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KRÓTKI KURS WIELKIEGO TERRORU

Przewrót bolszewicki w Rosji oznacza∏ nie tylko gwa∏townà zmian´ ustroju politycznego,
ale wiàza∏ si´ te˝ z upadkiem dotychczasowych wartoÊci. Jego przywódca i g∏ówny ideolog
– Lenin opowiada∏ si´ za wymordowaniem ca∏ych grup spo∏ecznych: bogatego ch∏opstwa,
mieszczaƒstwa, ziemiaƒstwa, kupców, inteligencji. Gdy po Êmierci Lenina rozpali∏a si´
walka o jego sched´, „wrogiem” coraz cz´Êciej stawali si´ sami bolszewicy. Podczas okre-
su „Wielkiego Terroru” w latach 1936-1938 aresztowano oko∏o szeÊciu milionów ludzi,
z poÊród których milion zamordowano poddajàc egzekucjom, a dwa kolejne zmar∏y w sys-
temie obozów koncentracyjnych Gu∏ag.

„Lenin uczył nas już, że każdy członek partii
powinien być agentem Czeka. Mamy CKK, mamy
KC,ale myślę, że każdy członek partii powinien
donosić. Jeśli tracimy na czymś, to nie na
donosicielstwie, lecz na jego braku”.

Siergiej Gusiew, sekretarz Centralnej Komisji Kontroli 
na XIV Zjeêdzie WKPb, 1925

„Nie każdy z tych co znajduje się na wolności
jest prawdziwie wolny. Wielu z nich już siedzi
u nas, nawet tego nie podejrzewając”.

Jakow Agronom, 1936 r.
wicekomisarz spraw wewn´trznych 

„Czegoż się obawiacie? Przecież dzierżymy
w rękach pełnię władzy. Skazujemy – kogo
chcemy, udzielamy łaski – komu chcemy […]
Zrozumcie, jesteśmy wszystkim”.

Niko∏aj Je˝ow 
– komisarz spraw wewn´trznych, 1937 r.

W∏odzimierz Illicz Lenin Gienrich Jagoda

Niko∏aj Je˝ow 

Feliks Dzier˝yƒski  

Józef Stalin   
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Nędzne, gnijące za życia, wyzute z resz-
tek nie tylko czci, lecz i rozumu, podłe
kreatury ludzkie, malboroughowie podejmu-
jący wyprawę przeciw państwu radzieckie-
mu, plugawi politycy, drobni szulerzy po-
lityczni i wielcy bandyci. /…/ O takich
i im podobnych Lenin pisał swego czasu, że
budzą zrozumiałe uczucie obrzydzenia, po-
gardy i wstrętu jako służalcy i chamy.

Z mowy oskar˝ycielskiej
Andrieja Wyszyƒskiego, 1937 r.

Przeminą lata. Groby tych znienawidzonych zdrajców
zarosną chwastem i zielskiem, okryte wieczną pogar-
dą uczciwych ludzi radzieckich, całego narodu ra-
dzieckiego. A nad nami, nad naszym szczęśliwym kra-
jem będzie nadal jasno i radośnie świecić słońce.
My, nasz naród będziemy nadal kroczyć drogą oczysz-
czoną z resztek plugastwa i brudu, kroczyć z naszym
ukochanym wodzem i nauczycielem, wielkim Stalinem,
na czele wciąż naprzód, do komunizmu.

Z mowy oskar˝ycielskiej
Andrieja Wyszyƒskiego, 1938 r.

Jeszcze razem, wspó∏towarzysze i rywale:
powy˝ej – Stalin, Rykow, Kamieniew,
Zinowiew, poni˝ej - Trocki, Zinowiew, Kalinin,
Radek, Bucharin, Kamieniew

Lew Trocki – obok Lenina
g∏ówny przywódca bolszewi-
ków, po odsuni´ciu od w∏adzy
symbol wroga wewn´trznego

