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J. van Wilderen. 

rin 
zoek 

5 Mei 1952 • 

DIENSTGEHEIM 

/' 

Uet vet~jzing naar Uw sc~-rijven van 26 Maart jl . 
No . 23347, heb ik de eer Uwer Excellentie te berichte~ dat 
m1J is geblekent dat bij de Buitenlandse Inlichtingendienat 
belangstelling bestaat voor het door de heer J. van Wilderen 
bedoelde "Katyn"-rapport. 

Het Hoofd v~ de 
voor deze: / 

I 
Dienst, 

Aan Zijne Excellentie • A. van anen 
de Minister van :Buitenlandse Zaken 
te 
1 a- GRAYENR.ll.GE. 
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No: ~- DIENSTGEHEIM.- 12 Februari 1952.-

-h.r--
Onderwerp:"In Polen 

Russische 

P~.f~ 
falende ~~~,~------

t " t1/. /.u: t?~ dltP erreur .- / 

Bij lagen één.-

A A N 

V A N 

, 
f· tfl" tJ/y{l/~ 

!·!·/B·!·
Y!..·-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen ge
worden, een opgeplakt artikel uit de ;'Gazet van Limburg" te 
Maastricht, van heden- 12 dezer - betreffende bovenvermeld 
onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-
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IN POLEN FAALDE DE TERREUR 
Geestelijken werden vrijgelaten ring de benoeming van twee bis

sohoppen voor het diocees Wiocla
weck en 11et diocees Tschencochau, 

De boeren bewerkt men met een "zacht lijntje" ;~~~g~!~u~~· ~:es:S~n~e~~~e~~g~~t 
toekomstige paradijs vooTal kWam 

(Van onze corre$pondent). 

BERLIJN -- De Russen hebbe1~ 
· hun tactiek-in Polen grondig gewij
zigd: de rode terreur is grotendeels 
voorbiJ en thans poogt het Krem
lin van de Polen vrienden te ma
ken. op. hoog b.evel van Mos kou 
heeft de Russische dictator van Po
len, maarschalie Rokossowski een 
paar flu1velen handschoenen aan
getrokken: ongeveer tachtifl gees
telijken, die az geruime tijd in de 
gevangenissen vertoefden, werden 
vriJ gelaten. Hieronder bevond zich 

1 ok-de, Pr.ovt:nctaal van de.Jez11:ïeten, 
Mgr. Bulanda. Men poogt eveneens 
de boeren honing rond de mond te 
smeren. Ook Stalin heeft ontdekt, 
dat men vl iegen vangt met stroop 
en niet met azijn. 

LEGER IS RUSSIS.CH. 

1 se leger. De vernieuwing van l'et uit de kringen der kerk en die der 
Poolse kader is vrijwel gereed. Er boeren Vandaar oo•k. dat men 
zijn vrijwel geen officieren meer in tJllans poogt de boeren honing rond 
het leger. die vroeger in het niet- de mond te smeren. De vreselijke 
rocte Poolse leger dienden. Zowel! ,.activisten-brlgaden", die niet-rode 
militair als politiek zijn de nieuwe dorpen terroriseerden en de boeren 
officieren geheel volgens Russiscll met geweld dwong de oogst in te 
recept gevormd. Ook aan de solda- leveren, waarna 11un vrouwen en 
tenopleiding is grote aandacht be- dochters nog vaak werden vea·
steed. Ze kregen een langdurige, . kracht, zijn opgel1even . . Men poogt 
politieke scholing en worden bui- door een tegemoetkomende, soe1Je
tengewoon goed gevoed, gekleed en le houding bi.i de boeren in het ge
gelegerd. Ook de familieleden. Hun vlei te komen. Men wil door over
familieleqen worden vertroeteld : 1 reding de Poolse boeren inscllake
hooge pensioenen. credietfacilitei- len. Maar of de~ nieuwe tactiek 
ten, prioriteit voor woningen, gra- Jukken z:al? Men gelooft ·hier, dat 
tls medische verzorging, sociale ·· Moskou een vijandig gezind Pools 
verzekering enz. De vroegere pa- volk v a· e e s t en n iet alleen 
troon moet de afgezwaaide soldaat omdat Polen zjjn belangrijke ko-

1 
in dienst nemen tegen zijn laatst ienexport heeft. of omdat het leger 
genoten salaris en als de soldaat op een goedwillende massa moet 
een graad heeft lbehàald, heeft hi.i steunen, doch vooral, omdat de i 
recht op een betere betrekking. voornaamste verl.lindingen. tussen I 
Omdat de economische omstandig- Moskou en het Westen , dwars door ~-

De wijziging is pas in gegaan, na- heden voor vele arbeiders buitenge- Polen lopen Moskou is bevreesd 
dat Moskou het hele .Poolse leger woon slecht zijn, trekt l1et leger voor zij n verbindingslij nen. Van
volkomen on der contrOle had ge- vele belangstellende aan, die de daar de fluwelen h andschoenen. J 

kregen. Maarschalk Rokossowski il'Ode lessen gretig inzuigen, weten-I===============.,;. 
die o.m. opperbevelhebber van het .de, dat daarna promotie volgt, zo-
Poolse leger is, heeft thans zes dat ze straks in de J::mrger maat-
Russische specialisten benoemd nl. schappij een goede baan krijgen. 

generaals Tu~'j kiel Clu<:htmachtl , 
Sukoh <pantsertroepen), Barmow 

· (gemotoriseerde eenheden >, Ma
twiejewsky (Inlicht ingen dienst ), 
Kossikow (lnfanterieschool) en 
Russinksky (!bergjagers>. Binnen
Ikort zullen nog enige andere Rll3-
l ~he gen~aals worden benoemd I in leidende functies in het Pool-

BENOEMINGEN VATI CAAN ER

KEND. 

Hoe gevaarli.ik de nieuwe tactiek 
ook is, toch brengt ze zekere voor
delen. Tachtig geestelijken, waa.Jr
onder de zeer poplaire Mgr. BUlan~ 
da, zijn uit de gevangenis ontsla
_gen cvrg: het oude recept hadden 
ze zich allen schuldig gemaakt aan 
landverraad>. Ook Mgr. KaczYnskY, 
de grondlegger van de Poolse so
ciale beweging, eertiJds minister in 
de Poolse regering te Londen, zou 
in vrijheid wOil"den gesteld <of reeds 
zijn). Nog typerender ls evenwel, 
dat Warschau de benol(ming door 
het Va.ticaan, van twee Poolse bis
$Choppen heeft goedgekeurd. Nog 
geen twee jaar gcle-den ver.kla.arde 
dezelfde regering, dat zij led~e be
noeming V'an het. Vaticaan voor 
kennisgeving zou aannemen. Een 

I 
qoor de Paus benoemde bisschop, 
zou in Polen geen macht kunnen 
uitoefenen. '11hans heeft de rege--

De "GAZET VAN LIMBURG" 
t e :Maas t r icht 

van D1nsdag , 12 Februari 1952.-



ber l 5 

5enann ·,.e~l -r kle I( 
ef<:h zu se1n l!'igul , · 

ket, ~eht ger n aus ~d of •~ 
cht lUsti&e Ab nde • nach den n er 

fo.(hlt. Er \eiB dan ni cht. was .anie." 
L er s einer Po l i on n~cht ge,ch de~ 

s m LdP.ste 1s J hre älte 'i}~ 
i t u · 
und ~ma· 

er 10ht er ander0 Kameraden als 
e n • ngst haben" b:!.nzuste.üen. Es mrde 

r end ot!lner n·· enstzeit o,.;ft ube~ ~hn 
··~doch ni9ht vertragen Er fühL t sich 

setzter maLHoe gel-r·inkt un· kann s 

eh 

So z • .8 bat er ~en teehui oc h n Lei t er 
~ ·. ' ver-ketatt or die Parte1. exekut i ve ·.<!.• er an~ :bli ~h seine Anordnungen ni t 
:·:·: ihn lu.<Jt·g machte. Am 2C. ,Tuli 1951 

· .~ : . ... vor àie •xeh.-uth·e ges t e_lt, d i e im 
: ~.--= t ih:::-e ûitZLlri~ ~bh1elt Die Ver and lung 

e vcm I·art ~:-; t : ... ·r SOSK HAK {fnu) geführ t . 1 nallmen 
daran tei- ~ehre ~.~a ~eifunk~ionire UPd de ~ UB Chef , 'der 
erst 3e i t etwa d.c> ~ .r-mten ·n PilA ·at Hachdem der Klä.ger 
bel a.Jt end es MGI.te :t·ia.t. begen de1 Ar.tS~laagten gehe:f'ert hatte~ 
wurden be i de zu einer Ver ha •. dlung ge laden . \:ibrend djeser Ver
handlung wurde d er Le i ter (~er Lokomotivwerkstatt von ~IS
KOP:::KI b~., chuldigt, -da!3 er durch Prlvatgesi:)räche d1e nrodu';tion 
verlangsamt u.nd damit d 1. e 'rfti ... l un& des Sechs Jabres 'lartes 
ve:x·zögert ht be ' ei ter \.ar :f P I~ KORSK I dem Angeklagten vor, 
daLl er "dem Volkspolen gegenu ber feindl'ch eingeste_l't a i" 
und vor allen Dingen, ~aa er s einen orge~ctzten nich ernst 
~enug nehme .c;r sagte ~ dal3 es eine Ue ahr für dle l'artei be
deut_e~ c!era- t;..ge Elemen·t;e auf einem verantwortun~:;sv llen 
Posten in einem l'artei-'Unternehmen, wte es dt.e :Bahnè. · rektion 
aeit zu be 1 assen. «bo bleibt die •achsamkeit unce~Br lartel ?" 
fracte er 
Der technische Lei ter oer lokomot1 vreparaturl":erkstatt wurde 
nicht bestr; ft, er bekam lediglich eine öffentliche_ Rü1;e. :3e1t 
dieser Zeit steht er unter Beubachtung der Parte1. 

Eine andere kommunist scbe 1ersöni chkeit auf dem Eahnhnf in 
A PILÄ iat Genosse ~.~.d!.'S?.lAL Mieczysleu , der a:s einfache:r. UO{;e~ 

lernter J\rbei t·er in der Lokomotl.vreparaturwerkstatt angcfangen 
batte und beute eine 'parte1 ~ hul ung in POSEN m1.tmacht, um 
einen hohen , 1 i tenden . os ,P-n zu ftb arnehmen. :!.r ist E.ltwa 2b 
bis 27 Jahre alt und arbe1te t •ei 1945 in.der Reparatu werksta 
Al tücètiger Partei ;en oe oekam bald die Stellung eines 
Scl:lossers und ~lel dur.h aeine Arbeitslel.atungen,bei denen 
üb1·1r;ens dre"' andere • hm u teretehende :..,chlosser für ihn ar,.. 
beiten m·Bten, auf , Im Laufe ~r Zeit wurde er SeKretar der 
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COWdU:~lC . . 'riONS 
i1ai.1ways 

EO.Lè.. D 

AH 
10 Hovember 1951 
III/511 

Personen auf dem Bahnhof PI LA . 

SOURCE BERL!N: Sourc~ :is 30 9 vas tecbnica l à i rector of the 
locomoti\'e repair s t ä t i on 1.0 Pl LA FJ.ed mld 
Ootober 1951, 

DATE OF OBSERVATION: up till October 1951 
+ + + 

/ I PISKORSKI Roman war Vor steher. der J~okom tiv:ceparaturwerkstatt 
(Parowo~ownia ) i n > LA .. Er wurde etwa am 15 . Aut.,'llet 195J. nach 
BYDG03ZCZ ver set~· • : o siçh eine ähnUcl~e, jedoch eröBere Werk
statt befindet , ·:.: . . · ..... 
PISKORSKI i st Pa- ~i m 
ei nes Opport un s ·::. : 
seine Linientr• , ~~r 
zeugung oder "de1·•= -'-' l . . . . . . . 

tglied. Er i ot ein typtschee Beispiel 
on dem man s chwer s,,gen kano, ob e..., 
Partei g.egenüber se1uer eigenen Über
g nach oben" verdankt" 

PISKORSKI ' s Va '- ~, :. v1ar e :tn par teiloser ûlafll'l namens KOWALSK I~ 
der j eè och schol • •9 9 na.ch !LAl A strafversetzt und in d te Lohn 
gruppe acht degradiel't wurde , Ihru wurden ver ·cl:iedene Verfeh
lungen wie Tr:~.nken und Frauengeschichten Voigeworden; da die 
Parte~ nicht binter ihm standy verlor er oe1ne Ste lung. 

