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Wprowadzenie

Ruch młododemokratyczny stanowił jedną z formacji ideowo-po- 
litycznych młodzieży polskiej w XX w. Całkowicie wykształcił się 
w okresie istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przyjmu
jąc zinstytucjonalizowaną formułę czterech związków młodzieży: 
Związku Młodzieży Demokratycznej (1945-1948), Związku Młodych 
Demokratów (1956-1957), kolejnego Związku Młodzieży Demokra
tycznej (1981-1982, 1989) oraz Unii Młodzieży Demokratycznej 
(1989-1991). 

Ideowych początków ruchu młododemokratycznego należy upa
trywać w ideologiczno-programowych enuncjacjach Związku Walki 
Czynnej, stanowiących następnie inspirację dla działalności i zajmo
wania politycznego stanowiska przez funkcjonujące już w wolnej 
Polsce organizacje młodzieżowe: Związek Polskiej Młodzieży De
mokratycznej oraz Akademicki Związek Pracy dla Państwa - Legion 
Młodych. Kształtująca się wspólna macierz wartości, zapatrywań 
oraz postaw, łącząca m. in. środowiska tzw. lewicy legionowej - ży
wioły demokratyczne oraz lewicowe różnej proweniencji (w tym ko
munistycznej) - właściwa była także innym jednostkom, powstają
cym najpierw przy Klubach Demokratycznych, a potem działającym 
w ramach wyłonionego w 1939 r. Stronnictwa Demokratycznego 
(SD), a mianowicie Sekcjom Młodych SD. Wybuch 11 wojny świa
towej zdezintegrował intensywne prace organizatorskie zarówno 
SD, jak i Sekcji Młodych. Stronnictwo działało nadal, ale w ramach 
dwóch odłamów, tzn. Stronnictwa Polskiej Demokracji i Zjednocze
nia Demokratycznego. Przy pierwszym z nich zawiązał się ciążący 
zdecydowanie ku radykalnej społecznie lewicy Ruch Młodej Demo
kracji, którego działacze współtworzyli w 1945 r. pierwsze wcielenie 
Związku Młodzieży Demokratycznej. 
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Charakterystyczne dla zinstytucjonalizowanych formuł ruchu 
młododemokratycznego działających w czasach PRL było, mające 
swój pierwowzór jeszcze przed wrześniem 1939 r., wielopłaszczy
znowe powiązanie ze Stronnictwem Demokratycznym. Obejmowało 
ono zarówno kwestie ideowe, jak i programowe oraz organizacyjno- 
-statutowe i personalne. SD współtworzyło nowy system tzw. władzy 
ludowej, konstytuując najpierw Blok Demokratyczny, a potem - we
spół z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą (PZPR) i Zjednoczonym 
Stronnictwem Ludowym (ZSL) - tzw. trójpartyjny sojusz. Nie byłoby 
w tym nic zadziwiającego, gdyby nie fakt, że badacze dziejów orga
nizacji politycznych młodzieży polskiej we wnioskach płynących ze 
swoich dociekań zwracają uwagę na antysystemowe wątki w dzia
łalności związków młodzieży współpracujących z SD. Publikujący 
w czasach PRL Bogdan Hillebrandt w jednej ze swych najważniej
szych książek jednoznacznie zakwalifikował funkcjonujący w czasie 
październikowego przełomu Związek Młodych Demokratów (ZMD) 
jako organizację opozycyjną1. Bogusław Mazur w swojej powstałej 
w 1986 r. pracy sformułował podobnie jednoznaczne założenie, z tym 
że w ZMD widział dodatkowo protoplastę i pierwsze ogniwo formu
jącej się powojennej, antykomunistycznej opozycji2. Marek Wierzbic
ki, publikujący już współcześnie badacz, charakteryzując ZMD z po
czątku lat 80., nazwał ją legalną, ale mocno niepokorną organizacją3. 

1 Bogdan Hillebrandt pisał w wydanej w 1982 r. rozprawie m.in.: „Cofnięcie 
przez SD poparcia dla Związku Młodych Demokratów wypływało z niebezpiecznej 
ewolucji organizacji na pozycje legalnej opozycji politycznej. Działacze ZMD zaczęli 
wysuwać hasła i postulaty ujawniające ich negatywne stanowisko wobec niektórych 
rozwiązań politycznych i społecznych, proponowanych przez PZPR i popieranych 
przez SD”. B. Hillebrandt, Ruch młodzieżowy w Polsce. Zarys historii postępowego 
nurtu, Warszawa 1982, s. 302.

2 B. M a z u r, Ruch Wolnych Demokratów. Geneza, program i działalność w oświe
tleniu źródłowym (1956-1981), Opole 1986.

3 M. Wierzbicki, Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku 
PRL 1980-1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Lublin-Warszawa 2013, s. 67.

Wskazana koincydencja, polegająca na aktywności zorganizo
wanej młodzieży, powiązanej ze współtworzącym system władzy 
Stronnictwem Demokratycznym, oraz jej często nonkonformistycz- 
na postawa wobec tegoż niedemokratycznego systemu politycznego, 
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była podstawową przesłanką do podjęcia badań, w wyniku których 
powstała niniejsza dysertacja.

Osią wysiłku badawczego w tym przypadku jest bilateralna rela
cja pomiędzy: a) organizacją polityczną młodzieży jako usytuowaną 
w konkretnym czasie emanacją ruchu młododemokratycznego oraz
b) niedemokratycznym systemem politycznym o cechach totalitar
nych. Rozważania będą zatem koncentrować się na różnych aspek
tach działalności wymienionych na wstępie czterech organizacji4, przy 
przyjęciu fundamentalnego założenia badawczego, iż ze względu na 
różnoaspektowe powiązania z systemem ruch młododemokratyczny 
z natury rzeczy system ów wspierał, natomiast powodowany głów
nymi prezentowanymi przez siebie wartościami oraz świadomością 
kontynuacji określonej tradycji przedwojennego sortu równocześnie 
kontestował niedemokratyczny system polityczny PRL. Tak więc sy
tuował się on niejako pośrodku dwóch przeciwieństw, innymi słowy 
- balansował pomiędzy negacją komunizmu a jego afirmacją.

4 W tym miejscu należy zaznaczyć, że powiązane w różnym stopniu i różnym 
zakresie z ruchem młododemokratycznym wspominane w tej pracy Koła Młodych 
SD (1957-1965) oraz Koła i Środowiskowe Komitety Młodych Demokratów z lat 80. 
nie stanowiły zinstytucjonalizowanej części ruchu młododemokratycznego. Były 
one z definicji integralną, statutową częścią partii politycznej - Stronnictwa Demo
kratycznego. Ich losy, rola oraz wpływ na stosunki polityczne wymagają osobnych 
badań.

s Do takowych zalicza on: celowość spajającą daną grupę i wpływającą na jej 
tożsamość; dynamikę wywodzącą się z działań podejmowanych przez wzgląd na 

Organizacje młododemokratyczne były częścią międzypokole
niowego ruchu społecznego o szczególnych cechach. Ta wyjątkowość 
wynikała ze specyficznego obszaru jego działań, czyli sfery stosunków 
politycznych. Przyjmując charakterystyczną dla nauk społecznych 
XIX i XX w. konwencję ujmowania polityki i polityczności jako obiek
tywnego zjawiska związanego z występowaniem realnych sprzecz
ności społecznych, ruch młododemokratyczny należałoby traktować 
jako jeden z grupowych podmiotów różniących się od innych więk
szymi możliwościami skutecznego osiągania własnych celów. Ta wy
jątkowa, polityczna odmiana ruchu społecznego wedle Zbigniewa 
Kantyki, dostrzegającego wspomnianą zależność, powinna podlegać 
kategoryzacji ujmującej właściwości ruchów społecznych5.
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Podobne stanowisko prezentuje znany francuski socjolog Alain 
Touraine, rozpatrujący kwestię ruchów społecznych pojmowanych 
jako pierwotna forma zachowań zbiorowych, w rezultacie których 
wtórnie kształtowane są ich formy organizacyjne oraz zasady funk
cjonowania. Określa on ruchy polityczne jako swoistą, wynikającą 
z obiektywnych konfliktów formę działań nakierowaną na zmianę 
zasad funkcjonowania społeczeństwa czy wprowadzanie nowego po
rządku6. Niemniej jednak ta zawężona formuła ruchu społecznego, 
jako integrującego i realizującego się społecznie, wcielającego w ży
cie wartości wyznawane przez daną grupę i objawiającego się głów
nie przez protest, zawiera w sobie własne przeciwieństwo. Jest nim 
konsens społeczny oraz generowanie obrazu społeczeństwa o dużym 
stopniu integracji. Jeżeli ruch „staje się Państwem”, a wedle Touraine’a 
jest to nieuniknione, wówczas dotychczasowe zasady przybiera
ją formę strategii politycznych i regulacji instytucjonalnych, a do
tąd niepokorna ideologia przeradza się w afirmację zasad aktora. 
W efekcie pozytywność władzy wypiera dialektykę konfliktu. Mimo 
to sam ruch społeczny (polityczny), póki nie przerodzi się w swoją 
antytezę, sytuuje się pomiędzy porządkiem konstytuowanym przez 
władzę (klasę dominującą) a terrorem, czyli momentem, w którym 
siła rewolucyjna staje się władzą, wprowadzając dyktaturę realizują
cą transformację oraz sprzeciwiając się konfliktom społecznym7.

określone cele; masowość wykraczającą poza wąskie elity i grupy interesu; prze
strzeń opartą o masowość, czyniącą z ruchu coś więcej niż byt lokalny; spontanicz
ność wynikającą ze swobody zrzeszania się i podejmowania działań; identyfikację 
(więź) tworzącą się poprzez podmiotowość ruchu, uświadomioną i akceptowaną 
przez jego członków; trwałość emanującą względną systematyką oddziaływania na 
stosunki społeczne przy użyciu dostępnych środków. Por. Z. Kantyka, Ruchy spo
łeczne jako podmioty polityki, [w:] Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycz
nych, red. S. Wróbel, Toruń2011, s. 12-14.

6 A.Touraine, Samotworzenie się społeczeństwa, tłum. A.Karpowicz, Kraków 
2010, s. 295, Współczesne Teorie Socjologiczne, 1.13; tamże, Wprowadzenie do analizy 
ruchów społecznych, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii 
polityki, 1.1, wybór i oprać. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 214-215.

7 Tamże, Samotworzenie się społeczeństwa..., s. 365-367.

Doug McAdam, rozważając uwikłanie ruchów społecznych w se
kwencję tzw. procesu politycznego i proponując w efekcie pewien 
jego syntetyczny model, zakłada, że ruch społeczny to fenomen po
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lityczny, podlegający regułom pewnej ciągłości, mający swój począ
tek i koniec, pojawiający się w momencie zaistnienia określonych 
okoliczności. Do takowych zalicza: otwieranie się możliwości po
litycznych, siłę już istniejących struktur organizacyjnych, podobną 
percepcję problemów w środowiskach postulujących zmiany oraz 
pojawiające się z czasem reakcje aktorów społecznych i politycznych 
na powstanie i rozwój ruchu8.

8 D. Mc Adam, Model procesu politycznego, [w:] Dynamika życia społecznego. 
Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. H. Mooney, War
szawa 2008, s. 19, 38-39. McAdam nie uznaje za ruch polityczny bytu, który funk
cjonuje jako „seria odrębnych stadiów rozwoju”. Słuszność tego podejścia wydaje 
się wątpliwa, ponieważ główne generujące powstanie ruchu zjawisko, tj. zaistnienie 
przesłanek, w wyniku których kształtuje się sprzeciw (protest), ma m.in. wymiar 
aksjologiczny, mający zrodzić pewną ideologię i program. Osobne stadia rozwoju, 
w ramach których podmiot odwołuje się do wspólnej podstawy (ideologia, program, 
tradycja), mogą być zatem rozpatrywane w kategoriach ruchu politycznego. Obok 
ruchu młododemokratycznego da się wymienić tu w rodzimym przypadku także 
ruchy endecki (neoendecki) oraz piłsudczykowski (neopiłsudczykowski).

’ G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społe
czeństw, Warszawa 1993, s. 5-8.

