupach specjalnych NKWD) na Białorusi i Ukrainie, podobnie jak Roman Rom-
kowski, Kazimierz Petrusewicz i Władysław Wolski. W czerwcu 1943  r. na Po-
lesie wysłano pracownika Kominternu Leona Kasmana, który w styczniu 1944  r. 
przeszedł z własnym oddziałem partyzanckim na Lubelszczyznę z zadaniem na-
wiązania kontaktu z kierownictwem PPR81.

Sytuacja działaczy rozproszonych na bezkresnych obszarach Związku So-
wieckiego zmieniła się wiosną 1943  r. 41 z nich skierowano wówczas do tworzącej 
się 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, gdzie pełnili funkcje oficerów 
polityczno-wychowawczych82. Dwadzieścia osób objęło natomiast różne stano-

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

78 AAN, 8114, Akta osobowe Stanisława Kiryluka, podt. 1, k.  6.
79 Naszkowski twierdził, że nie przerzucono go do kraju, ponieważ był „zbyt znany w terenie 

i podobny do Żyda” (AAN, Centralna Kartoteka PZPR, CK 8060, Akta personalne Maria-
na Naszkowskiego, Życiorys, 22 IV 1944  r., k.  13).

80 Na temat tych kursów zob. S. Poleszak, „Pomoc” sowiecka przy tworzeniu komunistycz-

nego aparatu bezpieczeństwa w Polsce, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2010, t.  11, 
s.  81–88; M. Korkuć, „Kujbyszewiacy” – awangarda UB, „Arcana” 2002, nr 46–47.

81 O działalności Kasmana zob. jego wywiad udzielony Teresie Torańskiej (eadem, Oni, 
Warszawa 2004).

82 W gronie 181 „politruków” w 1. DP znalazło się w sumie 74 byłych członków KPP, w tym 
39 pochodzenia żydowskiego (I. Blum, O składzie socjalno-demograficznym Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1963, nr 2, s.  72–76). Według ob-
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wiska w Zarządzie Głównym i oddziałach terenowych Związku Patriotów Pol-
skich (ZPP). W styczniu 1944  r. powołano Centralne Biuro Komunistów Polskich 
(CBKP) jako ośrodek koordynujący działalność polskich komunistów w ZSRS. 
Członkami CBKP zostali Berman, Radkiewicz, Świerczewski i Aleksander Za-
wadzki, pełnomocnikami – Brystygier, Minc, Wierbłowski i Zambrowski83.

Latem 1941  r. 22 działaczy przebywających na zachodnich rubieżach ZSRS 
nie zdążyło ewakuować się na wschód. Zenon Nowak (żołnierz Armii Czerwonej), 
Władysław Chabowski i Stanisław Kołodziej dostali się do niewoli niemieckiej. 
Sześć osób, przebywając na terenach okupowanych, nie angażowało się w dzia-
łalność konspiracyjną. Pozostali włączyli się aktywnie w tworzenie podziem-
nych struktur Polskiej Partii Robotniczej, podobnie jak siedemnastu przyszłych 
członków elity PPR, którzy przez cały okres okupacji niemieckiej (od września 
1939  r.) przebywali w Generalnym Gubernatorstwie. Do tej grupy komunistów 
należeli z reguły byli działacze KPP niższego szczebla. Dołączyło do nich dwóch 
„dąbrowszczaków” (Grzegorz Korczyński i Józef Mrozek), którzy przedostali się 
z okupowanej Francji do kraju.

Nietypowo potoczyły się wojenne losy dziesięciu innych członków póź-
niejszej elity partyjnej. Jan Izydorczyk został aresztowany przez Gestapo już  
4 października 1939  r. w rodzinnym Śremie. Więziono go m.in. w Auschwitz i Bu-
chenwaldzie. Uczestnik kampanii wrześniowej Stefan Pietrusiewicz trafił do ofla-
gu w Woldenbergu. Po zajęciu przez Niemców Francji w 1940  r. w obozach je-
nieckich znaleźli się także byli „dąbrowszczacy” Wacław Komar i Jan Rutkowski 
oraz żołnierz 2. Dywizji Strzelców Pieszych Wiktor Kłosiewicz. Mieszkający 
wówczas w kraju nad Sekwaną Ostap Dłuski, Franciszek Fiedler i Jerzy Tepicht 
wstąpili natomiast do komunistycznego ruchu oporu. Jan Kozłowski przez cały 
okres II wojny światowej pracował jako ślusarz i górnik w Wielkiej Brytanii, zaś 
Roman Nowak wyjechał do Boliwii.

Dziesięciu członków elity formalnej (12,3 proc.) i piętnastu z elity rzeczy-
wistej (9,9 proc.) nie należało do opisywanego powyżej „pokolenia KPP”. W pre-
stiżowym gronie członków KC jedyny, niejako „oficjalny” wyjątek stanowił 
Eugeniusz Iwańczyk-Wiślicz (ur. 1911)84. W latach trzydziestych był on człon-

liczeń Klemensa Nussbauma, w czasie bitwy pod Lenino (12 X 1943  r.) w 1. Dywizji 
było 161 oficerów polityczno-wychowawczych, wśród nich 60 Żydów (idem, Jews in the 
Kościuszko Division and First Polish Army [w:] Jews in Eastern Poland and the USSR 
1939–1946, red. N. Davies, A. Polonsky, Londyn 1991, s.  194).