Die Bahndirektion beáitzt in PlLA ein el.t:.enee llaus (14 JJutego 
Str.) für höhere Bahnb.eamte Als- KOlVALSKI versetzt \VUl'de, blieb 
seine Familie in der dr.eizimmerigen D1enstwohnung, bie der 
neue Vors eher kam. Zuerst vtohnten die beiden ami: ·en 1n der
selben 11ohnung, da Frau 0\VALSKI .f't:.r :neb \11.1-d ihre Kinder keine 
Unterkunft hatte, ~s kam jedoch bald zu Zwist1gkeiten, und 
elnes Tages fand sicb die Frau des ehemal gen Vorstehers ~amt 
ihren l.mbeln auf · er ;:~tl aBe I s hatte PISKORSKI erwl.rkt 
Er und eeine kinderlose ~rau bewohnen allein d.i..e \~t)tmung 

P!SKORSKI gehört trot2 seiner beutigen Begeisterung tür à e 
l:'artei durcheua ni,cbt 2u den neu.gehlldeten Kadern. ~'r stamm.·t 
aus DHUDZ!ADZ wo er seine tt;chnische ltlittelsehul~ absolvl.erte 
Seinen I~ilitärdienst leietete er später als 7áhnr1oh ab 

Heute kl~t ert er d~e dienstl ohe Lelter imme höher hlnauf~ 
Man sagt von ibm, da er "über ~-l.chen genen" würde, uc s eh 
c;t szuzelchnen ~,.. 
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POP in dc•r erkstatt, unè. l.m Jahre 19J ... verl1eC3 er s.:.e, 1m 
den los-een eines Jekretärs in dem Betriebskomitee 
(Koóitetu Zakladowego) auf dem Bahnhof in ~ILA zu über 
nebmen 

:~ ... zeichnete ai eh durch besond·ere '('üchtiglr<:~i t und dter aus. 
sodaJ3 man ihn in den letzten Iuonaten zu dem obengenannteu 
sechemonr.tigen Kurusua der Partel nach !'OSJ~N sclückte, v1o 
er sich bis heute befindet Ja~n vermutet9 daJ3 M!ESZTAL nicht 
mehr nach_PIL z;urlickkommen wird , sondern einen höheren 
Posten überne me~ Wlrd • . . . 
Als ~ekretär J·!J o.l und .1\.rbei tsaktivist in der ~okomi tiv
reparaturwerks : .\ t ' urde er im allgemeinen c;efürchtet~ da 
er den\J.Ilzierte .· ~J.. s Beispiel kann ein Fall aua dem Jahre 
1950 ,5enannt ~~> ~n dez- s1c~ .foleenderma!3en abspieltes . .. . . . . . . 
In der Repara+u · ~ er-kstatt wurden unter den Arbeitern..und 
Angestellten p·a : en verte1lt ~iner von· ihnen, ein soee
nannter "dyspo·:yt~r" trank bei dieeer Gelegtnl!ei t ein paar 
Gläser mehr, ~: 1 • ·êr vertragen konnt e und f i ng fürchterlich 
zu schimpfen an , wobei er .besonders der Hegierung BIERUT, 
CARANKIEWIC7. und anderen wünschte o vow Blitz getroffen zu 
werden . C:r batte nämlich ei ne im Vergleich zu <!en ande'ren 
viel zu niedrige Prämie bekommen und empörte sich darliber 
aowie liber das ganze System des sogtmannten Volkspolens. 
Die Kameraden versuchten i hn zu beruhie::!:o., er war jeàoch 
in seiner Trunkehhe i t schwer zur Vernun~t zu bringen , t.euge 
dieses Auftri ttea war" MIESZTAL, Çer den Betrunkenen scharf 
zurechtwiee 1 sodall es zwifrchen den beiden zu einer ernaten 
Auseinandersetzung kam. .~ nächsten Tage verkündete de~ 

POP-Sekretär, daG er die Abs1cht habe. dieee Angelegenhett 
der Jlartei :>:'fielden und :f, ·rderte die zwei anweaenden Zeugen 
auf, gegen den ~etrunkenen auszusagen. Diese jedoch verauch
ten, MIESZTAJ, zu beeänftigen unà be1•iefen sich au.f die klei
nen Kinder ihres Kameraden , Trotzdem machte M!ESZTAL eine 
Anzeiee bei der Partei D1e ~eugen wurden verbört und auch 
der BeschJldigte selbst der zu a!:em Übel sioh schuldig be
kannte Er versprach jedoeh nie wieder ähnliche Szenen ~· 
machen ~s half ihm nichts und sein Fall, als beeondera 
schwerr wurde· dem Wo1wodscha.ftsgericht in PO~EN tibergeDen 
Er wurde zu zwei Jahren zuchthaua verurteilt . Eeute befl.ndet 
er si eh in dem Arbei tslager i~ ROGOZNO bei PqsErL Seine 
Frau und eeine drei Kinder s1nd mittellr.s " Dieser Vu:r.fall 
veretärkte noch MXESZTALs Position bei der Fartei 
CORR COWdENT: Souroe was techn1cal director of the repair 
shop but does not w~t bis name used . He may have overstated 
the facta somewhat in describing some fo these persons He 
appears to· be a mercurial type with ~J~Bny personal prejudicea. 
f:.VAL COMilir;NT: possibly true. unconfirreed . 
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Direct ie @{Ju;/~ 
No .. 7t1t',Yr 

~~-:.~t/.Z . 
19 JUU 1951 . 

ITcD!_II<foq; 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer aan 

çá)aÄ~~~· ~~'l4/1i~·~~/ \ 
T<./ ~Ûl?, ..z"4./~ _) 

bijlage dezes ter kenn sneming aan te bieden . 

's-Gcavenhage, /J / .rd<.' /ÇN/. 



ar , n.leiding van een ge p..rek dat ik: kort 
1 ad .met het J!oofd -van het ureau. îos~ .uropa 'lStl de . 
Dir•ctie ~uropa te. epartemente, moge ik Jwer ~xoallentie· 
hierbijen O.P ve doen ge orden van bet Pool e ."Pol!t~ 
bareau" ( oli iek bureau v n h "t centrale comit~ der Ver
enigde oolae bei ers-Partij}. 

Onder d l.eden hiervan, vindt en n ast de kop tukKen 
der Regering: de r ident, de !erste inister, • inc, 
st. adkiewicz onder ii'e de beruchte "tJ ...... (geheime 
politi ) ressorteert er. natuutlijk ·aarsoh lk P.otosso 
personèn die dua:rv n .. ge n deel ui tm ken. 

Organisator r: ne.ar. het schijnt ver-bindingsman met 
osko~ is Jakub ~erman. Van aeze wordt reeds lang be cerd 

~ t zijn rol is Uitgespeeld, w~arvoor verschillende red -
n n h ten. te zijn. Toen in 1-944 .te 'ussischfl leger as.n
t erden hier el Jo en in belangrij c posities ge
pla tot, omdat er eenvoudi s en iolen van onvordach 
politi ::e gezindheid te vinden warcrt m t e capaait iten 
o dez te b·kleden. iervan ee Eerman. d voorDaaoste. 

ouden dez li ~en 1.der nodig ziJn n lengz rand 
oeten v rdwijnen ce~ feit is overige.s dnt er nog tal

rijke in functie zijn). ok wordt hem ten ·wade geduid 
d t hij zijn rouw en kinderen in A, rik · h ef ~n niet 
vcorn ens schijnt ezc over te laten omen. ioe den oo • 
thann in 1951 zit hij no teedD op dezelfde pla ts.-

e ijd lijk Za .gel tigd , 

:P. J. EEKHOUT 

ZiOner ~ee1lent1c 

de int ter an Buitenland e 'aken 
te 

s-G r a 13 e.- •. 
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UITTREKSEL 

Uit Naam: COMMUNisTisCHE CONGRESSEN IN HET BUITENLAND 

• Voor 

OD 36 

OD 561 Naam: COMMUNISME IN POLEN. 

• 

Ag. nr: 113832 Afz. : (B) .D.A./l-067/W.l034 .sPir.Qatum: Juli 1951 

Aard van het stuk: Betreft: Communisme in pOLEN. 

POLOGNE ,.. 

faisant l'objet d'un arr~t~ d'expulsion ~ rtotifier 

GEBERT noleslav, Tartary Krypno, 12.7.1895 . 

Uitgetr. door: T.G. Op aanwijzing van: B III t 

Datum: 18.1.52 
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No: 187.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Het Sovjetiseringsproces 
in Polen".-

Bijlagen één.-

A A N B.II.-

V A N W .-

Jj.; /, 1 . I 

28 Maart 1951.-

-3 1 MRT l95J ) 

ACD/ /t?6J~; ·. 
.,. ··' 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een artikel uit de "Gazet van .Antwerpen" van 26 Maart 
1951, betreffende bovenvermeld onderwerp, naar de inhoud waar
van ik U moge verwijzen.-



~ ~;okoss-óvskfïieveelt thans 750.o-oö man 

lP 0 L·E N : KLASSIEK VOORBEELD VAN 
SOVJETISERINGSPROCES 

j" Inieli.iÛI bi.i . Sov.feteconomi~ 

Het laatste jaar heeft 
de touwen strak getrokken. 
len's economie is ondergesch 
gemaakt aan de Komekon, d.i. 
kommunistische economische In
ternationale of - onschuldiger 

1 
uitgedrukt - de Raad voor de 
economische samenwerking, 
sen de Sovjet-Unie en de V 1 

Tanks èn straalvliegtuigen vertrouwd speelgoed géwordenjl ~;~r~~lisee~~~:t :O~~ss;f~fi~~ komst 
' als een onderdeel van het Rode 

(Van onze eigen berichtgever) I ~ar~m gedeporteerd) !n, kommu- , Leger behandeld. Het vorige jaar 
I msbsche zm opgeleid ·en ge- voerde Rokossofski een nieuwe 
; . Toen de oorlog afgelopen was behoorde Polen tot de zege- traind. Deze Joden werden :n dienstplichtwet in geheel naar 
VIerende geallieerden. Het deerlijk toe~~;etakelde land had een 1945 op sleutelposities in de Pool-' Russisch modeL De dienstplicht 
sterk legerkorps aan het westelijk front en binnen de grenzen se administratie geplaatst. Del is gebracht op twee jaar en de 

I 
de grootste en effectiefste ondergrondse strijdkrachten in eerste man van ?vl:oskou. in Polen

1 
dienstplicht leeftijd is ver 

~uropa, die in staat waren om de Duitsers uit Warschau te werd Jakub Eerman sekretaris tot 20 jaar. In de herfst van 
.Jagen en die deze millioenenstad maandenlang in ·hun macht van het Poolse Politburo. Het if:( afgelopen jaar konden dan 

1 hielden. Deze feiten zijn voor Moskou het uitgangspunt geworden echter gebleken, dat deze preven-I twee lichtingen tegelijk 
f met betrekking tot haar militaire en politieke bezetting van tie':e maatregelen sl~chts _ provi.!, opgeroepen. Elke lichting 
! Polen. sor1sc~ waren. De em1grabe ·naa! l. uit circa 150.000 man. V 

Palestma nam snel toe. De ster hieraan toe de lichting, 
Het Politburo in Moskou van Eerman begon te dalen, ter 1949 onder de is 

wijl men in het Kremlin inmid men, dan heeft 
begreep aanstonds, dat het deis aan een pl~n w~rkte om he het ogenb lik ongeveer 

sovjetiseringsproces voorzichtig Joodse admm1strabe-korps t millioen man' op de been 
en zonder onnodige wrijvingen vervangen . door iets huislijke~s. \bij komen nog de leden 
moest vèrlopen. Pólen's eerste In het ~egm :van ~948 werden m semi-militaire organisa 
coalw· · -regering onder Mikolajc- de SovJet-Ume dne scholen OP-/ de UE (staatspolitie die 
zyk e de basis daarvoor, door gerJCht, waar Russen tot Poolsel•! op militaire basis staat 
het 0.000 man sterke « vrije burgers Vl;'erden opgekweekt, en grens~wakingstroepen, de 
strijdkrachten » te demobiliseren, g~na!ura!Jseerde Polen weer de germilitie, het zogenaamde 
teneinde het land voor de alge- nchtmg van Warschau werden• voor de binnenlandse 
mene verkiezingen te pacificeren. uitgedreven. De ben?eJ?ling vanJ (KEW) en de Ormo-eenheden, 
Mikolajczyk bewees de Russen maarschalk Rokossofsk1 tot op-I die de reserves uitmaken en ge-
daarmee een grote dienst (Wes- perbe':elh~bber: van het Poolsej recruteerd worden uit de jeugd-
terse regeringspersonen oefenden leger I~ hiervan het meest tot del arbeidsorganisaties. In totaal 
pressie op hem uit, en bovendien verbee_J~ing sprek~nd voorbeeld., wordt de sterkte van deze erga-
was hij optimistisch genoeg om Na ZIJn aanstellmg werd de nisaties geschat op ruim 300.000 
te veronderstellen dat hij de ont- ma~rschalk lid van het Pools~ man. Ze zijn bewapend en in for-

1 wikkeling wel in de hand kon ~?h.tburo en .onlangs werd hiJ rnaties ingedeeld, en haar ge-
houden), want de tienduizenden 1:IJdens een natJOnale feestdag als veehtswaarde hoeft niet onder te 

, aktieve leden van de illegale de tweede man, naast Eferut,doen voor die van het eiaenlijke 
\ organisaties kwamen zich mei- aangemerkt. Van Eerman hoortiJeger. "' ' 
, den, en werden daardoor dus on- men niets meer. Polen is dus 

willekeurig geregistreerd. Later praktisch een geoccupeerd land Tanks en straalvliegtuig·en 
behoefde de MVD slechts de lijs- geworden. De Russen hebben het------------
ten door te nemen om het beste ROKOSSOVSKI land voor de aardigheid nationaal[ De «Poolse» Generale Staf be-

i deel van Polen's verzet te elimi- Een voorbeeld voor de anderen speelgoed, zoals vlaggen, vaan staat uit Sovjet-Russische offi-
ner.en of te deporteren. Daarmee deis en emblemen, gelaten. eieren in Poolse uniformen en 

1 
schoot de sovjetiseriilg een flink alle hoofd- en opperofficieren' zijn 
stuk op. munisten. Dit blijkt o.m. uit de Russen, zij het vaak van Poolse 

In Januari 1947, na de verkie- Titoïstische bewegingen, waarvan afkomst. Het Poolse leger maakt 
zingen volgens het Sovjet-Russi- het geval GomoBm een der type- uiteraard de kern uit van het 
sche recept, verzekerde de kom- rendste was. De Poolse gemoede- zogenaamde Kominformleger, de 
m- 'stische partij haar positie, ren kwamen in opstand. Een min gewapende macht van het we-
zo ze de kans kreeg om de in- of meer diskrete zuiveringsaktie reldkommunisme. Gedurende de ' 
vlocu van de andere partijen te doodde het publieke verzet tegen laatste maanden wordt het 
liquideren, en om de grondslag de kommunistische machtheb- Poolse leger in snel tempo met 
voor het éénpartij-systeem te leg- bers. tanks en straalvliegtuigen 

. gen. Dit gebeurde ongeveer een De ervaring heeft Moskou ge-

1
~ pend. Dit oorlogstuig komt 

half jaar na de vlucht van Miko- Ieerd, dat de Polen niet alleen , streeks van de Russische 
Jajczyk en diens volgelingen. Na- onder de duimen kunnen worden ' i ken. ~uim een half jaar 
tuurlijk was de politiel<e stem- gehouden met behulp van Polen. bezat Poleu · het nog 

, ming in het Jgnd van dien aard, . Daarom werden reeds gedurende Uit velc;!"'feiten blijkt, dat 
dat de Russ'en zich nog lang niet 1 de oorlogsjaren een grote groep len voor de Sovjet-Unie het be-
op de Polen konden verlaten, I Poolse Joden (die in 1939-'40 van langrijkste satellietland is, zowel 
ook al gold het de Poolse kom- Oost-Polen naar de Sovjet-Unie in militair als in economisch op

zicht. Het land is een soort 
·springplank yoor de Sovjet-Rus
sische infiltratie-aktiviteit in het 

De ''GAZET VAN ANTWERPEN" 

van Maandag, 26 Maart 1951.-

Westen. · · · 
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Referenties : 
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Verzonden aan : 
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R>LEN 

Grenze , Einreise, Fremdenkontrolle 

midden Juni 1950 

be.trouwbare bron. 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 

. ~· 2 Ala 950·~-! 