Z kolei Grażyna Ulicka wskazuje na duży poziom komplikacji 
w pojmowaniu natury ruchów społecznych przez naukę i przywołuje 
dwa dominujące w badaniach podejścia: rozumienie ruchu społecz
nego jako grupy o szczególnych cechach (ujęcie wąskie) oraz ujmowa
nie go w kategoriach procesu powodującego zmiany w myśleniu, po
stawach czy rozwiązaniach instytucjonalnych (ujęcie szerokie). W jej 
mniemaniu zjawisko ruchu społecznego w ramach szerszego ujęcia 
występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z sekwencyjnością, a nie 
jednorazowością pewnych działań. Dodaje do tego inne cechy, jak: 
sposób formułowania celów, ujętych w programy pozytywne i ne
gatywne; racjonalność działań, polegającą na możności osiągnięcia 
celu poprzez aplikację zespołu posiadanych środków; żywiołowość. 
Ta ostatnia cecha powinna nieść ze sobą przynajmniej jedno z czte
rech zjawisk, do których należy zaliczyć niepodleganie kontroli i pla
nowaniu, autonomiczność w stosunku do ośrodków decyzyjnych lub 
wchodzenie w konflikt z tymi ośrodkami, pojawienie się na skutek 
procesów żywiołowych, z inicjatywy oddolnej oraz samookreślenie 
się zarówno pod względem organizacyjnym, jak i programowym9.
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Problematyka ruchów społecznych politycznych jest więc bar
dzo rozległa i wielopoziomowa10. Przywołane ujęcia wpisują się jed
nakże, choć w różnym stopniu, w pewien kanon pojmowania wyżej 
wymienionych bytów społecznych i znajdują zastosowanie w rozpa
trywaniu trzech wcieleń ZMD oraz Unii Młodzieży Demokratycznej 
w kategoriach ruchu politycznego. Podstawowe przesłanki dla takie
go założenia wydają się spełnione. Zaliczyć do nich należy:

10 Bert Klandermans oraz Sidney Tarrow podnoszą m.in. kwestię różnicy w uję
ciach europejskim i amerykańskim. W Europie geneza ruchów społecznych upatry
wana była w sprzeczności interesów danych grup, za Atlantykiem zaś - w alienacji 
społecznej. Jedni autorzy podkreślali rolę czynników politycznych, inni kulturo
wych, a jeszcze inni warunki procesu formowania się nowych tożsamości klasowych. 
Por. B. Klandermans, S. Tarrow, Mobilizacja w ruchach społecznych. O syntezie 
koncepcji europejskich i amerykańskich, [w:] Dynamika życia społecznego..., s. 65.

a) nakierowanie na zmianę wynikającą z kontestacji obiektywnych 
warunków w systemie społeczno-politycznym,

b) wytworzenie uświadamianej i podzielanej wspólnoty poglądów 
i postaw, które niezależnie od ciągłości czy periodyzacji procesu 
politycznego stanowią główną oś integrującą ruch,

c) autonomię organizacyjną i programową,
d) działanie przynajmniej po części motywowane oddolnie, wyzwa

lające różne reakcje ze strony podmiotów decyzyjnych (ośrodki 
władzy) i systemowych (podmioty działające w ramach tego same
go systemu, np. inne ruchy społeczne, partie polityczne, związki 
zawodowe czy organizacje społeczne).
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto zbieżną z powyż

szymi ustaleniami, ale uproszczoną definicję, wedle której ruch po
lityczny stanowi mozaikę grup nacisku działających w tym samym 
albo różnym, nieraz odległym od siebie, czasie, połączonych wspól
nymi wartościami, światopoglądem, więziami personalnymi i pro
gramem politycznym, inspirującymi do podjęcia określonych działań 
w kierunku realizacji konkretnego celu. Choć uważa się, że mogące 
tworzyć ruch dane grupy nacisku dążą nie do zdobycia i sprawowa
nia władzy, ale do wywierania wpływu z zewnątrz, to nie jest wyklu
czone przyjmowanie przez nie programu politycznego czy zajmowa
nie określonego ideologicznego stanowiska. Ruch polityczny, mimo 
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że wyraźnie różni się od partii politycznej, m.in. możnością istnienia 
bez potrzeby formalnej organizacji czy przyjmowania ściśle określo
nej strategii, nakierowany jest wyraźnie na działalność w sferze poli
tyki, mogąc tym samym przyjmować formuły zinstytucjonalizowane 
i poszukiwać ścieżek wpływu na ośrodki decyzji politycznej11.

11 Por. A. Heywood, Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, 
postaci, tłum. P. Kornobis, K. Wolański, Warszawa 2008, s. 190, 218, Klucz 
do...; tenże, Politologia, tłum. B. Maliszewska [et al.J, Warszawa 2006, s. 352; 
R. Scruton, Słownik myśli politycznej, tłum. T. B i e r o ń, Poznań 2002, s. 3 5 3.

12 Sensowność takiego rozwiązania w sposób bardzo klarowny uzasadnia Klaus 
von Beyme, który konstatuje m.in.: „Skoro (...) niemała część źródeł politologii to 
źródła historyczne, archiwizowane i przetwarzane przy użyciu narzędzi historycz
nych, to i linia podziału nie może być wyrazista. Nauka o polityce tylko tam oddziela 
się od historii, gdzie sama metodycznie tworzy swoje źródła (na przykład dzięki wy
wiadom). Skoro powszechnie już uznano prawo behawioralizmu do istnienia i nie 
rnusiał już godności swojej bronić poprzez pryncypialne odrzucanie historii, dzisiaj 
politolodzy mogą już swobodnie przyznawać, iż zdani są na badania historyczne i to 
nie w tym sensie, w jakim wszystkie nauki zdane są na inne jako dyscypliny pomoc
nicze. Dokonywane w wymiarze czasowym analizy diachroniczne, które nie mają do 
dyspozycji danych przysposobionych zgodnie ze współczesnymi metodami, muszą 
sięgać po metody historyczne”. K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, tłum.
J. Ło z i ń s k i, Warszawa 2005, s. 82, Humanistyka Europejska.

13 Por. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995, s. 79. 
Autor opracowania jako podstawowe elementy tej metody wymienia: badanie ge
nezy zjawisk politycznych, traktowanie łącznie ich aspektów strukturalnych, funk
cjonalnych i genetycznych, prowadzenie studiów biograficznych, stosowanie ujęć 
wycinkowych, gromadzenie obszernego materiału empirycznego jako podstawy do 
formułowania praw naukowych.

14 Autor podziela postulat badawczy wyartykułowany przez Ewę Domańską 
i zastosowany w badaniach przez Marka Wierzbickiego, wedle którego badania pod
stawowe powinny podlegać tzw. metodologii praktycznej, polegającej na pogłębio
nym studium określonych przypadków oraz ich analizie i uogólnieniu w kontekście 
porównawczym. Takie podejście E. Domańska nawała „wertykalno-horyzontalnym”. 
Zbieżne jest to z zastosowanym w nauce zarządzania modelem Roberta E. Quinna 
i Kima Camerona, ujmującym cykle życia organizacji. Szerzej patrz: R. E. Quinn,
K. C a m e r o n, Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness. Some pre
liminaryevidence, „Management Science” 1983, Vol. 29, No. 1, s. 33-51.

Praca niniejsza pisana jest w ramach podejścia historycznego12 
w politologii. Za główną obrano metodę historyczno-genetyczną13. 
Uwzględniając bazę źródłową składającą się z archiwaliów, donie
sień prasowych, wspomnień oraz opracowań naukowych, można 
było przyjrzeć się niejako od podstaw14 konkretnej emanacji ruchu 
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młododemokratycznego, biorąc pod uwagę przyczyny powstania da
nej organizacji, jej program i strukturę organizacyjną, cele i metody 
oraz interaktywną relację ze społeczno-politycznym środowiskiem 
działania. Zatem dzięki skomponowaniu właściwego ciągu przyczy
nowo-skutkowego zdołano objaśnić schemat procesu politycznego, 
którego zbiorowym podmiotem były organizacje młododemokra- 
tyczne. Tym samym uwzględniono dyrektywę genetycznego tłuma
czenia złożoności realiów polityki w obecnej dobie15.

ls E. P o n c z e k, Wyjaśnianie genetyczne a ahistoryzm w badaniach politologicz
nych, [w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, red. A. J. C h o - 
dubski, M. ]. Malinowski, Gdańsk2006, s. 88.

16 Przy tym należy pamiętać, że jedną z właściwości totalitaryzmu było rozdzie
lenie sfery tzw. ducha prawa od jego litery, czyli wprowadzenie różnicy pomiędzy 
stroną formalną a merytoryczną (materialną). Obiektywnie występował bowiem 
nacisk na tworzenie prawa li tylko w sensie formalnym, mającym spełniać rolę fa
sadową, a nie merytorycznym, gdyż zasadnicza decyzja polityczna przynależała su- 
werenowi, czyli partii rządzącej. Stąd w procesie badawczym występuje konieczność 
pierwszorzędnego określania zakresu i treści właściwej decyzji politycznej, a dopie
ro w następnej kolejności poszukiwania związanej z ową decyzją sankcji prawnej. 
W związku z tym interpretacja źródeł zawierających normy prawne ma siłą rzeczy 
ograniczony, a przez to szczególny charakter. Należy z całą pewnością stosować wo
bec nich analizę krytyczną.

17 Por. K. K a m i ń s k a, Dobór elementów podlegających analizie systemowej jako 
problem badawczy, [w:] Problemy badawcze i metodologiczne..., s. 106-107. Autorka 

W pracy wykorzystano też analizę instytucjonalno-prawną, pole
gającą na interpretacji aktów prawnych odnoszących się do formal
nego usytuowania i pozycji organizacji młodzieżowych w systemie 
realnego socjalizmu. Metoda ta okazała się także niezwykle przydatna 
przy rozpatrywaniu wieloaspektowości norm prawnych generowa
nych przez system totalitarny. Pozwoliło to na sformułowanie uogól
nień odnośnie do relacji pomiędzy pożądanym stanem prawnym 
(formalnym) a jego odpowiednikiem w realności politycznej16.

Praktyczne zastosowanie znalazła także analiza systemowa, 
której użyto w odniesieniu do rozważań dotyczących pochodzenia, 
zakresu, przejawów i implikacji działania niedemokratycznego sys
temu politycznego jako zbioru elementów powiązanych wzajemnie 
w sposób usystematyzowany i funkcjonalny, gdzie zmiana dotycząca 
jednego elementu pociąga za sobą automatycznie modyfikację in
nych składników systemu17. Poprzez odniesienie się do różnych ujęć 
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teoretycznych totalitaryzmu (pochodzenia politologicznego, socjo
logicznego bądź historycznego) analiza polegała w tym przypadku na 
scharakteryzowaniu natury i zakresu wpływu, jaki totalitaryzm wy
wierał na systemy partyjny i społeczny, do których przynależał ruch 
młododemokratyczny.

W pracy wykorzystano szereg źródeł. Do najważniejszych zali
czyć należy materiały archiwalne autorstwa członków Stronnictwa 
Demokratycznego, Związku Młodzieży Demokratycznej oraz Unii 
Młodzieży Demokratycznej. Inne są owocem działalności organów 
bezpieczeństwa Polski Ludowej - Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wszystkie po
chodzą z polskich placówek archiwalnych, takich jak Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie oraz oddziały terenowe Instytutu Pamięci Na
rodowej (Warszawa, Kraków, Wrocław, Białystok). Dokumenty okre
ślone w „Bibliografii” jako „Akta SD w Krakowie” zostały pozyskane 
i wykorzystane dzięki uprzejmości jednego z pracowników krakow
skiego oddziału 1PN, który skorzystać miał z niepowtarzalnej okazji 
sporządzenia ich cyfrowych kopii w krakowskiej siedzibie Stronnic
twa Demokratycznego, w owym momencie targanego wewnętrzny
mi konfliktami.

Bardzo ważną rolę odegrały wspomnienia działaczy SD i ruchu 
młododemokratycznego, które zostały pozyskane dzięki przeprowa
dzonym wywiadom. Mowa o relacjach Stanisława Pilniakowskiego, 
Marcina Nurowskiego, Zbigniewa Grzyba, Adama Zyzmana, Krzysz
tofa Kopacza i Tadeusza Witolda Młyńczaka. Dzięki nieocenionej 
uprzejmości M. Nurowskiego autor mógł dysponować oryginalną, 
pisemną relacją Przemysława Górnego18 dotyczącą dziejów ZMD 
w 1956 r. Katalog relacji pamiętnikarskich zamykają wspomnienia 
wydane drukiem (Leon Chajn, Tadeusz Witold Młyńczak, Oni Tere
sy Torańskiej) oraz zamieszczone w takich periodykach, jak „Zeszy
ty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” (Izabela 

tekstu zauważa zasadnie, że podejście systemowe polega nie na gromadzeniu da
nych, ale na ich twórczej interpretacji celem holistycznego wyjaśniania problemów.

18 Przemysław Górny w 2006 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz prze
mian demokratycznych w Polsce został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orde
ru Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
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Marzec-Styma, January Grzędziński, Maria Jaszczukowa, Władysław 
Świdowski) i „Pokolenia” (Leszek Guzicki).

W niniejszej pracy wykorzystane zostało gros drukowanych 
materiałów źródłowych, w tym: Deklaracja ideowa i Statut ZMD 
z 1946 r., cykl publikacji sygnowanych przez związane z SD Wydaw
nictwo „Epoka” o wspólnym tytule Stronnictwo Demokratyczne w Pol
sce Ludowej (Warszawa 1968-1970), zbiór dokumentów odnoszących 
się do kwestii „trójpartyjnego sojuszu” PZPR, ZSL i SD (Wspólne cele. 
Polityczne podstawy współdziałania międzypartyjnego w latach 1944- 
-1978. Wybór dokumentów i materiałów, Warszawa 1980), protokoły 
z posiedzeń KC PPR (Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 
1944-1945, Warszawa 1992) oraz dokumenty odnoszące się do dzia
łalności ZMD, a ogłoszone w zbiorze opracowanym przez Grzegorza 
Waligórę (Ruch Wolnych Demokratów 1975-1980. Wybór dokumen
tów, Kraków 2003). Listę tę uzupełnia pokaźna liczba aktów praw
nych odnoszących się do uregulowań dotyczących funkcjonowania 
związków młodzieży.

Przywoływane w pracy tytuły prasowe związane były przeważ
nie z funkcjonowaniem Stronnictwa Demokratycznego („Tygodnik 
Demokratyczny”, „Myśl Demokratyczna”, „Biuletyn SD”, „Biuletyn 
Informacyjny SD”, „Kurier Codzienny” czy „Nowa Epoka”). Inne na
wiązywały do ideowo-programowej działalności politycznej okresu 
przedwojennego z uwzględnieniem aktywności organizacji młodzie
żowych („Niepodległość”, „Państwo Pracy”, „ABC Młodych”) czy Ru
chu Młodej Demokracji („Młoda Demokracja”). Incydentalnie odno
szono się także do „Trybuny Ludu”.

Wiele ważkich tekstów o charakterze wspominkarskim, ale 
i analitycznym oraz organizacyjno-ideowym zostało zamieszczo
nych w numerach - ukazujących się od połowy lat 60. - „Zeszytów 
Historyczno-Politycznych SD”. W kontekście działalności młodzieży 
w okresie PRL podobnie rzecz się miała w przypadku periodyku „Po
kolenia”. Sięgnięto również do tekstów zamieszczonych w „Biulety
nie 1PN”.

