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ABSTRACT: Foreign visits by state delegations constitute a regular component of interna-
tional relations. The case of Poland in the Stalinist era was no different in this respect, 
even though the foreign visits were usually limited to the democracies of their fellow 
comrades. Among such numerous visits made by the Polish officials of the time, one 
is of special interest to us. This was a party-governmental visit to the People’s Repu-
blic of China and the Mongolian People’s Republic, held from 24 September until 
13 October 1954. The pretext for the “friendly visit” were the celebrations of the fifth 
anniversary of the rise of the People’s Republic of China, held on 1 October 1954. The 
invitation was issued by the Central Government of the People’s Republic of China, 
and addressed exclusively to representatives of the Communist states and parties. The 
four–member Polish delegation was headed by the Secretary General of the Central 
Committee of the Polish United Workers’ Party (henceforth as PUWP) Boles aw Bierut 
and it also included a Member of the Political Office (Politburo) of the Central Com-
mittee of PUWP, deputy prime minister Jakub Berman, deputy prime minister Stefan 
J drychowski and the vice-president of the Council of the State Stefan Ignar. It was 
the first visit by top-ranking Polish Communist officials in China, which would not 
have been possible without the prior reshuffle in the Soviet Union’s political regime 
after the death of Joseph Stalin. This article presents the course of events of the above–
mentioned, exotic visit as reported by the press articles in “Trybuna Ludu” [People’s 
Tribune] – the major press title of the Central Committee of PUWP. Our analysis of 
these press reports, sent with a two-day delay via a correspondent of the Polish Press 
Agency, shows which facts relating to the event were highlighted by the journalists.
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Wyjazdy zagraniczne delegacji pa stwowych s  sta ym elementem stosunków mi -
dzynarodowych. Podobnie wygl da a sytuacja w wypadku Polski w okresie stalinowskim, 
cho  wizyty zagraniczne ograniczano zazwyczaj do odwiedzin w bratnich demokracjach 
ludowych. Spo ród licznych podró y jedna szczególnie wyró nia si  spo ród innych, 
mianowicie, trwaj cy od 24 wrze nia do 13 pa dziernika 1954 r. pobyt delegacji partyjno-
-rz dowej w Chi skiej Republice Ludowej oraz Mongolskiej Republice Ludowej. Pretek-
stem dla tej „wizyty przyja ni” by y obchody 5-lecia ustanowienia Chi skiej Republiki 
Ludowej, przypadaj ce na dzie  1 pa dziernika 1954 r.1. Zaproszenia na uroczysto ci 
rocznicowe wystosowane przez Centralny Rz d ChRL kierowano wy cznie do przedstawi-

* Artyku  powsta  na podstawie referatu pod tym samym tytu em wyg oszonego w trakcie Ogól-
nopolskiej Konferencji Orientalistycznej zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Paw a II w dniach 8–9 kwietnia 2013 r.

1 Dzie  ten w komunistycznych Chinach zosta  og oszony wi tem narodowym. Zob. Andrzej 
Garlicki, Boles aw Bierut, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 83.
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cieli pa stw i partii komunistycznych2. Fakt, i  w chi skich uroczysto ciach bra y udzia  
delegacje ze wszystkich pa stw demokracji ludowej oraz „liczne delegacje spo eczne 
z wielu krajów Azji i Europy” mia  wiadczy  o „solidarno ci, przyja ni i podziwie”, 
jakimi darzono „osi gni cia” Chi skiej Republiki Ludowej3. W sk ad czteroosobowego 
przedstawicielstwa polskiego4, na czele z Boles awem Bierutem, I Sekretarzem Komi-
tetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej5, weszli tak e Cz onek Biura 
Politycznego KC PZPR, wicepremier Jakub Berman6, wicepremier Stefan J drychowski7 
oraz zast pca Przewodnicz cego Rady Pa stwa Stefan Ignar8. By a to pierwsza na tak 
wysokim szczeblu wizyta przedstawicieli PRL w Chinach. Wizyta nie by aby mo liwa 
bez zmian zaistnia ych w polityce ZSRR po mierci Józefa Stalina. 

W artykule przybli ony zostanie przebieg tych „egzotycznych” odwiedzin na pod-
stawie wzmianek prasowych zamieszczanych na amach „Trybuny Ludu”, naczelnego 
organu prasowego KC PZPR. Analiza krótkich, zwykle nie daj cych pe nego obrazu 
wypadków wzmianek prasowych, przekazywanych z dwudniowym opó nieniem za 
po rednictwem korespondenta Polskiej Agencji Prasowej pokazuje, jakie fakty zwi zane 
z obchodami rocznicy by y eksponowane przez ówczesn  pras , a które by y pomijane. 
Pomocne w skonfrontowaniu prasowych przekazów z informacjami nierozpowszechnio-
nymi w mediach okaza y si  równie  materia y dotycz ce stosunków polsko-chi skich, 
zgromadzone w zespole Archiwum Boles awa Bieruta w ramach zasobu Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie9.

2 Andrzej Paczkowski, Trzy twarze Józefa wiat y. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce, 
Prószy ski Media, Warszawa 2009, s. 197. 

3 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Archiwum Boles awa Bieruta, Stosunki polsko-chi skie 
[1954], 254/IV–25, Przemówienie wyg oszone przez Przewodnicz cego Delegacji Rz dowej PRL 
I Sekretarza KC PZPR Boles awa Bieruta na lotnisku w Warszawie w dniu 13.X.1954, k. 59.

4 Czes aw Koz owski, Namiestnik Stalina, BGW, Warszawa 1993, s. 152. Delegatom towarzyszyli 
tak e pe ni cy funkcj  sekretarza Edward Bartol i oficer ochrony pp k Piotr Bazylow. Zob. AAN, 
254/IV–25, Kronika podró y do Chin delegacji rz dowej PRL (24.IX–13.X 1954) na uroczysto ci 

5-lecia Chi skiej Republiki Ludowej, k. 1. 
Wyjazd delegacji PRL na obchody wi ta narodowego Chin Ludowych, „Trybuna Ludu” 1954, 

nr 267, 26.IX.1954, s. 1.
5 Boles aw Bierut (1892–1956). Dzia acz partyjny i pa stwowy, X.1952–III.1956 pose  na Sejm 

PRL. Zob. Tadeusz Mo dawa, Ludzie w adzy 1944–1991. W adze pa stwowe i polityczne Polski 

wed ug stanu na dzie  28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 338. Zob. 
tak e: C. Koz owski, op. cit.

6 Jakub Berman (1901–1984) – prawnik, dzia acz komunistyczny okresu mi dzywojennego, odno-
nie do biografii politycznej w 1954 r.: XII.1948–V.1957 cz onek KC PZPR, XII.1948–VII.1956 

cz onek BP KC PZPR, III.1954–V.1956 wiceprezes Rady Ministrów, VII.1944–XI.1956 pose  do 
KRN, Sejmu Ustawodawczego i Sejmu PRL I kadencji, V.1957 wydalony z partii na mocy uchwa y 
IX Plenum KC. Zob. ibidem, s. 336. Zob. tak e: Anna Sobór- widerska, Jakub Berman. Biografia 

komunisty, Instytut Pami ci Narodowej, Warszawa 2009.
7 Stefan J drychowski (1910–1996) – prawnik i ekonomista, odno nie do biografii politycznej 

w 1954 r.: XII.1948–XII.1975 w KC PZPR, XII.1951–X.1956 wiceprezes Rady Ministrów, VII.1944–
–II.1972 pose  do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I–V kadencji. Zob. T. Mo dawa, 
op. cit., s. 366.

8 Stefan Ignar (1908–1992) – ekonomista, odno nie do biografii politycznej w 1954 r.: XI.1952–
–X.1956 zast pca przewodnicz cego Rady Pa stwa, X.1952–III.1976 pose  na Sejm PRL I–VI kaden-
cji. Zob. ibidem, s. 361.

9 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25.
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Du y wp yw na relacje polsko-chi skie mia a polityka ZSRR wobec Chin. Pocz tków 
rozbie no ci mi dzy pogl dami Mao Zedonga10 i Stalina nale y szuka  w latach 20. i 30. 
XX w. Kl ska Japonii w 1945 r. spowodowa a upadek sojuszu republika sko-narodowego 
Kuomintangu11 Czang Kaj-Szeka12 i Komunistycznej Partii Chin Mao Zedonga. Dopro-
wadzi o to do trwaj cej cztery lata wojny, któr  wygrali maoi ci. 1 pa dziernika 1949 r. 
proklamowano powstanie Chi skiej Republiki Ludowej. Wspierane przez Amerykanów 
i uznawane przez Zachód za jedyn  legaln  reprezentacj  Chin w adze Kuomintangu 
przenios y si  na Tajwan13. Zak adano, i  KPCh b dzie jedynie narz dziem przywódcy 
ZSRR w Chinach. Stalin nie ufa  chi skiemu kierownictwu, pomoc udzielona w walce 
z Koumintangiem by a ograniczona, a powstanie ChRL przyj to ch odno. Kwestie ide-
ologiczne zosta y odsuni te na dalszy plan, jednak niepokój w Zwi zku Radzieckim 
budzi o pojawienie si  u jego granic silnego pa stwa o du ych aspiracjach. Podczas 
oficjalnej wizyty chi skiego przywódcy w Moskwie na prze omie 1949 i 1950 r. Stalin, 
zapewniaj c o „nierozerwalno ci sojuszu”, stara  si  pokaza  drugorz dn  rol  KPCh 
wobec KPZR. Mimo tego 14 lutego 1950 r. podpisano uk ad o przyja ni mi dzy ZSRR 
a ChRL, sojuszu i wzajemnej wspó pracy14. 