83 AAN, Centralne Biuro Komunistów Polskich, 248/1, Protokół nr 1 posiedzenia CBKP, 2 II 
1944  r., k.  1.

84 Relacja Andrzeja Werblana. 
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kiem Stronnictwa Ludowego, współpracującym rzekomo z KPP. W 1942  r. zor-

ganizował na Kielecczyźnie lewicową organizację konspiracyjną „Świt”, z którą 
w 1943  r. wstąpił do PPR i GL85. W rzeczywistości w KC zasiadał również drugi 
działacz spoza kasty kapepowców – Adolf Cieślik (ur. 1900). W swoich życio-
rysach i wypełnianych ankietach twierdził, że jako członek PPS od 1926  r. nale-
żał jednocześnie do KPP. Później, w 1949  r., okazało się, że „okłamywał partię”, 
ponieważ mógł udowodnić tylko utrzymywanie kontaktów z aktywistami KPP. 
Do PPR wstąpił dopiero w 1945  r. W efekcie Centralna Komisja Kontroli Partyj-
nej ukarała Cieślika surową naganą partyjną z ostrzeżeniem86. Wśród zastępców 
członków KC znalazło się aż siedem osób niezwiązanych organizacyjnie z KPP: 
przedwojenni członkowie PPS (Franciszek Król, Zofia Patorowa) oraz bezpartyj-
ni (Piotr Jaroszewicz, Jakub Krajewski, Kazimierz Mijal, Ryszard Strzelecki, Ste-
fan Żółkiewski). Ponadto jeden z członków CKR, Jan Burdzy, do 1939  r. działał 
w SL. Z wyjątkiem Jaroszewicza (politruka z 1. Armii WP) ludzie ci wstępowali 
do podziemnej PPR w 1942  r.

W grupie działaczy o krótszym stażu partyjnym dominowali członkowie eli-
ty aparatu partyjnego (osiem osób) oraz elity WP (pięć osób). Do elity aparatu 
weszli członkowie PPR od 1942  r., zasłużeni w okresie okupacji (z wyjątkiem 
wspomnianego wyżej Cieślika). W elicie państwowej znajdujemy dwa wyjątko-
we przypadki. Pisarz Leon Kruczkowski w latach trzydziestych blisko współpra-
cował z lewicową komunizującą prasą. Okres wojny spędził w niemieckim obozie 
jenieckim. Henryk Golański należał do OMS „Życie” w latach 1929–1932, potem 
zerwał kontakty z komunistami. W okresie okupacji niemieckiej był członkiem 
ZWZ-AK, a do PPR wstąpił dopiero w 1946  r.

Najbardziej zróżnicowaną grupę stanowili wojskowi, których kariery, zwa-
żywszy na ich przeszłość, należy uznać za bardzo nietypowe (czasem wręcz za-
dziwiające). Henryk Holder i Piotr Jaroszewicz podjęli współpracę z okupantem 
sowieckim jesienią 1939  r. Holder, absolwent szkoły oficerskiej w Armii Czer-
wonej i od 1943  r. oficer śledczy WP, 8 października 1948  r. został szefem Depar-
tamentu Służby Sprawiedliwości MON. Jaroszewicz błyskawicznie awansował 
jako politruk w WP (w ciągu 1944  r. od chorążego do podpułkownika). Woj-
nę zakończył jako zastępca dowódcy 1. Armii ds. polityczno-wychowawczych.  
14 lutego 1946  r. został wyznaczony na stanowisko III wiceministra obrony na-

85 AAN, 8500, Akta osobowe działaczy ruchu robotniczego, Akta osobowe Eugeniusza Iwań-
czyka-Wiślicza.

86 AAN, Kolekcja akt różnej proweniencji, II/101, Uchwała CKKP w sprawie Adolfa Cieśli-
ka, 6 IX 1949  r., k.  8–9.
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rodowej. Na tereny okupowane przez Sowietów udał się także znacznie młodszy 
Stefan Kuhl (ur. 1917), pochodzący z rodziny inteligencko-ziemiańskiej, który 

przed wojną należał do lewicowego Związku Pacyfistów Studentów UJ. Pracował 

jako zootechnik w gruzińskich kołchozach, po czym od 1943  r. robił szybką ka-

rierę w aparacie polityczno-wychowawczym WP. W maju 1947  r. objął szefostwo 

Głównego Zarządu Informacji WP87. Józef Turski, wzięty do niewoli we Francji, 

podczas pobytu w obozie jenieckim wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycz-

nej. Od 1945  r. służył w Departamencie Personalnym MON, dochodząc do sta-

nowiska szefa tej instytucji88. Władysław Garnowski należał do Armii Krajowej 

w Podokręgu Rzeszów. Od września 1945  r. gorliwie służył nowej władzy jako 

sędzia wojskowy, wspinając się po szczeblach awansu w aparacie represji WP.  