ACD/ filJü 
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Betr: POLEN, Grenze, Einreise, Fremdenkontrolle. 

"Papiere" interessieren nicht. Weder bei der Einreise, was man mitbrirgt, 
noch bei der Ausreise, was man ausf«hrt. 

Immer no~b die Angst vor Photoapparaten, Filmger.!len usw. In jedem Flughafen 
finden sich gedruckte Amschläge - polniscb, russisch, franz8sisch uoo engliseh
daas Photoapparate an einer gewissen Stelle anzugeben und vorzuweisen sind. 

In OKECIE, dem Flughafen von WARSCHAU, kommen die angekammenen Fluggäste zu
nächst in einen gemeinsamen Raum und werden dann einzeln in einen anderen Raum, 
der durch eine Tfire von dem Warteraurn getrennt ist, zu r Zoll- und Devisenkontrol 
gerufen. Die Durchsich der Koffer erfolgt rasch und sachkundig, Geschliftspapiere 
usw.finden, wie scihon vrwähnt, kein Interesse. Die Aufnabme der rusländischen Geld
darten, Schecks~ : p~w. erfolgt genauestens. 

Das polnisclle ·~essevisum wird in der Weise ausgestellt, dass die 15 Tage 
Aufenthalt in PQ~ von dem Tage der Ausstellung des Visums an gerechnet werden. 
Da das Visum nu~ .ip polnisober Sprach.e ausgestell t ist, ergeben si eh oft Irrt'6mer, 
da die meisten !S:î.lienden annehmen, das Visum gelte fUr 15 Tage wm Tage der Ein
reise en. Der P4S.~visor macht au~;rficklich daruf aufmerksam, dass die Gtiltigkeit 
des Visums, 15 ~ä.gë nach Ausstellung erlischt, uoo dass man das Land zu diesem 
Termin zu verlassen habe. 

De Verlängerung des Messevisa erfolgt nur in Ausnahmsfällen und ist nicht 
leiebt zur erreichen. 

Auf den Hinweis, dass die Tschechen ihre Visen zweisprachig, also auch in e 
Sprache des Westens(franz8sisch) ausstellen, wird von polnisober beh8rdlich.er 
Seite erwidert, wenn man nach POLEN ·reise, mllsse man sich der li'Iflbe unf;erziehen, 
sicb den Text der Amtsspracbe fibersetzen zu lassen. Diese Einsprachigkeit h!lngt 
wieder damit zusammen, dass man sicb dadurch stiirker absobliesst und gewisse Ue 
raschungsmomente in Händen bat, die den Fremden mehr den polniscben Beh8rden aus
lieferen. 

Fnr Reisen in die polnischen Grenzàistrikte (z.B. Teschen) sind auch fUr die 
polnischen Staatsangeh8rigen besandere Bewilligungen n8tig. Ein Bochh.alter begab .. · 
sich auf Skiern in den polnischen Grenzdistrikt bei TESOHEN, um an der Grenze seine 
Bruder aus der TSCHECHOSLOWAKEI zu treffen. Noch etwa eine halbe Stunde vor der 
Grenze wurde der Buohh.alter angehalten, verhaft et und eine Woche im Arrest ·· gehal
ten, bis die Angelegenheit in jeder Hinsicht gekUrt war. Die Verhaftung erfolgte 
auf der Grenzstrasse, wie gesagt eine balbe Stunde unter dem Grenzkamm gegen die 
TSCHECHOSLOWAKEI. 

Die Anmeldung :im Hotel erfolgt, indem man drei Fragebogen ausfilllt, in denen 
aucb nacb Vater und MUtter gefiagt wird. Absasehen von diesen jeweiligen 6rtlich.en 
lvleldungen, bat man sich ein 1'/Ial wäbrend seines Aufenthaltes pers8nlich bei der 
Polizei zu melden: enregistrer(Siebe auch unfier "Exekutive"). 

Bei der Ausreise im Scblafwagen war die Kontrolle wieder auffallend leicht. 
Daa Gepäck wurde fiberhaupt nicht durchgeseben, um Papiere nicht einmal gef~agt; 
bezUglich des Geldes genUgte der bei der Einreise ausgestellte Durchfuhrschein, 
auf dem die eingel8sten Schecks, bzw. veräusserte Valuta genau angefUhrt sein 
mllssen. 

Zwischen der Grenzstation ZEBRZYDOWICE(POLEN) und PErROWICE(TSCHECHOSLOWAKEI) 
hält der Zug auf freier strekce (wohl utmdttelbar ver der Greiie) pnd zwei Perso
nen(angeblich polnische Grenzpolizei) verlassen der Zug, der g~eicn daraur~angsam 
weiteri'ährt. · 
( midden Juni 1950). 



Op 28.4.1950 werd aan Clipper brief No. CAH;5<} 239 ge schreven 

waarin hem een photocopie van het comm. partijooekje t.name van 

St. RUDZINSKI werd aangeboden. 
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No. Geh. /Gr . V, .J. 414/50. 

Bijl.: zes . 

Onderwerp: 

.Aan: B. V. D. 

Typ: 18 . 
Col l . : 

• 

Te Uwer infonna t ie moge ik U bijgaand 

doen toekomen een uittreksel uit oen r a pport 

opgemaak·t door z, met vijf bijlagen, betrek-

king hebbend op S. RUDZlliiSKI , naar de inhoud 

waarvan ik U kortheidshalve moge vo:mijzen. 

S.T • 
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No . 21/50 G.V. D. I 
l 

Datum van hot bericht: 18 l~Bert 1950 . I , 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkornstig: r opporteur on co nt a ct van hem . 

wat contact betreft botrouvllJa;:~r . B"trouwbaarhcid beri chtgever: 
Be t r ouwbaarheid bericht: 
Met wolke instantie wordt samengewerkt: gene . 

gona . Welke ac ties zijn ondernomen : 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------
BERIG'HT . 

Via oen contact kroeg i k het Pools communistisc h partijboekje 
,r ton n ame Vs n Stanisla11 RUDZD'Tül<I ,geboren 20 l''ebrl.18ri 1910 en 

va n be roe I? m3 troos, in banden . 
Dit boekje word door een mij nog onbe kend gebleven pe rsoon, 

die aan b oord va n do op l lviaart 1949 gezonken n verlaten SS 
u:Katowiceu was gaweost , ge vonden I!J n aan mijn contact ov rhandigd. 

In uit boakjo (wat als bijlage bij dit bericht wordt 
meegezonde n ) zijn tevens. aamvezig 4 (vier) genummerde biljetten 
die daar b ijbehoren n.l. no. 299520 on 299527 t/m 299529 . Deze 
biljetten zijn een soort be taalbewijs dat ten bate v a n do partij 
500 zloty in do kas is gestort. Elk bodrag hooft e n w83rde van 
plm. f . 3.-- a f. 4.--. 

Verder zijn in dit bocakje maandzegels aangebracht , we lke 
GVeno ns met gelden zijn betaald, ~e stempels over de maanden in 
1947 hobbsn dazolfde waarde , aangezi n toon schijnbaar nog niet 
m t zegals word gewerkt of dat deze nog niet te vorkrijgen war n • 

Typ: l-8. 
Coll.: 



RAPPORT 
Van: KA- R.A. 
Aan: HC 
No. E. 50 3. '.-
ONDERWERP: 11 POLEN-de Raad van State" . 

~·13 MRT 1950 

' "Tcóf~- ~-1~1\ 

Sardine deed ons ter bestudering en om te behouden bij
gaand rapport toekomen, 'betreffende "POLEN-de Raad van State'! 
Sardine verzoekt ons de gebruikelijke security voorzorgen 
in acht te willen nemen. 

10-3-50. 



POLAND 

1. 'l'he Ü GU(J.CiJ. of S t te (; -~.ar: ,; 2anstvm) cc.mc L1t;o force •mder m! i"cptcr IV, 
,; :cticle 15 of tl;c so-c dlec1 Lcs é; c::c Oonst:i:cution of l%h :-rovc~ribQ::c, 1947. 

a) 'l'he ;J t o te P:ccsident- ~:. r-; Crw irman 

c) The Pr.,':' sident of the :-; upr ::;me Ghmübcr of St<:-.tc Control 

d) In time or" wc . .r - Tbe Comrn.:::u1der in C:->:i.ef o? t :Cw rncd Forues. 

On a uni t eel motion in the Counc ~.l of' ~t: te, the i)ejm CM increu:;e 
the m~mb "rship oi: the Counc:U. by t1~1·c e. 

2. Artio1c 16 of the Le r:;:··,er Gonst i tution lays donn the cxtent of the 
p CY.?ers o.!.' ·t;he Council of St~. te. 'l'o i ts duties belone;: 

o.) Supervision of the ·terr:i.torial :eooplc 1 s Councj~s ( acco:cdine; to the 11:,,.,. 
of llth Septcm1)er, 19LI-4, ov ·;7ninr; ~;he orr.; ~: n:t:.;, , tion rlml activity of' the 
Peeplets Oouncils) 

b) Recog.ni t:1.on of p;:;.l•liament::.ry deorees üsued 0;1 the st:censth of the 
po·:;ers of the S () jm. 

c) To à.e brmine the extent oi' t he <:'.trth ()r:L ty of' the prcfliélcncy of the 
No.tiona1 People 1 s Co um.::i.J., aoe;orc'!.i.nc; to conr.;ulsury lec:;islat:i.on 

a.) P~:wsinc of ,:·e solutions on the L1trorluct:Lon of a st. "ve o:C:' m:a.crce ;1oy 
o . .nd a state of \-i e.r ( ,, rU.cle 19, p r..l :C<;::;r 8 Jh 2.) 

c) Reco;.Jc,~ndL"ctiê>n of l8.•.;s conccrn:i.ng the ::_-;t , te buó . .s;et, t;le 11:..' tionn.l 
ec.:ono,:.ic plan ;:;.nd tllc c;. J.L.ne; Uf) o.r rec:cui ts i :l 'vhe ct:·.ses provided 5.n .r.rticle S. 

g) Exmn.ina tion of r . ~norts frOJil tl1c Sui)reme Ghru.:Jbcr of. ;~ t e. te God.;rcl 

NoJ.;e: In pr<..~r.:tioe, the Coul1cil of ~:;t, te :i.nd.e_9e:.1èl::mtly Fu:·_\cs c e:ct :i.n ruJ.:i.nLS 
wh:Lch <::.re ptiblh>hed i ü the code boo1ç . 

3. The prer.ent coa r'littce: 



• 

• 

c) 

d) 

e) 

f ) 

r·) <..:> 

h) 

i ) 

4. 

[,_) 

b) 

c) 

cl) 

~Lo.· . .sld 'ii nal o.,:r, m~nb c r ( Vice :t;brs hci o/ t he ~-. cjm) 

Nî ec>o J o_ze.f , :mei:~b cr, ·by nor.:in::. tion Le n.cler oi' t ::e Pr~ :nle 's l ' arty 

}o.Y;E·.r1.zld Ale~(anc:cr, m.:;,~Jx:r , by non:i.nc:.i; ion mcLJb <~ r of t he ;.' ol i t1:mro, 
I,c .~ do r o::: t he :!.' r rü e T;.ni omJ, -·or ;'lc:c V i e:<; LLüs 'c<; r :rr ~" ~: ir~ent 

~ymie rs~ : i ~~ f ormer ),i;:,n;!-wl nd. f . i n:Ls t Cl' o.:' Hcc:i .. •JncJ . j) r; f .-·ncc, 
p:r·e dccessor of Rok os so·:.'sk i • 

The oomp os i t i on of tbe Oomwil of' S 'L·· te , ::-.ccor L1in:; t o P'Jl i 'cical 
perties, is as f·:Jllov/s : 

PZFR -

ZSL-

SD -

Non pe.rty 

Bi c rut -- ( f.::zvval b e foril!c r 
Zc~ski 
J ozwialc 
-z~· ~ ·;--a"z71r4 
~~ 

Kolodzi~~~~ 
Zymie:esk~ 

8 oe i::;.lir--. t) 

I·Tote: The zc.:tive r:;.embers of t he Oouncil :;f Sto:d;e "-l'C men:bcr s of t b.e Central 
Oor.;mittee oi' t ho Politb uro or of the .Pi.:PH: Bierut, Zamb ronsl:i, z~.na.dzk i and 
JOZ\'Jiak . Th CJ l'ema.ining mombers hc. ve no nutbor it::.tive po·.~·e x· s 'but form J?ê::.l't 

of the f.'<.'.Cac1c. 

