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Piotr Gontarczyk

Grzegorz Korczyƒski, syn Szczepana i Antoniny, uro-
dzi∏ si´ w 17 czerwca 1915 r. w Warszawie jako Stefan
Kilanowicz. U˝ywa∏ równie˝ nazwisk: Rudolf Kolczyƒski
i Walerian Zdzieb∏owski oraz pseudonimów partyjnych
„Stefan”, „Rudolf”, „Grzegorz”, „Korczyƒski”. Jego oj-
ciec by∏ robotnikiem, mia∏ nale˝eç do Komunistycznej
Partii Polski. Informacja ta, podawana w autobiografiach
Korczyƒskiego, podobnie jak jego przedwojenna dzia∏al-
noÊç w infiltrowanym przez komunistów Zwiàzku Nieza-
le˝nej M∏odzie˝y Socjalistycznej, nie znajduje powa˝-
niejszego potwierdzenia w êród∏ach. Korczyƒski
ukoƒczy∏ 7 klas gimnazjum E. Rontalera, gdzie ucz´sz-
cza∏ do klasy matematyczno-przyrodniczej. Po Êmierci ojca w 1932 r. przerwa∏ nauk´
i rozpoczà∏ prac´ zawodowà. Zatrudnienie znalaz∏ w szpitalu przy ul. Karowej jako
goniec, a potem urz´dnik. Zwolniony po konflikcie z prze∏o˝onymi, pracowa∏
na sta∏e i dorywczo jako robotnik fizyczny i trykota˝nik. Na poczàtku 1937 r. nawià-
za∏ kontakty z KPP i wyjecha∏ do Hiszpanii. S∏u˝y∏ w 6. kompanii Batalionu im. Ja-
ros∏awa Dàbrowskiego, jako podoficer w Batalionie im. Palafoksa, walczy∏ te˝
w XIII Brygadzie im. Jaros∏awa Dàbrowskiego. Da∏ si´ poznaç jako cz∏owiek od-
wa˝ny o sk∏onnoÊciach awanturniczych. Prawdopodobnie w paêdzierniku 1938 r.
trafi∏ do oddzia∏u specjalnego Adre Marty’ego, który by∏ oficjalnym szefem komu-
nistycznych kadr w Hiszpanii z ramienia Komitetu Wykonawczego Mi´dzynarodów-
ki Komunistycznej. W praktyce jednostka ta (b´dàca przed∏u˝eniem NKWD) doko-
nywa∏a rzezi przeciwników politycznych komunistów w szeregach armii
republikaƒskiej. 

W lutym 1939 r. Grzegorz Korczyƒski przekroczy∏ granic´ i zosta∏ internowany
we Francji. Przebywa∏ w obozach Gurs i Argelen-sur-Mer. Przeniesiony w 1941 r.
do sanatorium (prawdopodobnie cierpia∏ na gruêlic´), przedosta∏ si´ do Pary˝a,
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gdzie dzia∏a∏ w zbrojnej konspiracji Komunistycznej Partii Francji. W czerwcu lub
lipcu 1942 r. spotka∏ si´ z przyby∏ym z Polski dowódcà Gwardii Ludowej Boles∏a-
wem Mo∏ojcem i podjà∏ przygotowania do powrotu do kraju. W Warszawie znalaz∏
si´ 16 sierpnia 1942 r., skàd skierowano go niezw∏ocznie do organizowania walki
zbrojnej na Lubelszczyênie. Trzon grupy partyzanckiej stworzonej przez Korczyƒ-
skiego (mieniàcego si´ kapitanem) stanowi∏a grupa rabunkowa Antoniego Palenia
„Jastrz´bia” i dwóch znanych w okolicy przest´pców: Jana i Edwarda P∏owasiów
(„Luby” i „Lutek”). Jednà z pierwszych akcji wykonanych wspólnie przez Korczyƒ-
skiego, Boles∏awa Mo∏ojca i kilku innych gwardzistów by∏ napad rabunkowy na pol-
ski majàtek ziemski po∏àczony ze zbiorowym gwa∏tem na jego w∏aÊcicielce. Tak˝e
póêniej ludzie Korczyƒskiego parali si´ bandytyzmem oraz mordowali dzia∏aczy pol-
skiego podziemia niepodleg∏oÊciowego. 