Przywołane w pracy teksty19 można podzielić na dwie grupy. 
Pierwszą tworzą opracowania odnoszące się do materii związanej 

19 Szczegółowo patrz: pozycje w „Bibliografii”.
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z systemem politycznym i partyjnym oraz teoretycznym i ideolo- 
giczno-formalnym usytuowaniem związków młodzieży. W tej grupie 
do najważniejszych należą publikacje naukowe: Romana Backera, 
Marka Bankowicza, Leonarda Schapiro, Juana J. Linza, Carla J. Frie
dricha, Hannah Arendt, Franciszka Ryszki, Edyty Widawskiej, Alek
sandra Hertza, Jerzego Holzera, Andrzeja Paczkowskiego, Andrzeja 
Friszke, Antoniego Dudka, Janusza Wrony, Hanny Świdy-Ziemby 
oraz Barbary Rogowskiej, Marka Żyromskiego i Krzysztofa Tyszki. 
Wśród tej grupy znajdują się również powstałe w okresie PRL teksty 
odnoszące się do ustrojowo-ideologicznej pozycji organizacji mło
dzieżowych. Należą do nich głównie prace autorstwa Bogdana Hil- 
lebrandta, Adolfa Dobieszewskiego, Marii Graja-Trotzki, Bronisława 
Ratusia i Józefa Mikosza.

Drugą kategorię opracowań stanowią wydawnictwa z zakresu 
dziejów, charakteru ideowo-politycznego oraz struktury organiza
cyjnej konkretnych ugrupowań i związków politycznych, także te 
dotyczące wydarzeń politycznych zarówno z czasów 11 RP, okresu 
wojny, jak i ery komunizmu w Polsce. Na czoło wybijają się pozycje 
sygnowane przez Andrzeja Pilcha, Marka Wierzbickiego, Krystynę 
Kersten, Janusza Wronę, Władysława Bujaka, Adama Drążka, Zeno- 
biusza Kozika, Czesława Brzozę oraz Genowefę Słabek i Danutę Wi- 
niarską-Twaróg.

Szczególny zbiór wydawnictw wyszedł spod pióra autorów zwią
zanych ze Stronnictwem Demokratycznym. Są to zarówno prace 
stricte naukowe (Antoni Czubiński, Waldemar Żebrowski), jak i pozy
cje naznaczone piętnem peerelowskiej ideologizacji rzeczywistości, 
co jednak przy krytycznym do nich podejściu nie odbiera im waloru 
poznawczego. Mowa o tekstach Piotra Winczorka, Andrzeja Andru- 
siewicza, Andrzeja Rajewskiego czy Henryka Wosiriskiego.

Praca niniejsza została podzielona na trzy zasadnicze części. 
W pierwszej uwaga koncentruje się na kwestiach wprowadzonego 
w szczególnych warunkach systemu politycznego zwanego „demo
kracją ludową”, a następnie „realnym socjalizmem”. Rozważania 
dotyczą trybu i charakteru kształtowania się nowej legalności oraz 
zasadniczych cech systemu, który obowiązywał w Polsce do 1989 r., 
oraz ich implikacji dla życia politycznego, a w szczególności dla sfery 
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społeczno-politycznej i gospodarczej. Szczegółowej analizie podda
no naczelną w PRL zasadę tzw. demokratycznego centralizmu, po
chodną marksizmu-leninizmu, oraz prawno-polityczne i systemowe 
uwarunkowania funkcjonowania organizacji młodzieżowych.

W części drugiej nakreślono już istniejące i podano nową pro
pozycję pokoleniowej kwalifikacji aktywnej politycznie w wieku XX 
młodzieży polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem czasów Polski 
Ludowej. Następnie opisano ideowo-programowe i organizacyjne 
ramy kształtowania się ruchu młododemokratycznego, z odwoła
niem do okresu przed 1 wojną światową (Związek Walki Czynnej), 
czasów II RP (Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej, Legion 
Młodych, Sekcje Młodych SD) oraz do okresu okupacji (Ruch Młodej 
Demokracji). Wiele miejsca poświęcono także Stronnictwu Demo
kratycznemu, zarówno z okresu przedwojennego kształtowania się 
ugrupowania, jak i wprowadzania komunistycznej dyktatury, kiedy 
to partia poddawała się różnorakim, systemowym, organizacyjnym 
oraz ideologicznym procesom, które ukształtowały jej rolę jako spe
cyficznej reprezentacji części sfer inteligenckich i rzemieślniczo- 
-handlowych.

W ostatniej części szczegółowemu procesowi krytycznej inter
pretacji poddane zostały cztery sformalizowane organizacje składa
jące się na ruch młododemokratyczny w PRL - Związek Młodzieży 
Demokratycznej (1945-1948, 1981-1982), Związek Młodych Demo
kratów i Unia Młodzieży Demokratycznej. Elementem spajającym 
wątki rozumowania jest wzajemna relacja wyżej wymienionych 
struktur organizacyjnych z uwarunkowaniami systemu oraz sytuacji 
politycznej, przy szczególnym uwzględnieniu roli Stronnictwa De
mokratycznego jako politycznego i ideowego patrona młodych de
mokratów.

Praca zawiera też aneksy, na które składają się teksty archiwalnych 
dokumentów organizacyjnych ZMD z okresu tuż po wojnie oraz z lat 
80., znajdujące się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 
oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Do powstania tego opracowania przyczyniło się wiele osób. 
Wszystkim należą się wyrazy szczerej wdzięczności. W pierwszej ko
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lejności autor kieruje podziękowania na ręce dr. Pawła Ścigaja, który 
był łaskaw krytycznym okiem spojrzeć na zasadnicze dla niniejszej 
pracy kwestie.

Szczególne podziękowania za inspirację autor pragnie złożyć 
prof. dr. hab. Antoniemu Dudkowi. Za okazane wsparcie oraz nie
zwykłą cierpliwość ukłony należą się prof. dr. hab. Grzegorzowi Ma
zurowi, prof. dr. hab. Bogdanowi Szlachcie oraz dr. hab. prof. UJ Ro
bertowi Kłosowiczowi.
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Część 1

Młodzi Demokraci 
w systemie politycznym PRL

1.1 Uwagi wstępne

Nie sposób odnieść się w jakikolwiek merytoryczny sposób do analizy 
ruchów politycznych bez uchwycenia kontekstu systemu polityczne
go, w jakim takowe funkcjonują. Niezależnie od tego, czy mamy do 
czynienia ze stronnictwem politycznym, czy organizacją społeczną 
artykułującą cele inne niż zdobycie i sprawowanie władzy, np. pro
pagowanie jakiejś idei, jakiegoś poglądu czy sposobu funkcjonowa
nia w zbiorowości - sprawą wagi zasadniczej pozostają obiektywne 
warunki systemowe, w ramach których jednostce czy zbiorowości 
przychodzi działać1.

1 Warunki, o których mowa, są pochodną istnienia państwa rozumianego - 
w minimalistycznym zakresie - jako ąuasi-terytorialny aparat przymusu (wojsko, 
policja, system skarbowy), wykonujący zazwyczaj swą jurysdykcję na określonym 
terytorium, przez co staje się owo państwo faktem prawnym, ale i społecznym, i to 
w pierwotnym sensie. Wynika to z faktu upatrywania jego genezy w koncepcjach 
umowy społecznej. Konsekwencją tego ostatniego jest zasada dzierżenia przez pań
stwo legitymacji władzy reprezentującej interesy ogółu, nieograniczonej przez gru
py czy związki. Przejawia się to we wprowadzaniu przez organy państwa na grunt 
społeczny ogólnie akceptowanych decyzji. Por. A. Heywood, Klucz do politologii. 
Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, tłum. P. Kornobis, K. Wolański, War
szawa 2008, s. 19-20, Klucz do...

W odniesieniu do działalności organizacji młodzieżowych 
współpracujących ze Stronnictwem Demokratycznym (SD) w okre
sie PRL i afiliowanych przez nie, tj. Związku Młodzieży Demokra
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tycznej (ZMD, 1945-1948,1981-1982), Związku Młodych Demokra
tów (ZMD, 1956-1957) oraz Unii Młodzieży Demokratycznej (UMD, 
1989-1991), tworzących plasujący się poniekąd na lewicy społecznej2 
ruch młododemokratyczny, zasadniczą kwestią staje się rozważenie 
systemowych warunków ich funkcjonowania. Jest to absolutnie ko
nieczne z tego względu, że korzeni ruchu można upatrywać w by
tach politycznych funkcjonujących zarówno w warunkach liberalnej 
demokracji (Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej - ZPMD), 
jak i w ograniczającej jej zdobycze rzeczywistości polskiego autory
taryzmu, zaistniałej w następstwie zamachu stanu marszałka Józefa 
Piłsudskiego (Akademicki Związek Pracy dla Państwa - Legion Mło
dych - LM; Sekcje Młodych klubów demokratycznych - SM, później 
SM przy SD). W rozważaniach nie można pominąć również istnie
jącego w okresie okupacji, a zatem w okolicznościach szczególnych, 
Ruchu Młodej Demokracji (RMD, 1943-1944). Naturalna ewolu
cja poglądów i postaw politycznych, nie mówiąc już o oczywistych 
zmianach pokoleniowych, dokonywała się w tym czasie w znacząco 
odmiennych warunkach, co sprawiło, że możliwość jednoznacznego 
usytuowania Młodych Demokratów „przy czy obok władzy”3 ludowej 
stanowi jedno z podstawowych wyzwań w podjętych rozważaniach.

2 Określenie powstałego późną jesienią 1956 r. Związku Młodych Demokratów 
jako jednoznacznie lewicowego byłoby nieścisłością, o czym w dalszej części niniej
szego szkicu.

3 Cytat zaczerpnięty z tytułu pracy Adama Drążka, traktującej o losach SD po 
1945 r. na Białostocczyźnie, tj. Przy - czy obok władzy? Stronnictwo Demokratyczne 
w województwie białostockim w latach 1945-1989. Organizacja i działalność, Białystok 
2005.

1.2 Uwarunkowania nowej legalności w początkach 
Polski Ludowej

Paradoksem historii dziejów XX-wiecznego państwa polskiego są 
okoliczności, w jakich pojęty powszechnie jako fundamentalne za
grożenie dla tradycji narodowej, kultury oraz systemu społeczno- 
-politycznego komunizm typu sowieckiego (rewolucyjny) stawał się 
mitem założycielskim, ale i realnością powojennej państwowości. 
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Mieliśmy bowiem do czynienia z utratą istotnej roli politycznej oraz 
pozycji międzynarodowej legalnych władz RP na uchodźstwie, co 
spowodowane było m.in. geopolitycznym znaczeniem samego ZSRR4 5 
oraz jego potencjału militarnego dla koalicji antyhitlerowskiej, zała
maniem się bilateralnych stosunków ZSRR-RP w wyniku tzw. sprawy 
katyńskiej oraz śmiercią Premiera RP i Naczelnego Wodza gen. Wła
dysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej nad brytyjskim Gibralta
rem. W tych warunkach na terenach okupowanej Polski rozpoczęła 
zinstytucjonalizowany żywot opcja polityczna, która wkrótce miała 
dać początek nowej legalności. Mowa tu o utworzonej zimą 1942 r., 
w wyniku inspiracji sowieckiej, Polskiej Partii Robotniczej (PPR) 
i innych bytach o komunistycznej proweniencji, czyli o oddziałach 
zbrojnych - Gwardii Ludowej i Armii Ludowej (AL), samozwańczym 
surogacie parlamentu, tj. Krajowej Radzie Narodowej (KRN), oraz 
powołanym w Moskwie latem 1944 r. Polskim Komitecie Wyzwo
lenia Narodowego (PKWN), który w grudniu 1944 r. zostanie prze
kształcony w tzw. Rząd Tymczasowy’, ośrodek konkurencyjny wobec 
oficjalnych władz londyńskich i, będącego ich przedłużeniem w oku
powanym kraju, cywilno-wojskowego systemu Polski Podziemnej.

4 Jerzy Holzer podkreśla, że szczególna pozycja ZSRR wynikała także z faktu, 
nazwijmy to, powszechnego złudzenia, będącego wynikiem sowieckiego wkładu 
w zwycięstwo nad nazizmem: „Komunizm wychodził z wojny legitymizując się przez 
udział w koalicji demokratycznej. Nie tylko propaganda komunistyczna w Związku 
Radzieckim i innych krajach posługiwała się chętnie frazeologią demokratyczną. Za
chodni przywódcy koalicji wystawili Stalinowi świadectwo bojownika o sprawę de
mokracji, co znalazło też wyraz w postanowieniach (...) konferencji w Jałcie. Budowa 
nowej demokratycznej Europy miała być wspólnym dziełem mocarstw”. J. H o 1 z e r, 
Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000, s. 60.

5 Analogia z matrycą postępowania władz bolszewickich oraz Armii Czerwo
nej z lat 1920-1921 jest wyraźna. Siła militarna posiłkująca się nowomową klasową 
o marksowskich korzeniach tworzy warunki powstawania legitymizowanych histo
ryczną sprawiedliwością i koniecznością dziejową „Tymczasowych Rządów”, które 
starają się objąć władanie na terenach powoływanych w tym celu: Litewsko-Białoru- 
skiej Republiki Rad czy Polskiej Republiki Rad.

Wobec obiektywnego współistnienia dwóch konkurencyjnych 
ośrodków władzy zasadnicze znaczenie miała w ówczesnej, wojennej 
rzeczywistości nie tyle wola legalnej władzy, czyli Rządu RP w Lon
dynie i Delegatury Rządu na Kraj, ile realne interesy kluczowych 
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graczy, tj. USA, Wielkiej Brytanii oraz ZSRR. W wyniku batalii dy
plomatycznej w ramach konferencji jałtańskiej (4-11 lutego 1945 r.) 
Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, przy czym swo
istym ekwiwalentem dla niej miało być utworzenie kompromisowe
go, bo reprezentującego obie strony6, ośrodka rządowego i przepro
wadzenie wolnych, nieskrępowanych wyborów parlamentarnych na 
podstawie powszechnego prawa wyborczego, z zachowaniem zasady 
tajności głosowania7. Na uwagę zwraca fakt, iż za przyzwoleniem 
koalicjantów zachodnich Stalin był w stanie równocześnie przefor
sować postanowienie, które w istocie poważnie naruszało przyjętą 
zasadę pluralizmu wyborczego. Chodziło o dopuszczenie do procesu 
elekcji parlamentarnej jedynie ugrupowań „demokratycznych” oraz 
„antynazistowskich”, co rodziło oczywistą dowolność interpreta
cyjną i stwarzało realne niebezpieczeństwo przesunięcia głównego 
ośrodka decyzji politycznej z przedstawicielstwa równouprawnio
nych politycznie obywateli na autorytarny ośrodek władczy, w tym 
przypadku reprezentowany głównie przez elitę partii komunistycz
nej, wyłonioną spośród działaczy Polskiej Partii Robotniczej oraz 
Związku Patriotów Polskich (ZPP)8.

