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Czystki polityczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
wiatach 1947-1956

Dzieje polityki zagranicznej PRL-u doczekały się wielu opracowań i analiz. 
Niestety ogromna ich większość została napisana przed 1989 rokiem i, z nie
licznymi wyjątkami, nie przedstawia dziś zbyt dużej wartości naukowej1. W 
ostatnich latach nie powstało zbyt wiele dzieł, które wypełniałyby tę lukę2. A 
szkoda, gdyż na prace tego typu istnieje ogromne zapotrzebowanie, ponieważ 
historię polityki zagranicznej PRL trzeba w zasadzie napisać od nowa. Jest to 
zadanie o tyle skomplikowane, że o wiele trudniej jest rewidować „długo utrwa
lane, uporczywie, wręcz nachalnie popularyzowane oceny, odsłaniać świado
mie ukryte prawdy, odkłamywać celowe, z utylitarnych względów wprowadza
ne zafałszowania” niż „stawiać pierwsze kroki, odkrywać nieobecne w historii 
wydarzenia”3.

Momentem przełomowym w sytuacji międzynarodowej po II wojnie 
światowej jest rok 1947. „Żelazna Kurtyna”, o której mówił 5 III 1946 r. w 
Fulton Winston Churchil, zapadła wówczas na dobre. W Europie Zachodniej od 
udziału w sprawowaniu władzy odchodzą tamtejsze partie komunistyczne, na
tomiast w Europie Wschodniej z legalnego życia politycznego zostają usunięci 
ludzie niezwiązani z komunizmem. Kraje europejskie mogące samodzielnie de
cydować o swojej polityce korzystają z amerykańskiej oferty i przystępują do 
planu Marshalla, a zbliżenie ekonomiczne i polityczne jakie między nimi nastę
puje zaowocuje wkrótce utworzeniem Paktu Północnoatlantyckiego. Natomiast 
w Europie Wschodniej Sowieci uzyskują absolutną kontrolę nad międzynarodo

' Na szczególną uwagę w tym względzie zasługują książki Włodzimierza T. Kowalskiego 
oraz prace wydawane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Niestety w 
większości mogą być one wykorzystywane tylko dla zapoznania się z faktografią (zresztą
i tak często odpowiednio dobieraną), ponieważ zawarta w nich interpretacja wydarzeń 
pozostawia wiele do życzenia.
Jednym z nielicznych przykładów jest praca W. Borodzieja, Od Poczdamu do Szklar
skiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947, Londyn 1990. 
S. Cieślak, W. Wrzesiński, Uwagi o stanie badań nad dziejami powojennej Polski, w:
Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, T. I, Warszawa 1995, s. 217.
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wymi poczynaniami swoich wasali. Eliminują z tamtejszych partii komunistycz
nych działaczy myślących bardziej samodzielnymi kategoriami4, na konferencji 
w Szklarskiej Porąbie doprowadzają do powstania Kominformu w celu zinsty
tucjonalizowania kontroli nad polityką zagraniczną państw tego regionu. Wreszcie 
przez Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej uzyskują wpływ na wymianą 
handlową i polityką gospodarczą. Celowo nie wspominam tu o uzyskaniu przez 
ZSRS kontroli nad siłami zbrojnymi, ponieważ trudno przypuszczać, aby dzie
siątki tysiący stacjonujących na terenie Polski żołnierzy Armii Czerwonej i setki 
doradców z marszałkiem Rokossowskim na czele takiego wpływu kiedykol
wiek nie miało5.

W obliczu tych i wielu innych faktów, jakie w pełni zostały naświetlone 
po 1989 r., należy sobie postawić pytanie, czy w latach 1945-1989 PRL prowa
dził samodzielną polityką zagraniczną? Wiele bowiem wskazuje na to, iż w okresie 
tym realizowane były przez „polskich” dyplomatów raczej imperialistyczne in
teresy Związku Sowieckiego6. Oczywiście uzależnienie od ZSRS, w różnych 
okresach historii PRL, było wiąksze lub mniejsze, co odbijało sią również na 
polityce zagranicznej, aczkolwiek w o wiele mniejszym niż by sią mogło wyda
wać stopniu. Warto podkreślić, że uzależnienie to osiągnęło swoje apogeum w 
omawianym okresie klasycznego stalinizmu. W pozostawionej dokumentacji