5. 1'he iïJ.s-Gitution of t h.e Counc:i.l of' ::;to.tc \'hLS o:d,!i nc.lly L1ten cled a s the 
l a<;t ·.~ ord in t hc r:1ove to-1: rds se1f-c;ove r lu.,cnt but ~; ·)r:ny mcroly ,-~ivcs a decor
a tivo f'OX'!!l to t he hic r a rchy o:f.' the ezecuU.ve Ol'[ifu'1S ,._,;!OGe ma:Ln re pre sr:: ntD.'cives 
Gl"e the fl t <:,te Pre sident, the E i.e,tc CourwiJ encl tbc c;ovcrnnent. 

1'he Oounc:i.l of Str, te :i.s H~orc or les " a f ac a clc to decc ive f.>Ub lic 
apinion i'or, r.ü th:Ju gh i t is a colle[ i a l û ody, cnhr r-.cing repre~cntc.:,ti vos of 
dif .t'"er ent pr;;_rticn ;:,nU. e ven non-p. rty persom:litics, i ts nemb e :cs <i.'t'e not nll 
e qually cntitlcd to t uke deóisions, 1'he meJJtbcrs of t h e Go .. u uais t P::rty or 
t he Pol itburo alon.e l·J • .re empov,-e:rec1, her ::; c~; in all other z,ovar nn-=n t al orer::.ns, 
to à.eciàe on ell Llport<~nt m.s.tters of stGte . Thus t bc CoLu1ciJ. of ~: te,te is 
just one mor e of the many instrumcnts o1 tbc [~ovc rnmcnt r,,hich ~;erves to 
ensu re the pov:er of tbc Oomrnunis t Pe.rty :i.n &ll seotm:·s of tho o.d.r:Jinistra tion. 

6. Eead oi' the Oha.ncery of the ëts.te Ootmail is the present chie1' of' the 
Civil Chancery of the Sh. t c Prer.ddent Kazin iorz M:tjal, an oJ.d c or.ununist fron 

r,oclz, bis repre senta tive beinc the pre::\-iär Vice 1Iinister ))r. 1~-!:rycy 
J ar os zynski. 



Le .. 1 or.: icc 

Control bureau 
v· icCJ5Ii:C"U t ox,s 

llc:.-;<l fJo1Jot:<:,, Knz:t.1ierz ---·- ·-·--·--·------.... .... ~. 

Director J!ruo :.: c : .. i Jan, Jcw (D:Lrcotor to l~Jl.~i.3) Dnà. three 
o.t the he~~:-·--~ 

No to: B:c).üwoki, ont:::m;ilüy a JHeJuber o.t' tlle [~L (Peoplc' f> Po.:cty) is toclay one 
of U te V:i.oe P:cenicicnLu of ·che Z..SL. 'l'he Control Bu:ceuu consj_r;tn of S dr.: po.rtmc nts 
n1cl ~.:n cconoi d.u resc<:n·oh office, 1.1.nd h2.n c1cleg::.tcs th:;.:·ou::-;hout the wholo Có)\.U1try •· 
~> c<·/~ of tbc burccu : W. l'saw, Al.I.Armii .v.J:'. .r:o. ;~3. 

b) 

Ch ;__ irmc.n: 

• 
-~::'.C:~i }J:ra~?k,, .f?u~l~c Proseemtor of' the Supre:rJJ.e Cou1·t (t11d in tbc c on -
I :t.è.ence or tne M:....n:Lster Preni(!.cnt. 

Cha,jn Leon, (Jew) Vioc Minit'lter of Ju.stic.:c - reprmHmb:d.ve of' the 
iJini;~tr3-;-oi' J'ur: tic<'!, :i.n tho coni'idence of I.il3P 

}l"l!11e. Cha,jn, nife O.i., tl·1c E.hovc, i'unctiom~ry o.i.' the :i·,il3? 

Swietl.ik Konr<::à, E'..;eneral - rc prct:'1ntB. :t;ive. oi' the J1Ünistry o:C 
NiltEi.1äîDeTcnêe (pref>ent Vice M~.n~ .dor of the .MI3P) 

Mietkow3l,i .Miec~J.r:n''t Jew, Vice Illinistur in the MB.P nnd reprcsente.tive 
oftïiëÎÎ:U3P Oi'l the OOHl!lÜ;sion. 

'l' l1e e:;:ecu ti·vc o:t'fioe vr:.1s u.nder t'·1e dircution of Dr, Ku:d .icr~~nski 
(Dqpu.ty to Zul;iliro"';sk i). 

~i 1f.enryk 
pr. Y~~~J:::Y<'sk:i. B.._oleslaw, for.rncr c1il'cctor o!'' Bierut' s civiJ. ch<:.ncery 
K.s.lincr.-1sl:i Stei'an ---



.. 

Hoszkowski ii.lext:ox~, Section Louc1er 

11zYl.!!o·.-;ski \'11odzii<Ji~rz, JuélEe (Brother of thc fon.1er l~orc.itn l'.iinistor) 

• Slusarczyk Jo.nuarius~, Fubliu P:ro~:ecutor 

• 

S trUir::i.nsk i Jul:i.usz, ::->ectio11 Le Dc1cr 

Tl'embalowicz jVj_c.~, fu.bl ic Prosecutor 

11., 

1. 

2. 

3. 

4 • 

5. 

6. 

7. 

8, 

9. 

10, 

11. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

18. 

Thc Executivo Office hnr: :Lts d.::1er;;:._tions in the i'o1lm7ins to·.ms: 

Biolsko, u1 •. Krasickier;o 24, h e::1tl Eo·,;al :i.k ~®ü~~ (L:x.·1ycr) 

Bydgoszcz, Waly Jag. 2, Head Dworadovvski Wladyslaw (Worlanan) 

Czestochowa, ul. al,III,} He ad :;romzik Marian (Worker) 

Gdansk, ul, Nowy Swiat 30, Head Pa·vlak Longin (Tradesman) 

Jelenia Gora, Al. 3 Maja~ Head Kowalcz}i~~ (Lawyer) 

Katowice, Pi. Wojwcizki 1., Head G1owa Leon, (Judge) 

Kielce, ul, Sienkiewicza 59, Head Maj Tadeusz, (Pub1ic Prosecutor) 

Krakow, u1. 1 Maja 6, v Head Skarzynski J~rzy (Mechanic) 

Lub1in, ul, 3 Maja 20, Head Fic Marian (Lawyer) 

Lodz, u1, Gdanska 107, He ad Maddy Stanis1aw (Weaver) 

01sztyn, ul. Stalina 34, Head Zura.wski Vliktor (Assessor) 

Poznan, u1, Dabrowskiego 5a, Head Piotrowicz Stanis1aw (Technician) 

Rzeszow, Sad Okreg,, Head Kosztirko Kazimierz (Public Presecutor) 

Szczecin, ul. P. Skargi 16, Head Burda Andrzej (Lav~er) 

Walbrzych, ul. Stalina 20, Head Kronental Sa1ezy (Lawyer) 

Warszawa, u1. I, Armii W .P. 25,, He ad Kraicki Stani slaw (Public Presecutor) 

Wroclaw, ul . Podwale 1, , He ad Suchocki Zb igniew ( Public Presecutor) 



• 

5 

The t wo l as t-named special organs were reorganised some time ago to 
strengthen their effective power, The functions of the Control Bureau were 
widened and intensified and the Special Commission is developing into a 

powerful instrument of the party, in the same way as the NiBP, and is effective 
in all sectors of public life. If it is so desired even the smallest affenee 
can be dealt wi th by the Special Commission, The i !nportance of tho Special 
Commission in the eyes of the party can be seen in the appointment of such 

an important personality and confi.dant of Moscow as Zambroski to be chairman, 

12~ In the order of their political importance, the following are the 
l eading men in the Couhcil of State: 

Bierut, 
Zambrowski, 
Zawadzki, 
Joy,wiak . 

Worthy of note is that recently thére haV6 been several instanoes 
of Zawadzki 1 s rar.king higher than .'Zambrowski .• 

A- Biernt, is a l eading figure in the State and in the party represents 
the co-ordinating element in the Council of State. 

B- Zambrowski_R~, Jew, outwardly, at any rate, stands next to Bierut 
in the hierarchy of tbe State Council. Aged about 40, small in stature ~vith 
semitic appearance, is by trade a metal worker. He is a momber of tbe 
communist party of long standing and a farmer Komintern agent. Zambrowski 
bas been repeatedly found guilty in the past of activity against the interests 
of the state and lived for some time in France, where he le arned to speak French, 
In the latter years, he underwent a long special training in the Soviet Union. 
In the Berling army with tbe rank of Colanel he was in charge of political 
training. For special services he was awarded the erder of the Red Star. 
Officially Zambrowsk i holds the following posts at present: Vice Marshal of 
the Sejm, merober of the State Council, head of the Special Commission and 

• head of poJ.itical training in the ORMO (civilian militia re serve), 

Ris wife, Hanna, who similarly underwent a special training in the 
Soviet Union, is the director of tbe State Motor Traff.b Office in Warsaw -
ul, Grojeoka 42a. 

In the hierarchy of the party, Zambrowski was representative of the 
secrotary of Poli tburo Berman. whom he rosserobles in certain chanwteristic 
features. The differei.1'ëëïJètween the two lies solely in or~g~n. Eerman 
is without doubt an intellectual while Zambrowski is a proletarian. 
Complete and uncompromising devotion to Moscow, to the e:l!:clusi0n of all other 
considerations, is characteristic to bath of them. One reason for this 
attitude is most probably their Jewish origin 2~d negative relationship to the 
Polish community, Zambrowski can be considered as the 100% confidant of 
Mosoow to whom had been entrusted Polish political problems. Ho is one of 
the most ;f'anatical a.postles of a rapid aril complete sovietisation of Poland 
and, in this respect, surpasses even Eerman who, on account of bis age, is 
perhaps more cautious. Zambrowsk:i. exemises a great influence on the 
development of the "socialistic way of life", directs propaganda and press, 
and supervises li terature and the education of youth, 

C- Alexander Zawadiki, fair haired, medium height, well preserved, always 
wears glasses, is married to a Jewess~ One of tbe Polish conumxnists of 
longest standing, aged 60 years, Pole, he is known as tbe "Wo jewode" ~o dis
tinguisb bjJU from bis brother, tbe former tramworkor from Warsaw and now 
General Stani.slaw Zawadzki, and of l ate gives the :i.mpression of playing an 
ever-increasir..g role wi thin the Corrnnunist party. Zawadzki served in the 
Russian a:~y during the first world war and even at that time made common 
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c .: .t::.~> O : j .th tl-1r' Gmiui!uni s t s. He unclerwent a thorough special training, was 
a membe r of the Reel Guard , of the GPU ancl l a ter the NKVD , ancl, as a Soviet 
citizen, was finally p romoteel to the rank of Brigadier General. It is 
always mainta ined tha t in 1936 Zawadzki fcll into disfaveur with thc 
au t hori ties in Moscow and was depor t cel for some time for forced l abour in 
a mine on the Manchurian frontier. During visi t s t o Poland, Zawadzki was 
t wice arres t ed, in 1925 and ag[Ün in 1938 when he was finally eondemnod to 
15 yoars 1 iJr,prisonment. .A.f t er his relea~>c , owing to the turn of events in 
1939 , Zawadzki we nt to the Soviet Union and there pl ayed a part in the defenee 
of Stalingrad and partisan warfare. In 1944, Zawadzki, as one of the l eading 
personalities in the "Sovi e t Union of Polish Pa triots ", j oined the Berling 
army as pïDlitical eornrnis s ar, In J anuary, 19L~5, he returned to Poland, and 
was first Wojewode appointed b y the new r egime in Katowiee. In 1948, 
Zawad~ci was called to the c entral comnittee of the Polish Communist Party 
which sent h jn1 for some while t o Mosc ow ana, on his r e turn, he was ·finally 
pr omo tod to Vice Minis ter Pres ident following the e limina tion of ®omulka . 
Zawadzki 1 s mnb itious nature was by no me ans s e.tisf i e d, As Vice Minis t e r 
Pres i dent h e wa s r cpl aced by Hilary Mine and became the Chi ef of Trade Unions 
wi th a seat in the Sta te Council. 

As a Pole and pr ol etarian by or~g~n, Zawadzki se ems to take pr eeedenee 
on a nurnber of public occasions over his collea gue Zambrowski, whose J ewish 
origin and appearru1ce h ave a disadvantageous effect on popular opinion. For 
t his ve r y r easen the part y has repl aced Zanibrovvski by Zawndzk i as l eader of 
its c ampai gn ngainst the church and, for the snme rensen, it was Zawadzk i 
vrho was ent rus teel with the t ask of spre ading Marxist-Stalinist propaganda among 
the Polish masse s. In this l a tter task Zawadzki, through his kinship with 
the people, c ru1 already cla im certnin successes among the Upper Silesian miners. 
In Poland today , the opinion is alrea dy prevalent tha t Zawadzki will play a 
ye t grea tor political role. With Bierut a nd Rndkiewicz, Zawadzki h as a very 
close and friendly re+a tionship. With Berman, on the other hand, the rel a tion-
shi p is notice ~ilily a fo1~ncu one and it is felt tha t the reason for this is 
the.t Ee rman l ooks upon Zawadzk i e.s a very definite rival, In every respect 
Zawadzk i is nn out and out Soviet type for whom no na tional sentil.!).ents of any 
kind can be expected to have ruzy significance. 