6 Niezwykle frapującym elementem dyskursu jałtańskiego jest faktyczna wtór- 
ność i często przedmiotowe traktowanie sprawy polskiej. Jednym aspektem było 
starcie formalnie amerykańskiej, a w istocie sformułowanej przez premiera Stani
sława Mikołajczyka propozycji powołania tzw. Rady Prezydenckiej, patronującej 
utworzeniu nowego rządu RP z przedstawicielami pięciu głównych partii politycz
nych, z koncepcją Wiaczesława Mołotowa o rozszerzeniu komunistycznego Polskie
go Rządu Tymczasowego w Warszawie o grupę wybranych działaczy emigracyjnych. 
Jednakże pojawia się tu element poboczny, tj. sprawa organizacji i głosowania na 
forum projektowanej ONZ, co przy ostatecznej przychylności Stalina wobec planów 
USA (rezygnacja z przedstawicielstwa jednostkowego każdej republiki Związku So
wieckiego w Zgromadzeniu Ogólnym oraz zgoda na amerykański sposób głosowa
nia) jednocześnie skutkuje narzuceniem sowieckiego sposobu myślenia o konstruk
cji nowego polskiego rządu. Por. Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 
1939-1945, red. Z. Błażyński, Londyn 1994, s. 833-840, Materiały do Dziejów Pol
skiego Uchodźstwa Niepodległościowego, 1.1.

7 Tamże, s. 839.
8 Należy zgodzić się z prof. Eugeniuszem Duraczyńskim, który trafnie okreś

lił wnioski i faktyczne stanowisko ZSRR, ukształtowane w wyniku decyzji w Jał
cie: „Podpisując ten tekst [dokument końcowy konferencji - A. T.J Stalin miał już 
skrystalizowany pogląd, jaki system polityczny ukształtowany zostanie ostatecznie
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Decyzje jałtańskie podjęte bez udziału przedstawicieli Rządu RP, 
co skutkowało, szczególnie w „polskim” Londynie, zasadniczym ich 
oprotestowaniem9 zaraz po upublicznieniu przez brytyjski Foreign 
Office, oznaczały początek formalnego, międzynarodowego procesu 
kształtowania powojennego ładu z naruszeniem zasady suweren
ności państwowej. Tym samym tworzenie nowej legalności weszło 
w fazę szczególnej intensyfikacji, której punktem kulminacyjnym 
było powołanie w Moskwie 28 czerwca 1945 r. polskiego Tymcza
sowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN) z Edwardem Osóbką- 
-Morawskim na czele, który na zasadzie „przerzucania głosów” z do
tychczasowego przedstawicielstwa otrzymywał uznanie kolejnych 
gabinetów koalicji antyhitlerowskiej10.

w krajach, które w następstwie zwycięstwa Armii Czerwonej i przyzwolenia Anglo- 
sasów wejść miały w orbitę wpływów Związku Radzieckiego. Nie miał też najpewniej 
żadnych wątpliwości, że wprawdzie pozostaną one podmiotami życia międzynaro
dowego, ale korzystać będą z e statusu państw o ograniczonej suwe
renności” [podkreślenie - A. TJ. E. Duraczyński, Polska 1939-1945. Dzieje 
polityczne, Warszawa 1999, s. 581. Na sprzeczności wynikające z posługiwania się 
tym samym od strony terminologicznej, a różnym co do pojęciowej zawartości języ
kiem przez Roosevelta i Churchilla z jednej, a Stalina z drugiej strony zwraca uwagę 
prof. P. P. Wieczorkiewicz. Chodzi m.in. o zarzut premiera Wielkiej Brytanii pod 
adresem Stalina odnośnie do powołania nowego polskiego rządu bez uwzględnienia 
zdania strony polskiej: „Dodał przy tym [Stalin] (...) że «wielu nazywa [go] dyktato
rem jednakże ma on wystarczająco dużo poczucia demokratyzmu, aby nie próbować 
tworzyć rządu polskiego bez Polaków». Była to zarazem zakamuflowana ironia i lek
cja tzw. demokracji socjalistycznej. Przez Polaków rozumiał bowiem «rząd warszaw
ski», nie zaś «rząd londyński» i kierownictwo Polski Podziemnej”. P. P. W i e c z or- 
kiewicz, Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005, s. 463.

’ Formalne stanowisko Rządu RP, na czele którego stał ówcześnie socjalista To
masz Arciszewski, zostało wyrażone 13 lutego 1945 r. Zgodnie z nim RP odrzucała 
ustalenia powzięte bez swoich przedstawicieli, nie godziła się na nowy przebieg gra
nic wschodnich, a w odniesieniu do koncepcji Tymczasowego Rządu Jedności Naro
dowej (TRJN), ze względu na działania Armii Czerwonej na terenie Polski, wyrażała 
głęboki sceptycyzm co do w pełni demokratycznej legitymacji mającego powstać 
kompromisowego ośrodka władzy.

10 W TRJN zdecydowaną przewagę mieli komuniści i ugrupowania z nimi 
sprzymierzone, tj. Polska Partia Socjalistyczna (PPS) i Stronnictwo Ludowe (SL), 
otrzymali oni bowiem 17 z 21 tek ministerialnych, w tym kluczowe resorty, jak bez
pieczeństwa, obrony narodowej czy spraw zagranicznych. Nowy rząd został formal
nie powołany przez szefa Krajowej Rady Narodowej (KRN) Bolesława Bieruta, by
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Utworzenie sankcjonowanego przez mocarstwa, ale i przez część 
krajowych sił politycznych* 11 ośrodka rządowego było punktem 
zwrotnym w kształtowaniu alternatywy systemowej o rewolucyjnej 
specyfikacji. Na takie zjawisko zwraca uwagę Tadeusz Mołdawa, ana
lizując prawno-konstytucyjny proces przemian u zarania tzw. Polski 
Ludowej12:

wkrótce, tj. 29 czerwca 1945 r., oficjalnie zostać uznanym przez Francję, Szwecję, 
a następnie, w dniu 5 lipca, przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Nowego 
gabinetu nie uznawała Stolica Apostolska oraz kilka innych krajów, jak Hiszpania, 
Portugalia czy Irlandia. Zob. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943- 
-1948, Rzeszów [b.d.w.], s. 125-126.

11 Rada Jedności Narodu, biorąc pod uwagę wyczerpanie społeczeństwa trwają
cą blisko sześć lat wojną i żywiąc nadzieję na utrzymanie demokratycznego kierunku 
ewolucji polskiej państwowości w nowych, pokojowych warunkach, przy logicznym 
sprzeciwie wobec „jednostronności postanowień” konferencji jałtańskiej jednocześ
nie warunkowo zadeklarowała ich respektowanie: „(...) pragnąc widzieć w nich 
w dzisiejszej rzeczywistości możliwość ratowania niepodległości Polski, uniknię
cia dalszego niszczenia narodu oraz stworzenia podstawy organizacji własnych sił 
i prowadzenia przyszłej samodzielnej polityki polskiej”. Rezolucja RJN z 21 lutego 
1945 r., cyt. za: Władze RP na obczyźnie podczas 11 wojny..., s. 844.

Kwestię wyczerpania społeczeństwa w końcowym etapie wojny uwypukla także 
Marcin Zaremba, sytuując początek okresu tzw. Wielkiej Trwogi na 1944 r. Fatalna 
kondycja mentalna i materialna zbiorowości przyczyniała się do poczucia wyob
cowania, niepewności, ale rodziła także wielkie nadzieje, co stanowiło znakomitą 
pożywkę dla trafiającej w podstawowe tęsknoty społeczne (jak stabilizacja, popra
wa poziomu życia) propagandy komunistycznej, wspieranej sowieckimi bagnetami. 
Zaremba konkluduje: „Duże odłamy społeczeństwa znajdowały się w stanie powo
jennej anomii. Dominowało poczucie tymczasowości i zawieszenia. Z jednej strony 
Polacy żyli olbrzymimi nadziejami na nowe życie po wojnie, z drugiej - doskwierały 
im lęk i niepewność co do przyszłości”. M. Z a r e m b a, Wielka Trwoga. Polska 1944- 
-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012, s. 47.

12 Warto przypomnieć, że termin „Polska Ludowa” jest używany zarówno 
w odniesieniu do porządku polityczno-prawnego RP (1947-1952)/PRL, jak i dla cha
rakterystyki państwa o niedemokratycznej formie rządów. Inne określenia będące 
elementami dyskursu to tzw. Polska Lubelska (określenie ziem na zachód od Bugu, 
opanowanych przez Armię Czerwoną, objętych formalną jurysdykcją Polskiego Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego [PKWN], a potem Rządu Tymczasowego w okre
sie od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r.; wskazanie Lublina jako siedziby kształtują
cych się komunistycznych władz) oraz wspomniana Polska Rzeczpospolita Ludowa 
(oficjalna nazwa państwa wprowadzona przez stalinowską konstytucję z 22 lipca 
1952 r., która znosiła dotychczasową nazwę „Rzeczpospolita Polska", ustanowioną 
przepisami tzw. Małej Konstytucji z 19 lutego 1947 r.).
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Podejmując problem podstaw konstytucyjnych (...) należy mieć 
świadomość rewolucyjnego charakteru tzw. władzy ludowej u za
rania tej formacji ustrojowej (...). Oznacza to, iż władza rewolucyjna 
powstała niezależnie, w sensie prawnym, od istniejącego formal
nie ładu konstytucyjnego. Miała więc charakter pierwotny, znosiła 
obowiązujący ład konstytucyjny, dając początek nowemu porząd
kowi13.

13 T. Mołdawa, Konstytucyjne podstawy ustroju Polski Ludowej, [w:] Władza 
w PRL. Ludzie i mechanizmy, Warszawa 2011, s. 11.

14 M.Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 
2000, s. 49.

15 M. Żyromski, Teorie elit a systemy polityczne, Poznań 2007, s. 303, Nauki 
Polityczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 21.

Biorąc pod uwagę „rewolucyjność” nowego porządku, nasuwa się 
oczywiste pytanie o podmiot rewolucyjności, tzn. grupę-awangardę 
stojącą na czele zmiany. Takową w omawianym okresie byli działacze 
przedwojennej Komunistycznej Partii Polski (KPP) oraz PPR i ZPP, 
a także osoby sympatyzujące z programem radykalnych zmian spo
łecznych, ale o innej przynależności organizacyjnej (ruch ludowy: 
Stronnictwo Ludowe [SL], Polskie Stronnictwo Ludowe [PSL] „Nowe 
Wyzwolenie”; socjaliści z Polskiej Partii Socjalistycznej [PPS]; demo
kraci z SD; część tzw. chadeków ze Stronnictwa Pracy [SP], zwolenni
ków Zygmunta Felczaka i Feliksa Widy-Wirskiego). Analizując skład 
moskiewskiego PKWN, Marian Kallas podnosi jego koalicyjny cha
rakter, jednakże wskazuje na faktyczne centrum kierownicze, które 
tworzyli „członkowie PPR, mimo iż nie stanowili większości”14.

W istocie mamy tu do czynienia z zespołem osób, które dają po
czątek nowej, spójnej grupie społecznej, o uświadomionych celach 
i potrzebach, powiązanych różnymi więzami, najczęściej o charakte
rze patronatu15. Reasumując, chodzi o nową elitę władzy w systemie 
o cechach niedemokratycznych. Liczebność takowej elity - według 
ustaleń badacza totalitaryzmów Franciszka Ryszki - w okresie budo
wy nowego systemu nie przekraczała 120 osób, z czego zdecydowana 
większość to tzw. elita rewolucyjna, stanowiąca refleks ówczesnego 
układu społecznego, o charakterystycznych cechach, tj. średniej wie
kowej większej niż 40 lat, dobrym poziomie wykształcenia i wykazu
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jąca się aktywnością w wojennym ruchu oporu16. Jerzy J. Wiatr skon
statował przy okazji rozważań o sposobach wyłaniania elity w PRL, że 
w pierwszym okresie kształtowania systemu jej członkowie związani 
byli z radykalnym ruchem robotniczym, komunistycznym lub ludo
wym - jako przykłady posłużyły postacie Bolesława Bieruta, Włady
sława Gomułki, Józefa Cyrankiewicza i Henryka Jabłońskiego17.

16 Tamże, s. 329.
17 J. J. Wiatr, Przywództwo polityczne w Polsce, „Studia Socjologiczne" 1984, 

t. 2, s. 29, za: M. Ż y r o m s k i, dz. cyt., s. 329. Istotne w tym kontekście wydają się po
czynione jeszcze przed wybuchem wojny obserwacje polskiego socjologa Aleksan
dra Hertza, który poszukując genezy kształtowania się społeczeństwa totalitarnego, 
a więc i jego elity, wskazuje na grupy wykluczonych, zmarginalizowanych w danym 
układzie, których nazywa „bohemą polityczną”. Według niego owa bohema „sku
pia polityków należących do opozycji i działających w ustroju państwowym, który 
nie daje opozycji szans (przynajmniej w najbliższym czasie) zdobycia silniejszego 
wpływu na funkcję rządzenia”. Bohema typu politycznego zdaniem Hertza charak
teryzuje nielegalny ruch polityczny, a do takowego należała kierowana z Moskwy 
poprzez Komintem Komunistyczna Partia Polski (KPP), której sukcesorem stała 
się Polska Partia Robotnicza (PPR). Por. A. Hertz, Szkice o totalitaryzmie, wybór 
J. Garewicz, wstęp W. Lamentowicz, Warszawa 1994, s. 200-202, Biblioteka 
Socjologiczna.