4

Z pewnego rodzaju sympatią do usuniętych w tym czasie Gomułki i Osóbki-Moraw
skiego odnosiła się nawet prasa emigracyjna, w „Narodowcu” z 2 2 1 1949 r. czytamy: 
„[...] Obydwaj, Gomułka i Osóbka byli potrzebni Bermanom, Mincom, Goldbergom i 
Nussbaumom do walki z Polakiem St. Mikołajczykiem. Za późno Osóbka i Gomułka 
zrozumieli, że byli tylko murzynami trockistów i że spełniwszy zadanie, do którego ich 
najęto winni odejść.”
Teza jaką ostatnio postawił W. Białkowski, Rokossowski. Na ile Polak? Warszawa
1994, że przynajmniej w jakimś stopniu czuł on się Polakiem i postępował zgodnie z 
interesem Polski jest niestety daleko idącym nadużyciem. Nawet najpiękniejszy mar
szałkowski mundur nie uczyni z namiestnika obcego państwa szlachetnego dowódcy, 
a resentymenty za władzą i utraconą pozycją nie mogą być uznane za tęsknotę za 
drugą Ojczyzną.
W wydawanych także obecnie opracowaniach i wspomnieniach autorzy -  zwykle byli 
PRL-owscy dyplomaci -  starają się wybielić dyplomację PRL. Za pomocą kilku dobie
ranych faktów snują tezę o niezależności polityki zagranicznej PRL od ZSRS. Jako 
sztandarowy zwykle podawany jest przykład, że minister Modzelewski mimo próśb 
Mołotowa głosował w ONZ za tym, aby siedziba ONZ znajdowała się w Europie, a nie 
jak tego chcieli Sowieci w USA, por. M. Dobrosielski, R. Frelek, B. Sujka, Wybitni 
dyplomaciXXwieku, Warszawa 1996, s. 243. Te drobne incydenty nie zmieniająjed- 
nak tego, że w okresie powojennym PRL nigdy zarówno w ONZ jak i innych ciałach 
międzynarodowych nie występował w ważnych sprawach przeciw stanowisku ZSRS. 
Natomiast taką postawę wymienionych autorów tłumaczyć może jedynie fakt iż czas 
zatrzymał się dla nich na roku 1989.
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trudno szukać jawnych przykładów ingerencji Sowietów w politykę zagranicz
ną PRL w postaci not, apeli, listów itp.7 Było to zbędne ponieważ nad właści
wym kierunkiem polskiej polityki zagranicznej czuwali, pod kątem sowieckich 
interesów, specjalni dobierani ludzie. Nadzór nad służbami zagranicznymi spra
wował Jakub Berman. O tym, jak wielki wywierał on wpływ na politykę zagra
niczną i czyje tak naprawdę reprezentował interesy świadczą najlepiej słowa 
Feliksa Mantla: „W resorcie spraw zagranicznych główną figurą był Jakub 
Berman, z kategorii doktrynerów. Układny, grzeczny, chłodno uśmiechnięty, trwał 
dniami i nocami przy telefonie, połączonym bezpośrednio z Kremlem i był dro
biazgowym wykonawcą otrzymanych instrukcji bez marży interpretacyjnej dla 
interesów polskich. Ilekroć rozmawiałem z nim, odnosiłem zawsze wrażenie, 
że żyje w stanie ciągłego zawieszenia i obawy, by nie powziąść decyzji, która 
potem mogłaby okazać się niezgodna z nowymi poleceniami z jego centrali. [...] 
Dużą rolę odgrywał w jego umysłowości strach przed powrotem demokratycz
nego ustroju. [...] Berman, celujący uczeń sowiecki, węszył wszędzie agentów 
i szpiegów. Nie dopuścił do mianowania Langego ministrem spraw zagranicz
nych, zarzucając mu, że jest agentem Roosevelta (niewątpliwie echo opinii Sta
lina). Hoovera i jego delegację, która przybyła do Polski celem zorganizowania 
pomocy UNRRA, traktował jak organizację szpiegowską, wysłaną dla zmonto
wania sieci wywiadu”8.