Stosunki Moskwy i Pekinu skomplikowa y si  w trakcie trwania wojny w Korei. 
Zobowi zani do zaanga owania swoich wojsk w razie konfliktu Chi czycy zostali posta-
wieni w trudnej sytuacji wobec odmowy wys ania wi kszych si  ZSRR na pomoc armii 
pó nocnokorea skiej. Stalin obawia  si  wzrostu znaczenia ChRL, która w pa dzierniku 
1950 r. zaanga owa a 400 tys. o nierzy w walk  z si ami ONZ15. Dopiero mier  Stalina 
5 marca 1953 r. i wywo ana ni  rywalizacja w kierownictwie KPZR stworzy a mo liwo  
rewizji dotychczasowej polityki. Chi czycy uznawali prymat ZSRR w ruchu komuni-
stycznym, liczyli jednak na uzyskanie równorz dno ci z KPZR, sam Mao za  aspirowa  
do roli przywódcy wiatowego komunizmu. Faktycznie dosz o do zmiany w polityce 
KPZR, do czego przyczyni a si  wizyta Nikity Chruszczowa w Pekinie jesieni  1954 r. 
W czasie jej trwania Mao uzyska  deklaracj  o równo ci praw oraz wzajemnym poszano-
waniu suwerenno ci i integralno ci terytorialnej. Istotne by y równie  dwustronne umowy 
gospodarcze gwarantuj ce Chinom zwi kszenie pomocy poprzez inwestycje i oddelego-
wanie sowieckich specjalistów, a co wa niejsze – zrzeczenie si  przez przedstawicieli 
ZSRR w asno ci w spó kach mieszanych i wspólnych przedsi biorstwach dzia aj cych 
na terenie ZSRR i Chin16.

Komunistyczne Chiny stosunkowo szybko zainteresowa y si  krajami Europy Wschod-
niej, o czym wiadcz  rozmowy prowadzone przez Mao Zedonga i jego przedstawicieli 

10 W artyku ach prasowych przyj to zapis „Mao Tse-tunga”. 
11 Zapis w pinyinie Guomindang.
12 W pinyinie zapisywany jako Chiang Kai-shek, w Chinach cz ciej znany jako Jiang Jieshi 

lub Jiang Zhongzheng.
13 Wojciech Roszkowski, Pó wiecze. Historia polityczna wiata po 1945 roku, wyd. 4, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 52–53.
14 Mao odwzajemnia  niech , czu  jednak podziw i respekt wobec przywódcy obozu socjalistycz-

nego, pragmatyzm przewy sza  chi skie tendencje do pretendowania o pierwsze stwo w bloku. Zob. 
Robert Skobelski, Gomu ka wobec rozbie no ci sowiecko-chi skich w latach 1956–1970, „Zeszyty 
Historyczne” 2008, nr 164, s. 75–77.

15 Oficjalnie ChRL zaprzeczy y temu, stwierdzaj c, i  wsparcia Pó nocy udziela „armia ochot-
ników”. Zob. W. Roszkowski, op. cit., s. 39–40.

16 R. Skobelski, op. cit., s. 77–78.
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z Józefem Stalinem17. Za ycia przywódcy ZSRR istnia  jednak wyra ny „podzia  odpo-
wiedzialno ci” za pa stwa bloku wschodniego, ZSRR odpowiada  za cz  europejsk , 
ChRL za azjatyck , w zwi zku z czym Mao niech tnie ingerowa  w obszar wp ywów, 
w którym ZSRR posiada  przewag . Nie bez znaczenia pozosta y pogl dy Stalina, który 
sam decydowa , jak pa stwa mia y realizowa  polityk  wobec Chin18. Po zako czeniu 
wizyty w ZSRR w 1949 r. Mao planowa  odwiedzi  wybrane socjalistyczne kraje rod-
kowoeuropejskie, zrezygnowa  jednak z tego zamiaru, obawiaj c si  reakcji Stalina19. 
Po wybuchu wojny korea skiej i zaanga owaniu wojsk chi skich w dzia ania militarne, 
wzrós  presti  ChRL w opinii pa stw Europy Wschodniej20. Dodatkowym czynnikiem 
wp ywaj cym na wi ksze zainteresowanie Chinami by y zmiany wywo ane mierci  Sta-
lina. Wizyty delegacji chi skiej na czele z premierem Zhou Enlaiem odbyte w 1954 r. 
w kilku krajach bloku wschodniego oznacza y pocz tek wspó pracy i rozszerzania sto-
sunków politycznych21.

Polska Ludowa nawi za a stosunki dyplomatyczne zarówno z Kuomintangowsk  
Republik  Chi sk , jak i Chi sk  Republik  Ludow . 5 lipca 1945 r. rz d Republiki 
Chi skiej przesta  uznawa  Rz d RP w Londynie, za to udzieli  poparcia Tymczasowe-
mu Rz dowi Jedno ci Narodowej. Dzia anie to by o wynikiem zawieranego wówczas 
porozumienia kuomintangowskich Chin ze stolic  w Nankinie ze Zwi zkiem Radzieckim, 
zwanego „Uk adem o Przyja ni i Wspó pracy”22. Polska ambasada zwi zana z Rz dem 
RP na uchod stwie, znajduj ca si  w Chongqing, zosta a zlikwidowana, a placówka repre-
zentuj ca nowe, komunistyczne w adze zosta a utworzona w Nankinie. Relacje polsko-
-chi skie w latach 1945–1949 ogranicza y si  tylko do utrzymywania przedstawicielstw 
dyplomatycznych23. Zmiana nast pi a 4 pa dziernika 1949 r., gdy rz d Kuomintangu 
z siedzib  w Kantonie przesta  by  uznawany za reprezentacj  narodu chi skiego. W a-
dze Polski udzieli y poparcia komunistycznemu rz dowi Chi skiej Republiki Ludowej 
w Pekinie, cofaj c tym samym uznanie dla rz du Czang Kaj-szeka. 7 pa dziernika War-
szawa uzyska a pozytywn  odpowied  na udzielone poparcie, stosunki dyplomatyczne 
zosta y oficjalnie nawi zane. Polska sta a si  drugim po ZSRR krajem, który otworzy  

17 W kwietniu 1948 r. Mao w telegramie do Stalina wyrazi  ch  odwiedzenia kilku pa stw, 
w trakcie wizyty w ZSRR w lipcu 1949 r. Liu Shaoqi podkre li  wol  nawi zania wspó pracy gospo-
darczej z Europ  Wschodni . Pocz tkowo na pierwszy plan wysuwa y si  NRD i Albania. Zob. Shen 
Zhihua, Rola Chin w rozwi zywaniu kryzysu pa dziernikowego 1956 r. Analiza postawy Chin wobec 

wydarze  w Polsce i na W grzech, „Polski Przegl d Dyplomatyczny” 2005, t. 5, z. 4, s. 44–45. 
18 Decydowa  nawet, kiedy pa stwa mog y nawi zywa  stosunki dyplomatyczne. Zob. ibidem, 

s. 45. 
19 Zob. R. Skobelski, op. cit., s. 78.
20 Ambasada polska donosi a o euforii, jak  obserwowano po otrzymaniu informacji o przy -

czeniu si  Chin do wojny. Zob. Shen Zhihua, op. cit., s. 45. 
21 R. Skobelski, op. cit., s. 78.
22 Uk ad by  wa ny dla chi skich komunistów ze wzgl du na nieuchronny ich zdaniem wybuch 

wojny domowej z si ami Czang Kaj-szeka. Komuni ci zdawali sobie spraw , i  bez poparcia politycz-
nego i wsparcia militarnego ze strony Zwi zku Radzieckiego pora ka by a bardziej prawdopodobna 
ni  zwyci stwo. Zob. Jan Rowi ski, Wahad o: czyli stosunki polityczne PRL–ChRL, w: Bogdan Góral-
czyk (red.), Polska – Chiny. Wczoraj, dzi , jutro, Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2009, s. 17.

23 W adze w Warszawie wprawdzie popiera y chi skich komunistów, ale nie podejmowano bez-
po redniej pomocy. Zob. ibidem, s. 18. 
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swoje przedstawicielstwo w ChRL24. Ambasada tego pa stwa w Polsce zainaugurowa a 
dzia alno  22 lipca 1950 r. 

Do 1953 r. Polska nie zajmowa a istotnego miejsca w polityce komunistycznych 
Chin, relacje mi dzy PZPR a rz dz c  Chinami parti  komunistyczn  by y ograniczone, 
podobnie jak wymiana handlowa. W 1951 r. utworzone zosta o Chi sko-Polskie Towa-
rzystwo Maklerów Okr towych Chipolbrok25. Kontakty pa stw by y lu ne, Warszawy 
nie odwiedzi  aden znacz cy chi ski dyplomata, wyjazdów polskich delegacji za  nawet 
nie planowano26. Jednym z podejmowanych przez przedstawicieli Polski i Chin proble-
mów by a kwestia powrotu do kraju emigracji polskiej m.in. z obszaru zlikwidowanego 
Mand ukou27, co znalaz o wsparcie ze strony zarówno Republiki Chi skiej jak i Chi -
skiej Republiki Ludowej28. W adze Polski Ludowej podkre la y znaczenie kontaktów 
polsko-chi skich, jednak ze wzgl du na przeszkody natury geograficznej, kulturowej 
i politycznej ogranicza y swoje zaanga owanie tylko do deklaracji29. W trakcie wojny 
w Korei pracownicy polskiej ambasady w Pekinie mieli by  szczególnie zaanga owani 
w dzia alno  dyplomatyczn , zw aszcza w ramach Mi dzynarodowej Komisji Kontroli 
i Nadzoru w Indochinach oraz Komisji Nadzorczej Pa stw Neutralnych w Korei30. Mia o 
to równie  istotny wymiar propagandowy. Dyplomaci polscy, podobnie jak przedstawiciele 
ZSRR i jego satelici, nie uznawali rz du Republiki Chi skiej na Tajwanie i domagali si  
zast pienia przedstawiciela Czang Kaj-szeka w ONZ wys annikiem ChRL31.