Niezwykle interesującą opinię na temat charakteru i ewolucji grup o totalitar
nym charakterze przedstawiła na konferencji dotyczącej totalitaryzmu, w marcu 
1953 r. w Bostonie, Hannah Arendt. W jej ujęciu, które można odnieść także do 
ustaleń Hertza o bohemie politycznej, grupa o totalitarnym znamieniu w pewnym 
momencie zaczyna działać oficjalnie, określając przy tym swych przeciwników jako 
„członków konspiracji”. Aby zwalczyć owo zagrożenie, tworzy swoisty, oficjalny 
kontrspisek (counterconspiracy), posługujący się metodami tajnej policji, które roz
ciągnięte zostają na całe społeczeństwo. Por. H. A r e n d t, Discussion. The nature of 
totalitarianism, [w:] Totalitarianism, ed. C. J. Friedrich, New York 1964, s. 77.

18 Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, analizując typologie totalitarnych dyk
tatur w interpretacji Konstantego Grzybowskiego, nadmienia, iż elita bolszewicka 
(komunistyczna) zgrupowana była w partii komunistycznej na zasadzie ideologicz
nego wtajemniczenia oraz politycznej kooptacji, co sprawiało, że organizacja ta była 
typologicznym przeciwieństwem partii demokratycznej. Por. M. Bankowicz, 
W. Kozub-Ciembroniewicz, Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej 
władzy, Kraków 2007, s. 90-91.

Wydaje się, że na modus operandi dotyczący przejęcia władzy 
przez elitarną grupę18 ideowych komunistów, oprócz rozstrzygające
go czynnika zewnętrznego, tzn. roli ZSRR i postanowień konferencji 
Wielkiej Trójki na Krymie, składał się także fakt jej zdobycia w wa-
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runkach wyższej konieczności, w trybie szczególnym, za jaki można 
uznać zamach stanu.

Niezależnie od typologii przewrotu (zamachu stanu)19 stanowi on 
szczególną, obok wyborów i dziedziczenia, drogę do przejęcia wła
dzy. Wyjątkowość ta wynika z zastosowania siły i środków przymu
su, takich jak uwięzienie, internowanie czy pozbawienie życia, któ
rych stosowanie jest nielegalne. Uwzględniając działania jednostek 
frontowych Armii Czerwonej oraz NKWD (szczególnie 64 Zbiorczej 
Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD) i wojskowego kontrwywiadu 
(SM1ERSZ), a także struktur bezpieczeństwa o rodzimym rodowo
dzie20, wymierzonych w legalne struktury Polski Podziemnej oraz siły 
Armii Krajowej i innych formacji o niepodległościowej podstawie, nie 
sposób pominąć rozwiązań siłowych, charakterystycznych chociażby 
dla takich wydarzeń jak likwidacja efektów operacji „Ostra Brama” na 
Wileńszczyźnie czy zdradzieckie uwięzienie wiosną 1945 r. przywód
ców Polski Podziemnej. Działania takowe współgrały z tworzeniem 
w ramach Krajowej Rady Narodowej fundamentów nowego ustroju, 
opartego formalnie, dla zdobycia legitymacji, o wybiórczo trakto
wane przepisy Konstytucji RP z marca 1921 r. Faktycznie KRN była 
opanowana przez członków PPR oraz ugrupowania koalicyjne - PPS, 

19 Należy podkreślić różnicę pomiędzy zamachem stanu (przewrotem, coup 
d’état) a puczem. Wynika ona nie tyle z charakteru działań, które za wspólny mia
nownik mają zdobycie (przechwycenie) władzy oraz użycie siły (przemoc), ale z dzia
łającego podmiotu. Autorem przewrotu jest siła cywilna, natomiast pucz przeprowa
dzają siły wojskowe. Por. R. Scruton, Słownik myśli politycznej, tłum. T. B i e d r o ń, 
Poznań 2002, s. 323; M. Bankowi cz, Niedemokratyzmy, Kraków 2011, s. 187,191.

20 Podstawą aparatu represji ludowego państwa był system lokalnych - woje
wódzkich i powiatowych - Urzędów Bezpieczeństwa, które podlegały Ministerstwu 
Bezpieczeństwa Publicznego. Resort zawiadywał także więziennictwem, organami 
Milicji Obywatelskiej (MO) i wojskami wewnętrznymi, w tym Korpusem Bezpie
czeństwa Wewnętrznego, powołanym w 1945 r. (jego poprzednikiem był Polski Sa
modzielny Batalion Specjalny, utworzony w 1943 r. na terenie ZSRR). Szerzej patrz: 
A. Dudek, A. Paczkowski, Polska, [w:] Czekiści. Organy bezpieczeństwa w euro
pejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, War
szawa 2010; J. W r o n a, Ustanowienie systemu komunistycznego w Polsce, [w:] PRL od 
lipca ‘44 do grudnia 70, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2010, Polski 
wiek XX, t. 3; Ł. Kam iń s ki, Aparat bezpieczeństwa i zbrodnie komunizmu, [w:] PRL 
od lipca ‘44...
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SL i SD. System terenowych rad narodowych, którego zwieńczenie 
stanowiła właśnie KRN, charakteryzował obszary „wyzwalane” od 
wschodu. Wejście do Krajowej Rady posłów PSL oraz Stronnictwa 
Pracy w drugiej połowie 1945 r. nie zmieniło zatem zasadniczego 
układu sił21.

21 M. Kallas, A. Lityński, dz. cyt., s.45-46.
22 M. B a n ko w i c z, Niedemokratyzmy, s. 201-202.
23 Marek Bankowicz przywołuje nieostrość podziału pomiędzy pojęciami 

„przewrót” i „rewolucja” oraz pomijanie przez Huntingtona elementu nielegalności 
w sięganiu po władzę metodą zamachu, co rozmywa jego pojętą jako bazową nega
tywną konotację oraz kształtuje postrzeganie przewrotu poprzez pryzmat skutków 
poczynań ekipy, która władzę zdobyła. Por. tamże, s. 202.

Odnosząc się do teoretycznych interpretacji i sposobów usyste
matyzowania przewrotu w kontekście sytuacji na ziemiach polskich 
po 1944 r., można sięgnąć do jednej z konwencji interpretacyjnych 
autorstwa Samuela Huntingtona, który obok rządowego zamachu 
stanu {governmental coup) i jego reformistycznej wersji {reform coup) 
wyróżnia przewrót rewolucyjny {revolutionary coup). Ma on skutko
wać przekształceniem struktury państwowej pod względem poli
tycznym, społecznym oraz gospodarczym zmianą podmiotu władzy, 
który za podstawę przyjmuje nową ideologię oraz odwołuje się do 
grup będących dotąd albo pokrzywdzonymi, albo zepchniętymi na 
drugi plan22. Dostrzegając kontrowersje artykułowane przez znaw
ców zagadnienia23, które dotyczą tego tematu, należy mimo wszystko 
propozycję Huntingtona uznać za zasadną, ponieważ w przypadku 
rodzącej się w Polsce tzw. demokracji ludowej trafnie ujmuje podsta
wowe mechanizmy zmiany.

Podobne zapatrywania co do natury zmiany systemowej na zie
miach polskich ma Józef Balcerek. Zwraca on uwagę na charakter 
grupy aspirującej do władzy i jednoznacznie odnosi się do sposobu 
osiągania przez nią tego celu:

Bolszewicy, jako biurokracja partyjna, przejmując władzę państwo
wą dysponują środkami represji i indoktrynacji, a ponadto monopo
lizując środki produkcji, skupiają w swoich rękach wszystkie środki 
zniewolenia człowieka przez człowieka. Tym samym przeobrażają 
się w nową klasę panującą - biurokrację totalitarną.
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Sięgnięcie po władcze uprawnienia było klarownym „wynikiem 
przewrotu biurokratycznego o totalitarnym charakterze”24.

24 J. Balcerek, Przewrót biurokratyczny w Polsce 1944-1956, [w:] Elity władzy 
w Polsce a struktura społeczna w latach 1944-1956, red. P. W ó j c i k, Warszawa 1992, 
s. 281.

25 Mowa o niesformalizowanym ustawowo procedowaniu Prezydenta RP, który 
na skutek mediacji Stanisława Strońskiego w dniu 30 września zobowiązał się, że nie 
będzie wykonywał prerogatyw wynikających z artykułu 13 Konstytucji RP z 1935 r. 
(m.in.: wyznaczanie na czas wojny następcy Prezydenta, mianowanie i odwoływanie 
Prezesa Rady Ministrów, Naczelnego Wodza itp.) bez porozumienia z premierem. 

W konkluzji można zasadnie stwierdzić, że sankcjonowana od 
wiosny 1944 r. siłą militarną obcego mocarstwa oraz decyzjami po
zostałych spiritus movens koalicji antyhitlerowskiej nowa legalność 
oparła się na zjawiskach typu rewolucyjnego, które rozpoczęły pro
ces diametralnej zmiany układu społeczno-polityczno-gospodarcze- 
go w Polsce, przy czym tryb wprowadzania jej w życie miał znamiona 
zamachu stanu w wersji huntingtonowskiej.

Do rozstrzygnięcia pozostaje treść ustrojowa porządku zapro
wadzonego w wyniku komunistycznego przewrotu w Polsce. Jeśli 
uwzględnić rewolucyjny charakter i szczególny tryb zmiany ustrojo
wej, wydaje się, że nowa formuła funkcjonowania państwa z definicji 
różniła się od stanu poprzedniego.

Niezależnie od sposobów i podejść do interpretacji zjawisk for
malno-prawnych oraz społeczno-politycznych, które charaktery
zowały państwowość polską doby 11 RP, można założyć istnienie 
konsensu co do tego, że mieliśmy do czynienia z funkcjonowaniem 
jednostki państwowej o znamionach liberalnej demokracji, czasowo 
ograniczonej poprzez odejście od zasady równowagi, a potem przez 
zanegowanie klasycznego mechanizmu podziału władzy na rzecz 
autokratycznego rozstrzygania opartego na mechanizmie separacji 
instytucji państwowych. Paradoksalnie, zmiana układu polityczego 
po klęsce wojny obronnej 1939 r. przyczyniła się nie do wzmocnienia 
pozycji egzekutywy w warunkach wojennych, ale do zwrotu ku mo
delowi demokratycznemu, o czym świadczy m.in. odrodzenie plura
lizmu parlamentarnego na uchodźstwie i w kraju oraz ograniczenie 
władzy Prezydenta RP na mocy tzw. umowy paryskiej25.
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System wprowadzany na ziemiach polskich pod koniec wojny, 
przy pewnych pozorach pluralizmu politycznego (m.in. możność 
zrzeszania się, uczestnictwa czynnego i biernego w akcie wyborczym) 
nosił znamiona istotnej represywności, będącej wynikiem przekona
nia o dziejowej konieczności i słuszności marksowsko-leninowskie- 
go programu rewolucyjnego przechodzenia od kapitalizmu do so
cjalizmu. W praktyce, zarówno w sferze prawnej (ustawodawstwo)26, 
jak i politycznej (ekskluzywizm dopuszczający do legalnego działania 
tylko niektóre ugrupowania), negowano zatem dorobek poprzednie
go okresu i wprowadzano nowe wzorce i zasady charakterystyczne 
dla systemów ewoluujących ku wzorcom totalitarnym. Edyta Wi
dawska w znakomitej pracy dotyczącej zjawiska legalności władzy po 
1945 r. jednoznacznie daje do zrozumienia, że wobec braku popar
cia społecznego nowe państwo dążyło do uzyskania prawomocności 
metodami o antydemokratycznym rodowodzie:

Posiłkując się stanowiskiem prezydenta Raczkiewicza, Rząd RP na posiedzeniu od
bytym 15 grudnia 1939 r. zatwierdził tekst uchwały, która po ogłoszeniu w dniu 
18 grudnia stanowiła, że każde postanowienie Prezydenta RP w istotnych sprawach 
zapadać będzie po konsultacji z Rządem. Por. E. Duraczyński, dz. cyt., s. 117- 
-118; Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, t. 1: Październik 
1939 - czerwiec 1940, oprać. W. Rojek, A. Suchcitz, Kraków 1994, s. 127.

26 Charakterystyczne jest tutaj porozumienie pomiędzy PKWN a radzieckim 
Naczelnym Wodzem, zawarte 26 lipca 1944 r., na mocy którego obywatele polscy 
mogli być sądzeni przez stronę sowiecką za przestępstwa popełnione przeciw Armii 
Czerwonej na terenach przez nią zajętych. Innymi przykładami mogą być: ewolu
cja prawna kodeksu karnego WP, Prawo o ustroju sądów i prokuratur wojskowych 
(wrzesień 1944) czy osławiony Dekret o ochronie państwa, który przewidywał kary 
długoletniego więzienia z karą śmierci włącznie za faktyczne bądź domniemane 
działania przeciw państwu.

To, co charakteryzowało okres funkcjonowania nowej władzy 
w Polsce (...) to przeplatające się i występujące z różnym nasileniem 
działania represyjne oraz propagandowe, nastawione na umocnie
nie oraz uprawomocnienie „władzy ludowej” w kraju. Podejmowa
ne w połączeniu z terrorem i działalnością indoktrynacyjną zmia
ny w prawie miały dać pozór legalności rządom komunistów, a też 
stanowić osadzenie w normie prawnej ciągu represji, którym pod
dawano osoby niewygodne dla systemu. Każdy bowiem dysponent 
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władzy, także tej totalitarnej, potrzebuje legitymizacji dla swojej 
decyzji27.

27 E. Widawska, Totalitaryzm a władza legalna. Przypadek Polski 194S-1989, 
Toruń 2007, s. 107.

28 Pojęcie „stan wojenny” określa sytuację o następujących cechach: sprawowa
nie wymiaru sprawiedliwości przez inne bądź inaczej ukonstytuowane sądy; stoso
wanie procedury charakterystycznej dla sądownictwa wojskowego, a nie powszech
nego; odrębność struktur wojskowych od państwowych. Przed zaprowadzeniem 
stanu wojennego sądy winny działać niezależnie. Por. R. Scruton, Słownik myśli 
politycznej, s. 389.