Dzia∏alnoÊç zbrojna Korczyƒskiego nie mia∏a ˝adnego znaczenia wojskowego,
sprowokowa∏a natomiast brutalne represje Niemców wobec ludnoÊci polskiej. Ludzie
Korczyƒskiego dopuszczali si´ ponadto zabójstw i rabunków na ukrywajàcych si´
w okolicznych wsiach i kryjówkach leÊnych ̊ ydach. Z tego powodu w listopadzie 1942
r. miejscowa organizacja PPR wyda∏a wyrok Êmierci na „Grzegorza” oraz jego naj-
bli˝szych wspó∏pracowników. Cz´Êç z nich zlikwidowano. W odwecie w ciàgu nast´p-
nych kilku miesi´cy kompani Korczyƒskiego unicestwili wi´kszoÊç grup zbrojnych GL
oraz nieprzychylnych im dzia∏aczy z sekretarzem powiatowym PPR Janem Gruchal-
skim „Soko∏em”. Korczyƒski wyda∏ te˝ rozkaz likwidacji ukrywajàcych si´ w okolicy
˚ydów, którym zarzuci∏ wspieranie „gruchalszczaków”. ¸àcznie komuniÊci na czele
z Korczyƒskim wymordowali we wsiach Ludmi∏owka i Grabówka oraz leÊnych bun-
krach w okolicy co najmniej 100 osób, dzielàc si´ mieniem pomordowanych. 

Metody dzia∏alnoÊci zbrojnej „Grzegorza” spowodowa∏y, ˝e jego najbli˝si wspó∏-
pracownicy z czasów walki z frakcjà Gruchalskiego, stanowiàcy wiosnà 1943 r. w∏a-
dze kraÊnickiej PPR: Aleksander Szymaƒski „Ali”, Stanis∏aw Kot „Szot”, Jan S∏awiƒ-
ski „Tyfus” i Antoni Paleƒ „Jastrzàb” wystosowali list do KC PPR z proÊbà
o usuni´cie go z Lubelszczyzny. Motywowali to niekompetencjà Korczyƒskiego, stra-
tami w szeregach GL, jakie wywo∏uje jego dzia∏alnoÊç, oraz mordowaniem ˚ydów.
W rezultacie „Grzegorza” przeniesiono w Lasy Parczewskie (dowodzenie lubelskà
GL przejà∏ Myko∏a Demko vel Mieczys∏aw Moczar), a jesienià 1943 r. do Warszawy.
Wedle oficjalnej historiografii PRL pe∏ni∏ on funkcj´ szefa Wydzia∏u Operacyjnego
Sztabu G∏ównego Gwardii Ludowej, 1 stycznia 1944 r. przemianowanego na Do-
wództwo G∏ówne Armii Ludowej. Wàtpliwe jest jednak, czy wydzia∏ ten w ogóle ist-
nia∏. Wiadomo na pewno, i˝ Korczyƒski (podajàcy si´ wówczas za majora, a potem
podpu∏kownika) dowodzi∏ grupà zbrojnà, do obowiàzków której nale˝a∏a m.in.
ochrona czo∏owych dzia∏aczy komunistycznych. Ludzie Korczyƒskiego strzegli m.in.
Franciszka Jóêwiaka, który obawia∏ si´ likwidacji przez ludzi Mariana Spychalskiego. 

W czerwcu 1944 r. wobec konfliktu ówczesnego szefa Obwodu II (Lubelskiego)
AL Demki-Moczara z grupà Leona Kasmana „Janowskiego” kierownictwo PPR
podj´∏o decyzj´ do przeniesieniu Moczara na Kielecczyzn´. Na jego miejsce wys∏a-
no Korczyƒskiego, który objà∏ to stanowisko w pierwszym tygodniu lipca, na trzy ty-
godnie przed wkroczeniem Sowietów. 25 lipca 1944 r. oddzia∏y AL „Grzegorza” we-
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sz∏y do Lublina. Korczyƒski, przedstawiajàcy si´ ju˝ jako pu∏kownik, zosta∏ pierw-
szym komendantem wojewódzkim MO i cz∏onkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Od grudnia 1944 do kwietnia 1945 r. pe∏ni∏ funkcj´ komendanta wojewódzkiego
MO woj. warszawskiego. W czerwcu 1945 r. objà∏ dowództwo grupy operacyjnej
MO skierowanej do Gdaƒska, nast´pnie zosta∏ szefem tamtejszej KW MO. Wedle
protoko∏ów obrad KC PPR z maja 1945 r. szykowa∏ si´ wówczas do eksterminacji
resztek ludnoÊci niemieckiej z wykorzystaniem pieców krematoryjnych. 