24 23 listopada zainaugurowano dzia alno  przedstawicielstwa dyplomatycznego, przeniesione-
go w 1950 r. do Pekinu; pierwszym charge d’affaires zosta  Jan Jerzy Piankowski (wed ug innych 
róde  nazwisko w brzmieniu Pijanowski). Pierwszy ambasador za , p k Juliusz Burgin z o y  list 

uwierzytelniaj cy Mao Zedongowi w czerwcu 1950 r. Zob. ibidem, s. 19–20.
25 Warto  wymiany handlowej wynios a zaledwie 52 mln z  dewizowych, wymian  osobow  

utrudnia y problemy organizacyjno-finansowe. Projekt wymiany studentów, pomimo szerokiego nag o-
nienia, nie przyniós  znacz cych rezultatów. Zob. Waldemar Janusz Dziak, Stosunki polsko-chi -

skie w materia ach archiwalnych polskiego MSZ w latach 1950–1960. Próba zarysu problematyki, 
„Gda skie Studia Mi dzynarodowe” 2003, t. 2 nr 1, s. 99–100. Chipolbrok by  pierwszym chi skim 
armatorem dalekomorskim; zapocz tkowa  regularn  wymian  towarów mi dzy portami w Chinach 
i Polsce. W omawianym okresie jego przedstawicielstwa znajdowa y si  w Pekinie, Szanghaju oraz 
Gdyni. Zob. Marceli Burdelski, 60 years of diplomatic relations between Poland and the People’s 

Republic of China – historical review, „Polish Political Science” 2011, nr 40, s. 215. Jednym z celów 
jego powstania by o uniezale nienie si  od linii okr towych z krajów kapitalistycznych. By  pierwszym 
chi skim przedsi biorstwem z udzia em kapita u zagranicznego. Zob. Jacek Tebinka, Polska i Chi ska 

Republika Ludowa w epoce popa dziernikowej (1956–1960), „Gda skie Studia Mi dzynarodowe” 
2010, t. 8, nr 1/2, s. 53. 

26 Chiny odwiedzali tylko polscy dziennikarze i naukowcy. Zob. W.J. Dziak, op. cit., s. 100.
27 W pinyinie Manzhou Guo. Marionetkowe pa stwo utworzone w 1932 r. przez Japoni  na 

okupowanych przez ni  obszarach Mand urii.
28 Zagadnieniem tym zajmowa  si  Delegat Rz du RP ds. repatriacji, komandor Jerzy K ossowski, 

który nadzorowa  równie  przekazywanie darów i pami tek od mieszkaj cych tam Polaków do kraju, 
w tym do Boles awa Bieruta. Zob. ibidem, s. 101.

29 Taki charakter mia o przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza w Sejmie 3 lutego 1950 r., 
w którym podkre li  znaczenie zwyci stwa rewolucji chi skiej, a tak e wymiana listów uwierzytel-
niaj cych mi dzy ambasadorami. Zob. J. Rowi ski, op. cit., s. 22. 

30 W.J. Dziak, op. cit., s. 100, 102.
31 „Czangkajszekowców” uwa ano za „reakcjonistów zaprzedanych imperialistom ameryka skim”, 

co dodatkowo zosta o spot gowane przez uprowadzenie dwóch polskich statków handlowych wraz 
z za ogami. Zob. J. Tebinka, op. cit., s. 54.
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Prze omem we wzajemnych relacjach by a mier  Józefa Stalina i powolna liberalizacja 
polityki ZSRR, wtedy te  nast pi o wyra ne o ywienie kontaktów mi dzy obydwoma 
pa stwami. We wrze niu 1953 r. na otwarcie „Polskiej Wystawy Gospodarczej” zorga-
nizowanej w Chinach zaproszona zosta a pierwsza polska oficjalna delegacja na czele 
z ministrem kultury i sztuki W adys awem Sokorskim32. Pierwsza wizyta na wysokim 
szczeblu w Polsce odby a si  w dniach 26–28 lipca 1954 r. W drodze powrotnej z kon-
ferencji genewskiej zawita  do Warszawy premier i minister spraw zagranicznych ChRL 
Zhou Enlai33. W przemówieniu wyg oszonym przez Józefa Cyrankiewicza ChRL zosta a 
wymieniona obok ZSRR jako pa stwo „obozu pokoju”34. Wizyta ta sta a si  pocz tkiem 
wzajemnych relacji i polskie w adze zosta y zaproszone na obchody 5. rocznicy utwo-
rzenia Chi skiej Republiki Ludowej.

Polska delegacja wyruszy a do Chin z warszawskiego lotniska Ok cie dnia 24 wrze nia 
1954 r. o godzinie 7 rano35. Informacj  na ten temat podano do wiadomo ci publicznej dwa 
dni pó niej, 26 wrze nia36. W krótkiej notatce przedstawiono cel wyjazdu i sk ad osobowy, 
nie poinformowano jednak, e na lotnisku nie by  obecny wymieniony w artykule prze-
wodnicz cy delegacji Boles aw Bierut, który przebywa  wówczas na urlopie na Krymie37. 
Organ prasowy KC PZPR nie poinformowa  równie  o kilku innych kwestiach, w tym – co 
najwa niejsze – e zanim go cie udali si  do Chin, przez trzy dni przebywali w Moskwie, 
by spotka  si  tam z radzieckimi oficjelami, równie  zmierzaj cymi do Chin38. Pobyt 
w ZSRR przewidywa  kilka atrakcji. Samolot z polsk  delegacj  wyl dowa  na lotnisku 
Centralnym w Moskwie o godzinie 13:45 czasu moskiewskiego. Po uroczystym obiedzie 
i zwiedzaniu dzielnicy uniwersyteckiej go cie zostali zaproszenia do Teatru Wielkiego na 
przedstawienie baletowe pt. pi ca Królewna39. Nast pnego dnia, w sobot  25 wrze nia 
wizytuj cy odwiedzili Wszechzwi zkow  Wystaw  Rolnicz . Jednym z punktów dnia by o 
wieczorne przedstawienie pt. Zmartwychwstanie w Moskiewskim Akademickim Teatrze 

32 Wr czono wówczas Mao Zedongowi obraz olejny autorstwa Józefa Che mo skiego. Zob. 
W.J. Dziak, op. cit., s. 101.

33 Chi ski premier wyrazi  du e uznanie dla strony polskiej, która w zwi zku z przynale no ci  
do Komisji Kontroli i Nadzoru oraz Komisji Repatriacyjnej w Korei, sta a si  oczywistym partnerem 
dla ChRL. Zob. J. Rowi ski, op. cit., s. 24. W prasie nazwisko zapisane jest w formie „Czou En-lai”.

34 W.J. Dziak, op. cit., s. 101.
35 Na lotnisku delegacja by a egnana przez cz onka KC PZPR Kazimierza Mijala, wiceministra 

Obrony Narodowej Genera a Brygady Mariana Naszkowskiego, sekretarza Rady Pa stwa Mariana 
Rybickiego, szefa Sztabu Dowództwa Wojsk Lotniczych, Genera a Brygady Wasilija Kadazanowicza 
oraz charge d’affaires ambasady Chin Yan Czi-liana (zapis w pinyinie nieznany), któremu towarzyszyli 
pracownicy ambasady. Zob. AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, 
op. cit., k. 1.

36 Wyjazd delegacji PRL na obchody wi ta narodowego Chin Ludowych, „Trybuna Ludu” 1954, 
nr 267, 26.IX.1954, s. 1.

37 Bierut do czy  do pozosta ych dopiero w Moskwie. Zob. AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 
254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 1.

38 Na czele delegacji Zwi zku Radzieckiego stali Nikita Chruszczow i Niko aj Bu ganin. Zob. 
A. Paczkowski, op. cit., s. 203.

39 Na lotnisku go cie zostali przywitani m.in. przez przedstawicieli KC KPZR, a tak e wice-
ministra spraw zagranicznych ZSRR Waleriana Zorina, oraz pracowników ambasady PRL i ChRL 
w stolicy Zwi zku Radzieckiego. Zob. AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika 

podró y…, op. cit., k. 1.
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Artystycznym im. Gorkiego40. W niedziel  26 wrze nia o 6 rano czasu moskiewskiego 
polska reprezentacja rz dowa wylecia a z Moskwy do Swierd owska41 i tego samego 
dnia przyby a do Omska42. W poniedzia ek 27 wrze nia z Omska uda a si  do Irkucka 
z mi dzyl dowaniem w Krasnojarsku. W Irkucku, delegaci po kilkugodzinnym spacerze 
po parku miejskim i po kolacji przenocowali w hotelu w pobli u lotniska43. We wtorek 
28 wrze nia nast pi  wylot z Irkucka. Pocz tkowo planowano postój w U an Batorze, 
jednak w adze chi skie poprosi y o wcze niejsze przybycie, co uniemo liwi o spotkanie 
polskiej delegacji z oczekuj cymi na lotnisku w adzami Mongolskiej Republiki Ludowej44.

Pomini cie informacji dotycz cych kilkudniowego pobytu w Zwi zku Radzieckim 
mog o by  zwi zane z faktem, i  polska polityka zagraniczna nie by a wówczas samo-
dzielna, a wszelkie istotne decyzje by y podejmowane po konsultacji z w adzami Zwi zku 
Radzieckiego, nie mo na wi c wykluczy , e i w tym wypadku by o podobnie. Mog o 
si  to równie  wi za  z rosn cymi aspiracjami ChRL do odegrania wi kszej roli w bloku 
wschodnim, kosztem ZSRR, w zwi zku z zachwianiem równowagi si  po mierci Józefa 
Stalina45. Z pewno ci  ujawnienie faktu pomini cia spotkania w U an Batorze nie by o 
mile widziane w kr gach najwy szych w adz PRL.