18 marca 1947  r. został prezesem Najwyższego Sądu Wojskowego89.

Istotną rolę, choć często przecenianą, odgrywał podział na „emigrantów” 

i „krajowców”. Ci pierwsi wojnę spędzili w ZSRS, a do kraju wrócili wraz z Ar-

mią Czerwoną. Na ogół nie mieli rzetelnej wiedzy o życiu i nastrojach w okupo-

wanym kraju. W większym stopniu przesiąkli mentalnością stalinowską i dąży-

li do pełnego zastosowania w Polsce wzorców sowieckich. Drudzy to działacze 

podziemnej PPR i partyzanci z GL-AL, których symbolem w 1948  r. stała się 

„grupa Gomułki”. Z reguły posiadali lepsze rozeznanie w nastrojach społecznych 

i częściej odwoływali się do haseł narodowych90.

W gronie 36 członków KC było aż 20 „krajowców”, za to wśród 29 zastęp-

ców członków tylko 10. Łącznie w całej elicie formalnej PPR znalazło się 37 

„krajowców” (45,7 proc.). W elicie rzeczywistej odsetek członków podziemnej 

PPR był zdecydowanie mniejszy (27,8 proc.) i bardzo zróżnicowany w poszcze-

gólnych jej segmentach. Wśród I sekretarzy KW stanowili oni prawie połowę (45 

proc.)91, w centralnym aparacie partyjnym 31 proc., zaś w elicie bezpieki już tylko 

jedną piątą składu (dokładnie 22,2 proc.), podobnie jak w elicie państwowej (20,7 

87 Wiele wskazuje na to, że na tym stanowisku był po części figurantem, pozostając pod 
silnym wpływem swojego zastępcy Dymitra Woznieseńskiego. Na ten temat szerzej zob. 
M. Szumiło, Szefowie Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (1945–1956) [w:] 
„Politycznie obcy”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego apa-

ratu represji i propagandy w latach 1944–1956, red. B. Polak, P. Skubisz, Szczecin 2011, 
s.  308–311.

88 Zob. J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990, Toruń 
2010, t.  4, s.  158–161.

89 Jego biogram zob. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t.  6, cz. 2: Noty 
biograficzne, oprac. A. Zagórski, Wrocław 2000, s.  178–179.

90 J. Eisler, Siedmiu wspaniałych..., s.  16–17.
91 W pierwszym okresie instalowania „władzy ludowej” obsadzili aż dziesięć z piętnastu ko-

mitetów wojewódzkich. Później ich udział stopniowo malał.

Mirosław Szumiło
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proc.). W dowództwie WP znalazło się zaledwie trzech „krajowców” (Spychal-

ski, Zarzycki i Żymierski).

Z grona 42 działaczy podziemnej PPR wchodzących do powojennej elity rze-

czywistej pięciu zasiadało w tzw. trójce kierowniczej partii oraz w sztabie GL-

AL92, zaś siedmiu pracowało w kluczowych komórkach: tzw. Centralnej Redakcji 

i Centralnej Technice PPR. Ośmiu pełniło funkcje sekretarzy komitetów obwodo-

wych i okręgowych PPR, dwóch kierowało obwodami AL93, czterech dowodziło 

oddziałami partyzanckimi. Pozostali zajmowali w większości niższe stanowiska 

w aparacie PPR, na poziomie sekretarzy komitetów dzielnicowych i powiatowych.

Reasumując, elita Polskiej Partii Robotniczej w latach 1944–1948 była dość 

zróżnicowana pod względem pochodzenia społecznego i poziomu wykształcenia. 

W większości byli to ludzie młodzi, dorastający w miastach zaboru rosyjskiego, 

przy czym tylko 42,4 proc. legitymowało się najbardziej „słusznym” pochodze-

niem klasowym – robotniczym. Co trzeci członek elity miał korzenie żydowskie, 

co wpływało na ugruntowanie się w społeczeństwie stereotypu „żydokomuny”. 

Przeważali działacze, którzy lata II wojny światowej spędzili w Związku Sowiec-

kim. „Krajowcy” stanowili tylko 27,8 proc. całej zbiorowości. Jako trzy główne 

warstwy rekrutacyjne elity można wskazać aparat polityczno-wychowawczy WP, 

Związek Patriotów Polskich i kadrę kierowniczą konspiracyjnej PPR. W analizo-

wanej zbiorowości zdecydowanie dominowali przedstawiciele jednego pokole-

nia ideowego polskich komunistów, którzy w okresie międzywojennym tworzyli 

średni i niższy aktyw KPP. Kluczową rolę odgrywała grupa dobrze znających 

się zawodowych rewolucjonistów – „funków” partyjnych. Członkowie tej grupy 

utrzymywali się w kierownictwie PZPR aż do 1970  r.

92 Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Franciszek Jóźwiak, Marian Spychalski, Michał 
Rola-Żymierski.

93 Obwodem Kieleckim kierował Mieczysław Moczar, Lubelskim – Grzegorz Korczyński.
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