29 Tamże.

1.3 Pomiędzy komunistycznym autorytaryzmem 
a czerwonym totalitaryzmem
W jednej z publikacji o charakterze encyklopedycznym przy omawia
niu terminu i pojęcia „stan wojenny” (martial law) brytyjski socjolog 
i filozof Roger Scruton zauważył, że w odniesieniu do przykładu Pol
ski z grudnia 1981 r. stosowanie owego pojęcia jest nieuprawnione28. 
W jego mniemaniu wówczas w ramach kontinuum systemowego 
wprowadzono nagle surowe ustawodawstwo29. Takie ujęcie ważnego 
elementu polskiej historii stanowi istotny przyczynek do odpowie
dzi na pytanie, czym w swej istocie była Polska Ludowa i jakie ro
dziło to implikacje dla społeczeństwa w interesującym nas zakresie, 
tzn. funkcjonowania i roli jednego z ruchów politycznych.

Nauka w XX w. obfitowała w liczne próby uchwycenia zjawisk 
powstawania i funkcjonowania państw o niedemokratycznych me
chanizmach. Było to wynikiem zwycięstwa rewolucji bolszewickiej 
i następstw, jakie ono wywołało, a także rozprzestrzeniania się wzor
ców faszystowskich, szczególnie w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. 
W polskim kontekście konieczne jest rozważenie i wyjaśnienie isto
ty procesu politycznego, który - rozpoczęty w roku 1944 - formal
nie dokonał żywota w drugiej połowie 1989 r., kiedy to ster rządów, 
wbrew ustaleniom kontraktowym, przejęty został przez siły inne niż 
partia komunistyczna, co skutkowało także fundamentalnymi zmia
nami na szczeblu konstytucyjnym (grudzień 1989 r.).
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W polskich analizach politologiczno-socjologicznych da się wy
różnić dwie zasadnicze próby wyjaśnienia rzeczywistości Polski Lu
dowej. Pierwsze, reprezentowane przez prof. Andrzeja Walickiego 
i wspierane przez takich badaczy jak chociażby J. J. Wiatr, traktuje 
tzw. realny socjalizm jako z natury ewoluujący ku demokracji sys
tem autorytarny, który w pewnym okresie, tj. w latach 1948-1956, za 
sprawą interwencji i wpływu Związku Radzieckiego przekształcił się 
w totalitaryzm. Opcja przeciwna, uwzględniająca zarówno statyczne 
elementy klasycznej koncepcji Carla Friedricha i Zbigniewa Brzeziń
skiego, jak i dynamizm Leonarda Schapiro, znamienna jest m.in. dla 
cytowanej uprzednio Edyty Widawskiej oraz Janusza Wrony.

Podejście pierwsze wychodzi od klasycznych, amerykańskich 
ujęć zjawiska totalitaryzmu, ogłoszonych w drugiej połowie lat 50. 
ubiegłego wieku. Ich autorzy, Carl Friedrich oraz Zbigniew Brzeziń
ski, wyróżnili sześć zasadniczych cech reżimu totalitarnego:
a) istnienie oficjalnej ideologii (opartej o oficjalną doktrynę dotyka

jącą wszystkich zasadniczych aspektów ludzkiej egzystencji, do 
której każdy członek społeczeństwa musi ustosunkować się choć
by pasywnie; ideologia skupia się na twierdzeniach holistycznej 
natury, a jej centralnym punktem jest społeczeństwo idealne - 
szczytowy stopień osiągnięć ludzkości),

b) masowa partia pozostająca pod kontrolą oligarchii (tworzona 
przez stosunkowo niewielki odsetek populacji, tj. ok. 10%, który 
jednakże z pełnym poświęceniem i oddaniem ideologii przygoto
wany jest do jej codziennego głoszenia; partia posiada ściśle zhie
rarchizowaną i oligarchiczną strukturę, przewodzi jej zazwyczaj 
pojedynczy lider, piastujący również wysokie stanowisko w orga
nach administracji państwowej),

c) umożliwiony poprzez rozwój technologiczny niemal zupełny mo
nopol na wszystkie środki walki zbrojnej po stronie partii oraz 
poddanych jej woli struktur administracyjnych i siłowych,

d) umożliwiony poprzez rozwój technologiczny niemal zupełny mo
nopol na wszystkie środki masowego przekazu po stronie partii 
oraz poddanych jej woli struktur administracyjnych i siłowych,

e) terrorystyczny system policyjnej kontroli, uzależniony pod wzglę
dem efektywności od punktów c) i d), skierowany nie tylko we 
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„wrogów” systemu, ale także w wybrane grupy społeczne (wybór 
grup wynika m.in. z założeń ideologicznych i siły reżimu),

f) centralne zarządzanie gospodarką poprzez system państwowego 
planowania30.

30 C. J. Fr iedrich, The unique character of totalitarian society, [w:J Totalitaria
nism, s. 52-53; R. Backer, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011, s. 33.

31 Tamże, Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń 1992, s. 10.
32 M. Bankowi cz, Autorytaryzm i totalitaryzm - analiza porównawcza, 

[w:] Totalitaryzmy XX wieku. Idee, instytucje, interpretacje, red. W. Kozub-Ciem- 
broniewicz [et al.J, Kraków 2010, s. 25.

33 Linz wyróżnił autorytaryzmy: a) wojskowo-biurokratyczny, b) organicznego 
stalinizmu, c) mobilizacji postdemokratycznej, d) posttotalitamy, e) niedoskonałe
go totalitaryzmu, f) rasistowskiej demokracji. Za: M. Ban ko wic z, W. Kozub- 
-Ciembroniewicz, dz. cyt., s. 176-177.

Powyższe ujęcie, określane zbiorowo jako tzw. syndrom totali
tarny, którego obiektywny charakter był rezultatem kilku zjawisk 
charakterystycznych dla wieku XX (jak demokracja, chrystianizacja, 
rozwinięta technologia i industrializacja31), stało się punktem od
niesienia dla rozróżnienia systemów totalitarnych i autorytarnych, 
którego dokonał najwybitniejszy współczesny badacz autorytaryzmu 
Juan J. Linz32.

Linz w swoich rozważaniach na temat niedemokratyzmów, obok 
siedmioczłonowej typologii autorytaryzmu33, wskazał na zasadnicze 
cechy porządku totalitarnego, który wedle niego opiera się na:
a) istnieniu centralnego ośrodka sprawowania władzy, który ma 

charakter monistyczny, choć samo centrum nie jest monolitycz
ne (pluralizm instytucji i grup istnieje za przyzwoleniem centrum, 
jest przez nie przetwarzany i stanowi wynik politycznej kreacji, 
a nie dynamiki zastanej grupy społecznej),

b) istnieniu jednej, autonomicznej ideologii, która jest podstawą 
identyfikacji dla grupy przywódczej, czyli lidera oraz partii (ideo
logia służy legitymizacji systemu, poza tym jest podstawą polityki 
i narzędziem manipulacji; zakreśla także granice, których prze
kroczenie skutkuje sankcjami oraz dostarcza podstawowych zna
czeń, określa sens historii, tworzy ramy interpretacji rzeczywisto
ści społecznej),

c) obywatelskim uczestnictwie i dynamicznej mobilizacji szerokich 
mas do realizacji określonych zadań, których wykonywanie jest 
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popierane, oczekiwane, nagradzane i kanalizowane za pośrednic
twem partii i wielu organizacji działających na zasadach mono
polistycznych (nieaktywny posłuch lub apatia są wysoce niepo
żądane)34.

34 J. J. Linz, Totalitaryzm i autorytaryzm, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia 
tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i oprać. J.Szczupaczyński, Warszawa 
1995, s. 306.

35 J. J. Wiatr, Polska droga do demokracji, [w:] J. J. Wiatr [et al.], Demokracja 
polska 1989-2003, Warszawa 2003, s. 24.

36 Tamże, s. 25-56.
37 Tamże, s. 24.

Według J. J. Wiatra założenie, że w Polsce panował w omawia
nym okresie rozumiany według powyższych kategorii totalitaryzm, 
implikowałoby wniosek, iż tzw. obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły 
proces o charakterze rewolucyjnym. Nie zgadzając się z tym w peł
ni, badacz proponuje pojmowanie rzeczywistości Polski Ludowej 
w kategoriach autorytaryzmu z kilkuletnią fazą totalitarną okresu 
stalinowskiego, co według niego „znacznie lepiej pozwala zrozumieć 
dynamikę systemu komunistycznego w Polsce niż schemat traktu
jący go jako odmianę totalitaryzmu od początku do końca jego ist
nienia”35. Dlatego też proponuje on gradację chronologiczną okresu 
1944/1945-1989 wedle następującego wzoru:
1) 1944-1948 - faza przedtotalitama systemu komunistycznego,
2) 1948-1956 - faza totalitarna - stalinizm,
3) 1956-1980 - autorytarny reżim partyjno-biurokratyczny,
4) 1981-1989 - autorytarny reżim wojskowo-biurokratyczny36.

Fundamentem dla takiego ujęcia była koncepcja A. Walickiego, 
który negując założenie Juana J. Linza i Alfreda Stepana z 1996 r. 
o wyłącznie autorytarnym obliczu systemu komunistycznego w Pol
sce przez cały okres jego istnienia, pojmował cezurę 1956 r. jako 
z jednej strony kulminację/kres tendencji totalitarnych, a z drugiej - 
początek długiego procesu detotalitaryzacji, charakteryzującego się 
regresem i buntami społecznymi, który to proces dobiegł końca wraz 
z początkiem transformacji ustrojowej w 1989 r.37

Zasadniczym zatem punktem odniesienia dla koncepcji o PRL 
jako o komunistycznym autorytaryzmie z totalitarnym „wypadkiem” 
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stalinizmu jest kwestia zmiany. Według Walickiego proces słabnię
cia i transformacji totalitaryzmu jest warunkowany zachwianiem 
jednego z trzech wymienionych przez Linza aksjomatów - oficjalnej 
i wszechogarniającej ideologii:

Najgłębszą istotą totalitaryzmu jest dyktatura ideologiczna, zdol
na do organizowania „moralno”-politycznych krucjat i do odbiera
nia jednostkom nie tylko zewnętrznej, lecz również wewnętrznej 
wolności. (...) Nie ma totalitaryzmu bez efektywnego zniewolenia 
umysłów i sumień. A jeśli tak to pierwszym i decydującym krokiem 
detotalizacji jest wyzwolenie duchowe, niszczące podstawy tota- 
listycznej ideokracji, ale tylko w szczególnie sprzyjających warun
kach, pociągających za sobą emancypację społeczno-polityczną38.

38 A. Wa I i c k i, Zniewolony umysł po latach, Warszawa 1993, s. 11, Autobiografie 
Intelektualne.

39 Por. E. Widawska, dz. cyt., s. 92-93.
40 Nomenklatura w aspekcie przedmiotowym polegała na istnieniu wykazu sta

nowisk, których obsadzanie wymagało decyzji lub akceptacji odpowiedniej instancji 
partyjnej; jej aspekt podmiotowy zawierał się w zakresie kompetencji instancji par
tyjnych, które decydowały o obsadzie stanowisk znajdujących się w wykazie. Zjawi
sko to obejmowało także tzw. nomenklaturę nomenklatury, tj. istnienie w wykazie 

Przeciwnicy takiego ujęcia podnoszą, że pominięcie innych wy
znaczników totalitaryzmu, jak choćby istnienie jedynego, monistycz- 
nego ośrodka władzy czy matrycy kształtowania społeczeństwa po
przez system permanentnej mobilizacji - aby odnieść się raz jeszcze 
do Linza - podważa sensowność zarówno koncepcji jednowymiaro
wej detotalizacji, jak i uznania pojęcia „autorytaryzm” jako właściwe 
dla polskiej wersji realnego socjalizmu39.

Historyk Janusz Wrona, przekonany o totalitarnej formule re
żimu Polski Ludowej, opiera się na pierwotnym, statycznym ujęciu 
Friedricha i Brzezińskiego, z odpowiednim exemplum, tworząc kata
log konstytutywnych według niego cech systemu, jakimi są:
a) ustanowienie politycznego monopolu partii marksistowsko-leni

nowskiej (PPR/PZPR),
b) wprowadzenie jako zasady systemu nomenklatury, tzn. akcep

towania przez partię wszystkich kluczowych stanowisk w pań
stwie40,
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c) system gospodarki socjalistycznej z regułą tzw. uspołecznionej 
własności i centralnym planowaniem gospodarczym41,

d) stosowanie terroru i policyjnych represji wobec przeciwników 
politycznych,

e) masowa i centralnie sterowana propaganda, której zadaniem było 
przejęcie kontroli nad myślami i uczuciami42.

takich stanowisk, których piastowanie wiązało się z obsadzaniem odpowiednich 
stanowisk w administracji, organizacjach społecznych i na szczeblach partyjnych 
niższego rzędu, oraz nomenklaturę wewnątrzpartyjną, czyli obsadzanie stanowisk, 
które wedle przepisów statutowych były wybieralne. Por. A. Paczkowski, System 
nomenklatury, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948-1970, red. A. Paczkowski, War
szawa 2003, s. 117-118.

41 Por. M.Bałtowski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upa
dek, Warszawa 2009, s. 303-345.

42 J. W r o n a, Ustanowienie systemu komunistycznego..., s. 45-46. Niemal bliźnia
czo rzecz ujmuje A. Friszke, zwracając uwagę na: koncentrację władzy i wpływu na 
wszystkie główne sfery życia przez zbudowaną centralistycznie partię komunistycz
ną, likwidację opozycji oraz tradycji myśli społecznej i politycznej z narzuceniem 
obcych wzorów, likwidację dotychczasowego systemu wartości i zastępowanie go 
nowym modelem, kształtującym zbiorową świadomość. Por. A. Fr i s z ke, Przystoso
wanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007, s. 400, Biblioteka „Więzi”.