TOWARZYSZE, KTÓRYCH JU˚ NIE MA

Kulminacja „wielkiego terroru” w ZSRR przypad∏a na lata 1936-1938. Jego symbolem sta-
∏y si´ trzy pokazowe procesy czo∏owych dzia∏aczy komunistycznych (Zinowiewa, Kamie-
niewa, Piatakowa, Radka oraz Bucharina i Jagody). W czasie starannie wyre˝yserowanych
spektakli wszyscy oskar˝eni, w skutek tortur, bàdê te˝ w uznaniu jednoÊci i dobra partii za
wartoÊç nadrz´dnà, przyznawali si´ do najbardziej absurdalnych zarzutów. Procesy cha-
rakteryzowa∏o nie tylko lekcewa˝enie elementarnych zasad prawa, czy nawet logiki, ale te˝
demonstracyjna pogarda dla oskar˝onych. Bezprawnie wi´zieni, torturowani, mordowani,
byli unicestwiani tak˝e symbolicznie – ich nazwiska znika∏y z encyklopedii, a postacie usu-
wano ze zdj´ç. Spektakle te sta∏y si´ wzorcem dla analogicznych procesów w paƒstwach
bloku komunistycznego.

Taki jest Bucharin – obłudny, kłamli-
wy,chytry charakter. Ten drapieżnik z mi-
ną świętoszka, ten „czcigodny” łotr, to,
jak pisał Maksym Gorki o jednym z bohate-
rów z galerii „Byłych ludzi” – przeklęty
pomiot lisa i świni

Z mowy oskar˝ycielskiej Andrieja Wyszyƒskiego, 1938 r.
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Josip Broz – „Tito” w czasie II wojny
Êwiatowej

Przed rozbratem:
wizyta Josipa Broz Tito 
w Warszawie, 1947

Express Wieczorny, IX 1949

G∏os Ludu, 5 X 1947

Propagandowy obraz Tito

TITO – APOTEOZA ZDRADY

Josip Broz „Tito”, dyktator Jugos∏awii, twórca totalitarnego systemu w tym kraju. Jako
jedyny przywódca zza „˝elaznej kurtyny” otwarcie przeciwstawi∏ si´ Stalinowi, nie godzàc
si´ na bezpardonowe ingerencje doradców radzieckich. W koƒcu czerwca 1948 r. na forum
Kominformu – organizacji kontrolowanej przez Kreml, zrzeszajàcej dziewi´ç europejskich
partii komunistycznych – wezwano do jego obalenia. W odpowiedzi Tito zes∏a∏ do obozów
koncentracyjnych tysiàce przeciwników politycznych – g∏ównie zwolenników Moskwy.
Odtàd komuniÊci pozbywajàc si´ wspó∏towarzyszy oskar˝ali ich ju˝ nie tylko o „troc-
kizm”, ale i o „titoizm” („komunizm narodowy”). 
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László Rajk podczas spotkania
z Josipem Broz Tito

Propagandowy obraz Rajka
i Tity

W KR¢GU UROJONEJ ZDRADY – RAJK

László Rajk – w 1937 r. komisarz polityczny w komunistycznych Brygadach Mi´dzynaro-
dowych w Hiszpanii. Od 1945 r. zasiada∏ w Biurze Politycznym Komunistycznej Partii
W´gier. By∏ wspó∏twórcà masowego terroru na W´grzech. Kiedy w 1947 r. pe∏ni∏ funkcj´
ministra spraw wewn´trznych, s∏u˝ba bezpieczeƒstwa aresztowa∏a ministra oraz kilku
pos∏ów z opozycyjnej Partii Drobnych Rolników – zwyci´zcy wyborów z 1945 r. W koƒcu
sam sta∏ si´ ofiarà systemu. Aresztowano go w maju 1949 r. i postawiono zarzut wspó∏pra-
cy z Tito oraz pi´cioma wywiadami paƒstw imperialistycznych. Podczas procesu wskaza∏
na W∏adys∏awa Gomu∏k´ jako wspó∏uczestnika mi´dzynarodowego spisku. Trybuna∏ w´-
gierski skaza∏ Rajka na Êmierç. Wyrok wykonano w paêdzierniku 1949 r.