8 czerwca 1944 r. Korczyƒskiego przekazano do dyspozycji Rzàdowej Komisji
do Walki z Bandytyzmem. W ramach nowych obowiàzków skierowano go do zwal-
czania polskiego podziemia na Lubelszczyênie, gdzie dopuszcza∏ si´ pacyfikacji
i zbrodni. W tym okresie jego najbli˝si wspó∏pracownicy z czasów dzia∏alnoÊci
partyzanckiej w GL na Lubelszczyênie (wówczas oficerowie WP, MO i UB) likwido-
wali Êwiadków zbrodni Korczyƒskiego i jego ludzi z lat 1942–1943, a tak˝e osoby,
które interesowa∏y si´ tymi wydarzeniami. Ju˝ wówczas organa bezpieczeƒstwa
otrzymywa∏y liczne sygna∏y dotyczàce tej sprawy, nie podejmowano jednak w tym
wzgl´dzie ˝adnych kroków operacyjnych lub Êledczych. 

Sam Korczyƒski uczestniczy∏ w I Zjeêdzie PPR (grudzieƒ 1945 r.), na którym wy-
brano go na cz∏onka Komitetu Centralnego. W po∏owie marca 1946 r. objà∏ funkcj´
wiceministra bezpieczeƒstwa publicznego. Podlega∏a mu te˝ cz´Êç dzia∏alnoÊci In-
formacji Wojskowej i G∏ównego Urz´du Cenzury. 22 lipca 1947 r. Grzegorz Kor-
czyƒski otrzyma∏ awans na genera∏a brygady. 1 sierpnia 1947 r. zosta∏ zast´pcà do-
wódcy Grupy Operacyjnej „Wis∏a” do spraw bezpieczeƒstwa. Do jego kompetencji
nale˝a∏a koordynacja dzia∏aƒ pomi´dzy jednostkami WP prowadzàcymi t´ operacjà
a formacjami MO i UB. 

Pomimo z∏o˝enia samokrytyki na sierpniowo-wrzeÊniowym Plenum KC (31
VIII – 3 IX 1948 r.) w ramach tzw. walki z prawicowo-nacjonalistycznym odchyle-
niem w partii Korczyƒskiego usuni´to z KC, a tu˝ po zakoƒczeniu obrad odwo∏ano
z funkcji wiceministra. Przez blisko rok pozostawa∏ formalnie bez przydzia∏u.
W sierpniu 1949 r. przeniesiono go do rezerwy. Mianowany dyrektorem administra-
cyjnym w Centrali Handlowej Przemys∏u Drzewnego, pracowa∏ na tym stanowisku
do maja 1950 r. W tym okresie prowadzi∏ liczne poufne narady z by∏ymi towarzysza-
mi z GL dotyczàce dzia∏aƒ operacyjnych i Êledczych organów bezpieczeƒstwa
w sprawie zbrodni na ˚ydach. Byli partyzanci ustalali te˝ wspólnà lini´ obrony.
21 maja 1950 r. Korczyƒski zosta∏ aresztowany przez grup´ operacyjnà dowodzonà
przez pp∏k. Józefa Âwiat∏´ i wtràcony na 4 lata do wi´zienia. 22 maja 1954 r., g∏ów-
nie za liczne zbrodnie na ukrywajàcych si´ ˚ydach, otrzyma∏ kar´ do˝ywotniego
wi´zienia. 24 grudnia 1954 r. Sàd Najwy˝szy zmniejszy∏ mu kar´ do 15 lat wi´zienia.
Oprócz Korczyƒskiego uwi´ziono cz´Êç jego najbli˝szych podkomendnych. 

W maju 1956 r. w zwiàzku ze zmianami w PZPR w wyniku nadzwyczajnego skró-
cenia kary Korczyƒski wyszed∏ na wolnoÊç. Wkrótce sta∏ si´ jednym z najbli˝szych
wspó∏pracowników W∏adys∏awa Gomu∏ki. Gomu∏ka i Korczyƒski napisali memoria∏
do w∏adz PZPR, w którym domagali si´ „rehabilitacji [Korczyƒskiego], zwrotu legi-
tymacji partyjnej, zadoÊçuczynienia wyrzàdzonych krzywd i pociàgni´cia do odpo-
wiedzialnoÊci karnej winnych ∏amania praworzàdnoÊci” – czyli osób prowadzàcych
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Êledztwo i wydajàcych wyroki w sprawie zbrodni GL na Lubelszczyênie. Po paêdzier-
niku 1956 r. powo∏ano specjalnà komisj´ ds. wyjaÊnienia sprawy Korczyƒskiego kie-
rowanà przez Franciszka Mazura. Materia∏y zebrane przez KC PZPR wskazywa∏y, ˝e
wyroki w sprawie Korczyƒskiego i jego towarzyszy by∏y nieadekwatne do skali  zbrod-
ni. W rezultacie komisja Mazura, nie podwa˝ajàc najwa˝niejszych ustaleƒ dotyczà-
cych przebiegu wypadków i zani˝ajàc liczb´ ˚ydów – ofiar GL, wnioskowa∏a o uchy-
lenie prawomocnych wyroków w tej sprawie. Byli partyzanci GL z Lubelszczyzny byli
instruowani przez KC PZPR, jak majà zeznawaç (˝e rozkazy likwidacji wydawali nie-
˝yjàcy dowódcy GL, ˝e zabijano nie ˚ydów, lecz cz∏onków frakcji Gruchalskiego, ˝e
wczeÊniejsze zeznania by∏y wymuszone biciem itd.), by uzyskaç uniewa˝nienie wyro-
ku. Mimo licznych zabiegów sàdowa rehabilitacja Korczyƒskiego nie odby∏a si´. 