Oczywiście sam Jakub Berman nie byłby w stanie samodzielnie sprawo
wać kontroli nad polityką zagraniczną gdyby nie zespół powołanych do tego 
ludzi. Właśnie polityka kadrowa w MSZ w okresie stalinowskim stała się naj
ważniejszym elementem wywierania wpływu na kształtowanie polskiej polityki 
zagranicznej. Komuniści sprawowali wprawdzie kontrolę nad MSZ już od roku 
1945, jednak nie wszyscy pracownicy służby zagranicznej ślepo reprezentowali 
ich interesy. Sytuacja ta ulegnie zmianie w okresie stalinowskim, kiedy to za 
pomocą zmian strukturalnych, polityce szkoleniowej i kadrowej zdominują oni 
całkowicie polską politykę zagraniczną.

Od roku 1947 można zauważyć coraz częstsze przypadki zwo.lnień (por. 
tabela nr 1) w resorcie spraw zagranicznych.

7 Opublikowane ostatnio Tajne dokumenty Biura Politycznego. PRL - ZSRR 1956-1970. 
Ukazująjednak w bardzo wielu miejscach jak trudno było np. W. Gomułce negocjować 
nawet drobne sprawy z przedstawicielami sowieckimi po okresie całkowitej zależności, 
gdzie nie prowadzono żadnych negocjacji a jedynie starano się z aptekarską dokład
ności realizować polecenia płynące z Moskwy.
F. Mantel, Wachlarz wspomnień, Paryż 1980, s. 202-203.
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Tab. 1 Zwolnienia i odwołania pracowników MSZ z przyczyn politycznych w 
latach 1947—49

Rok Zwolnieni 
w Centrali

odwołani z 
placówek

zwolnieni na 
placówkach

Zwolnieni z dyspozycji 
Biura Personalnego

1947 30 65 56 33
1948 70 89 84 38

1949(do 31 
VIII)

50 77 70 46

Razem 150 231 210 117

Źródło: Dokumenty Wydziału Zagranicznngo KC PZPR przechowywane w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie

Mimo tego do roku 1949 zwolnienia w MSZ choć częste nie były jednak 
masowe. Spowodowane to było przede wszystkim brakiem wykwalifikowanej 
kadry, która mogłaby zastąpić zwalnianych urzędników MSZ. W roku 1949 
rozpoczynają się jednak działania, które można określić czystką polityczną w 
tym resorcie. Stosowną decyzję podjął Sekretariat KC PZPR 3 września 1949 
r. Była ona podyktowana „stwierdzonymi ostatnio faktami świadczącymi o za
śmieceniu kadr MSZ, MHZ i innych placówek zagranicznych obcymi, a często 
wręcz wrogimi elementami”. Komitet Centralny powołał do życia komisję, w 
skład której weszli Stefan Wierbłowski, Ostap Dłuski i Nowak, która miała w 
terminie 10-dniowym złożyć wnioski w celu „wyeliminowania ze służby zagra
nicznej elementów niezasługujących na uznanie nawet kosztem uszczuplenia 
liczby obsadzonych etatów”. W sprawach związanych z Ministerstwem Han
dlu Zagranicznego skład komisji uzupełniał Tadeusz Gede. Komisja miała zająć 
się także przygotowaniem planu szkolenia i zasilania kadr MSZ w celu uzupeł
nienia dużych braków kadrowych, jakie miały powstać na skutek wykonania tej 
uchwały. Wiceministrowi Wierbłowskiemu KC zleciło dodatkowo takie przygo
towanie dokumentów całej akcji, aby zachować maksymalną dyskrecję. Miał 
także przygotować taką reorganizację przekazywania uposażeń dla pracowni
ków placówek zagranicznych, aby uniemożliwić im gromadzenie oszczędności 
za granicą, co niewątpliwie ułatwiało im podjęcie decyzji o niewracaniu do kra
ju9. Komisja bardzo energicznie zabrała się do pracy skoro już w miesiąc po 
uchwale Sekretariatu KC prasa zachodnia donosiła o czystkach w polskim MSZ, 
które objęły ok. 150 urzędników10. Na skutek działań komisji do kwietnia 1950

AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/42, Uchwała Sekretariatu KC PZPR z
3 IX 1949 r. w sprawie oczyszczania kadr MSZ.
Stosowne notatki prasowe z niemieckiego „Der Sozialdemokrat” i francuskiego „Franc- 
Tireur” z 5 X 1949 r. znajdują się w aktach KC PZPR, AAN, 237/XXII/56; o wydarze
niach tych donosiła także prasa emigracyjna, w wydawanym we Francji „Narodowcu” 
czytamy 6 X 1949 r. „Warszawskie Politbiuro przeprowadziło ostatnio olbrzymią czy st-
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r. zwolnionych zostało 400 osób, a do września 1951 r. dalsze 132". Komisja 
wykonując uchwałą KC przedstawiała sukcesywnie listy osób, które należało 
zwolnić. Przyczyny z powodu których dana osoba została umieszczona na tych, 
swego rodzaju „proskrypcyjnych” listach, były najczęściej bardzo zbliżone: o 
Zdzisławie Świtalskim możemy przeczytać: „syn legionisty, kułaka i aktywnego 
członka BBWR. Element politycznie wrogi.” Przyczynami zwolnienia Haliny 
Gallerowej było to, że wiatach 1918-1939 pracowała w MSZ, a jej stosunek do 
powojennej rzeczywistości został oceniony jako „wręcz negatywny”, na do
miar złego jej mąż zajmował się „prywatną inicjatywą”. W oczach komisji nie 
znalazł także uznania Włodzimierz Głowacki, o którym czytamy „antysemita i 
wróg ZSRR. Ma lekceważący i pogardliwy stosunek do wszystkiego tego co 
się w kraju dokonuje, szczególnie do władz państwowych”12. Jako główne przy
czyny, które powodowały, że dany urzędnik był zwalniany należy wymienić:

• pracę w przedwojennym MSZ lub innych instytucjach państwo
wych, określanych wówczas „aparatem ucisku”,

• długoletni pobyt na placówkach za granicą,
• częste kontaktowanie się z przedstawicielami Polonii niechętnej rzą

dom komunistów w Polsce nazywanych przez ówczesną propa
gandę „wybitnymi reakcjonistami emigracji”,

• działalność w organizacjach niezwiązanych z PPR ( w AK w czasie
wojny lub w PSL po jej zakończeniu),

• niewłaściwe pochodzenie społeczne (kułak, mieszczuch),
• bardzo dobra sytuacja materialna,
• demonstracyjny antysemityzm lub syjonizm,
• „polityczna niepewność”, „chwiejność” lub „wyobcowanie”,
• „nienawiść do Związku Radzieckiego”

Członkowie komisji zapewne zdawali sobie sprawę, że dokonywana czyst
ka spowoduje zwiększenie się liczby osób, które mimo odwołania z placówek 
zagranicznych odmówią powrotu do kraju. Tak też się stało. Największe nasile
nie tzw. „niewozwraszczańców” nastąpiło w 1950 r. (por. tabela nr 2). Wśród 
osób, które odmówiły powrotu do kraju i pozostały za granicą wymienić trzeba 
przede wszystkim ambasadora Henryka Strasburgera z Londynu (1946 r.),

kę wśród personelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według dotychczasowych 
wiadomości około 100 osób zostało usuniętych z zajmowanych stanowisk [....] Czyst
ka ta usprawiedliwiana jest przez władze reżimowe ucieczkami za granicę niektórych 
warszawskich dyplomatów [...] Wszystko wskazuje na to, że czystki te nie sąjeszcze 
skończone, i że obejmą one jeszcze personel przebywający obecnie na placówkach 
zagranicznych.”

'' AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/41, notatka o stanie kadr i pracy z 
kadrami w MSZ.

12 AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/42.
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ambasadora Stanisława Kota z Rzymu (1948 r.) oraz posłów Feliksa Mantala z 
Wiednia (1948 r.) i Czesława Borowskiego ze Sztokholmu (1949 r.)13.

Tab. 2. Pracownicy MSZ, którzy w latach 1946-1950 odmówili powrotu do 
kraju tzw. „niewozwraszczeńcy”.