Relacja Józefa Âwiat∏y
z procesu  László Rajka
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Zenon Kliszko

Mieczys∏aw Moczar

Cz∏onkowie KC PPR: Stanis∏aw Radkiewicz, Roman Zambrowski,
Hilary Minc, Boles∏aw Bierut, Aleksander Zawadzki, Jakub Berman

Z raportu G∏ównego Zarzàdu Informacji
WP z 14 IX 1948 r.

W POSZUKIWANIU ZDRAJCÓW I PROWOKATORÓW – POLSKA.

Walka wewn´trzna wÊród polskich komunistów rozpocz´∏a si´ latem 1948 r. W po∏owie
sierpnia Stalin podjà∏ decyzj´ o odsuni´ciu od w∏adzy sekretarza generalnego KC Polskiej
Partii Robotniczej W∏adys∏awa Gomu∏ki. Na jego nast´pc´ wyznaczy∏ Boles∏awa Bieruta.
Na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia, podczas posiedzenia plenarnego KC PPR dosz∏o do zma-
sowanego ataku na Gomu∏k´. Wyparli si´ go niemal wszyscy wspó∏pracownicy polityczni.
Plenum zakoƒczy∏o si´ podj´ciem uchwa∏y O odchyleniu prawicowym i nacjonalistycznym
w kierownictwie partii, co oznacza∏o w praktyce zdefiniowanie poj´cia polskiego „wroga
wewn´trznego”. Gomu∏ka, kierujàc si´ zasadà prymatu dobra partii, uzna∏ s∏usznoÊç sta-
wianych mu zarzutów. Zrezygnowa∏ te˝ ze stanowiska sekretarza generalnego PPR. 

W∏adys∏aw Gomu∏ka

Jakub Berman

Legitymacja PZPR Boles∏awa Bieruta
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Boles∏aw Bierut i Jakub Berman na wy-
stawie Ziem Zachodnich – tu podj´to
decyzj´ o pierwszych aresztowaniach

Kierownictwo Biura Specjalnego i Departamentu X MBP

Roman Romkowski
(wiceminister
nadzorujàcy)

Józef Âwiat∏o
(wicedyrektor)

Józef Ró˝aƒski
(szef grupy
specjalnej)        

Anatol Fejgin
(dyrektor)

Henryk Piasecki
(wicedyrektor)

DEPARTAMENT X – NA STRA˚Y CZYSTOÂCI PARTII

W po∏owie 1948 r. w celu zdemaskowania „szpiegów” w partii, w Ministerstwie Bezpie-
czeƒstwa Publicznego zosta∏a utworzona tajna grupa specjalna pod kierownictwem
Józefa Ró˝aƒskiego. Jej wyjàtkowy charakter wynika∏ nie tylko z bezpoÊredniej podleg∏oÊci
wiceministrowi Romanowi Romkowskiemu, ale tak˝e z instrumentów dzia∏ania w jakie
jà wyposa˝ono. Dysponowa∏a w∏asnym pawilonem w wi´zieniu na Mokotowie oraz pozo-
stajàcym poza jawnymi strukturami wi´zieniem w Miedzeszynie pod Warszawà. W mar-
cu 1950 r. grupa specjalna zosta∏a przekszta∏cona w Biuro Specjalne, a pó∏tora roku póêniej
w Departament X. Odtàd jego funkcjonariusze zajmowali si´ masowym rozpracowywa-
niem i inwigilowaniem cz∏onków partii w centrali i ca∏ej Polsce.

Z protoko∏u otwarcia
sejfu Bieruta, 1956
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Edmund Kwasek Edward Futera∏ Józef Dusza Adam Bieƒ Kazimierz Michalak

Z charakterystyk s∏u˝bowych

Edmunda Kwaska

Józefa Duszy

Adama Bienia

Edwarda Futera∏a

DEPARTAMENT X – „NAJWIERNIEJSI Z WIERNYCH”