D- Jozwi ak Franciszek, commonly knovvn a s General Witold, i s the next 
most lluportant Comnrunist personality in the Council of Sta te due to his position 
~ill President of the Supreme Chrunber of Sta t e Control, Jozwink, of medium 
heig..ht, agerl ab out 50, Polish, oornes from the district of Lwow (Lemberg) 
Etnd is a Conununist of long standing. Physic ally, J"ozwiak is somewhat qf a 
•~eek who has repeatedly suffered punishment for his activity against the 
s t a te in pre-war years, In 1944, under the pseudonym Witold, Jo~~iru{ was 
appo~ted Chief of Stnff of the so-called Peopl e 1 s Militia . As Chief of the 
People 1 s Militia he became Vice Minister in the MBP and there was tclik for n 
while .tha t he would replace Minister Radkiewicz and, a t leas t outwardly, re-
organise the appar ntus of the IVlBP in a Polish sense. At the time, it was 
considered tha t the J ewish element in the MBP was in need of a certain 
suppression b ec ause of the great antipathy which it caused among the public. 
Things, höwever, took a different course, Jozwiak: was deposed from his 
position of Chief of the People 1 s Milith and Vice Minister and in 1948 
was appo inted to be President of the Supreme Chamber of Sta te Control where, 
in ac tual f act, he would have very little influenoe. It appears tha t Jozwink 
h as indeed outplayed his role in the party but it .should not be forgotten that, 
in the higher echelons of · the party hierarchy, he enjoys a very oonsiderable 
populari ty • . 
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Jozwio..k 1 s wife, Hnnka, wo.s a Cap t a in in the People 1 s Militia a nd 
plnyod an important par t in t he organisati.on of thi.s body. 

E- Dr. Kolodziejski Henryk, Jozwiak 1 s predecessor in the Chamber of 
Stnte Control and in the Counc:Ll of Sta te, was a frlend of Bierut from the 
co-operative movement of pre-weer days a nd had to withdrmv from public life 
for reasans of he a l th. Dr. Kolodziejski was an o.bsolutely bonest man who 
did much gooa. èluring bis time of office and exerted a modera ting influence, 
especially on Rierut, He vvas reported to h ave said latte rly tho.t he 
re e.liscd the hopclessness of the si tua tion and i t is fel t that this was 
the reo.l r eo.son for bis wi thdrawal from public life. 

13. To sum up, it must be stressed that the Council of Sto.te or, a t any 
r o.te, its leading Communist merobers reprosent one of the highe s t organs of 
the executive power of the state. The Council of Sta te is an instrument 
for centralising the powe r of the Sta te anèl Party and insuring their influence 
on all matt ers of state acttninistra tion and public life. 

An e<.;pecially dangerous o.nd treacherous instrument of the Council 
of State is the special coromission, created by decree in 1945 for the 
11 combf:'_tting .of' malprr.1.0tices a nd economie sabotage". Through its agents, 
t h;is oommiss i on not only bas insight into all sectors of economie life 
but indeed controls all sectors of public life. Its deci~;tions and pro
cedure are b ased purely and si~ply on political considerations and against 
its c1eci s i ons there is no o.ppeal to e. normal court. 

• The Special Commission represents a typical example of the sovietisa tion 
of justice in Polarid, From a Communist point of view, no confideLce could 
be placed in the ordinary courts of law and so the administration of justice, 
except as an outward facade, was withdrawn from them and entrustea to an 
organisa tio11 which, in every vvay, represented the interests and formed part 
of the executive and security apparatus of the party. In its m~ :t;hods, tho 
Special Conmission is based entirely on the Soviet-Russian pattern, 
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MftRSHAL OF POLAND -iA short biogr aphx) 

arshal Konstanty Rokosowski was b9rn i n 1896 as the son ~r · 
Wr-r wav -~· P.is fa ther, a l ocolilOtive engliieer , 

seriously lnjured in a r ailway accident, died ·as a result of those 
in3uries in l90lt . Hi l'llother· , a teacher end subsequentl y a workar 
in a textile factor y, died in 1909. Konstanty had t~ abandon his 
stud~es in ~ technica! school , which he was attending. He began 
~ earn his livlng, at first 1n a st ocki ng factory i n Szercka 
S tr~_et end la t er in Wysock1 ' s st one-cutting ·workshop in Pre ga . 
As a workér in t he abeve factory, he t ooR part in constructi on of 
the then so-called: "Third Bridge" , now known as the Poniatowski 
Bridge . . 

for participati on 1n a 
.-;i:'C~~:;:.;;r-;n;;r.::.;;=;::.:;;;;~~ö for· having defended the red · n 

Dra fted in 1911t into the Czsrist army , he t ook part as a . 
privs(e i n batties on the t erritory ~1 Pol and; he l eft the couritry 
to~ether with the r etreating Russian ar~y • 

. From the f i rs t moment s of the October Revolution, Konstanty 
Rokosowski, a f ighter for t he werker s' regime, took an active par.t 
in the format i on or ·the Red üuard ? He t ook part in the fighl ing 

1ageinst counter-reTolution and foreign intervention in the Ural, 
S1beria and Mongolia . He disti~guished himself in t hese battles and, 
towa·r<! the end of t he civil war , became commander of a cavalry 
'äliment in the' Red Army . 

, After thè conclus1on of the civil war, Konstanty Rokosowski 
devoted h1s efforts to building end st:rengthening the Red Army. 
He studled military science, the Lenin-Stalinist theory concerning 
werfare and military f~rces. He completed his .studies in the 

, Cavalry High, School and in the General Sta f f Academy of the Red 
Army. He was romoted to Mn ~r-General in 19lto. lij 19ltl, ~t 
~ erian a tac ne o onstent 
Rokosowski was Comman er of an Arrnoured Corpse 

+---- - ---·--· - - ----. 
.A In ·the war ageinst Hltlerian aggressors, Rokcsowski distinguishe. 
·W himselr· es one of the best oommanders in the Soviet Army. He was 'in 

.c•mmand of ' the bixteenth A~my, wh~ch defended Moscow in the so-called 
11Volokolemsk sector" in ·i;he winter .of 1941/42. Aftar the German 
defeat near Moscow, Rokosowski assumed command of the Bz·iansk Front. 
On the eve of the battle of Sta1ingr31 1 the High Command of the 
Soviet Army entrusted him with the Don Fron~ unit 9 whiëh struck 

· at the German armies neer Stalingrad and played the princ1pal role" 
in s ' al in ad 11 e". 
Kans anty okosowsk1 1 together with Artillery Marshal Voronov, 
commanded the army group which finally liquideted the surrounded 
German Prmy groupc He also iommanded the armles of the Central 
Front, which repU:sed the German attack near Kursk in the ~er 
of 1~3 end, pasa1ng to the offensive, liberated Norchemcrkraine and · 
odvanced to tt.e 11ne of the Dniepr. The armies under h1s command 
const1tuted one of the princlpal ferces in the so-called "Byele
rus~tan overation"· in 19441· in which the ~ov1et Army liberated the 
entire ' UAraine and subsequently 11berated Po11sh territories eest 
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~ r the Vistula . The territ~ri 2 s 1u which the Polish State bas 
been reconstituted , Chel!!! , where t he July Manifeste was published, . 
Lublin, which until the J~nuary offensive was the seat of the · 
P~lisq Committee for N<tionzl Liberation, the entire ,Lublin, and 
Bialyst~~ Pröyincas and the ·south-eastern part of warsaw Province , 
territories; ' Whicn constit~ted the b?Se for the liberation 
ectivities of the Polish èommittee for Natio~al Liberation, were 
liberstad QY ,troops under Rok~scwski 's command. · 

~ ·He uext ccmmanded the Sesond .tlyelerussian Frz.nt in the Winter 
or 1~/451 when that Front wa s l1quidàt ing G.:;rman t r oops :l.n · 
E&st .Pruss1a end i n t he tipr ing c f 1945· when the Secend Byelor~ssian 
Front for.ced .the Odra, took. Szcze?in •end r er. ched t he E'lbe. 

Und'er the command u f M~· rshal •'okoscwski ·, t he 'Fi r st ·!'olish 
. Army fougtt for the liber ation ~ f ~ublin Province end ·Praga , on 
.· the · Vistule bridgeheads end a t ' &tudzi anka·. Westarpla t te Her f'e S 1 

Arm~ured' Brigade , which too~ part in the liber~ ti f'n or Tor un , 
Gda1~sk a~d Gd;mia, fought under his commahd. Kcmstanty · 
ftnk~sowsk1 7 Marshel of the Soviet Unicn and of Pol ond, 1~ a 
per:'J?nitlcatJon of martiel virtues and a continua t Qr of the ne~ble 
tradition ;)f P6l i'sh 11 soldi ers cf fr eedom11 , fight ers f'n "CJur 
freed.om .and yours . " Exceptional l y s1.mpl e and modest i n manner, 
he ; su~ceeded- in winning t he affectioh ~f his subord!nPt es, n~t only 
by his orgenizational .? nd strat egie -tal ents. but alsC' by his deep 
concern and · ~are for his sold1ers a~d QY his understanding nf 
s~ldiers' p~ycqJl~gyo 1 

IÇonstanty Rokosowsk;1 h<- s ·tw1ce bee!l uwerde'd the t1 tle ~f: "Her.! 
of the Soviet Vni::n11 , thri ce de .. or a t ed with the Leriin Medal, six ' 
times wi th the Oro.er of the Red Banneri wi th the Victcry Order and 
ether hi~~ Soviet decorations and medb s, He was decor r t ed w1th 
the Pol1sh ruedal!: of "Virt~<ti M111 t ar1" First Class, of "Grunwald" 
First Class and s everal o~hers. He 'na ~ also been awerded the nrder 
of the Red Fanner by the Mong~lian Pe0ple 1 s Renubl1c and high 
Bri ti'sh, ·ll.mcr:l cau,French r nó Datlish distinctio'ls. 
Zycie . vlarszawy #307 Nov. 7 and others (128 lines) Verbatim 

TITOIST ' AGE~CY ON TRIAL IN. PnLAND Artiele 

A . F1\rmally s'(>eaking 1 it. is only 30-yenr-old Mille Petrovic, 
~·repreaentative of the Yug~slav Ministry f'f C~rumUllication, who has 

been. b:rought befere the Court in Ka t e>:.,ice. But 1 t is obvious thet 
the principal de~endants a re peopl e in the Tito gang, whn organized 

, the yugl")slav :Lnte;J.;ligene~ servlee in Poland to wor k. f"r t!le :l.mpe- ' 
rialistic ramp. ~he crime of . Petrov1c is obvious. He collected 
data cèncerning PoJish ec;on0my transmitting it to T1to1et a gents 
of hig~ ra~, Petrovic doe~.n~t even attempt t~ deny his crime, 
wh.leh is only too t'·bvious. :rhe fi r st day of the trial hes already 
revealed th8 fUl! guilt ~t the def er.dante 

Petrnvic is a r ather y0~.g man. ~e came tr Pl")lPnd as a 
s-peeialist, whose t a sk 'fT1'·S t o transfer· t o Yugoslavi a Polish ra1lway 
sup~l1es 1 purchaseà in Polen~ unjer t~e Poli sh-Y~60Slav ccmmercial 
agreement. · He wa s c?rrying out . hl s ta sk. Bui- r epr es enU3 t1•res of 
the·Yugo~l ev ~ba ssy, co~ercia~ ~o~sel~r s apd ettaches kept 
molestl r.g htm wit~ nr~nn~a ~s to ore~nlze intelligenae service 
tct1vi t1 "1s in order to !>Ui>Pl Y Yt;g~s .Lav auth r ities with material 
concern_ng PnJ i sh 1nd~s~ry . · 
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te '~If!E!OGENBOSQ1J.:. 

Medewerkende instanties 
Ondernamen actie 
BIJLAGEN: -21-

: Gene. 
: Gene. 

• 
Route !!.!! ~~ 

Ik moge U het volgende berichten. 
Nadat mij ter ore was gekomen, dat iemand kort geleden in 
:Polen was geweest, had ik naar aanleiding daarvan met 
~eze een vertrouwelijk onderhoud over de daar heersende 
toestanden. 
Gedurende dit onderhoud werd mij het volgende medegedeeld. 
HEENREIS: 
Via ltêü!en, Stuttgart, Praag, Kattowitz, :Posen en verder. 
TERUGREIS: 
V1a Warsënau, Kattowitz, lTaag, Stuttgart, Keulen en ver-
der. 
Tijdens het oponthoud te PRAAG dat enige uren duurde, ver
bleef zegsman op het perron. 
Op de perrons waren slechts weinig reizigers aanwezig, ter 
wijl het dienstdbende spoorwegpersoneel en het aantal mi
litairen groot genoemd kon worden. 
De reizigers bleken grotendeels Tsjechen te zijn. Hun 
stemming was gedrukt en weinig spraakzaam. 
De levensmiddelen waren gedistribueerd en nagenoeg niet 
verkrijgbaar. Eieren, boter, vetten en vlees waren zéér 
schaars, terwijl textiel practisch niet verkrijgbaar was. 
Niet aan de indruk kon worden ontkomen, dat de meerder
heid van de bevolking het niet eens was met het thans aan 
de macht zijnde regiem. 
Vervolgens werd doorgereisd totdat aan een :Pools grens
station alle reizigers moesten ~itstappen. Op dit station 
vond de deviezencontrole plaats door douanebeambten, ter
wijl de passen werden gecontroleerd door militairen. 
Men sprak daar zijn verwondering over uit, dat in Neder
land zo vlug passen met visum werden afgegeven voor fa
miliebezoek. 
Te KATTOWITZ kwamen meer re~zigers, wier kleding armoedig 
genoemd kon worden, in de trein, die mijn zegsman aan
vankelijk voor een Amerikaan aanzagen. 
Toen werd medegedeeld, dat mijn zegsman in Nederland woon
achtig was, werd met belangstelling geïnformeerd naar de 
daar heersende toestanden, de lonen enz. Een en ander 
werd naar waarheid beantwoord. 
Te :POSEN stapte een der medereizigers uit de trein en deel 
de mijn zegsman in het voorbijgaan mede, dat hij niet te 

veel 
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veel moest praten, daar anders moeilijkheden lang niet denk
beeldig waren. 
Dit gezegde was aanleiding om nagenoeg geen of niets zeggen
de antwoorden te geven op de verdere vragen die werden ge
steld. 
Gedurende de reis door :POLEN was het opvallend dat alle sta
tions, hoe klein ook, streng door militairen en geuniformeer
de spoorwegambtenaren, gewapend met een gewee~, bewaakt wer
den. 
Als de trein een oponthoud had, werd aan beide zijden ge
patrouilleerd en aandacht geschonken aan de reizigers die 
vervoerd werden. Op de heenreis werden geen Russische mili
tairen waargenomen. 
Op de terugreis, die over WARSCHAU plaats vond werden di
verse Russische Officieren en militairen gezien. 
Tijdens de terugreis werd in POLEN zijn hulp als tolk inge-
roepen. . 
Het betrof hier een 13-tal Nederlandse zeelieden, waaronder 
3 kapiteins. Door deze lieden waren vanuit ROTTERDAM een 
drietal sleepboten voor de Poolse regering gebracht naar 
GDYNIA· De terugreis vond over land plaats. 
Omdat het verleende visum één dag was verlopen moest dit 
personeel de trein verlaten en mocht niet verder reizen. 
Het jonge personeel wenste daaraan aanvankelijk niet te vol
doen, doch met veel moeite konden de kapiteins hun onmacht 
in deze aangelegenheid aan hun personeel kenbaar maken, w 
na de trein werd verlaten onder het zingen van: "Wij leven 
vrij en wij leven blij enz." 