43 Chodzi o „kontrolę nad prywatną moralnością” (Schapiro zarzucał Friedri
chowi, że ten pomylił charakterystyczne cechy systemu władzy z instrumentami 
sprawowania władzy; por. R. Backer, Totalitaryzm..., s. 10). Pozostałe „kontury” 
(zarysy, cechy konstytutywne) totalitaryzmu to wg Leonarda Schapiro: przywódca, 
podporządkowanie systemu prawnego, nieustanna mobilizacja oraz uzasadnienie 
prawomocności władzy przez jej masowe poparcie. Por. L. Schapiro, Totalita
ryzm, Warszawa 1987, s. 6-7, Zeszyty Edukacji Narodowej.

W tym ujęciu, które w sposób ewidentny wynika z analizy his
torycznej, intryguje poruszenie wątku kontroli nad sposobem myś
lenia obywateli, ale i nad sferą uczuć. Tym samym mamy do czy
nienia ze zwróceniem uwagi na element, który Leonard Schapiro 
określił mianem jednego z „konturów”43 totalitarnego systemu po
litycznego. Było to zresztą przedmiotem zarzutu wysuniętego przez 
niego wobec klasyfikacji poczynionej przez Fredricha i uzupełnionej 
przez Brzezińskiego. Nie zmienia to faktu, że Wrona jest bezsprzecz
nie przekonany, iż występowanie wyżej wymienionych elementów 
przesądza o istnieniu totalnej rzeczywistości, a ich czasowa kondycja 
(ewolucja) nie znosi podstawowej zasady.
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Podobnie jest u Pawła Machcewicza, który w swoim arcycieka- 
wym tekście o roli wydarzeń października 1956 r. dla ewolucji sys
temowej PRL podnosi element naturalności zmiany i czynników 
progresji w ustroju totalitarnym, wprowadzając m.in. kategorię 
„ustabilizowanych” systemów, charakteryzujących się przede wszyst
kim istotnym stopniem kontroli życia społecznego oraz etatyzacją 
gospodarki, w opozycji do systemów w fazie początkowej, odznacza
jących się masowym terrorem i mobilizowaniem mas. Machcewicz 
formułuje wreszcie tezę, że bez założenia o totalitarnym charakterze 
reżimów komunistycznych nie będziemy w stanie „wychwycić wielu 
cech szczególnych komunistycznego systemu”44.

44 P. Machcewicz, Zmiana czy kontynuacja? Polska przed i po październiku 
1956 r., [w:] PRL. Trwanie i zmiana, red. nauk. D. Stola, M. Zaremba, Warszawa 
2003, s. 143-148.

45 H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychoso- 
cjologiczne minionej formacji, Warszawa 1998, s. 87-88.

46 Schapiro opiera swoje ujęcie na zasadzie przejętej od brytyjskiego politologa 
Samuela E. Finera, który w publikacji Comparative Government (1970), poruszającej 
tematykę systemów politycznych, wskazał, że wszystkie odmiany dyktatur posiadają 
pewne cechy totalitaryzmu, przy czym żadna nie jest identyczna z prototypowymi

Także Hanna Świda-Ziemba, analizując zjawisko komunistyczne
go totalitaryzmu na polskim przykładzie, nie ma wątpliwości co do 
istoty systemu. Zwraca przy tym baczną uwagę na jego lokalną, nad
wiślańską swoistość oraz istotę ewolucji, która według jej nomenkla
tury składała się z systemu „wentylów i szpar, przez które przeniknąć 
mogą wartości oraz reguły pozatotalitame”. Charakterystyczne dla 
przypadku PRL niedomknięcie, „(nie)szczelność” modelu totalitar
nego wedle Świdy-Ziemby wynikało z charakteru zbiorowości (naro
du), tzn. „zdecydowanej wrogości (...) wobec narzuconego systemu” 
oraz z „niepokomości i niezdycyplinowania”, a także ze specyficzne
go nastawienia decydentów, „którzy - może ze względu na nastroje 
otoczenia - wprowadzili jednak scenariusze, które zawierały więcej 
szczelin i więcej enklaw swobody niż przewidywały to scenariusze 
innych państw komunistycznych”45.

Za najpełniejszy, nowoczesny i w większym stopniu niż poprzed
nie elastyczny pogląd na totalitaryzm w polskiej wersji odpowiada 
Edyta Widawska. Analizując podejścia m.in. Leonarda Schapiro46, 
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Juana J. Linza, Giovanniego Sartoriego47 i Andrzeja Walickiego, two
rzy eklektyczny, „dynamiczny” model totalitaryzmu. Dla Widawskiej 
jest to system charakteryzujący się zarówno zmianami jakościowymi 
(biegunowymi), jak i ilościowymi (detotalizacja), który opiera się na 
czterech filarach, jakimi są:

reżimami (III Rzesza, ZSRR, Włochy). Ustrój totalitarny dla Leonarda Schapiro sta
nowi zatem „odmienną i nową formę rządów, której powstanie stało się możliwe 
po raz pierwszy w dziejach w wieku masowej demokracji, nowoczesnej techniki 
oraz dwudziestowiecznego nacjonalizmu. Jego zakres, powodzenie, (...) stopień «to
talności» mogą być bardzo różne: od względnego niepowodzenia we wznoszeniu 
systemu totalnej władzy - jak w przypadku Mussoliniego czy Nkrumaha [pierwszy 
postkolonialny przywódca Ghany - A. T.] - do względnego sukcesu - jak w przypad
ku Hitlera czy Stalina. Nie jest on formą sztywną i niezmienną: potrafi zmieniać się 
i ewoluować, lecz może także załamać się i doznać klęski. Może rozwinąć się w coś, 
co przypomina liberalną demokrację - jak w Jugosławii czy w przypadku krótkie
go epizodu Czechosłowacji, do którego ukrócenia potrzebne było użycie brutalnej 
przemocy. Może współistnieć - przynajmniej przez pewien czas - z niezależnym 
Kościołem (jak w Polsce); z pluralizmem instytucji (jak w niektórych innych środko
wo- i wschodnioeuropejskich krajach tzw. demokracji ludowej), a także z grupami 
dysydenckimi i pewnym pluralizmem instytucji jak w Związku Radzieckim. Koegzy
stencja taka może być stadium przejściowym, prowadzącym do różnych form dyk
tatury, do pewnego rodzaju liberalnej demokracji lub do powrotu do całkowitej, nie
ograniczonej totalitarnej władzy. Wszystko to sugeruje, że totalitaryzm nie stanowi 
ostatecznego i niezmiennego «modelu» rządów, lecz ma raczej charakter ciągłego 
spectrum o różnym stopniu nasilenia i «totalności». Jednakże tak, jak w widmie 
barw jeden kolor przechodzi płynnie w drugi, mimo to w pewnych punktach widzi
my jedną, czystą barwę - tak istnieje punkt, w którym istnienie reżimu totalitarnego 
daje się wyraźnie stwierdzić, choćby nawet tej czy innej jego cechy brakowało lub 
była widoczna w słabym stopniu”. L. S c h a p i r o, dz. cyt., s. 41-42.

47 Por. G. Sartori, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grin- 
b e r g, Warszawa 1994.

a) centralny, monistyczny ośrodek władzy o linzowskich cechach, 
przy czym zatarta jest różnica pomiędzy legislatywą a egzekuty
wą, sądownictwo jest całkowicie dyspozycyjne wobec władzy wy
konawczej, a pełne wyodrębnienie ośrodków władzy wykonaw
czej jest utrudnione poprzez przenikanie się „władzy pozornej” 
- rządu i partii,

b) permanentna dążność do pełnej legitymizacji systemu na każ
dym poziomie: reguł, przekonań i zachowań, oraz we wszystkich 
wymiarach: strukturalnym (normy prawne dające legitymizację 
władzy totalitarnej), ideologicznym (ideologia z elementem non- 
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konformistycznej, rewolucyjnej przeszłości) i personalnym (prze
kazanie w ręce przywódców nieograniczonych uprawnień),

c) istnienie jednej, oficjalnej, autonomicznej ideologii48 jako pod
stawy polityki oraz systemu manipulacji masami, przy czym jej 
intelektualne ugruntowanie może być różne,

48 Roman Backer w swoich badaniach nad zjawiskiem totalitaryzmu przypisuje 
istotne znaczenie manichejskiemu podziałowi rzeczywistości na „dobrą” i „złą”, ro
dzącemu dualizm ontologiczny, którego korzenie zawierają się właśnie w ideologii. 
Dualizm zakłada istnienie bytów nieweryfikowalnych lub fałszywie przedstawia
nych - ze względu na język, w którym zostały określone zasady je konstytuujące 
(nowomowa). Owe byty tworzą nadrzeczywistość (system), która jest przyjmowana 
bez dowodów, w drodze wyznania wiary, gdzie kategorie dobra i zła są wymieszane. 
Aby zatem stanąć po stronie dobra, należy sprzeciwić się złu, co można uczynić jedy
nie poprzez sito, jakim jest szczególne poznanie - gnoza o wymiarze teoretycznym, 
historycznym i praktycznym - które przybliży osiągniecie zbawienia lub szczęśli
wości, kojarzonych z właściwym, bo stojącym po stronie „dobra”, postępowaniem. 
Kreacja nadrzeczywistości była domeną mateczników totalitaryzmu. Józef Stalin 
w wydanych w 1954 r. Zagadnieniach leninizmu pisał: „Im lepiej poznajemy i obser
wujemy prawa historii i walki klas, tym lepiej dostosowujemy się do materializmu 
dialektycznego. Im lepiej znamy materializm dialektyczny, tym większy będzie nasz 
sukces”. Niemal bliźniaczo rozumował Martin Bormann: „Im lepiej poznajemy i ob
serwujemy prawa natury i życia (...), tym lepiej dostosowujemy się do woli Wszech
mocy. Im lepiej znamy wolę Wszechmocy, tym większe będą nasze sukcesy”. Cyt. za: 
R. B a c ke r, Gnoza polityczna systemu totalitarnego, [w:] Skryte oblicze systemu komu
nistycznego. U źródeł zla, red. R. Backer [et al.], Warszawa 1997, s. 10-11.

Do podobnych wniosków (dualizm ontologiczny i nadrzeczywistość) docho
dzi R. Scruton, który analizując sposoby myślenia w nazbyt optymistycznych ka
tegoriach, oderwanych od m.in. wniosków historycznych, konstatuje, że takie 
postępowanie rodzi wygodne, acz fałszywe stereotypy (nadrzeczywistość), które 
doprowadzają - poprzez ostre różnicowanie - do istotnego zaburzenia równowa
gi społecznej: „Na stereotypach (...) buduje się całe modele życia, a ich wyznawcy 
zawdzięczają im poczucie własnej wartości i spokój sumienia, którego nigdy by nie 
osiągnęli, gdyby zainwestowali swoje nadzieje w siebie samych i w to, co naprawdę 
rozumieją. Stąd kiedy te stereotypy są kwestionowane, optymiści bronią się agre
sywnie i reagują gniewem. (...) Uważają swoich krytyków za ludzi, którzy nie tylko 
się mylą, ale również mają złą wolę, chcą zniszczyć nadzieję całej ludzkości i zastąpić 
życzliwość wobec naszego gatunku okrutnym cynizmem. Nie powinno nas zatem 
dziwić, że jeśli spojrzymy na wielkie konflikty, które targają światem od czasów 
oświecenia, to zauważymy, że optymiści zdecydowanie górują nad pesymistami 
w wyrażaniu gniewu oraz że wielkie zbrodnie - łącznie z Holocaustem i Gułagiem 
- w ostatecznym rozrachunku należy zapisać na konto ludzi upojonych fałszywymi 
nadziejami”. R. S c r u t o n, Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, 
tłum. T. B i e r o ń, Poznań 2012, s. 42-43, Antropos.
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d) występowanie przymusu bądź nagradzania (czasem łącznie) jako 
metod działania władzy oraz sprawowanie rządów za pomocą 
przemocy i terroru przy szerzeniu propagandy umożliwiającej 
manipulację49.

49 E. Widawska, dz. cyt., s. 93-95,109-110.
so Szerzej patrz: K. Tyszka, Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa 

w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej, Warszawa 2004; M. Zaremba, Komunizm, 
legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej 
w Polsce, Warszawa 2001, W Krainie PRL.

51 Antoni Dudek twierdzi, że właściwe centrum dyspozycji i władzy ogranicza
ło się do jednej osoby: „Rzeczywistym ośrodkiem decyzyjnym pozostawał 1 sekretarz 
KC PZPR. Należy bardzo wyraźnie podkreślić rolę konkretnej osoby, sprawującej tę 
funkcję. Od charakteru i temperamentu 1 sekretarza zależały jego relacje z Biurem 
Politycznym, Sekretariatem KC, Komitetem Centralnym. W różnych okresach te 
kolegialne organy albo realnie odgrywały istotną rolę, albo były też tak samo de
koracyjne, jak organy państwowe w rodzaju Rady Państwa, Sejmu czy nawet Rady 
Ministrów. Centralna rola 1 sekretarza jest oczywista. To on delegował tak naprawdę 
władzę na różnego rodzaju osoby, urzędy, organy kolegialne i określał ich stopień 
samodzielności decyzyjnej”. A. Dudek, „Pierwsze lata". Model nadzoru PZPR nad 
władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądownictwem, [w:] Władza w PRL..., s. 55.

Zmiana, wbrew woli totalitarnej elity, która pragnie zbudować 
trwały i jednolity byt, jest genetycznie zakorzeniona w systemie 
i dotyczy wszystkich filarów z osobna i całości jako takiej. Reżim 
totalitarny to system naczyń połączonych, charakterystyczny dla 
momentu historycznego, o różnym możliwym stopniu totalizacji, 
z uwzględnieniem nawet najbardziej skrajnych możliwości.