Oficerowie Êledczy Departamentu X byli ludêmi sprawdzonymi. W przewa˝ajàcej mierze
wywodzili si´ ze Êrodowisk robotniczo-ch∏opskich. Do MBP wstàpili tu˝ po wojnie. Wcze-
Êniej, w przeciwieƒstwie do ogó∏u funkcjonariuszy, mieli sta˝ w przedwojennych partiach
komunistycznych. Kilku z nich sp´dzi∏o wojn´ w ZSRR, dzia∏ajàc w Zwiàzku Patriotów
Polskich, a ci, którzy pozostali w kraju, zostali cz∏onkami PPR lub komunistycznej party-
zantki: Gwardii Ludowej/Armii Ludowej. Po powstaniu PZPR niemal 100 procent funkcjo-
nariuszy Departamentu X posiada∏o jej legitymacje.
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Oddzia∏ „Cienia”

„Cieƒ”
z Mieczys∏awem Moczarem

(w Êrodku)

Micha∏ Rola-˚ymierski z „Cieniem”
– pierwszy z prawej

Notatka MBP z rozmowy
z „Cieniem”

KOWALSKI – ZBRODNIE „S¸USZNE” I ZAPOMNIANE

Boles∏aw Kowalski „Cieƒ” – dowódca oddzia∏u GL/AL w obwodzie lubelskim. W 1944 r.
sta∏ si´ jednym z najskuteczniejszych wykonawców koncepcji dowództwa AL zwalczania
podziemia niepodleg∏oÊciowego. By∏ odpowiedzialny za zamordowanie kilkudziesi´ciu
˝o∏nierzy Armii Krajowej w Owczarni i Stefanówce. W uznaniu „zas∏ug bojowych” zosta∏
wkrótce mianowany dowódcà oddzia∏ów AL w obwodzie lubelskim, a w ludowym Wojsku
Polskim dos∏u˝y∏ si´ stopnia pu∏kownika. W ramach podj´tych przeciw niemu przez
Departament X dzia∏aƒ operacyjnych, problem bratobójczych zbrodni nie by∏ w ogóle roz-
patrywany, a uwaga funkcjonariuszy MBP koncentrowa∏a si´ g∏ównie na kwestii powiàza-
nia tzw. grupy lubelskiej (by∏ych partyzantów GL/AL) z frakcjà „odchylenia prawicowo-
-nacjonalistycznego” w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

- 8 -



Grzegorz Korczyƒski

Mieczys∏aw Moczar (w Êrodku)
z partyzantami sowieckimi

Grzegorz Korczyƒski
(z prawej) z Antonim Paleniem

Edward Gronczewski

Nominacje:
Grzegorza Korczyƒskiego 
i Mieczys∏awa Moczara

KORCZY¡SKI, GRONCZEWSKI, MOCZAR – ZBRODNIE „S¸USZNE”
I PRZYPOMNIANE

Grzegorz Korczyƒski „Grzegorz”, w okresie okupacji niemieckiej cz∏onek sztabu g∏ównego
GL i komendant obwodu lubelskiego GL. Zimà 1943 r., w ramach rozgrywek wewnàtrz PPR
i GL by∏ obok Mieczys∏awa Moczara g∏ównym inspiratorem masowym mordów dokonywa-
nych przez podleg∏e mu oddzia∏y Palenia i Gronczewskiego na towarzyszach broni pocho-
dzenia ˝ydowskiego, a tak˝e na ukrywajàcych si´ ˚ydach. Pomimo wiedzy kierownictwa
partyjnego o tych wydarzeniach, sprawa ta nie doczeka∏a si´ procesu, a sam Korczyƒski
zosta∏ w 1947 r. mianowany genera∏em brygady oraz udekorowany orderem Virtuti Militari.
O morderstwach z Ludmi∏ówki i okolic „przypomniano sobie” dopiero w 1950 r. montujàc
sfingowany proces wiceministra obrony narodowej Mariana Spychalskiego, w ramach któ-
rego dzia∏alnoÊç Korczyƒskiego mia∏a potwierdzaç tez´ o jego wspó∏pracy z Niemcami.
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Bogus∏aw Hrynkiewicz