Rok Liczba osób, 
które odmówiły powrotu do kraju

1946 8
1947 16
1948 57
1949 69
1950 79

1951 (do 30 V I)'4 12
1952 7

Razem 248
Źródło: Dokumenty Wydziału Zagranicznngo KC PZPR przechowywane w Archiwum Akt 

Nowych w Warszawie

Zapewne, aby temu przeciwdziałać, przed ostatecznym wyrzuceniem z 
pracy w MSZ, niektóre osoby przenoszono najpierw na placówkę położoną 
bliżej Polski, gdzie nie miały jeszcze większych znajomości. Z takiej placówki 
łatwiej było nie wzbudzając podejrzeń wezwać danego delegata do kraju na 
konsultację i nie pozwolić mu na ucieczkę na Zachód. W ten sposób planowano 
m.in. postąpić z Czesławem Miłoszem, ówczesnym II sekretarzem ambasady 
w Waszyngtonie. W przygotowanym przez komisję uzasadnieniu odnośnie po
stępowania wobec Miłosza czytamy: „Człowiek całkowicie ideologicznie obcy. 
Po ostatnim pobycie w kraju (latem br.) ujawniał się w jego wypowiedziach 
zdecydowanie wrogi i szkalujący stosunek do wszelkich przejawów życia w 
kraju. Żona zaciekły wróg Związku Radzieckiego. Odwołać przez Paryż”15. 
Wkrótce Miłosz rzeczywiście zostaje skierowany do ambasady w Paryżu. O 
prawdziwych zamiarach wobec Miłosza nie wiedzieli nawet wysoko postawie
ni urzędnicy Ambasady, skoro planowali dzięki niemu poprawić w dłuższej per
spektywie czasowej, prace Ambasady na odcinku związanym z prasąpolskoję-

AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/41, załącznik nr 2 do Notatki o pra
cach z kadrami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z 30 V III1951 r.; ucieczki dyplo
matów odbywały się niekiedy przy pomocy służb specjalnych państw zachodnich 
np. CIA, por. F. Mantel, op. cit., s. 229-230.
W toku dotychczasowej kwerendy nie udało się autorowi ustalić danych z drugiej 
połowy roku 1951.
AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/42, lista przejrzana w składzie: Dłu
ski, Wierbłowski, Fender 7 II 1950r.
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zyczną16. Planu wobec Miłosza nie udało się zrealizować do końca, ponieważ 
w 1951 r. porzucił pracę w dyplomacji i wybrał emigrację.

Kierownik Wydziału Zagranicznego KC PZPR z zadowoleniem donosił 
w maju 1953 r., że „W wyniku prac przeprowadzonych przez komisję, powoła
ną przez Sekretariat KC we wrześniu 1949 r. na zasadzie uchwały o oczysz
czeniu aparatu MSZ z wrogich i obcych elementów zwolniono z Centrali i pla
cówek za okres od września 1949 r. do kwietnia 1951 r. 806 osób (w tym 277 
pracowników miejscowych, zwolnionych na placówkach, 279 odwołanych do 
kraju, 250 zwolnionych z Centrali). [...] Stan personalny na placówkach pod 
względem składu partyjnego poważnie się poprawił” 17. Niestety „poprawa” 
nastąpiła tylko pod względem składu partyjnego i to tylko z punktu widzenia 
działacza PZPR. Sytuacja kadrowa MSZ przedstawiała się katastrofalnie. 
Pierwszym mankamentem jaki spowodowały czystki w MSZ był dramatyczny 
spadek liczby pracowników tego resortu z 2265 na początku 1949 r. do 1646 na 
początku 1953 r.18 Ubytki kadrowe były tym boleśniejsze dla prawidłowego 
funkcjonowania MSZ, że objęły w dużej mierze pracowników, którzy rozpoczy
nali pracę jeszcze w służbie zagranicznej II Rzeczypospolitej. Byli to więc urzęd
nicy z wieloletnim stażem i fachowym przygotowaniem niezbędnym do pracy 
zwłaszcza w tym resorcie. Ich liczba zmniejszyła się ze 115 w połowie 1949 
roku do 37 we wrześniu 1951 r.19 Spadek wykwalifikowanej kadry doprowadził 
do tego, że wiele istotnych placówek zagranicznych przez długi okres czasu 
pozostawało bez kierownika. Sytuacja taka miała miejsce w Kairze, Teheranie, 
Paryżu, Wiedniu, Helsinkach i Ottawie20. Również wiele stanowisk mniejszej 
rangi, zarówno na placówkach jak i w centrali, pozostawało bez obsady. W