De plaats van bestemming was een plattelands gemeente met 
ongeveer 10.000 inwoners, die in hun onderhoud voorzien door 
middel van de landbouw. Daar aangekomen moest hij zich eerst 
melden op het gemeentehuis, waaraan hij ~na een verblijf 
van 2 x 24 uur voldeed. 
Daags daarna kreeg hij bericht dat hij zich onverwijld moest 
melden bij de Politie te BRONDNICA met twee pasfoto's. 
Te BRONDNICA werd hij gehoord door de z.g. Provinciale :Po
litie, genaamd ":Polija Powiattowa 11

• 

Het verhoor ging hoodzakelijk over de lonen en prijzen in 
Nederland, terwijl terloops de politiek~ in het gesprek 
werd betrokken en indrukken over Polen werd gevraagd. Grote 
deels werden niets zeggende of ontwijkende antwoorden ge
geven. 
Gedurende dit verhoor moesten 2 formulieren worden ingevuld 
en de verklaring na voorlezing worden ondertekend. 
Tijdens zijn verblijf in polen werd hij steeds geschaduwd 
door een lid van de Politieke Staatspolitie in Polen, die 
in burgerkleding was. Deze politie wordt aangeduid als de 
O.B.E. (de juiste benaming kon mij niet worden medegedeeld). 
Uel werd hem ter kennis gebracht, dat de personen met wie 
hij gesproken had nagenoeg onmiddellijk daarna werden ge
hoord. Van deze verhoren was de familie verschoond gebleven. 

Ongeveer 35~ van de bevolking is actief lid van de com
munistische :Partij. De overige 65~ is gedwongen lid geworden 
doch hebben een formulier moeten tekenen, dat hun lidmaat
schap geheel vrijwillig was. 
Van ieder wordt een goede partij-daad verlangd en verwacht, 
waaruit blijkt, dat zij niet arbeida-vijandig zijn georiën
teerd. 
In ieder dorp heeft minstens éénmaal per week een z.g. vor
mingasamenkomst plaats, waar politieke problemen worden be
sproken. Deze samenkomsten moeten door alle mannelijke in
woners boven de 18 jaar worden bezocht. 
Van de aanwezigen worden de namen genoteerd, terwijl er ook 

~ lijs~ 
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een lijst wordt aaqgelegd van hen, die niet aanwezig zijn. 
De niet aanwezigen komen op een z.g. zwarte lijst en moeten 
kort daarop afzonderlijk op een vormingasamenkomst komen. Van 
hen die ten twedemale wegblijven wordt een afzonderlijke 
lijst aangelegd en komen volgens de volksmond het eerst in 
aanmerking om voor tewerkstelling naar elders te worden ge
zonden. 
Door middel van de pers en ook gedurende de vormingsaamen
komsten zijn de landbouwers, die nog grond en eigendommen be
zitten er reeds attent op gemaakt, dat men voornemens is om 
in 1950 over te gaan tot het Komsomola-systeem zoals in 
Sovjet Rusland. 
Dat deze mededeling onrust onder de grondbezitters veroor
zaakt, behoeft geen nader betoog. 
Als reden van de invoering van dit systeem werd naar voren 
gebracht, dat men zich daartoe genoodzaakt zag, omdat de 
West Europese landen een voorbeeld daarvan waren. Immers in 
België heerste hongersnood, terwijl in Nederland de hongers
nood nagenoeg ieder ogenblik verwacht werd. 
Door velen is een pas aangevraagd voor z.g. familiebezoek in 
het buitenland, doch deze worden steeds geweigerd. 
Het overgrote deel van de ~evolking verkeert in een neer
slachtige stemming waardoor daadwerkelijke tegenwerking en 
sabotage zienderogen vermindert. 

Kort na de bevrijding van Polen door de Russen werden 
formulieren huis aan huis bezorgd, waarin een ieder werd uit
genodigd om te omschrijven wat voor verzetswerk door hem 
was verricht en onder welke commandant(en) zij gediend hadden 
met vermelding van diens laatste bekende adres(sen). 
Het geheel hiervan vesti@ie de indruk, dat deze verzets
strijders voor een overheidsfunctie in aanmerking zouden wor
den gebracht of anders een behoorlijke gratificatie zouden 
ontvangen. 
Kort daarop werden de leidende figuren en andere prominente 
figuren uit de illegaliteit, die niet communistisch georiën
teerd waren opgeroepen. 
Velen gaven aan deze oproep gehoor en werden op de verzamel
plaats aangehouden en overgebracht naar diverse kampen. 
Van hen werd tot heden niets meer vernomen, omdat V#n enig' 
contact of correspondentie met familieleden of vrieäen geen 
sprake is. 
Zij, die door omstandigheden niet aan deze eerste oproep kon
den voldoen, zijn onmiddellijk daarop onder een schuilnaam 
ondergedoken en worden door de goedwillende bevolking van 
het noodzakelijk levensonderhoud voorzien. 
De laatste opzienbarende daad van de illegaliteit was het te 
Warschau neerschieten van de Poolse Generaal SWIERCZEWSKIE 
(Zie geïllustreerd blad "Vgodnik" bladzij de 5 met blauw pot
lood aangeduid). 
De activiteit van het verzet neemt zienderogen af daar zij 
vanuit Engeland of Amerika nagenoeg geen hulp meer ontvangen. 
Ook werden diverse verzetsstrijders gearresteerd door ver
raad, daar de O.B.E. zijn ambtenaren steeds van elders laat 
komen en door loslippigheid van anderen soms kunnen indringen 
in de gelederen van het verzet. 
De regering heeft niet het vertrouwen van de bevolking. Het 
is opvallend, dat alleen de partijfunctionarissen en andere 
leidende figuren goed gekleed gaan en het overige deel der 
bevolking in diepe armoede is gedompeld. 

De mannelijke bevolking van 18 jaar heeft twee maal in de 
week en wel des Woensdags-en Zaterdagsmiddag een volledige 

vooropleidin~, 
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vooropleiding, die plaatsvindt onder leiding en toezicht 
van beroepsmilitairen en partijfunctionarissen. Hoofdzake
lijk wordt de excercitie en marsdiscipline beoefend. 
Deze oefeningen zijn verplicht gesteld en daaraan moet een 
ieder één jaar deelnemen. 
Na afloop hiervan heeft een keuring plaats en moet ten min
ste 2 jaar de militaire dienst worden vervuld. 
Op militaire gebied is de bevolking van mening en deze 
mening wordt ook door de partij gestimuleerd , dat ingeval 
van oorlog alle mannelijke inwoners van Polen tot hun 45 
jarige leeftijd onmiddellijk zullen worden opgeroepen. 
De uniformering van de Poolse militairen en de geest is 
goed te noemen. Het leger wordt echter in zijn geheel niet 
betrouwbaar geacht bij het uitbreken van een eventueel con
flict. 

Staatsscholen zijn reeds aanwezig, doch worden alleen be
zocht door gezinsleden van uitgesproken communisten. 
Op de overige scholen wordt slechts 2 uur per dag onderwijs 
gegeven. Een onderwijzer heeft gemiddeld 3 á 4 klassen met 
30 á 40 leerlingen per klas. 
Op z.g. kleuterscholen worden de kinderen gebracht wier 
ouders op de dag arbeid verrichten. 

Staat onder contr81e van de staat. Het aantal priesters 
is gering te noemen~ terwijl de preek te voren op geschrift 
moet worden gesteld ter controlering. 
Gedurende de Godsdienstoefeninga n zijn steeds enige leden 
van de Politieke Staatspolitie aanwezig. 
In openbare gebouwen of plaatsen waar vergaderd wordt mag 
geen kruisbeeld aanwezig zijn. 
Diverse geestelijken worden gearresteerd terzake arbeida
vijandige houding. 
In verband met het "wenende Mariabeeld" te LUBLIN, mogen 
naar die plaats geen spoorwegkaartjes worden verkocht, ter
wijl de betrokken kerk op last van de autoriteiten is ge
sloten. 

De levensmiddelen, die niet meer gedistribueerd zijn, 
zijn nagenoeg niet verkrijgbaar en zeer duur. 
De verkjtoop daarvan is alleen toegestaan aan de "Spo~dziel
nie" (oo'Bperatieve verenigingen). 
Sarcastisch wordt door de Poolse bevolking hierop gereageerd 
met het volgende gezegde; 

11Wszyszy - dzielni 
do spl!>'*.zielnie 11 

Het gemiddeld loon dat wordt betaald voor de arbeiders be
draagt ~ 8000 (ongeveer f.48.-) per maand, terwijl de 
prijzen van levensmiddelen, textiel enz. gelijk zijn aan de 
prijzen die daarvoor in Nederland betaald worden. 

Een ieder verlangt naar een gewapend conflict tussen 
Rusland en de geallieerden opdat Polen van het thans heer
sende regiem wordt bevrijd. 
Door mijn zegsman werd mij tijdens dit onderhoud ter hand 
gesteld een aantal bladen w.o.: 
le."Rzeczpospolita", een blad dat 3 x per week in Polen ver-

schijnt . 
2e."Vgodnik" No.10. 
3e. "J?olska i 'Swiat" Nos .15, 17,18,19 . en 20. 
4e. 11 Razem11 No.32,33 en de jubileumuitgave 50). 
5e."Repatriant" No.27. 
6e."Gazeta J?olska" van 7 Mei(verschijnt in Belgi~). 
7 e. "Tygodnik J?olski" nos. 30,31 , 32,33, 34,3 5, 36,38 en 40. 

De bladen genoemd onder 2,3,4~en 7 worden ongevraagd op 
nagenoeg regelmatige tijdstippen vanuit J?arijs, als propa-

ganda materiaal 
SIP- ---
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ganda ma t eriaal naar hier te lande woonachtige Polen ge
zon den. 
Mijn zegsman deelde mij mede pogingen in het werk te stel
len om regelmat ige toezending van de "Rzeczpospolite" te 
verkrijgen. 
Ik moge U wel verzoeken mij te willen berichten of Uwerzijds 
belangstelling bestaat voor toezending van Poolse bladen, 
die eventueel in mijn bezit komen.;; 

-------------------E i n d e -------------------------------
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Ik moge U hiernevens aanbieden 

a. Een vertaling van een Poolsch stuk, behelzende een 
instructie van den Secretaris-Generaal der P.P.R. 
(sectie organisatie) dd. 15.1.1947; 

b. Een bericht, ontleend aan zeer geheime bron van 
het Poolsche Politbureau over de organisatie van 
de Poolsche Communistische Partij ; 

c. Een vertaald verslag van een rede van Stoklow, wel
ke werd gehouden voor een besloten kring van Pool
sche communisten in een groote V'est-Poolsche stad 
op een bijeenkomst van het Provinciaal ~omité der 
Poolsche Communistische Partij onder den titel : 
"De U.S.0.R. en haar werkzäamheden op internatio
naal terrein". Stoklew is vertegenwoordiger van de 
Komintern in Polen. 

De Regeeringscommissaris 
in Algeroeenen Dienst, 

~ 
' 

Den HoogBdelGestr.Heer Kol.Mr.L.Einthoven, 
Centrale Veiligheicts Dienst, 
Javastraat 68, 
' s-G r a v e n h a g e . 

® 40 03 - ' 4 6 



• 

ZEE GEHE M. 

Instructie van den Secre taris-Generaal der Poolscha Comraunistische 
!artij. 

Alle politieke par t i jen, vakvereenigingen, e conami s che orga
nisaties en jeugdvereenigingen moeten gecontroleerd worden door 
leden van de P.P.R. Mocht geen P .P. R.-er ge vonden kunnen worden , 
die hiervoor g eschikt is, dan dient voorloopig een lid van een 
andere regeeringspartij hiervoor gebruikt te wo rden. 

Er zal een bijzondere selectie toegepas t dienen te worden om 
de juiste persoon te vinden voor dit vertrouwenswerk. 

De volgende richtlijnen moeten hierbij gevolgd worden: 
slech ts actieve le den me t een vast karakter, diep doordrongen 

van de Marxis tische ideeën, snel kunnende beslissen en met volle 
toewi jding de communistische zaak zij~etoegedaan, mo~en hiervoor 
worden aangenomen. 