Kamienica przy ul.
Poznaƒskiej 37 – stan obecny

Czes∏aw Skoniecki
– jeden z szefów siatki wywiadowczej
NKWD w Polsce

Z archiwum X Departamentu

HRYNKIEWICZ – HISTORIA ZBRODNI, KTÓRA STA¸A SI¢ ZDRADÑ

Bogus∏aw Hrynkiewicz, cz∏onek Komunistycznej Partii Polski, od 1940 r. wspó∏pracownik
wywiadu sowieckiego, a od 1943 r. tak˝e wywiadu GL. Na ich zlecenie bra∏ udzia∏ w dzia-
∏aniach wymierzonych przeciwko Polskiemu Paƒstwu Podziemnemu, tak˝e we wspó∏pra-
cy z Niemcami. Najwa˝niejszym z nich by∏o zdobycie archiwum Delegatury Rzàdu przy
ul. Poznaƒskiej w Warszawie. Niewàtpliwe zas∏ugi jakie odda∏ stronie komunistycznej
w walce z podziemiem niepodleg∏oÊciowym nie uchroni∏y go jednak przed represjami ze
strony obydwu dotychczasowych mocodawców. Tolerowane wczeÊniej kontakty z gestapo,
wpisujàce si´ idealnie w jednà z g∏ównych tez aktu oskar˝enia Spychalskiego, zosta∏y po
latach zinterpretowane przez w∏adze partyjne jako ewidentny dowód zdrady narodowej.
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Dokumenty
Alfreda Jaroszewicza

W∏odzimierz Lechowicz

Trybuna Ludu , VII 1955

Z archiwum X Departamentu

Z notatki
W∏odzimierza Lechowicza, 1957

Z akt prokuratury generalnej, 1957

Z protoko∏u otwarcia sejfu Boles∏awa Bieruta, 1956

LECHOWICZ, JAROSZEWICZ – W KR¢GU WIELU WROGÓW

W∏odzimierz Lechowicz by∏ jednym z najwy˝ej umiejscowionych w hierarchii Polskiego
Paƒstwa Podziemnego oraz Delegatury Si∏ Zbrojnych tajnych wspó∏pracowników NKWD
oraz wywiadu GL-AL. Dzi´ki doskona∏emu zakonspirowaniu oraz wieloletniej s∏u˝bie
w przedwojennym kontrwywiadzie – Oddziale II WP, w którym faktycznie pe∏ni∏ rol´
agenta sowieckiego – uda∏o mu si´ wprowadziç do podziemia niepodleg∏oÊciowego szereg
komunistycznych agentów: Niena∏towskiego, Naumienk´, Dobrzyƒskiego. Âcis∏a konspira-
cja jaka towarzyszy∏a jego rzeczywistej dzia∏alnoÊci wywiadowczej, oraz bezpoÊredni
kontakt z kierownictwem partyjnym – ograniczony do Spychalskiego i Gomu∏ki – idealnie
pasowa∏y do „spiskowej teorii” procesu zaaran˝owanego przez Departament X.
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Legitymacja MBP Wac∏awa Dobrzyƒskiego
Z archiwum X Departamentu

DOBRZY¡SKI – KU GRANICOM ABSURDU

Wac∏aw Dobrzyƒski „Stary” – sta∏ si´ jednà z najbardziej tragicznych postaci sfingowanych
oskar˝eƒ przeciwko Lechowiczowi i Spychalskiemu. Ca∏a jego dotychczasowa dzia∏alnoÊç
w KPP, wywiadzie GL, znajomoÊç z Paw∏em Finderem, Marcelim Nowotkà, oraz braçmi
Mo∏ojcami, dzia∏alnoÊç agenturalna w Paƒstwowym Korpusie Bezpieczeƒstwa (w ramach
Delegatury Rzàdu), czy wreszcie s∏u˝ba w MBP sta∏y si´ dla funkcjonariuszy Departamen-
tu X ˝elaznymi dowodami jego rzekomej wspó∏pracy z „dwójkà”, Niemcami i podziemiem
niepodleg∏oÊciowym.