O godzinie 12:40 polska delegacja dotar a do Pekinu. Redakcja „Trybuny Ludu” 
nadmieni a, i  przyby ych witali przedstawiciele najwy szych w adz Chin, w tym sekre-
tarz Komunistycznej Partii Chin Liu Shaoqi46 oraz premier Rady Pa stwowej Zhou 
Enlai47, nie wspomnia a jednak, i  obecni byli tak e pracownicy Ambasady PRL, korpusu 
dyplomatycznego, oraz kompania honorowa48. Nad niezak óconym przebiegiem powita-

40 Tego dnia dosz o tak e do spotkania z goszcz cymi w Moskwie artystami z Teatru Polskiego 
oraz, co wa niejsze, z delegacj  rz dow  Bu garii, równie  pod aj c  na uroczysto ci rocznicowe. 
Zob. ibidem, k. 2.

41 Na tamtejszym lotnisku miejscowy dowódca okr gu lotniczego, oraz naczelnik Wojskowego 
Zarz du Bezpiecze stwa Publicznego podj li wizytuj cych obiadem. Zob. ibidem.

42 Omski Komitet Miejski KPZR przygotowa  nocleg w hotelu przy lotnisku. Zob. ibidem.
43 W tym wypadku za przygotowania odpowiadali miejscowy szef okr gu lotniczego i naczelnik 

Wojskowego Zarz du Bezpiecze stwa Publicznego. Zob. ibidem, k. 3.
44 Ibidem, k. 3.
45 Pa stwo chi skie zacz o zyskiwa  coraz wi ksze znaczenie na arenie mi dzynarodowej. Po 

omawianych uroczysto ciach, 12 pa dziernika 1954 r. Sowieci podpisali szereg dokumentów zapew-
niaj cych przyjacielskie relacje ZSRR i ChRL. Wzajemne stosunki mia y opiera  si  na zasadzie 
równo ci, gwarantowaniu wzajemnych korzy ci, szacunku, niezale no ci narodowej i integralno ci 
terytorialnej. Moskwa jednak musia a zrzec si  faktycznego monopolu w adzy w ruchu komunistycz-
nym. Pekin wówczas nie wykazywa  jeszcze ambicji do odgrywania samodzielnej roli w bloku, co 
wynika o z zacofania i zniszcze  wojennych, których przezwyci enie wymaga o pomocy ZSRR. 
Zob. W. Roszkowski, op. cit., s. 112.

46 W prasie przyj to pisowni  „Liu Szao-tsi”.
47 Dzielimy z narodem chi skim rado  z okazji jego wielkiego wi ta, „Trybuna Ludu” 1954, 

nr 271, 30.IX.1954, s. 1. 
48 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 3. W powi-

taniu uczestniczyli równie  m.in. wicepremierzy Rady Pa stwowej, przedstawiciele Pa stwowego 
Komitetu Obrony, minister bezpiecze stwa publicznego, wiceministrowie spraw zagranicznych, handlu 
zagranicznego, przemys u ci kiego, przemys u maszynowego, komunikacji, kultury i o wiaty, mer 
Pekinu, przewodnicz cy Ogólnochi skiej Federacji Zwi zków Zawodowych, wiceprzewodnicz ca 
Ogólnochi skiej Federacji Demokratycznej Kobiet, a nawet charges d’affaires Wielkiej Brytanii. Zob. 
AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Wykaz osób, które wita y polsk  delegacj  rz dow  

w Pekinie 28.IX.1954, k. 13–14.
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nia czuwa  ambasador PRL w Chinach Stanis aw Kiryluk49. Kompania honorowa armii 
chi skiej zaprezentowa a bro , odegrano hymny narodowe obu pa stw, a Boles aw Bierut 
wyg osi  przemówienie, w którym wyrazi  rado  z faktu odwiedzin w tym „wielkim 
i pi knym kraju”. Podkre li  znaczenie rocznicy „wyzwolenia” pa stwa chi skiego, które 
porówna  do „wyzwolenia” Polski, oraz, przy tej okazji, solidaryzuj c si  z „narodami 
Azji”, podzi kowa  Zwi zkowi Radzieckiemu za wk ad w „budow  pokoju na wiecie”50. 
W artykule nie wspomniano, e przemówienie wyg oszono w j zyku rosyjskim. Dodatko-
wo w opublikowanej notatce znacz co sp ycono jego cytowan  tre 51. Nie odnotowano 
tak e tego, e Polacy zostali zakwaterowani w budynku by ej ambasady Francji. Pod-
kre lono za to, e w tym dniu w towarzystwie polskiego ambasadora wys annicy z o yli 
wizyt  przewodnicz cemu ChRL Mao Zedongowi oraz uczestniczyli w posiedzeniu sesji 
Ogólnochi skiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych52. 

Nast pnego dnia, w rod  29 wrze nia, po niadaniu wraz z wiceministrem spraw 
zagranicznych Wu Shuzhuanem zwiedzono Pekin53 oraz dawny Letni Pa ac Cesarski54. 
Chodzi o nie tylko o zapoznanie si  ze „wspania ymi zabytkami”, ale przede wszystkim 
o zainicjowanie bli szych stosunków z Pa stwem rodka, tak e na polu gospodarczym55, 
o czym jednak „Trybuna Ludu” nie wspomnia a. Pomini to równie  fakt, i  tego samego 
dnia do Pekinu przyby a delegacja ZSRR, któr  powitali na lotnisku przedstawiciele 
polskiej reprezentacji56. Wyra nie podkre lono natomiast odbywaj ce si  wieczorem spo-
tkanie Boles awa Bieruta i Jakuba Bermana z sekretarzem KPCh Liu Shaoqi i przy tej 
okazji wspomniana zosta a rozmowa z polskimi studentami, przebywaj cymi w Chinach 
w ramach wymiany kulturalnej57. W czasie „serdecznej pogaw dki” m odzi ludzie przed-

49 Stanis aw Kiryluk (1911–??) – dzia acz partyjny i pa stwowy, 1952–1959 Ambasador PRL 
w Chi skiej Republice Ludowej i do 1954 w Korea skiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Zob. 
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=K&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&n
ameId=3022&osobaId=25420& [22.02.2015]. Kiryluk po powrocie do Polski zosta  redaktorem naczel-
nym miesi cznika „Chiny”. Zob. Marian Ka uski, Polacy w Chinach, PAX, Warszawa 2001, s. 284.

50 Przemówienie tow. Bieruta, „Trybuna Ludu” 1954, nr 271, 30.IX.1954, s. 2.
51 Bierut zapewni  Chi czyków o przyja ni, jak  mia  ich darzy  naród polski, wzruszeniu, jakie 

wywo a a 5 rocznica „wyzwolenia Chin”; wspomnia  o roli Zwi zku Radzieckiego w „wyzwoleniu” 
zarówno Polski, jak i Chin, podkre li  równie  znaczenie „solidarno ci, jedno ci i gor cego pra-
gnienia pokoju”, które mia o czy  ca y blok wschodni. Zob. AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 
254/IV–25, Przemówienie powitalne towarzysza Boles awa Bieruta na lotnisku w Pekinie w dniu 

28 wrze nia 1954 r., k. 15.
52 Delegacja PRL z o y a wizyt  tow. Mao Tse-tungowi, 1954, nr 271, 30.IX.1954, s. 2. Spotkanie 

z Mao zosta o poprzedzone uroczystym obiadem. W trakcie posiedzenia I sesji Ogólnochi skiego 
Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych nast pi  wybór sk adu Rady Pa stwowej i Rady Obrony 
ChRL. Wieczorem za  zaproszono Polaków na spacer po Pekinie. Zob. AAN, Archiwum Boles awa 
Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 3. Polska delegacja rz dowa zwiedzi a Pekin, 
„Trybuna Ludu” 1954, nr 272, 1.X.1954, s. 1. 

53 Ibidem. Zob. tak e: AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, 
op. cit., k. 3–4.

54 Pomini to równie  uroczysty obiad w towarzystwie wiceministra. Zob. ibidem.
55 A. Paczkowski, op. cit., s. 197. 
56 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 4.
57 Tre  rozmowy nie zosta a jednak upubliczniona. Zob. Boles aw Bierut z o y  wizyt  sekre-

tarzowi KC KP Chin Liu Szao-tsi oraz Wizyta Liu Szao-tsi u Boles awa Bieruta, „Trybuna Ludu” 
1954, nr 273, 2.X.1954, s. 2. Pomini to tak e liczb  studentów, wynosz c  27 osób. Zob. AAN, 
Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 4.
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stawili Bierutowi swoje plany na przysz o 58. Na amach dziennika nie wspomniano 
tak e o planowanej na ów dzie  wymianie darów mi dzy delegacj  a w adzami ChRL, 
która na skutek niedopatrzenia strony chi skiej nast pi a dopiero dwa dni pó niej59. 
Ujawnienie takiej informacji nie le a o w interesie pisma reprezentuj cego KC PZPR, 
poniewa  mog o zaszkodzi  presti owi organizatorów uroczysto ci.