Ze dienen verder goe d redenaar te zijn en de t aal van de poli
Jtieke slagzinnen te kennen. Doch fanatieke partijgenoten mogen niet 
me t deze controlewerkzaamheden belast worden, omdat de mogelijkheid 

' bestaat, dat zij zich moeilijk naar de aanwijzingen van de leiding 
der P.P.R. kulli~en richten. 
Zij zouden op een zeker oogenblik een eigen program van actie kunnen 
opstellen, welke gericht zou kunnen zijn tegen de P.P.R., de u.s.s.R. 
en de social e- hervormingen der commUI?-isten. Het werk, dat soms 
menschenlevens eisbht-, dient opge~agen te worden aan gewone en 
sympathiseerende leden der P .P •. R., niet aan hen, die beh aoren tot 
de groep der actieve communisten. 
De P.P.R. voert volgens een voor de komende jaren v astgesteld plan 
een strijd, waarvoor ze moet kunnen beschikken over partijgenooten, 
die bovengenoemde ~Faliteiten bezitten en ingeval van nood daar 
gebruikt kunnen 1Norden, waar zij het meest noodzakelijk zijn. 

In de regeeringspartijen, vakvereenigingen en organisaties, 
welke gecontroleerd moeten worden, dienen vooral die personen de 
leiding te hebben, die zich gemakkelijk onderwerpen, ambitieus zijn 
en steeds bereid hun politieke inzichten te wijzigen volgens de 
ontvangen instructies. 

De ons vijandige organisaties zooals de P.S.L., A.K. en in 
xekere opzichten de N.s.z. hebben blijk gegeven te beschikken over 
een betrouwbaar kader van politieke leiders, vooral de A.K. 

Uit instructies vah de Poolsche regeeri~~ te Londen is ons 
bekend, dat door de verliezen van de laatste twee jaren de boven
genoemde reactionnaire strijdkrachten gedwongen zijn hun reserves 
tegen ons in het geweer te brengen. 
De W.I.N. stuit op onoverkomelijke moeilijkheden door een toenemend 
gebrek aan kader. 
Om te verhinderen, dat wij ooit overeenkomstige tekorten zullen 
hebben, is het noodzakelijk volgens bovengenoemde richtlijnen ~ het 
kader te formeeren. 

1. P.P.R.~ Polska Partja Robotnicza - naam van de Poolscha commu
nistische partij, die op het oogenblik in Polen de macht 
·in handen heeft. 

2. P.s.L.- Palskie Stronnictwo Ludowe - Poolsche Boerenpartij van 
Mikolajczyk - ligale oppositie. 

3. A.K. - Armja Y~ajowa - Verzetsleger. 
4. N.s.z.- Narodàwe Sily Zbrojne -Uiterste rechtscha illegale 

• militaire organisatie. 
5. W.I.N.- Wolnose I Niepodleglosc (Vrijheid en Onafhankelijkheid). 



ZEER GEHEIM. 

Organisatie van de Poolsche Communistische Partij. 

(Polska Partja Robotnicza) 

J_, 

De actieve communistische leden worden verdeeld in twee 
groepen, n.l. in groep "A" en groep 11B 11 • 

De eerstgenoemde groep wordt onderscheiden in graad 11 T 11 en 
graad 11 0 11 • 

Graad 11 T11 omvat de Russische communis ten, veelal joden, die 
in Polen verblijf houden en optreden als instructeurs, raadgevers 
enz. 
Bekende figuren van deze graad zijn: StoklowJ Andruszczenko, Trust, 
Korniejew, Generaal Poplawski, etc. 
Ook behaoren tot deze graad Polen, b.v. Bierut, Spychalski, Borejsza 
die officieel niet tot de Poolsche communistische partij behooren, 
doch in het geheim een zeer hooge functie innemen in de P.P.R. 

-Graad 'ton omvat de actieve communisten, die hooge functies 
bekleeden in de communistische partij en als zoodanig .bekend zijn, 
b.v. Gomolka Jedrychowski, Zawadki. 

Groep r1B 11 wordt onder scheiden in Graad 11K11 en graad "W". 
Deze gepeele groep omvat communisten, die in het geheim lid zijn 
van de partij. 

Graad "K" omvat agenten, die een belangrijk 1 agere plaats 
innemen in de hierarchie der communistische partij dan de leden, 
die behaoren tot groep "A". Zij hebben zich in le ~er, politie, 
openbare lichamen, de genationaliseerde industrieen en het rechts
wezen gedrongen. Zij winnen inlichtingen in, kunnen optreden als 

"agenten-provocateurs" en zijn in den regel niet meer dan instru
menten in handen van personen, die behaoren tot groep 111\, 11

• 

Deze lieden hebben mede als taak de legale en illegale oppositie 
organisaties te infiltreeren. 

Tot graad 11W11 behaoren die communisten, welke de niet
communistische regeeringspartijen controleeren en eveneens de 
vakvereenigingen, jeugdvereenigingen enz. Uit den aard der zaak 
zijn deze personen niet als communisten bekend. 



Het tijdvak, ~arin wij leven, lijkt veel op dat der 
kruistochten . Onder de leiding van den Paus en de k pitaliston 
wordt een actie tegen de u.s.s .R. voorbereid . Europa is v r 
deeld 1n t ee ideologische bloGs en 1n twee partijen: de 
kapitalistische en communistische . Twee internation le machten 
staan tegenover elkaar en bereiden zich voor op een besliasen
den strijd om de w roldheerscbappij . Doze strijd zal over de 
toakomst van de ereld beslissen en de nieuwe riChtlijnen der 
gesahi deni bepalen. Aan beide kanten zien wij een conoen ra• 
tie van mensohenmaasa•s en oorlogsmateri Sl, die eens tegen 
elkaar zullen worden ingezet . 

ledereen 1& er zeker van, dat deze g~e~stoorlo 
en dit conflict van t ee systemen in de 20e eeuw onvermijde• 
lijk is . . 

De So Unie wil evenwel deze catastrophe vermiJden . 
Daaro spant zij zi n e nnen an se e oes an n 

pit alistisob.e landen dusdanig te veranderen, dat men in 
ataat zal zijn groote he~vormingen doo~ te voeren en de ma.oht 
in handen te geve.n von vooruitstrevenete lieden, die vast v 
plan zijn de principes n ideeën van het Leninis en Stalini 
me te ver .ezenl1jken. · 

De communistisch p:•inc: p s moeten overal , waar de 
communisten werkzaam. zijn, opgang maken. Dit 1 het programma, 
dat de Russische ommunist1sche Partij aan al haar kameraden 
vool'houdt . Indien de vooruitstrevende be egingen in lk land. 
er in zouden slagen deze hervormingen volgens onze ensoben 
door te voeren, zou de invloed en de macht an het communimo 
aanmerkelijk toenemen. 

Thans kan geen enkel land noh isoleeren en zich vrij 
mak< n van 1nvlo eden Yan buitenaf 1 hierop is Rusland de &enige 
uitzondering . ledere leerstelling en invloed van buiten 
grenz n wordt ver van de bevolking der u.s.s.R. gehouden. 
Daarentegen ziet men overal d oommunistische infiltratie . 
Zij besta t in ieder land en oe.fent daar een gl"ooten invloed 
uit . 

De Komintern en -d u.s •. s .R. hebben vele dew rker 
en sympathiseer nden in lle landen der wereld . ?~j zijn 
machtig n talrijk, de» ~beidersmasa ' a, di zich altijd 
zullen Yerz tten tegen discriminati der u •• ~ .R ~ 
De u siscn po~1ek van mogelijke itaire interventie e 
1jn e ;toten grenzen zijn th n de zorg der kapitall t ··n.. n 

z&il~"" t al tijd blijven . __ 
De superioriteit van do ausaische diploma~ie komt 

voor"t uit den steun die haar wordt ve1•stre tt door de voor
uitstrevend·n, die t zel!der tijd ve~z~t propageeren te en 
een n1euwen oorlog m~t Rusland. 

Alle personen van de geheime diplomat1$ zijn on 
bekend. Onze 11ge.r ten, spionnen,. aanbren ers en bet al de 
li de-n in alle l ~den drin en 1 ngzR in alle politieke , 
economische en militaire organ1 tiea der vijandelijke o. end• 
heden . rij zijn dilmijls b ter o r zeker plannen i l i t 
don zij ., die uit hoofde van hun tunetie biervan op de hoogt 
di nen te zi ·n . 

In so ge lan on zijn politieke leiders ni t r 
dan marionetten en trekken wij aan touwtjes ; en bela.Pgri Jk ia 
dat zij ~idh dat zelf niet bewust zijn. zoodat iJ ongeme kt 
onzen invloed kunnen doen gelden. 

W1j h bben b . v . toegang tot de geheime archieven v 
sommige ministeries v n Duitenlandsoh Z ken on Generale 
Staven . G ~ v~ns en telegrammen zijn ons vo ~ h t erendeel 
bekend en wij worden op de hoogte "'eh.otLden van de gehe 
plannen van Groot Dl"'ittarm:të. 

, 
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Onze 1schen doEJl•zoeken dossier-s en papieren van ministeries 
n G nerale Staven van beide Angel-Sak 1sohe landen~ waardoor 

veel staatsgeheinen on bekend zijn . 
Plaru en, in voorbereiding tegen de U .s.s. . , kunnen hierdoor 

gedwarsbo~d ~orden . 
De An •' l • Sa.ksische politici doen le mogeliJke moeite hun binnell 
1 nds e politieke vcrhoudingen en die der landen" elke onder hun 
invloed staan, te stab1liseeren. I politiek der Sovjets i daar
entegen in die landen onrust t zaaie en trachten gesohillen te 
t'or eeren" zoo el in de binnenla.ndsehe politieke als 1n de buiten
landsohe poli t1eke aangelege:nheden. 
Deze op envolgende aanvallen vermind&ren d~ awnt d r Angel 
Saksen,. d :tn~t.. hen soepelaF te zijn en g:uootsohe pla:men op te 
geven. Dö krachtigste argumenten, die d& leiding van de u.s.S.R. 
tot haa1• bssoh1kking heert n die ze aan ha plannen n b hoeft~n 
dienstba kan maken, zijn n . l . dat zij strijdt voor e welv rt 
en ae rechten der erkende m ssa, voor ona~hankel1Jkheid n vrij
heid van alle volk ren en kla.s ~n. 

Daar land op het oo6e blik_ni~t ste~k ge~O&i i~ om 
milit ire overwinning te boh len op de Vereenig~ Statene · e-
l d, benut het nu zijn tijd t def1u1tier. 1Z1Jn invloea t 
tigen in óe SlavisChe landen, die ondeP z!~ 1nvloe4 ~taan, 
.OUitschland, Spanje, Frankrijk, Italië en Gri kenland rijp maken 
voor een revolutie, nat:tonal.istia.ah en opata11dige bewegin en 1n 
Indi .. , China" hot Nabije Oosten e in. Afrika teunen en d6 

' politiek economische &n oeiale toEtstanden verslechteren in 
el Sak ische land n. Om ze doeleinden te bereiken erd de 

t etiek dor u.s.s.R. gewijzigd. De ho ntern zal g n odsd1enBt~n 
meer aanvalle. , ~ich niet er verzatten t gen nationall tische 

evoelens en zich n!ot meer aan het Westen toonen als een 
st,rljdva rdige atheist en een vurige revolutionair~ das..r zich 
dan d publ1 k opinie tegen ba r z:ou.· do n ke r n . 

De u.s .s •• strekt zich geografisch over twee wereldd le 
uit, ideologie oh even el over d gehe le war l<l. illiotJlliUl 
geloven in haar en VEl aebt.em van hnar de directie en. 
Ue u.s.s.n. galooft n1 t 1n de UHO,. d een1ge aanv r-dbare thode 
•s di welke aan de u.s .s .R. de beste positie verschaft bij h t 
komend conflict, zone. r rekening te houden ~.et de internation e 
in tellingen van rb1trage . Zij ziet in e n dubbel~Lnnig spe1 
sl.ecb.ts 11~ eenerz1Jds het prop eeron van e vrede erzij_da 
en rootaoh& be a OniM acti • Illerdoor heeft d .s . · .R . 

op 1ed r -oogenblik de ogelijkheid een ultimat te tell n: tttot 
hieiJ en niet ver r . u De be peningaindustrie der Sovjet Uni 
groeit, binnen 5 jaar zal Rusland terker zijn dan ooit een 
1n g soh ie de:nis . 
De Russisah$ politiek ia erstand1g on de con quente verwe en• 
lij 1n a een pl n~ opgesteld door• de C-ommunistisch& Partij , 
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Ik mog e U HoogEdelgestreng e in vouwe ' 
dezes twee ber i cht en aa nbieden t.w. 
1. ver taling van e en zeer geheime inlichting 

van het Centrale Comité der Communistische 
:Partij Po leiD te 1Varschau d.d. 4 December 1946 
aan een Pro vinciaal Communistisch Comité. 

2. Gegevens omtrent het Poolsche "Poli tburo 11 

en deszelfs ontstaan en samenstelling. 

Beide berichten werd en mij door een 
etrouwbare bron verstrekt. 

De Regeeri 
in Algemee 
voor deze 

P.J.M. Driebeek. 

den HoogtdelGestrengen Heer 
Kolonel Mr, L. Einthoven, 
Javastraat 68, 
's-G ra v e n ha g e. 
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Poolsch ".?olitburo•1 • 

Het Poolach "Politburo" ia: 

l •.. 'Een exponent van de W. lC. P . (b) en een werktuig van Sovjnt Rusland 
en Polen. . 
De · richtlijn~ri, die het '~rolitburo" rno "t vol·:;~m, r~oröen v erstrekt 
door de Russi s che Ambassade te arschau (JJebiediew); 

2. ·Het uPolitburon is het hoogste geheime machtsapparaat in Polen. 

3. H~t i~ tevens h •: t hoogste orgaan vun .de l:' . P . J.t . ( Gornmunistü~che 
Partij ?olen). 

4. Het is de niet-of:f1oieele exp.onent van de Komint ern . in ? olèn . 

Het l'Politburo11 voert alle doo::r; de u.n .s.H. geBeven instrqc
ties ui·!i, die betrekk;î.ng hebben op het bestuur van Polen. 