Willa „Spacer”
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Stanis∏aw Tatar

Jerzy Kirchmayer w czasie procesu

Stefan Mossor – zdj´cie wi´zienne

¸awa oskar˝onych w procesie genera∏ów

Trybuna Ludu, VIII 1951

Proces genera∏ów
w propagandzie 
Szpilki, VIII 1951

TEORIA SPISKU –  PROCES GENERA¸ÓW

Koncepcja antykomunistycznego spisku w ludowym WP genera∏ów: Stanis∏aw Tatara,
Franciszka Hermana, Jerzego Kirchmayera i innych oficerów majàcych za sobà s∏u˝b´ w WP
i AK, by∏a drugim – najwa˝niejszym wàtkiem w szykowanym procesie Spychalskiego.
Âledztwo prowadzone przez G∏ówny Zarzàd Informacji WP z wykorzystaniem wszystkich
dost´pnych Êrodków przymusu, pozwoli∏o na uzyskanie zeznaƒ potwierdzajàcych najbar-
dziej absurdalne tezy aktu oskar˝enia. Wed∏ug nich Spychalski mia∏ nie tylko przygotowy-
waç w okresie okupacji niemieckiej podporzàdkowanie GL Armii Krajowej, ale tak˝e forsu-
jàc koncepcj´ przyjmowania do ludowego WP przedwojennych oficerów, szykowaç razem
z nimi prawicowy przewrót polityczny w Polsce.

˚o∏nierz WolnoÊci, VIII 1951

Z archiwum X Departamentu
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Kierownictwo PPR i GL w okresie II wojny Êwiatowej:
Ignacy Loga-Sowiƒski, Marian Spychalski,
W∏adys∏aw Gomu∏ka i Franciszek Jóêwiak

Dokumenty Stanis∏awy Sowiƒskiej 

TEORIA SPISKU – WSZYSTKIE DROGI PROWADZÑ DO „MARKA”

Stanis∏awa Sowiƒska „Barbara” – dzia∏aczka KPP, najbli˝sza wspó∏pracowniczka Mariana
Spychalskiego „Marka” w GL i AL. Odnalezione przez nià w 1948 r. materia∏y dotyczàce
pracy Lechowicza i Jaroszewicza w przedwojennym Oddziale II WP, a nast´pnie w okre-
sie okupacji niemieckiej w Delegaturze Rzàdu oraz Komendzie G∏ównej AK – celowo fa∏-
szywie zinterpretowane – sta∏y si´ jednym z koronnych argumentów wspó∏pracy „Marka”
z „dwójkà” i podziemiem akowskim oraz powodem jej zatrzymania. Przekonana w Êledz-
twie o winie Spychalskiego i Gomu∏ki sta∏a si´ bezwolnym narz´dziem w r´kach funkcjo-
nariuszy Departamentu X dostarczajàc, zw∏aszcza w poczàtkowym okresie, najbardziej ku-
riozalnych dowodów ich wrogiej dzia∏alnoÊci wobec partii.

Ksià˝ka Stanis∏awy Sowiƒskiej
– jeden z „dowodów” jej winy

Z archiwum X Departamentu

- 14 -



Marian Spychalski (w Êrodku) podczas
spotkania generalicji ludowego WP
z Josipem Broz Tito

Schemat ∏àcznoÊci Oddzia∏u
Informacji ze Sztabem G∏ównym
GL-AL opracowany w czasie
Êledztwa przez
Stanis∏aw´ Sowiƒskà

Z archiwum X Departamentu

SPYCHALSKI – WINNY DLA DOBRA PARTII

Centralnà postacià wymyÊlonego przez kierownictwo PZPR spisku zosta∏ Marian Spychalski.
Za jego kandydaturà przemawia∏y zarówno „obcoÊç klasowa” (by∏ architektem),
koneksje rodzinne (jego brat Józef by∏ m.in. komendantem Okr´gu Krakowskiego AK),
usytuowanie w szeregach GL (gdzie sprawowa∏ funkcj´ szefa wywiadu), bliskie zwiàzki
z Gomu∏kà (przywódcà tzw. frakcji prawicowo-nacjonalistycznej) i wreszcie stanowisko
w MON, (w którym by∏ wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy kadrowe). Wszystkie
te elementy stwarza∏y mo˝liwoÊç dowolnego oskar˝enia Spychalskiego: o kontakty
z przedwojennà „dwójkà” (poprzez osob´ Lechowicza), wspó∏prac´ z Niemcami (poprzez
Hrynkiewicza), podziemiem akowskim (poprzez Lechowicza, Jaroszewicza), a˝ po szyko-
wanie zamachu stanu na „wzór titowski” (przy pomocy oficerów przedwrzeÊniowych
Tatara, Kirchamyera, Kuropiesk´).