Kulminacyjnym punktem wizyty by a uroczysta akademia, po wi cona rocznicy 
powstania Chi skiej Republiki Ludowej w dniu 30 wrze nia 1954 r. Zanim to jednak 
nast pi o, polscy przedstawiciele podj li niadaniem premiera Rady Pa stwowej Zhou 
Enlaia60. „Trybuna Ludu” nie poinformowa a czytelników, i  po niadaniu w towarzystwie 
ministra, wizytuj cy razem z przedstawicielem chi skiego ministerstwa kultury zwiedzili 
dawny Zimowy Pa ac Cesarski, za  uroczysty obiad zorganizowano z inicjatywy premiera 
Zhou Enlaia61. Na wieczornej ceremonii na sali obrad Ogólnochi skiego Zgromadzenia 
Przedstawicieli Ludowych z udzia em wszystkich zaproszonych delegacji pa stwowych 
i partyjnych62 nie mog o tak e zabrakn  chi skich bohaterów pracy, przedstawicieli wiata 
kultury i wybitnych reprezentantów narodu chi skiego63. Korespondent PAP przekazuj -
cy informacj  „Trybunie Ludu” nie wspomnia , e Boles aw Bierut w trakcie akademii 
siedzia  tu  obok Mao Zedonga, po jego prawej stronie, co by o bardzo du ym wyró -
nieniem64. Na udekorowanej na niebiesko scenie z god em ChRL swoje przemówienia 
wyg aszali najwa niejsi politycy chi scy, a tak e Nikita Chruszczow, Boles aw Bierut 
oraz inni szefowie delegacji. Prelegentów za ka dym razem witano i egnano „sponta-
niczn  i d ugo niemilkn c  owacj ”, sal  za  wype nia y d wi ki pie ni Moskwa–Pekin, 
chwal cej przyja  chi sko-radzieck 65. W swoim przemówieniu, skierowanym do prze-
wodnicz cego Mao w imieniu narodu polskiego, a tak e rz du PRL oraz PZPR, o czym 
redakcja nie wspomnia a66, Bierut chwali  osi gni cie, jakim by a chi ska konstytucja. 
Wyrazi  podziw wobec „drogi ku socjalizmowi walcz cych z imperializmem Chi czyków”, 
podkre li  tak e zainteresowanie, jakim mieli darzy  spraw  chi sk  polscy robotnicy 
i ch opi. Naród mia  by  „zespolony wokó  przywódcy – Mao Tse-tunga”, a tamtejsza 
klasa robotnicza „natchniona ide  Wielkiej Rewolucji Pa dziernikowej”. Ko cz c swoje 
wyst pienie, Bierut pochwali  chi sk  gospodark  i yczy  „rozkwitu, szcz cia i dobro-

58 Spotkanie delegacji PRL ze studentami polskimi, „Trybuna Ludu” 1954, nr 273, 2.X.1954, s. 2.
59 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 4. 
60 Delegacja PRL podejmowa a niadaniem premiera Czou En-laia, „Trybuna Ludu” 1954, nr 273, 

2.X.1954, s. 2.
61 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 4.
62 Na uroczysto ci przyby y delegacje z Rumu skiej Republiki Ludowej, Republiki Czecho-

s owackiej, Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, W gierskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej, Bu garskiej Republiki Ludowej, Korea -
skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Alba skiej Republiki Ludowej i Zwi zku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Zob. ibidem, Spis delegacji Rz dowych, które przyby y do Pekinu na 5-lecie 

Ch. R. L., k. 63–65. Na sali mia o znajdowa  si  ponad 2 tys. osób. Zob. tak e: ibidem, Kronika 

podró y…, op. cit., k. 4.
63 Uroczysta akademia w Pekinie, „Trybuna Ludu” 1954, nr 273, 2.X.1954, s. 1. 
64 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Prezydium Akademii w Pekinie w dniu 

30 wrze nia 1954 r., k. 19.
65 Uroczysta akademia w Pekinie, „Trybuna Ludu” 1954, nr 273, 2.X.1954, s. 1. 
66 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Przemówienie towarzysza Boles awa Bieruta 

na akademii w Pekinie w dniu 30.IX.1954, k. 30–32.
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bytu”67. W tym wypadku równie  tre  przemówienia zosta a streszczona w sposób, który 
nie dawa  jego pe nego obrazu68.

1 pa dziernika delegaci podj li niadaniem wicepremiera ChRL Deng Zihuia69, z o yli 
te  wizyt  premierowi Korea skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Ir Senowi70. 
W rzeczywisto ci spotkanie z przedstawicielami KRL-D mia o miejsce dzie  pó niej71. 
Dzie  1 pa dziernika mia  ogromne znaczenie, co podkre lone zosta o odbywaj cymi 
si  wówczas uroczysto ciami na placu Tian’anmen72. Przy burzy oklasków, na trybu-
nie honorowej znajduj cej si  na balkonie Bramy Niebia skiego Spokoju obok zagra-
nicznych go ci ukaza  si  Mao Zedong73. Oprócz wiwatów da o si  s ysze  „gromkie 
okrzyki i akordy hymnu ChRL”, a potem rozpocz a si  defilada „niezwyci onej armii 
chi skiej”, prowadzona przez ministra obrony narodowej gen. Peng Dehuaia74. Za woj-
skowymi i sprz tem zmechanizowanym maszerowa  lud stolicy: m odzie  szkolna, robot-
nicy fabryk peki skich, przodownicy pracy z transparentami obrazuj cymi przekroczone 
normy, pracownicy kultury, a nawet przedstawiciele mniejszo ci narodowych75. Prasa nie 
wspomnia a natomiast, e wieczorem dosz o do spotkania Boles awa Bieruta z pracowni-
kami ambasady PRL i ich rodzinami. Nast pnie ponownie z placu Bramy Niebia skiego 
Spokoju cz onkowie delegacji obserwowali „zabaw  ludow ” na placu defilad, po czon  
z pokazem sztucznych ogni76.

W sobot  2 pa dziernika przed po udniem Bierut i Berman wzi li udzia  w b dnie 
przypisanym przez „Trybun  Ludu” na dzie  wcze niejszy spotkaniu z przedstawicielami 
Korea skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Jedyn  wzmiank  z tego dnia by a 
informacja, e go cie uczestniczyli w przyj ciu, zorganizowanym przez premiera Zhou 
Enlaia, na które zaproszono wszystkie delegacje, ambasadorów zaprzyja nionych pa stw, 
chi skich wojskowych i dzia aczy partyjnych, radzieckich budowniczych i przodowników 

67 Niech yje wieczysta przyja  mi dzy narodem chi skim i polskim, „Trybuna Ludu” 1954 
nr 274, 3.X.1954, s. 1. 

68 Bierut przywita  zebranych i z o y  yczenia z okazji pi ciolecia powstania ChRL. Nawi za  
do „sukcesu”, jakim mia o by  og oszenie chi skiej konstytucji, podkre li  równie  zmiany, jakie 
mia y zaj  w pa stwie od czasów obj cia rz dów przez komunistów, porównuj c je do tych, które 
by y udzia em polskich komunistów. Zwyci stwo KPCh mia o „wyzwoli  masy ludowe” i umo liwi  
spo ytkowanie ich wielkiej „energii twórczej”. Oczywi cie nie omieszka  doda , i  zwyci stwa te nie 
by yby mo liwe bez „twierdzy pokoju i socjalizmu – Zwi zku Radzieckiego”. Zob. AAN, Archiwum 
Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Przemówienie towarzysza Boles awa Bieruta na akademii w Pekinie 

w dniu 30.IX.1954, k. 30–32.
69 W prasie nazwisko zapisano w formie „Teng Tsy-het”, w maszynopisie za  „Den Tsy-hei”. 

Wymieniony polityk by  wówczas ministrem gospodarki rolnej. AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 
254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 4.

70 Z pobytu delegacji polskiej w Pekinie, „Trybuna Ludu” 1954, nr 275, 4.X.1954, s. 1. 
71 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 5.
72 Plac Tian’anmen (plac Bramy Wielkiego Spokoju) – centralny plac Pekinu, zbudowany 

w XV w., od pocz tku XX w. miejsce masowych manifestacji i zgromadze  narodowych (w tym 
defilad z okazji wi t: 1 Maja i wi ta Narodowego Pierwszego Pa dziernika) oraz wyst pie  anty-
rz dowych. Zob. Francoise Kreissler, Tian’Anmen (plac), w: Thierry Sanjuan (red.), Leksykon wiedzy 

o Chinach wspó czesnych, prze . Irena Ka u y ska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 
2009, s. 278–279. 

73 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 4.
74 W prasie nazwisko zapisano jako „Peng Teh-huai”.
75 M. Warne ska, Wielki dzie , „Trybuna Ludu” 1954, nr 274, 3.X.1954, s. 1.
76 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 4.
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pracy z Pekinu. Przyj cie mia o up yn  „w serdecznej atmosferze wype nionej radosnymi 
okrzykami”77. O w a ciw  opraw  bankietu osobi cie zadba  Mao Zedong78. W prasie nie 
pojawi y si  szczegó y dotycz ce m.in. organizacji spotkania w hotelu „Pekin”, a tak e 
faktu, e dzieci Mao Zedonga oraz Liu Shaoqi zosta y obdarowane podarunkami od 
Boles awa Bieruta79. Tego samego dnia w obecno ci go ci odby o si  otwarcie „wielkiej 
wystawy gospodarczej ZSRR”80. 

3 pa dziernika Przewodnicz cy ChRL Mao Zedong wyda  w gmachu Ogólnochi skie-
go Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych przyj cie dla zagranicznych przedstawicieli, 
w którym ze strony polskiej wzi  udzia  Boles aw Bierut i ambasador Stanis aw Kiryluk. 
Podobnie jak poprzednie, spotkanie up yn o „w serdecznej atmosferze”81. „Trybuna Ludu” 
pomin a jednak fakt, e akademia by a po czona z pokazem przywiezionych przez nich 
i otrzymanych darów82 oraz koncertem chi skich artystów83. W tym samym czasie mia o 
miejsce spotkanie wicepremiera Stefana J drychowskiego z wiceministrem komunikacji 
ChRL Wang Shoudao84, dotycz ce podj cia wspó pracy, prasa jednak nie sprecyzowa a 
jakiej dziedziny mia a ona dotyczy 85. By  to ostatni dzie  uroczysto ci rocznicowych. 

W poniedzia ek 4 pa dziernika rozpocz a si  mniej oficjalna cz  wizyty i zwiedza-
nie Pa stwa rodka, w którym delegacji towarzyszyli minister przemys u maszynowe-
go ChRL Huan-Czin86 i ambasador PRL Kiryluk87. „Trybuna Ludu” za po rednictwem 
korespondenta PAP nie przekaza a zbyt wielu szczegó ów z tej wizytacji. Wspomniano 
tylko o obecno ci ambasadora PRL oraz ministra przemys u. W dniu 4 pa dziernika 

77 Przyj cie u premiera Czou En-laia na cze  zagranicznych delegacji, „Trybuna Ludu” 1954, 
nr 276, 5.X.1954, s. 2.

78 Szef radzieckiej delegacji Nikita Chruszczow stwierdzi , i  go cinno  Mao w trakcie parad 
i bankietów przerasta a potrzeby. Zob. Ross Terrill, Mao: biografia, prze . Jan Maciej G ogoczewski, 
Iskry, Warszawa 2001, s. 261. 