Het ho 'dt to·ezicht op de door de .?. :?.Jt . te volgen pol.it ieke 
lijn en con·troleert indi:r~at alle zoogenaamde 11 demooratische partijen , 

Het 
11
Politburo11 heeft (;en beslissende stem in de binnen

landsche-, economische- en militaire politiek en op het gebied van 
de cultuur. . 
Haar macht is onbeperkt · en alleen afhankelijk v~n het W. K . P. ( ., ) 

Als ex;)onent van de Komintern heef't het ".?olitburon de ver
'Jlicbting al haar _plannen en de f'inancieele ve:rantvvoorrling van de 
uitgevo~rde werken aan de 'I . K . :P. t(~r goedkeuring er controle door te 
geven. 

Het 
11
1'olitburo" controleert alle hándalingen van den Staat 

en zorgt e-r voor dat alles in ov~réens'temming in met de door de 
U. S . S . R. gedi_ct.3e.rde plannen. , 

De leden van het "Politbu:ro" worden individueel benoend 
t ttPoli tburo 11 'il . K . J?. ( b) te Moskou. 

Onl~nór' ~n er vc:ra. er ogen in het Pools,che tt.Politburott plaat-s ·gehad : 
BAHYLA en OCHAD zijn afgezet , wHn~oo:r in de p luat~ ge}~ome n is 
BOH ~JSZA . 

Het 
11

?olitbur(" bestaat llit 9 lenen èn 2 pláatavnrvan6<mde leden: 

Bierut Boleslaw 
Gomolka Wladyslaw 
Spyohalski Marian 
Radkiewicx:. Stanislaw (l d } 
Albrech Jerzy (jood) e en 
.~odzelcwski Zyt;.-munt (jood) 

Zawadzki • ieksander 
Borejsza Jerzy 

AllQ leden vari het '1Poli1;buro11 zijn tegelijkertijd leden 
van h<:"t Centraal Oomité van de Communistische .Partij, behalve 
Bierut ~ Borejsza. en Upychalski. -
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Zij bekleeden allen de belangrijkste sleutelposities van den 
Staat. Hie rdoor hebben zij de eeheele politiek in handen. 

Bierut - Algeroeene Zaken, 
Modzelewski - BU:::. tenlandscha Zaken 
Mine - Economische Zaken · 

· Radkiewic-z - Geheime Politie en ~oli tie. ~-------'
Borejsza - Propaganda en Oultureele Zaken 
Spychalski - Oorlog 

Op het terrein van oorlog· oefent het ttPoli tburo11 een beperkte 
macht uit n.l . die van: militaire scholing, milituir~ inlichtingen
dienst terwijl het gedeeltelijk de benoemingen controleert . 

, · 
De Generale Siiaf; de b~wapaning, de opleiding en legerindoeling 

behaoren geheel tot de competentie van den H.ussischen Generalen Sta.:t' . 
Dit is. het eenige terrein waaromtrent liet Poolsche r .Poli tburo'' 

8lleen maar wordt ingelicht en dan dit nog stt.mmier. 
Aan de andere kant heeft hnt .Poolsche Politburo" de verplich

ting om rapnorten over militaire vraagstukken en h· nr meening daar
omtrent door te geven aan dm Russisch·~n Generalen Staf . 
Onder het bevel van het u .Poli tburon staat" het .seoretaria.o:t-gene:rnal 
van de Xe PPR door w:m- bemiddeling hnt de Communistische .Pa::.."'tij 
leidt. 
' Het heeft een beslissende stem bij de benoeming van d~n 

Seoret&ris-Gencraal van de PPR alsmede bij die van de leid~nde perso
nen in alle afd~elingen van de KC PPR, 
Verder benoemt het de hoofdredacteuren van de door den Staat uit te 
geven dagbladen en neriodiek~n . · 

Het ".Polit'bu:co11 oefent indir~ct haar invl~ed uit op alle 
zoogenaamde democratische partijen en ile vakvereenigingen. 

Uit dit alles blijkt dat het ttPolitburo'' in werki'>lijkheid het 
bestuur voe:r·t van Polen niettegenstaande dat het een nieii- offïc~ectie 

· instant~e is 4 

is in bet uPolitburo11 overhe end E=-
~ buro· , sam~ngesteld uit drie vm haar 

drie Joden t.\'r. : Bermann, Zambrovmki en 

....,.....,_ ______ _ 

.. anda Vlasile;.•ska bad oorspronkelijk de leiding van het secre-
tariaat van het 11 Politburo11

• • 

Zij bevorderde alles wat de inlijving van ?olen pij de Sovjet 
Unie tot ~tand zou kunnen brengen. 

Het eerste plan was dat Wanda VJasilewska in .Pnlen zou aankomen 
met het Roode Leger om leidRter te 1orden van de PPR (presidente ) 
en hoofd van den Staat. Zij zou dan bij ontstentenis van een leider 
van den Staat na den dood van S.ikorski deze plaatr, innemen,. 
Eigenlijk had zi·j een Poolsche 9'talin moeten worden • . 

Vanaf het oogenblik echter dat de leiders van de USSR ervan 
overtuigd raal{ten dat i/anda.' ~rasilewska_ de mip.st populai-re figJ.,IUr was 
in Polen van de leden van de 11 Union des .Pàt:riotefl" (die in 1.941 in 
floskou was opgericht) daalde het prestige en den invloed van· anda 
\Vasilewska op het K:remlin in ernRtige mate. · 
Dit hield tevens verband met het feit dat de leiders van }~t Kremlin 
er zich rekenschap van gaven dat de Oootersche begrippen omtrent 
democratie, di~ door de Rus sen wo:r·dén gesteund, in botsing zouden 
komen met de houding van de mas"'a' s ~der boeren en arbeiders. 

Vanaf het Inomcmt. dat zij zich realinee:r.don dat de nationale 
gevoelens in deze.massa's s·erk verankerd war.n , niettegenstaande 
\ anda ·asilewska hen het tegendeel had v·~rteld, wuarbij zij er van 
uit&ingen dat het Roode Leger in ?.olen met open armen zou worden 
ontvangen, terwijl zij het had voorge~teld dat de b!lofte 
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van hervormingen op landbouw ~~bied vom· de boeren ~n dn pelof''te 
v~n nationali~atie vocn: da a:r'oeiders, deze e:~ trm zoudon breogen 
de conr.:nunis·tische ideol-Ogie · te omholzen en dat het op zioh zelf' 
al vo1doen,1e zott stl jn óm de. lQ:-e.chi; van het Roode Leger te laten 
zi~l, de bezittende klasse te ve ~xijven evenal~ de intelleotueelen 
uit burge-rkringen, hchben zij het v·ertrr uwen in 17anàa 1<Jasilewska 
yerlor~n, die·haar conclusies getrokken bad uit den tijd ~an vóór 
1939. 

De TJSSR, d -in altijd een r alit>tische politiek VOt1l"'de, 
vexanderde haar ged=agslijn. 

Op hetzel:fde moment dat dè s'lier van \landa ï'asilewska .onderging, 
k: amen e .nig~ b ;kwame personen uit de COI:li-.mnistir.>chc ,Pa:L:tiJ naur 
voren t . w •. "deslaw (Gomólka) · deze laatste i~ ··van he.t ~~gin van 
zijn loopbaan er van overt1ügd e.;.-)·'l,.eot 'dat al de .erkz·uamhe>dPn van 
de Comtnlllli"'tische Partij in . ol •n v-Pór 1939 wegene gebrek aan 

1.. , . popularltei.t tQ niet riloct~ten \.ordün geanun~ , · 
Hij pro- ugee.rde dé _gedachte om. het COIIlir!Unimne onder te brengen _ 

JPnde:r den v·onn van sterke national~ bestenèigheid en dat· het 
bovendien noodzakelijk aH om alles in hat werk 'te stellen om de 
•Ussi~o&e invloed te oamou:flooren; gezi,. n de groote tnatfl van impopu
lariteit van Ruslan~· aän de none zijde èU de begrippen. van 
onafhankelijkheic~ en \.njiieid aan de andere zijde . 

:De id{!een, die door Gomolka werden voorgestaan, hobban \Jen doornlag
gevenden invloed gehad bij de v•:!run.deringfm in tactiek, welke de 
Husserl ten opzichte _van· <1e· _ol .n het en aangenomon. vanaf het moment 
van d b~zetting tan dat gcdet>lte van ?olen dat ten ., esten va.u Vistule 
ligt in J ·anua.ri 1945; Stal in gaf zi in goedk .u.ring aan de ió.eeen van 
Gomolka om<lat hij altijd op h~"t standp·mt gentaan hf~eft dat bet van 
belang ie: om de vrif•ndschap 'Vl~n (le Jlen te winn{,n en niet om ze 
met gewel<l -te t~:ncchten . . _ 
Zawadzki, 0 obka, t.!o:ra-sd, Jedrychowski, Drob11er enSomerr--t~in 
war'-!n diezelt'de- gedachtP. toegedaan. · 

Het nl'oli tburo't iD een bijzonder gAheilne ins·· ellin.g. Teneinde 
de rol die het spe,üt te Ow:'lOttfle~r~n oefent het ttpolit'buro 11 zijn 

' hande liegen op de l!H:H~St geh•.itne wijze rût. 
Alleen aan de loden van de KC PPR is h~t bekend ~at ·tot · de compe
tentie behoort van het r.Politbu....1'"0". 

Al'le correspondentie van h(~t '' "oli tburo'', uitge~on~erd dat
gene ·at gericht is aan het 'l~Poli tbu:!.'-01t \tKP (b) gescLiedt o~ 
dezelfde wijze en volgens richtlijnen van het KO P~~. 



"N" richtte een recrutear-ingsbureau op, dat vrijwilligers zoekt 

-

onder onze kameraden. _ 
Het b~treft officieren, cn:le~officieren en soldaten, die hebben deel
genomen aan de gevechten in Spanje en Polen gedurende de Duitsche 
bezetting, in partisanen- en ondergrondscha organisaties . · 

De candidaten zullen overgenoQen worder. door Sovjet-Russische 
instructeurs en zullen opgeleid worden in Polen of in de U. R. S. S. 
(specialisten) . . ' 
Zij aullen na~r drie gevechtscentra: Palestina, Griekenland (Joego
Slavië) en Spanje (Frankrijk) ·worden uitgezonden. 
Er moeten ook Joodsche vrijwilligers opgenomen worden, die alleen in 
Palestina zullen worden ingezet . 

De leiders van deze organisatie mogen aan niemand bekend zijn, 
er mogen geen gedetailleerde inlichtingen worden verstl'ekt . 
De betrokkenen mogen alleen weten dat de mogelijkheid bestaat om naar 
bet buitenland uitgezonden te worden. 

De lijsten van de eventueale candidaten moeten met het adres 
van den betrokkene en een speciaal codewoord iedere le. of 15e van de 
maand aan het centTale comité van de Communistische Partij Polen, 
sectie B, worden toegezonden, padat de politieke betrouwbaarheid 
van den candidaat i~ vasteesteld na een hem afgenomen geheim examen. 
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; · Rokóisojski vond een smoesje 

Poofse e,:ött'ï<:le garde" van 
landverraad beschuldigd 

Trots leger verlaagd 
tot hulptroepen 

he'eft gewerkt ep. daar gelijktijdig be· 
trekltingen onderhield met de uitgewe· 
ken Polen en de inlichtingendienst van 
een 'Vestelijke mogendheid. 

In deze dubbelrol heeft Nowicki tal· 
rijl'e gegevens weten te verkrijgen, die 
door de justitie in Warschau in vroegere 
processen van dit type ook al zijn ge
bruikt. Onder deze omstandigheden is 
het duidelijk, met welk doel de proces
sen van Warschau zijn opgezet. De poli· 
tieke zijde bestaat hierin, dat de tegen
woordige machthebbers van Polen en 
hun Sovjet-Russische opdrachtgevers de 
overblijfselen van het oude Poolse offi· 
eierencorps in een verkeerd daglicht wil-
len stellen en 'fOOr landverraders willen 
laten doorgaan juist op het ogenblik, 
dat de Sovjet-maarschalk Rokossofski 
klaar is geleomen met de reorganisatie 
naar Russisch model van de Poolse 

(Van een correspondent) 
WARSCHAU, •lOAug.-ln Warschau is 

sinds enkele dagen 'n "proces" aan cle 
gang tegen 9 hoge officieren van de Pool· 
se generale staf. Volgens de gebruike· 
lijke methode zijn deze officieren be· 
schuldigd van samenzwering tegen de 
veiligheid van de staat ten gunste van 
de "Amerikaanse imperialisten" en van 
revolutionnaire activiteit. De meeste be· 
klaagden, ondet· w ie vier generaals, 
waren reeds in het Poolse leger vóór 
1939 en dienden tijdens de oorlog onder 
de vlag van de Poolse regering in Lon· 
den. Reeds na de eerste zitting was het 
duidelijk, dat de hele aanklacht opge· 
bouwd werd op de verklaripgen van een 
der gedaagden: majoor Nowicki. In de 
daaropvolgende zittingen slaagde de pro· 
cureur-fiscaal er niet in andere bewijzen 
van schuld aan te voeren dan de bekente· 
nissen van dèze Poolse majoor, die een 
communist is in hart en nieren. Het is 
echter gebleken, dat.N 9wicki een beroeps· 
spion was, die als agent van de Sovjet
:Rnssisehe inlichti:ngendte!l-st in Londen 

strijdkrachten. 
Deze degradatie van de eens zo trotse 

Poolse legers tot hulptroepen van de 
Sovjet-Unie wordt door de meerderheid 
van de bevolking niet gunstig opgeno
men en vereist- ook al is-de reorgani
satie al voltooid - een officiële recht· 
vaardiging. In Warschau en wellicht ook 
in Moskou wordt aangenomen, dat deze 
rechtvaardiging wordt geleverd door 
dit proces. 
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