Marian Spychalski, akademia
z okazji XXX-lecia powstania
Armii Czerwonej, 1948

Marian Spychalski (z prawej)
z Boles∏awem Bierutem,
przed odlotem do Moskwy, 1944
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W∏adys∏aw Gomu∏ka
– sekretarz generalny PPR 

W∏adys∏aw Gomu∏ka ze
Stanis∏awem Radkiewiczem

W∏adys∏aw Gomu∏ka
z kierownictwem PPR

Legitymacja partyjna W∏adys∏awa
Gomu∏ki – z wk∏adkà z op∏aconymi
sk∏adkami za okres uwi´zienia

Z akt prokuratury generalnej, 1957

Z archiwum X Departamentu

GOMU¸KA – W KIERUNKU WIELKIEGO SPEKTAKLU

W∏adys∏aw Gomu∏ka, jeden z g∏ównych twórców systemu totalitarnego w Polsce, doÊç
szybko sta∏ si´ wrogiem numer jeden swojej partii PPR/PZPR. O postawieniu mu zarzu-
tów zadecydowa∏o zaledwie kilka prób zachowania w∏asnego zdania w sprawach, w któ-
rych liczy∏ si´ tylko sowiecki dogmat. Wyrzucony z partii, bezprawnie pozbawiony wolno-
Êci, by∏ przez kilka lat szykowany do roli g∏ównego oskar˝onego w procesie polskiej
odmiany „titoizmu”. Brak fina∏u w wersji w´gierskiej, czy czechos∏owackiej zawdzi´cza∏
swojemu uporowi, za∏amaniu si´ koncepcji procesu Spychalskiego, jak i obawom kierow-
nictwa PZPR przed niekontrolowanym rozwojem teorii spiskowych, gdzie kaci i inspirato-
rzy szybko mogli staç si´ ich ofiarami.

Z protoko∏u otwarcia sejfu Bieruta, 1956
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Boles∏aw Bierut w BelwederzeZ nas∏uchu Polskiego Radia

Z archiwum X Departamentu

WINNY MO˚E BYå KA˚DY

W systemie komunistycznym ˝adne stanowiska nie chroni∏y przed aresztowaniem, a na-
wet wyrokiem Êmierci. Przekonali si´ o tym zarówno Zinowiew, Kamieniew, Kostow,
Slánsky, Rajk, Gomu∏ka i Spychalski. Dla zagranicznych obserwatorów, jak równie˝ dla
funkcjonariuszy Departamentu X tworzàcych coraz bardziej niestworzone teorie spiskowe,
w miar´ nakr´cania spirali terroru stawa∏o si´ jasne, ˝e w nast´pnej ods∏onie zestaw oskar-
˝onych o zdrad´ partii i paƒstwa objàç mo˝e tak˝e aktualnych, g∏ównych inicjatorów „czy-
stek” – czyli Bermana i Bieruta. By∏a to tylko kwestia czasu i sowieckiej inspiracji.

Władysław Gomułka opowiedział mi nas-
tępujące zdarzenie. Już po uwięzie-
niu, w czasie jednego z przesłuchań,
powołał się on w jakiejś sprawie na
Bieruta. Oficer śledczy mjr Kazimierz
Michalak skarcił go: „Wy mi tutaj
Bierutem się nie zasłaniajcie, jeżeli
trzeba będzie to i Bierut tu siądzie
i także będzie zeznawał”. Nie do wy-
obrażenia byłoby podobne odezwanie
się śledczego na Łubiance o Stalinie.

z ksià˝ki Andrzeja Werblana „Stalinizm w Polsce”

Kierownictwo PPR (Zawadzki, Berman,
Cyrankiewicz, Bierut, Zambrowski, Ochab)

Edward Osóbka Morawski, Aleksander
Zawadzki, Jakub Berman, Józef
Cyrankiewicz, W∏adys∏aw Gomu∏ka