79 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 5.
80 Otwarcie radzieckiej wystawy gospodarczej w Pekinie, „Trybuna Ludu” 1954, nr 276, 5.X.1954, 

s. 2. Wystawa mia a przedstawia  „osi gni cia budownictwa gospodarczego i kulturalnego ZSRR”. 
Zob. AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 5.

81 Przyj cie u towarzysza Mao Tse-tunga, „Trybuna Ludu” 1954, nr 277, 6.X.1954, s. 1.
82 Mao Zedong otrzyma  od polskiej delegacji haftowany jedwabiem na gazie m y skiej portret 

Lenina, kryszta  w futerale, okr t z bursztynu w gablocie, szkatu k  z bursztynu, tkanin  haftowa-
n  Anny ledziewskiej pt. Drzewko ycia, srebrn  kaset  z papierosami, haftowan  wst g , album 
z p ytami muzyki polskiej, oraz albumy Wielki Proletariat i Canaletto. Liu Szaoqi otrzyma  kryszta  
w futerale, haftowan  tkanin  pt. Kwiaty, srebrn  kaset  z papierosami, haftowan  wst g , album 
z p ytami muzyki polskiej, oraz albumy Wielki Proletariat i Canaletto. Zhou Enlai dosta  z kolei 
par  kryszta owych waz, tkanin  haftowan  pt. Bukiety, gobelin, szkatu k  z wypalanego drewna, 
haftowan  wst g , album z p ytami muzyki polskiej, oraz albumy Wielki Proletariat i Canaletto. Czu 
Teh (zapis w pinyinie nieznany) otrzyma  skórzany obrus, gobelin, zakopia sk  lask , drewnian , 
wypalan  szkatu k  z papierosami, haftowan  wst g , album z p ytami muzyki polskiej oraz albu-
my Wielki Proletariat i Canaletto. Do ka dego kompletu upominków do czono kopert  Boles awa 
Bieruta zaadresowan  po chi sku z kartami wizytowymi cz onków delegacji i wykazem podarków. 
Zob. AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Wykaz darów polskiej delegacji rz dowej dla 

kierownictwa Ch.R.L., k. 16–17.
83 Ibidem, Kronika podró y…, op. cit., k. 5.
84 Zapis nazwiska w prasie: „Wan Szo-teh”. 
85 Przyj cie u premiera Czou En-laia na cze  zagranicznych delegacji, „Trybuna Ludu” 1954, 

nr 276, 5.X.1954, s. 2.
86 Zapis w pinyinie nienany.
87 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 6.
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1954 r. delegacja zwiedzi a Nankin, tu by a goszczona przez miejscowe w adze par-
tyjne i pa stwowe. Redakcja wspomnia a jedynie, i  z o ono wie ce na grobie twórcy 
Kuomintangu Sun Yat-sena88 oraz pod pomnikiem na Wzgórzu Rewolucjonistów89. Polacy 
zostali przywitani na lotnisku przez przedstawicieli miejscowych w adz oraz organizacji 
robotniczych, kobiecych i m odzie owych, go cin  zapewnili im cz onkowie komitetu 
prowincjonalnego z Kiangsu. Po obiedzie delegaci udali si  do po o onego za miastem 
mauzoleum Sun Yat-sena, w którym Boles aw Bierut z o y  wieniec z bia o-czerwonych 
kwiatów z napisem „Wielkiemu bojownikowi o wolno  narodu chi skiego – Delegacja 
Rz dowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 4.X.1954 r.”. Nast pnie skierowano si  na 
wzgórze strace  rewolucjonistów Yu Hua Tai90 i równie  tam z o ono kwiaty. Delegaci 
odwiedzili te  dolin  rzeki Jangcy. Nast pnie poci giem, wspólnie z delegacj  NRD, udali 
si  do Szanghaju. Od egnaj cych ich przedstawicieli w adz chi skich otrzymali „pude ka 
z kamykami ze Wzgórza Rewolucjonistów”. Po dotarciu do celu go ci zakwaterowano 
w dawnej rezydencji Czang Kaj-Szeka 91.

O odbywaj cej si  we wtorek 5 pa dziernika wizycie w Szanghaju w prasie wspo-
mniano tylko tyle, e delegaci odwiedzili fabryk  w ókiennicz , fabryk  obrabiarek, 
Centralny Robotniczy Dom Kultury oraz uniwersytet, spotkali si  tak e z robotnikami 
i studentami92. Na podstawie zachowanych dokumentów natomiast wiadomo, e zwie-
dzono Pa stwow  Fabryk  Wyrobów Bawe nianych, przyfabryczne osiedle robotnicze, 
wzorcowy sklep Pa stwowego Towarzystwa Artyku ów Spo ywczych, Pa stwowy Dom 
Towarowy oraz robotniczy dom kultury, w którym wystawiono wyroby przemys u meta-
lowego oraz eksponaty obrazuj ce histori  tamtejszego ruchu robotniczego. Po obiedzie 
we Wschodniochi skim Biurze KC KPCh wizytuj cy obejrzeli Pa stwow  Fabryk  
Obrabiarek i Instytut Budownictwa93. Wieczorem, wspólnie z przedstawicielami NRD, 
delegacja wyjecha a poci giem do Hangzhou94. Podobnie jak poprzednio, witana by a 
przez przedstawicieli miejscowych w adz partyjnych. Go ci zakwaterowano w willi na 
brzegu jeziora Si-Wu95.

Jeszcze mniej szczegó ów przekazano na amach prasy o dwóch kolejnych dniach 
wizyty – 6 i 7 pa dziernika, podczas których delegaci zwiedzali miasto Hangzhou oraz 

88 Sun Yat-sen, w a ciwe Sun Wen (1866–1925), chi ski m  stanu, z wykszta cenia lekarz, na 
prze omie XIX i XX w. prowadzi  dzia alno  skierowan  przeciwko dynastii Qing, podró owa  po 
Japonii, Europie i Stanach Zjednoczonych, 1911–1912 tymczasowy prezydent Republiki Chi skiej, 
1912 za o yciel Kuomintangu, 1913–1916 w Japonii, od 1921 ponownie wybrany na prezydenta, 
nawi za  wspó prac  z ZSRR i KPCh, pochowany w okaza ym mauzoleum w Nankinie. Zob. Sun 

Yat–sen, w: Jan Wojnowski (red.), Wielka Encyklopedia PWN, t. XXVI, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 242. 

89 Delegacja PRL w Chinach zwiedzi a Nankin i Szanghaj, „Trybuna Ludu” 1954, nr 278, 
7.X.1954, s. 1.

90 Powsta y w 1950 r. blisko 55 hektarowy park pami ci i cmentarz zawieraj cy zbiorowe mogi y 
ok. 100 tys. chi skich rewolucjonistów – ofiar masowych egzekucji. Na jego terenie znajduje si  
monumentalny pomnik wyobra aj cy dziewi ciu przedstawicieli walcz cych w rewolucji warstw spo-
ecznych; http://www.tiwy.com/pais/china/2008/nanjing/yuhuatai–martyrs–park/eng.phtml [20.01.2016]. 

91 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 6.
92 Delegacja PRL w Chinach zwiedzi a Nankin i Szanghaj, „Trybuna Ludu” 1954, nr 278, 

7.X.1954, s. 1.
93 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 6.
94 W prasie nazwa zapisana jako „Hand ou”.
95 Nazwa jeziora zapisana jako „Sin Hu”. Zob. ibidem, k. 7.
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Anszan. Odno nie do drugiego miasta nie ma danych w dokumentach partyjnych. W rod  
6 pa dziernika delegacja zwiedzi a dawny klasztor buddyjski nad jeziorem Si-Wu96, mia a 
przy tym okazj  podziwia  „basen z otych rybek, pustelni  Lin Yin”97, oraz mauzoleum 
Yue Feia98. Obiad zorganizowano w willi nale cej do przewodnicz cego ChRL, po nim 
za  odby a si  „przeja d ka odziami na wysp  wiat a ksi ycowego trzech wie ”99. 
Wieczorem, wspólnie z przedstawicielami NRD, Polacy wyjechali poci giem do Nan-
kinu, a od egnaj cych ich Chi czyków – jak poda  korespondent – otrzymali pude -
ko miejscowej herbaty, tkany w jedwabiu widok jeziora Si-Wu oraz lask  spacerow . 
W czwartek 7 pa dziernika z Nankinu delegacja uda a si  samolotem nie do Anszanu 
jak wcze niej planowano, lecz do Shenyangu100, z mi dzyl dowaniem w Pekinie. Kore-
spondent PAP b dnie nadmieni , i  w Shenyangu znale li si  8 pa dziernika101. Nie 
poda  tak e adnych informacji na temat wizyty. W tym istotnym o rodku przemys o-
wym i jednym z najwi kszych wówczas miast Chin pó nocno-wschodnich go ci przyj to 
w hotelu „Mukden”, a nast pnie zorganizowano spacer po parku. W miejscowym teatrze 
przygotowano dla delegatów bli ej nieokre lon  sztuk  teatraln 102. B dnie umieszczona 
przez korespondenta PAP informacja na temat wizyty w Anszanie mia a miejsce dopiero 
w pi tek 8 pa dziernika, do miasta delegacja przyby a poci giem. Obejrzano wówczas 
miejscowy kombinat metalurgiczny, produkuj cy m.in. szyny kolejowe. Go cie otrzymali 
podarki w postaci „pami tkowych przekrojów szyn kolejowych”. Po obiedzie w dyrek-
torskiej sto ówce przedstawiciele PRL zwiedzili przyfabryczne sanatorium i szpital oraz 
osiedle robotnicze. Z Anszanu emisariusze kolej  pojechali ponownie do Shenyangu, gdzie 
odwiedzili Robotniczy Dom Kultury, w którym obejrzeli „nagrodzone owacj  na stoj co 
amatorskie przedstawienie kolejarzy mukde skich”103. Dwukrotny pobyt w tym samym 
mie cie móg  spowodowa  pomy k  we wzmiance prasowej. Brak praktycznie adnych 
szczegó ów z objazdu po Chinach móg  wynika  z faktu, i  delegacji nie towarzyszy  
odpowiedzialny za przekazywanie informacji przedstawiciel PAP. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez „Trybun  Ludu” w sobot  9 pa -
dziernika uczestnicy powrócili do Pekinu i odbyli szereg spotka  z w adzami ChRL. 
Korespondent nie przekaza  dok adniejszych danych na ten temat. Tego dnia delegacja 
zwiedzi a fabryk  „m otków pneumatycznych” oraz osiedle robotnicze104. W stolicy ChRL 

 96 Po o ony na terenie miasta zbiornik wodny na zachód od Hangzhou, nazwa w j zyku polskim: 
Jezioro Zachodnie. Zob. http://echiny.pl/kultura/jezioro–zachodnie/ [20.01.2016].