16 Radca Ogrodziński wyraził nadzieję, że słaby stan personalny „Gazety Polskiej” i 
„Polski i Świata” poprawi się dzięki jego przybyciu do Paryża; por. Archiwum Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych, zespół 8, wiązka 13, teczka 192, Notatka z konferencji 
odbytej w dn. 2 i 3 sierpnia 1950 r. między ob. dyr. Gajewskim, ob. dyr. Meller-Conra- 
dem i Radcą Ogrodzińskim.

17 AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/41, notatka o stanie kadr MSZ i 
wnioski w sprawie zmian personalnych z 7 V 1953 r. sporządzona przez Ostapa Dłu
skiego.
AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/41.
Ibidem, notatka o stanie kadr i pracy z kadrami w MSZ.

20 AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/41, notatka o stanie kadr MSZ i 
wnioski w sprawie zmian personalnych z 7 V 1953 r. sporządzona przez Ostapa Dłu
skiego; warto w tym miejscu wspomnieć o przykładzie Ambasady w Paryżu, która 
przez 4 lata pozostawała nie obsadzona. Jej pracami kierował wówczas Przemysław 
Ogrodziński w randze charge d ’affaires i mimo iż był kompetentnym dyplomatą „cał
kowicie lojalnym wobec nowego ustroju” ze względu na swoją AK-owskąprzeszłość 
nie otrzymał nominacji na ambasadora; por. R. Jarocki, Pięć minut ambasadora. Roz
mowy ze Stanisławem Gajewskim, Warszawa 1993, s. 84.
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grudniu 1950 r. nic obsadzone były stanowiska 2 ambasadorów, 7 posłów, 11 
konsulów, 10 sekretarzy i 13 attache21. Mimo jednak tak ogromnych braków 
kadrowych Kierownik Wydziału Zagranicznego KC PZPR Ostap Dłuski alar
mował w maju 1953 r.: „źle przedstawia się sytuacja -  i nie może być ona dłużej 
tolerowana -  w aparacie centrali MSZ: zatrudnieni są ciągle jeszcze pracowni
cy o wrogiej nam przeszłości politycznej (sanacja, AK, WRN, syjoniści). Sta
nowiska kierownicze -  dyrektorów i wicedyrektorów departamentów -  są sła
bo obsadzone. Pod względem narodowościowym skład pracowników kierow
niczych jest niezadowalający: na 11 departamentów jest 8 dyrektorów w tym 5 
narodowości żydowskiej; na 12 przysługujących etatów wicedyrektorów obsa
dzonych jest tylko 4 w tym 3 narodowości żydowskiej, na 28 urzędujących 
naczelników wydziałów 18 narodowości żydowskiej”22. Komitet Centralny w 
dość specyficzny sposób postanowili rozwiązać problemy kadrowe MSZ „w 
kwietniu 1949 roku zmobilizował dla służby zagranicznej 64 towarzyszy -  ro
botników z pochodzenia, wśród których była spora ilość KPP-owców. 16 z nich 
wprost wysłano na placówki, 31 po przeszkoleniu wyjechało na placówki”23. W 
taki sposób władze partyjne zainicjowały akcję, w ramach której na zagranicz
ne placówki dyplomatyczne wysyłano, po rocznym kursie dyplomatyczno-kon
sularnym, zwykłych robotników z fabryk. Podczas rekrutacji starano się przede 
wszystkim zwrócić uwagę aby przyszły dyplomata był robotnikiem produkcyj
nym, a więc wywodził się z klasy robotniczej w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Główny ciężar uczynienia z przysłowiowego „ślusarza” dyplomaty spadał na 
kierowników placówek zagranicznych. Kierownictwo partii żądało, aby w ra
portach przesyłanych do Centrali kierownicy placówek szczegółowo pisali „jak 
zorganizowana jest pomoc słabym pracownikom w celu podniesienia ich kwa
lifikacji, kogo należy awansować, który z pracowników przejawia specjalne 
zdolności, jak wprowadza się pracownika w nowe warunki pracy -  szczególnie 
takich, którzy nigdy nie pracowali umysłowo, jak zorganizowane jest życie kul
turalne i praca polityczna, co robi pracownik po pracy itp”24. Oczywiście poży
tek z takich pracowników nie był zbyt duży. Nic więc dziwnego, że podczas 
zebrania na Wydziale Zagranicznym PZPR 23 III 1951 r. Mencel za najwięk
szą bolączkę uznał brak ludzi na placówkach25. Z tych względów władze więk