W koƒcu listopada 1956 r. Grzegorz Korczyƒski zosta∏ szefem Zarzàdu II (wy-
wiadu) Sztabu Generalnego WP, a 20 lipca 1957 r. otrzyma∏ awans na genera∏a dy-
wizji. Prowadzi∏ akcj´ rehabilitowania i zatrudniania w WP swoich by∏ych podko-
mendnych. Na III, IV i V Zjeêdzie PZPR (1959, 1964, 1968) wybierano go do KC.
By∏ te˝ pos∏em na Sejm III, IV, V kadencji, a od lipca 1965 r. wiceministrem obro-
ny narodowej. 9 paêdziernika 1968 r. mianowany genera∏em broni. By∏ te˝ cz∏on-
kiem Rady Naczelnej i wiceprzewodniczàcym ZBoWiD. Uznawany jest za jednego
z g∏ównych odpowiedzialnych za u˝ycie broni wobec robotników w czasie wydarzeƒ
grudniowych 1970 r. 

Po zmianie ekipy rzàdzàcej w marcu 1971 r. Korczyƒskiego odsuni´to od kierow-
niczych stanowisk w WP i wys∏ano jako ambasadora do Algierii. Zmar∏ tam 22 paê-
dziernika 1971 r. w niejasnych okolicznoÊciach. Trudne do zweryfikowania relacje
wskazujà na Êmierç samobójczà spowodowanà za∏amaniem nerwowym i nadu˝ywa-
niem alkoholu.

Korczyƒski by∏ odznaczony m.in. Krzy˝em Grunwaldu, Virtuti Militari IV i V kl.,
Orderem Sztandaru Pracy I kl., Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Orderem Lenina. 

èród∏a: AAN: t. os. 2979, zesp. 509, t. 29, 144; PZPR, t. 2935, Prokuratura Generalna,
t. 736, 741, 4/605, 21/143, GL 191/XXII-2, Sprawozdanie „Korwety” o stanie ruchu komuni-
stycznego, mkr. 423; Archiwum Polski Podziemnej, Kolekcja akt Barbary Bernatowicz-
-Mo∏ojec; AIPN, 00244/54, 01251/125, 660/444, 507/221, 0298/554; Sprawozdanie z prac Ko-
misji KC PZPR powo∏anej do wyjaÊnienia przyczyn i przebiegu konfliktów spo∏ecznych w dzie-
jach Polski Ludowej, Warszawa 1983; Protokó∏ obrad KC PZPR w maju 1945 r., Warszawa
1992; Tajne oblicze GL-AL, PPR. Dokumenty, t. 1–3, Warszawa 1997–1999; G. Korczyƒski,
Akcja na Janiszów, „Nowa Kultura” 1958, nr. 8; W. Czy˝ewski, Barwy ˝ycia i walki, t. 1–2,
Warszawa 2000; E. Bryczek, O Kainie i Ablu wspomnienia (mps powielony, 1989); M. J. Cho-
dakiewicz, Narodowe Si∏y Zbrojne. „Zàb” przeciwko dwóm wrogom, Warszawa 1999; idem,
Akcja specjalna NSZ na Lubelszczyênie, WPH 1993, nr 2–3; J. B. Garas, Oddzia∏y Gwardii Lu-
dowej i Armii Ludowej 1942–1945, Warszawa 1971; W. Namiotkiewicz, J. Michasiewicz,
Z kroniki ˝ycia i dzia∏alnoÊci W∏adys∏awa Gomu∏ki, „Miesi´cznik Literacki” 1984, nr. 7; S∏ow-
nik biograficzny dzia∏aczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3, Warszawa 1992, s. 292–193 i erra-
ta; Akta MBP i PZPR ró˝nej proweniencji, zbiory autora.
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