 97 Mowa o buddyjskiej wi tyni Schronienia Duszy (Lingyin Si) z IV w. Zob. http://en.lingyinsi.
org/history/ [20.01.2016].

 98 Mauzoleum chi skiego dowódcy wojskowego okresu walk dynastii Jin i Song, genera a 
z XII w., Yue Feia. S  tu elazne pos gi jego i jego ma onki. wi tyni  wybudowano w XIII w. 
Zob. http://www.orientalarchitecture.com/china/hangzhou/yuefei.php [20.01.2016].

 99 Najprawdopodobniej mowa o trzech kamiennych pagodach znajduj cych si  na jednej z trzech 
sztucznych wysp na Jeziorze Zachodnim. Noc  ich wn trze jest o wietlane wiecami, których wiat o, 
padaj c na powierzchni  wody, daje efekt podobny do odbicia Ksi yca, od którego wywodzi si  
ich nazwa. Po jeziorze p ywaj  tradycyjne odzie z wio larzami. Zob. ibidem. 

100 W prasie nazwa miasta podana jako „Mukden”. Jest to nazwa mand urska z okresu dynastii 
Qing.

101 Delegacja PRL w Chinach zwiedzi a Mukden, „Trybuna Ludu” 1954, nr 282, 11.X.1954, s. 1.
102 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 7–8.
103 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, ibidem, k. 8.
104 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Fabryka m otków pneumatycznych w Muk-

denie, k. 53.
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Boles aw Bierut oraz Stefan Ignar przyj li mera miasta i cz onka Biura Politycznego KPCh 
Pen D ena105, Jakub Berman za  spotka  si  z Ministrem Kultury ChRL oraz sekretarzem 
Komitetu O wiaty i Kultury. Stefan J drychowski natomiast dyskutowa  z ministrem 
i wiceministrem komunikacji. Wieczorem tego samego dnia odby o si  spotkanie z Mao 
Zedongiem, Liu Shaoqi oraz Zhou Enlaiem. Potem Bierut rozmawia  z pracownikami 
politycznymi ambasady PRL w Pekinie, z którymi wymieni  pami tkowe podarunki106.

Nast pnego dnia, w niedziel  10 pa dziernika, ostatniego dnia pobytu w Chinach, 
na lotnisku w Pekinie mia o miejsce po egnanie go ci w asy cie premiera Zhou Enlaia, 
wicepremiera Chen Yuna, ministrów i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Odegrano 
hymny narodowe Polski i ChRL, Boles aw Bierut wyg osi  przemówienie. Podzi kowa  
w nim za go cinno , z jak  zostali przyj ci, wyrazi  podziw dla zabytków i dzie  sztu-
ki107, spo ród których najwi kszy zachwyt wzbudzi y „twórcze osi gni cia ludu pracuj -
cego ostatniego pi ciolecia”, pochwali  pracowito  chi skich ch opów, zapa  m odzie y 
i inteligencji, którymi kierowa  Mao Zedong „niez omny zasadom marksizmu–leninizmu”. 
Podkre li  tak e, jak wa na by a dla niego przyja  polsko-chi ska i wspó praca kultu-
ralno-gospodarcza obu pa stw108. Aspekty polityczne i ekonomiczne znacz co rzutowa y 
na przebieg wizyty109. Przytoczone przez „Trybun  Ludu” streszczenie przemówienia 
by o bli sze orygina owi, ni  w wypadku poprzednich110. Delegacja odlecia a do U an 
Batoru w Mongolskiej Republice Ludowej111.

Tego samego dnia delegacja przyby a do Mongolii. Na lotnisku zostali przywitani 
przez premiera Jumd agijna Cedenbala, sekretarzy KC Mongolskiej Partii Ludowo-Rewo-
lucyjnej Daszijna Damby i Tsagaanlamyna Dugursuruna, wicepremiera S. Szirendyba oraz 
„przedstawicieli mas pracuj cych stolicy”112. Kompania reprezentacyjna chwil  potem 
zaprezentowa a bro , a Boles aw Bierut wyg osi  przemówienie, w którym przekaza  
pozdrowienia dla gospodarzy od narodu polskiego i yczenia dalszych sukcesów we 
wspó pracy ze Zwi zkiem Radzieckim113. Przewodnicz cy delegacji yczy  tak e „suk-
cesów i rozkwitu” zarówno rz dowi Mongolskiej Republiki Ludowej, jak i narodowi 
oraz tamtejszej klasie robotniczej114. Redaguj cy „Trybun  Ludu” nie wspomnieli jednak 
o fakcie, i  wizyta nie by a wcze niej planowana115, za  powitalne s owa Bieruta na lot-

105 Zapis w pinyinie nieznany.
106 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 8–9.
107 Dla Bieruta nie by  to pierwszy kontakt ze sztuk  chi sk , w 1949 r. otrzyma  w prezen-

cie zrabowany z muzeum, pos g Buddy wykonany z poz acanego br zu, obecnie przechowywany 
w Muzeum Niepodleg o ci w Warszawie. Zob. M. Ka uski, op. cit., s. 194. 

108 Polska delegacja rz dowa opu ci a Chiny, „Trybuna Ludu” 1954, nr 283, 12.X.1954, s. 1.
109 Bezpo rednie rozmowy na najwy szym szczeblu mia y przyspieszy  wzajemn  wspó prac , 

eliminuj c ogólnikowo  wynikaj c  ze s abych pocz tkowo relacji dyplomatycznych. Zob. J. Rowi -
ski, op. cit., s. 24.

110 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Przemówienie wyg oszone przez Przewodni-

cz cego Delegacji Rz dowej PRL I Sekretarza KC PZPR Boles awa Bieruta na lotnisku w Pekinie 

w dniu 10.X.1954, k. 54–55.
111 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 9–10.
112 Przybycie delegacji polskiej do stolicy Mongolii, „Trybuna Ludu” 1954, nr 283, 12.X.1954, s. 1.
113 Delegacja polska w stolicy Mongolii, „Trybuna Ludu” 1954, nr 284, 13.X.1954, s. 1.
114 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Przemówienie wyg oszone przez Przewodni-

cz cego Delegacji Rz dowej PRL I Sekretarza KC PZPR Boles awa Bieruta na lotnisku U an-Bator 

w dniu 10.X.1954, k. 58.
115 Pierwotnie polska delegacja mia a przyby  do stolicy Mongolii zanim dotar a do Chin. 
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nisku mia y charakter zaimprowizowany116. Go cie z Polski zostali zaproszeni do z o enia 
wie ca w mauzoleum mongolskich dowódców wojskowych117, Dandiny Suche Batora118 
i Chorlogijna Czojbalsana119. Wi zanka z o ona z bia o-czerwonych kwiatów zosta a 
opatrzona napisem „Wielkim przywódcom bratniego narodu mongolskiego – Delegacja 
Rz dowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. U an Bator, 10.X.1954 r.”, o czym jednak 
redakcja dziennika KC nie poinformowa a swych czytelników120. Przedstawiciele Polski 
odwiedzili kilka instytucji kulturalnych, których nie wymieniono jednak z nazwy121 i spo-
tkali si  z premierem Cedenbalem122. Wieczorem go cie wys uchali przygotowanego dla 
nich koncertu, po którym odby a si  uroczysta kolacja, o czym równie  nie wspomniano 
na amach „Trybuny Ludu”123.

W poniedzia ek 11 pa dziernika, jak pisa a „Trybuna Ludu”, delegacja opu ci a U an 
Bator, udaj c si  w drog  powrotn 124. Nie poinformowano jednak czytelników o szcze-
gó ach powrotu. Samolot skierowa  si  do Irkucka, nast pnie do Nowosybirska. W czasie 
postojów, podobnie jak w drodze do Chin, spo ywano posi ki w towarzystwie przedsta-
wicieli miejscowych w adz i ich rodzin. Nast pnego dnia, we wtorek 12 pa dziernika 
delegacja wylecia a z Nowosybirska do Swierd owska, nast pnie do Moskwy, gdzie zatrzy-
ma a si  na nocleg w towarzystwie przedstawicieli KC KPZR. W rod  13 pa dziernika 
delegacja uda a si  z Moskwy w drog  powrotn  do Warszawy125. W dniu 13 pa dzier-
niku na lotnisku Ok cie odby o si  powitanie przyby ych, w którym udzia  brali m.in. 
cz onkowie Biura Politycznego KC PZPR, Rady Pa stwa, Rz du PRL, wojska polskiego 
oraz ambasady ChRL w Polsce126. Po odegraniu hymnu narodowego Boles aw Bierut 
wyg osi  przemówienie, w którym w imieniu Chi czyków pozdrowi  polski lud pracuj cy, 
zapewni  o nierozerwalnej przyja ni obu narodów, g boko pochwali  tak e naród chi ski 
„kipi cy prac  twórcz ”, o czym przekonali si , zwiedzaj c „wielkie miasta i osiedla 
robotnicze”. Nie mog o równie  zabrakn  g bokiego powi zania pa stwa z „twierdz  
pokoju, post pu i socjalizmu – Zwi zku Radzieckiego”127. I Sekretarz KC podkre li , e 

116 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 9–10.
117 Delegacja polska w stolicy Mongolii, „Trybuna Ludu” 1954, nr 284, 13.X.1954, s. 1.
118 Dandiny Suche Bator (1893–1923), mongolski dzia acz rewolucyjny, jeden z za o ycieli Mon-

golskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej, jeden z g ównych organizatorów i naczelny dowódca mon-
golskiej armii ludowej, przyczyni  si  do wyparcia wojsk chi skich z regionu Kiachty, od 1921 r. 
minister wojny w rz dzie ludowym. Zob. Suche Bator Dandiny, w: Jan Wojnowski (red.), Wielka 

Encyklopedia PWN, t. XXVI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa s. 199. 
119 Chorlogijn Czojbalsan (1895–1952), mongolski dzia acz komunistyczny, od 1939 premier, 

odpowiedzialny za krwawe represje lat 30. skierowane przeciwko arystokracji i lamom. Zob. Czojbal-

san Chorlogijn, w: Jan Wojnowski (red.), Wielka Encyklopedia PWN, t. VI, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 421. 