2‘ AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/41.
22 AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXI1/41, notatka o stanie kadr MSZ i 

wnioski w sprawie zmian personalnych z 7 V 1953 r. sporządzona przez Ostapa Dłu
skiego.

’ AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/41, notatka o stanie kadr i pracy z 
kadrami w MSZ.
AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXI1/41, notatka o pracy z kadrami w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych z 30 V III1951.
AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/40, protokół z zebrania na Wydziale 
Zagranicznym dnia 23 III 1951 r.
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szy nacisk zaczęły kłaść na bardziej merytoryczne szkolenia niż roczne kursy 
dyplomatyczno-konsularne dla robotników z fabryk. Postanowiono w większym 
niż dotychczas zakresie wykorzystać Główną Szkołą Służby Zagranicznej26. 
Jednak aby szkoła ta mogła w pełni realizować zadania jakie stawiała przed nią 
partia, musiała zostać zmodernizowana ponieważ: „Przyjęty na rok 1950/51 
klasowo zdrowy element nie zaznał opieki Partii, nie został zmobilizowany do 
nauki od początku roku szkolnego, wskutek czego uległ wypływom starszych 
zdemoralizownych kolegów, szczególnie III roku S.P którzy wychowani w tra
dycjach Akademii Nauk Politycznych ograniczali naukę do przygotowywania 
się jedynie w krótkim okresie przed kolokwiami. [...] Frekwenacja na wykła
dach od ubiegłego roku uległa poprawie bo sięga 90% reszta nie usprawiedli
wiona. Wprawdzie dziekani udzielają pisemnych upomnień za nieobecności na 
wykładach, jednak ewidentnie starostowie nie spełniają swych zadań stosując 
system kumoterstwa polegający na wpisywaniu obecności nieobecnych kole
gów”27.

Czystki dokonane w okresie stalinowskim w Ministerstwie Spraw Za
granicznych i włączenie do pracy w służbie zagranicznej rzeszy nowych ludzi, 
doprowadziły do opanowania tego resortu przez ludzi całkowicie związanych z 
systemem komunistycznym. Ich ojczyzną nie będzie Polska a cały „intemacjo- 
nalistyczny” świat, zaś pojęcie interesu narodowego zostanie zastąpione przez 
podporządkowanie się kierowniczej roli Związku Sowieckiego. Najlepiej świadczą
o tym słowa wypowiedziane podczas posiedzenia Komitetu POP PZPR przy 
MSZ: „Partyjniacy MSZ muszą szczególnie ostro reagować na wszelkie waha
nia dotyczące stosunku do ZSRR. Nam partyjniakom służby zagranicznej przy
pada w udziale bezpośrednia codzienna walka o wzmocnienie Polski Ludowej i 
bloku antyimperialistycznego, walka o pokój, demaskowanie podżegaczy wo
jennych i agentur. Nie do pomyślenia jest uczestnictwo i konsekwentne wypeł
nianie tych zadań bez głębszej intemacjonalistycznej postawy, bez dogłębnego 
zrozumienia faktu o czołowej, kierowniczej roli państwa radzieckiego”28.

26 AAN, Wydział Zagraniczny KC PZPR 237/XXII/41, Notatka w sprawie reorganizowa
nia szkolenia pracowników służby zagranicznej z 30 XII 1952 r. Sporządzona przez 
Wydział Zagraniczny KC PZPR dla Sekretarza KC tow. Franciszka Mazura.

27 AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/74, Ocena pracy Komitetu Uczelnia
nego PZPR przy Głównej Szkole Służby Zagranicznej.
AAN, KC PZPR, Wydział Zagraniczny, 237/XXII/43.
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