Z protoko∏u otwarcia
sejfu Bieruta, 1956
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Józef Âwiat∏o – zdj´cie z teczki personalnej
Józef Âwiat∏o przed mikrofonem
Radia Wolna Europa

Dokument Józefa Âwiat∏y

Broszura „Za kulisami
bezpieki i partii” 

Z akt MBP – samokrytyka
Anatola Fejgina (brudnopis)

UCIECZKA ÂWIAT¸Y

Józef Âwiat∏o – od 1944 r. wspó∏pracownik NKWD i radzieckiego kontrwywiadu wojsko-
wego (SMIERSZ). We wrzeÊniu 1948 r. wiceminister MBP Romkowski skierowa∏ go do pra-
cy w tajnej grupie specjalnej. Po jej przekszta∏ceniu w Biuro Specjalne i Departament X –
Âwiat∏o pe∏ni∏ funkcj´ wicedyrektora i zast´pcy Anatola Fejgina. OsobiÊcie aresztowa∏ m.in.
Lechowicza, Spychalskiego, Gomu∏k´, Rol´-˚ymierskiego. Nadzorowa∏ i kontrolowa∏ naj-
wa˝niejsze prace operacyjne Departamentu X. Na jego biurko trafia∏y orygina∏y wszystkich
dokumentów, tak˝e tych z uwagami i skreÊleniami czynionymi przez Bieruta i Bermana.
Jego ucieczka na Zachód w grudniu 1953 r. by∏a poczàtkiem koƒca nie tylko Departa-
mentu X, ale i ca∏ego MBP.

Z akt MBP
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Józef Ró˝aƒski Anatol Fejgin Roman Romkowski

Trybuna Ludu, 12 XI 1957 r.

Z akt prokuratury generalnej, 1957

Z akt MBP

W POSZUKIWANIU WINNYCH

Kierownictwo PZPR zrzuci∏o odpowiedzialnoÊç za bezprawne dzia∏ania „resortu” na
trzech ludzi. Tym samym odium spad∏o jedynie na wykonawców, a nie g∏ównych inspira-
torów represji. Do wi´zieƒ trafili: Ró˝aƒski (szef grupy specjalnej – poprzedniczki Depar-
tamentu X), Fejgin (dyrektor Departamentu X) oraz Romkowski (wiceminister bezpieczeƒ-
stwa publicznego). W 1957 r. skazano ich na wyroki od 12 do 15 lat wi´zienia. Wszyscy
zostali zwolnieni po siedmiu latach. Funkcjonariusze ci odpowiadali przede wszystkim za
dzia∏ania przeciw komunistom, co przes∏ania∏o fakt, ˝e g∏ównymi i stokrotnie liczniejszy-
mi ofiarami „bezpieki” byli Polacy trwajàcy w oporze przeciw komunizmowi. Odpowie-
dzialnoÊci karnej unikn´li Bierut (zmar∏ w marcu 1956 r.) i Berman, który w maju 1957 r.
zosta∏ jedynie wyrzucony z partii. 

Z akt prokuratury generalnej, 1957
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U schy∏ku rzàdów „ekipy” Gomu∏ki, 1969
Marian Spychalski
– powitanie w Poznaniu, 1957

˚YCIE PO ˚YCIU – HISTORIA BEZ MORA¸U

Prze∏om paêdziernika 1956 r. spowodowa∏ nie tylko generalnà zmian´ warty w kierownic-
twie PZPR, ale tak˝e uruchomi∏ na du˝à skal´ proces rozliczeƒ i rehabilitacji. Na wolnoÊci
znaleêli si´ wszyscy byli wi´êniowie Departamentu X. Znacznej cz´Êci z nich, bez wzgl´du
na zasadnoÊç i rang´ cià˝àcych na nich zarzutów, anulowano wyroki i na powrót przygar-
ni´to w szeregi PZPR. Niektórzy, jak Spychalski, Lechowicz czy Korczyƒski, zrobili karie-
r´ politycznà w Polsce ludowej.

Grzegorz Korczyƒski
– wiceminister obrony
narodowej

Marian Spychalski – nominacja na marsza∏ka Polski

W∏adys∏aw Gomu∏ka
– I sekretarz PZPR 1956–1970
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