120 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 9–10.
121 Delegacja zwiedzi a miasto, w tym gmach rz du, Muzeum Krajoznawcze oraz Muzeum Suche 

Batora i Czojbalsana. Zob. ibidem.
122 Delegacja polska w stolicy Mongolii, „Trybuna Ludu” 1954, nr 284, 13.X.1954, s. 1.
123 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 10.
124 Delegacja polska w stolicy Mongolii, „Trybuna Ludu” nr 284, 13.X.1954, s. 1.
125 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Kronika podró y…, op. cit., k. 10–11.
126 Delegacja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powróci a z Chin, „Trybuna Ludu” 1954, nr 286, 

16.X.1954, s. 1.
127 Przemówienie Towarzysza Boles awa Bieruta, „Trybuna Ludu” nr 286, 16.X.1954, s. 1.
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zwyci stwo rewolucji w Chinach, by o „historycznym zwyci stwem narodu stanowi cego 
1/4 ludno ci ca ego ziemskiego globu”128.

W podsumowaniu dwutygodniowej wizyty, którego jednak prasa nie cytowa a, Bole-
s aw Bierut przedstawi  osi gni cia wyjazdu. Celem delegacji mia o by  wed ug niego 
przekazanie „braterskich uczu  naszego narodu, narodowi chi skiemu”. W swym referacie 
Bierut okre li  Chiny jako „wielki, pi kny i pot ny kraj kipi cy twórcz  prac ”, ludno  
chi sk  za  jako t , która „na ka dym kroku udowadnia a sw  pracowito  i entuzjazm 
twórczy”, a tak e okazywa a szacunek wobec narodu polskiego. Obserwowane obchody 
by y zdaniem Bieruta „demonstracj  si y, zwarto ci narodu chi skiego”, a zarazem mani-
festacj  „niez omnej solidarno ci i zwarto ci ca ego obozu pokoju, skupionego wokó  nie-
zwyci onej twierdzy pokoju, post pu i socjalizmu – wielkiego Zwi zku Radzieckiego”129. 
Szczegó y z pobytu dzia aczy oraz ich wra enia cieszy y si  du ym zainteresowaniem 
w ród aktywu partyjnego, w zwi zku z czym 20 pa dziernika zorganizowano spotkanie 
z wys annikami, jednak jego szczegó y nie zosta y podane do publicznej wiadomo ci130.

W trakcie wizyty Bierut dwukrotnie rozmawia  z Mao Zedongiem, przywódcy mieli 
odnosi  si  do siebie z du ym uznaniem131. Powrót delegacji nie oznacza  jednak ko ca 
relacji mi dzy krajami w tym roku. W dniach 20–21 pa dziernika 1954 r. w Warszawie 
przebywa a chi ska delegacja rz dowa, na czele z wicepremierem i marsza kiem Chen 
Yi132. Wizyta delegacji zapocz tkowa a powa ne o ywienie relacji gospodarczych, han-
dlowych i naukowych. 15 pa dziernika 1954 r. utworzono konsulat PRL w Szanghaju, 
1 stycznia 1955 r. za  konsulat generalny w Kantonie133. Faktyczne funkcjonowanie 
rozpocz y one w maju i czerwcu 1955 r.134. W 1954 r. dosz o równie  do podpisania 
pierwszej mi dzynarodowej umowy naukowo-technologicznej mi dzy Polsk  a Chinami, 
w Warszawie utworzono tak e biuro Centralnej Agencji Prasowej Sinhua. Zapad a równie  
decyzja o budowie nowego okaza ego gmachu Ambasady ChRL w Warszawie135. Ponadto 
na Uniwersytecie w Pekinie utworzona zosta a katedra j zyka polskiego136.

Wizyta delegacji partyjno-rz dowej w Chinach w 1954 r. wpisywa a si  w scena-
riusz ówczesnych oficjalnych wyjazdów zagranicznych, mia a niebagatelny wp yw na 
budow  powojennych stosunków dyplomatycznych mi dzy Polsk  Ludow  i Chi sk  
Republik  Ludow . Nale y jednak pami ta , e jej zorganizowanie nie by oby mo liwe 
bez zmiany polityki kierownictwa KPZR wobec Chin, wywo anej mierci  Józefa Stalina 
w marcu 1953 r. oraz ust pstwami Zwi zku Radzieckiego wobec ChRL wynikaj cymi 
z obaw o destabilizacj  równowagi w bloku wschodnim. Nacisk na spotkania z robot-
nikami i ch opami, odwiedzanie zak adów przemys owych i miejsc pami ci zwi zanych 

128 AAN, Archiwum Boles awa Bieruta, 254/IV–25, Przemówienie wyg oszone przez Przewodni-

cz cego Delegacji Rz dowej PRL I Sekretarza KC PZPR Boles awa Bieruta na lotnisku w Warszawie 

w dniu 13.X.1954, k. 59–61.
129 Ibidem, k. 60.
130 Cz onkowie delegacji zostali wr cz napadni ci przez dnych informacji kolegów partyjnych. 

Zob. C. Koz owski, op. cit., s. 152. 
131 J. Tebinka, op. cit., s. 54.
132 Mia a ona charakter rewizyty. Zob. J. Rowi ski, op. cit., s. 24.
133 W.J. Dziak, op. cit., s. 101.
134 J. Rowi ski, op. cit., s. 20–21.
135 W.J. Dziak, op. cit., s. 101–102. Zob. tak e: M. Burdelski, op. cit., s. 215.
136 Leszek Cyrzyk, Polsko-chi skie kontakty w ci gu dziejów, „Przegl d Orientalistyczny” 1989, 

t. 37, nr 1/2, s. 12. 
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z ruchem komunistycznym oraz uroczysto ci wzorowane na obchodach rocznicowych 
w Zwi zku Radzieckim potwierdzaj  tak e propagandowy cel podró y. Zakulisowe roz-
mowy, o których prasa nie wspomina a lub czyni a to w sposób pozbawiony szczegó ów 
i uniemo liwiaj cy wyci gni cie g bszych wniosków, mia y zapocz tkowa  wzajemne 
stosunki gospodarcze mi dzy krajami oraz rozwin  trwaj c  ju  od kilku lat wspó prac  
polityczn  i dyplomatyczn 137. Warto nadmieni , e cel ten zosta  w znacznym stopniu 
osi gni ty, o czym wiadczy  mo e rozbudowa polskich placówek dyplomatycznych 
w Chinach i chi skich w Polsce, nasilenie kontaktów mi dzy pa stwami, w szczególno ci 
na polu gospodarczym, ale tak e naukowym czy kulturalnym. Istotne mia o by  równie  
usprawnienie wymiany informacji przez agencje prasowe.

Bardzo ograniczone i w wi kszo ci wypadków lakoniczne opisy spotka  ze zwyk y-
mi lud mi w prasowych doniesieniach by y przeplatane relacjami z wystawnych przy-
j  organizowanych przez najwy sze w adze partyjne dla go ci z pa stw demokracji 
ludowej. Skupienie si  na opisie osi gni  Chi skiej Republiki Ludowej ograniczy o 
niemal zupe nie wzmianki o wielowiekowej kulturze i zabytkach Chin, które przegra y 
w starciu z charakterystyk  wytworów r k klasy robotniczej. Nie wspomniano tak e 
o towarzysz cym wizytom w Chinach i Mongolii pobytom politycznym w Moskwie, 
brak tych informacji mia  podkre li  rzekom  samodzielno  w adz w Polsce. Korespon-
dent PAP przekazuj cy informacje redakcji „Trybuny Ludu”, ze wzgl du na ograniczo-
ne rodki techniczne, nie przedstawia  szczegó ów wizyty, a wzmianki prasowe, cho  
pokazywa y t o zdarze , nie oddawa y pe nego ich obrazu. Niemniej jednak skupienie 
si  na propagandowym kontek cie wizyty wp yn o na przedstawienie wyjazdu g ów-
nie w duchu typowo socjalistycznej retoryki, nakazuj cej rozbudow  opisów spotka  
z ludno ci  robotniczo-ch opsk , odwiedzin w zak adach produkcyjnych, podkre lania 
znaczenia sojuszu ze Zwi zkiem Radzieckim i znaczenia bloku wschodniego w wiecie, 
przy jednoczesnym pomini ciu informacji o wystawno ci spotka  na najwy szym szcze-
blu i mniej oficjalnych bankietów oraz drogich prezentów. Mo na tak e zauwa y , e 
praktycznie adnego odzwierciedlenia w prasie nie znalaz y kulturowe czy historyczne 
warto ci odwiedzanego pa stwa. 
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