W okresie PRL da się dostrzec występowanie wyżej wymienio
nych cech („filarów”). Podajmy te najbardziej oczywiste: maksimum 
totalizmu to początek lat 50., niemal pełna detotalizacja przypada na 
drugą połowę 1989 r.; oficjalna ideologia to marksizm-leninizm, na
sycony z czasem wartościami odwołującymi się do polskiej tradycji 
narodowej i politycznej50 (można tu mówić o zmianie jakościowej). 
Jedyne faktyczne centrum decyzyjne stanowi partia komunistyczna 
- Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) - i jej kierownicze 
struktury z elitą skupioną w Komitecie Centralnym (KC) i mniej
szych gremiach, jak Biuro Polityczne (BP)51. Działania Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
i wreszcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) oraz niektó
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rych jednostek Ludowego Wojska Polskiego (LWP) stanowiły o ter
rorze państwowym. Cenzura, brak wolności prasy, zgromadzeń i sto
warzyszeń oraz oficjalna wykładnia umożliwiały manipulację opinią 
publiczną.

Totalitaryzm mógł zatem podlegać erozji52 czy zasadniczej zmia
nie na drodze różniącej się od klasycznej rewolucji, charakterystycz
nej chociażby dla Rumunii. Zakładając słuszność modelu „naczyń po
łączonych”, wręcz oczywiste wydaje się, że wprowadzanie elementów 
demokratyzacji od góry, przy próbie zachowania istotnych elemen
tów władczych w swoich rękach (istotna zmiana zasady monistycz- 
nego centrum decyzyjnego)53, zdynamizowało sytuację w innych sfe
rach: gospodarczej (np. wprowadzanie elementów wolnorynkowych 
przez ekipę premiera Mieczysława F. Rakowskiego, a ściślej przez 
ministra Mieczysława Wilczka) i społecznej (np. osłabienie cenzury, 
nieformalne, a potem oficjalne wprowadzenie pluralizmu). Skutek 
był jeden - „miękki” upadek totalitarnego komunizmu i początek 
zasadniczej przebudowy ustrojowej, petryfikujący prawa i wolności 
obywatelskie.

52 Krzysztof Pomian, analizując zjawiska klasycznych totalitaryzmów, odniósł 
się w charakterystyczny sposób do problematycznego okresu poststalinowskiego: 
„Czy ustrój sowiecki [po śmierci Stalina - A. T.] pozostawał nadal totalitarny? Odpo
wiedź możebyć tylko jedna: był to ustrój totalitarny w stanie rozkła- 
d u. Nie stosował już masowego terroru i nie miał wodza (...). Zachowywał wszystkie 
instytucje ustroju totalitarnego i nadal pragnął budować społeczeństwo bezkonflik
towe. Jednakże biurokratyczna rutyna zastępowała w nim odtąd wolę wodza, a po
kazowy entuzjazm ustępował rozczarowaniu. Urzędnik zajął miejsce bojownika, 
pieniądz zastąpił ideologię, a gerontokracja - kult młodości. Dawni fanatycy popa
dli w cynizm”; a w innym miejscu: „W roku 1956 mówiono w Polsce o «odnowie», 
a Węgrzy określali ustrój Kadarapo 1965 roku jako «Gulaschsozializmus». Pozostaje 
jednak faktem, że nikt nie odnotował wyjścia z totalitaryzmu, a więc zastąpienia jed
nego ustroju politycznego innym. Dlaczego? (...) Bo nie było nikogo, kto był w stanie 
to zrobić”. K. Pomian, Oblicza dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne, 
Lublin 2002, s. 76, 86.

53 Fundamentalną analizę procesu upadania reżimu komunistycznego w Pol
sce sformułował A. Dudek w monografii pt. Reglamentowana rewolucja. Rozkład 
dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004, Arkana Historii.
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1.4 Zasada naczelna - centralizm demokratyczny

Totalitaryzm był wyjątkowym fenomenem politycznym XX w. Dzięki 
obiektywnemu istnieniu wytworzył system reguł (ustrój) i towarzy
szących mu wartości. W ramach wspomnianych reguł gry - nazwijmy 
je zasadami naczelnymi54 - wszelkie działania wewnątrz organizacji 
państwowej były ogólnie uznane za prawomocne i legalne. W odnie
sieniu do Polski Ludowej, w oparciu o charakterystyczne ustawo
dawstwo oraz zideologizowaną praktykę polityczną, rodzącą różne 
konsekwencje, m.in. wspomniany dualizm ontologiczny, można 
wskazać na fundamentalne reguły systemu politycznego, które rzu
towały na aktywność społeczną. Jacek Tarkowski zaliczył do nich:

54 W systemie demokratycznym, pluralistycznym będzie chodzić zarówno for
malnie, jak i merytorycznie o zasady konstytucyjne.

55 J. Tarkowski, Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, wstęp 
E. Wnuk-Lipiński, Warszawa 1994, s. 46-47.

56 Organizacja polityczna społeczeństwa socjalistycznego w Polsce, red. A. D o - 
bieszewski, Warszawa 1977, s. 140.

a) przodującą rolę klasy robotniczej,
b) kierowniczą rolę partii komunistycznej,
c) centralizm demokratyczny,
d) społeczną własność środków produkcji i centralne planowanie,
e) jedność wewnątrzpartyjną i społeczeństwa jako całości,
f) walkę klasową i dyktaturę proletariatu,
g) sojusz robotniczo-chłopski55.

Oczywiście wszystkie powyższe zasady moderowały zachowania 
jednostek i grup. Niemniej jednak dla kondycji systemu partyjnego 
ukształtowanego w realnym socjalizmie rozstrzygającą była zasada 
centralizmu demokratycznego, wynikająca i z reguły prymatu klasy 
robotniczej, i z kierowniczej roli partii leninowskiej. Zastanówmy się 
zatem, jak należy interpretować tę podnoszoną wielokrotnie przez 
teoretyków z epoki zasadę i jakie wywarła ona skutki na układ poli
tyczny w omawianym okresie.

Jeden z teoretyków systemu realnego socjalizmu w Polsce, Adolf 
Dobieszewski, określił centralizm demokratyczny jako „fundament 
leninowskiej koncepcji partii”56. Obok innych pryncypiów, jak zasada 
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awangardowości partii, członkostwa i organizacji opartej o system 
komórek podstawowych, ów centralizm miał stanowić nic innego 
jak „jednolite, sprężyste kierowanie realizacją celów socjalizmu”, 
które wymaga „silnej pozycji władz centralnych partii w stosunku do 
całej partii”57. Okazuje się więc, że zasada konstytutywna dla syste
mu politycznego, a szczególnie partyjnego, jest modelowym ujęciem 
totalitarnej partii - zakonu politycznego, gdzie rola wodza i system 
wertykalnej podległości są absolutnym pryncypium58. W takowej 
konstrukcji zasada demokratyzmu, pluralizmu poglądów czy postaw 
nie mogła być zachowana z prostego względu - wszystko porządko
wała i spajała tzw. rewolucyjna celowość, czyli osiągniecie wyznaczo
nych ideologią i wynikającą z niej wizją przyszłości efektów59. Nie 
wolno zapominać przy tym, że owe efekty były niepodważalne ze 
względu na rzekomą naukowość marksizmu-leninizmu, który wobec 
zanegowania elementu transcendentalnego jako jedyny miał właści
wie odczytywać naturę rzeczywistości.

57 Tamże. W jednym z tekstów zamieszczonych w prasie w grudniu 1971 r. 
ówczesny członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (BP KC PZPR), a późniejszy premier Edward Babiuch bez ogró
dek, w sposób naturalny określa niedemokratyczny charakter partii: „Nikt nie jest 
obecnie i nie może być w przyszłości wolny od kontroli partii i chroniony przed kry
tyczną oceną jego działalności. Dotyczy to wszystkich działaczy partyjnych, wszyst
kich członków partii od góry do dołu. Jest to logiczna konsekwencja dla wszystkich 
- dla robotnika i dla ministra, dla członka BP i dla każdego innego członka partii”. 
E. Babiuch, Jedność i aktywność członków partii podstawą umocnienia jej kierowni
czej roli, „Trybuna Ludu” 1971,11 XII, s. 1.

58 Franciszek Ryszka doszukiwał się matrycy wodzostwa w staropruskiej zasa
dzie: „autorytet od góry do dołu, odpowiedzialność od dołu do góry”. Pytanie, czy 
staropruskość rzeczywiście była wyznacznikiem kształtowania modelu przywódz
twa przez Lenina, a szczególnie przez Stalina. Por. F. Ry s z k a, Państwo stanu wyjąt
kowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław 1985, s. 172.

59 Andrzej Paczkowski uznaje, że pochodną centralizmu demokratycznego było 
zjawisko nomenklatury, które czyniło z rzeczonej zasady demokratyzmu wartość ja
łową, pozorną. Por. A. Paczkowski, dz. cyt., s. 118.

60 Organizacja polityczna społeczeństwa..., s. 132,134.

Tak „skrojony” zakon polityczny (partia „nowego typu”, „awan
gardowa”) zbudowany jest z ludzi wyróżniających się społeczną i po
lityczną dojrzałością, gromadzi „naturalnych przywódców środowisk 
(robotnicy, chłopi, pracownicy umysłowi), w których działają”60. 
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Jego głównym zadaniem było urzeczywistnianie demokracji socjali
stycznej, czyli dyktatury proletariatu poprzez sprawowanie władzy 
w imieniu robotników, ale i całości społecznej, wobec której pełnił 
zawsze rolę kierowniczą.

Partia marksistowska nie tylko stała na czele socjalistycznego 
systemu politycznego61, ale także konstytuowała całość społeczno- 
-polityczną na zasadach podziału zadań, sfer oddziaływania itd., czyli 
koncesji. System tzw. ludowładztwa miał opierać się wobec tego na 
czterech grupach zinstytucjonalizowanego działania. Pierwszą two
rzyły partie polityczne: PZPR, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 
(ZSL) i SD (przy zachowaniu zasady prymatu PZPR oraz zwierzch
nictwa wszystkich nad innymi organizacjami systemu „społeczeń
stwa socjalistycznego”); drugą - „ściśle związane z PZPR” związki 
zawodowe oraz ideowo-wychowawcze organizacje młodzieży; trze
cią - organizacje kierowane przez państwo: spółdzielczość, stowa
rzyszenia i inne, np. samorządy chłopskie i mieszkaniowe; wreszcie 
czwartą - organizacje, „które państwo toleruje” (wyznaniowe oraz 
inicjatywa prywatna). Te ostatnie były specjalnym przedmiotem tro
ski - poddane „kontroli państwowej i społecznej” celem ustalenia 
zgodności z programem „budownictwa socjalistycznego”. Ich istnie
nie dopuszczono ze względu na występowanie potrzeb społecznych 
wymagających instytucjonalizacji62.

61 Fundamentalną pracą poświęconą kształtowaniu, założeniom ideowo-pro- 
gramowym i funkcjonowaniu systemu partyjnego w Polsce Ludowej jest mono
grafia: J. W r o n a, System partyjny w Polsce 1944-1950. Miejsce, funkcje, relacje partii 
politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1996. 
Wyznaczenie ram czasowych nie przekreśla uwzględnienia modelu systemu par
tyjnego realnego socjalizmu, który z nieznacznymi modyfikacjami przetrwał do 
1989 r.

62 A. Dobieszewski, Organizacja społeczeństwa socjalistycznego a system par
tyjny w Polsce, [w:J Partie sojusznicze i organizacje społeczne w systemie politycznym 
PRL, red. nauk. A. O w i e c z k a, Warszawa 1976, s. 8-9.

63 Janusz Wrona, ujmując dynamikę kształtowania się systemu partyjnego od 
1944 r., w swojej nomenklaturze na określenie PPR/PZPR stosuje pojęcia: „partia 
dominująca” i „partia hegemoniczna”. Ma to głębokie uzasadnienie z punktu wi
dzenia naukowo-badawczego, ale i historycznego. W PRL zarówno teoretycy, jak 
i praktycy reżimowej polityki podzielali taką interpretację - A. Dobieszewski wręcz 

Koncesyjny, nomenklaturowy, centralizujący układ systemu po
litycznego i partyjnego63 wpływał na przydział zadań, szczególnie 
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w odniesieniu do spraw kierownictwa i tzw. współdziałania poli
tycznego. Dlatego też każda z partii „współrządzących” zmuszona 
była przyjąć zasady, które wedle oficjalnej wykładni wynikać miały 
z pryncypiów układu „dominacja-podporządkowanie”. Katalog ten 
wyglądał następująco:
a) w socjalizmie panuje układ trójpartyjny: partia klasy robotniczej 

(dominująca) oraz dwa ugrupowania nierobotnicze - ZSL i SD, 
stanowiące reprezentację odpowiednio wiejskich i miejskich 
warstw pośrednich64 (faktycznie podporządkowane partii głów
nej, lecz nominalnie uznane za współrządzące w ramach sojuszu 
trójpartyjnego po akceptacji przez nie kierowniczej roli komuni
stów w systemie politycznym - „budownictwie socjalistycznym” 
oraz układzie partyjnym),

b) nominalnie uznaje się samodzielności stronnictw65, tzn. suweren
ność życia wewnętrznego oraz możliwość wyrażania stanowiska 
co do „metod i tempa rozwiązywania problemów społeczno-poli
tycznych - tak w procesie formułowania, jak i realizacji programu 
działania socjalistycznego państwa” (w istocie ugrupowania były 
inwigilowane i w pewnym stopniu kontrolowane przez Urząd 
Bezpieczeństwa [UB]/Służbę Bezpieczeństwa [SB]),

c) ugrupowania podlegają identyfikacji światopoglądowej: PZPR re
prezentuje marksizm-leninizm; ZSL i SD mają rysy wieloświato- 
poglądowe ze wspieraniem budowy socjalizmu jako spoiwem,

werbalnie utożsamiał system partyjny socjalizmu z systemem partii hegemonicznej 
(„System partyjny w Polsce, określony jako system partii hegemonicznej, jest syste
mem socjalistycznym. [...] Cechą określającą istotę i specyfikę tego systemu jest fakt 
sprawowania przez partię marksistowsko-leninowską kierowniczej roli w stosunku 
do państwa budującego socjalizm”. A. Dobieszewski, dz. cyt., s. 22); Władysław 
Gomułka, używając języka ówczesnej polityki, twierdził to samo: „W budownictwie 
socjalizmu w naszym kraju PZPR sprawuje kierowniczą rolę. W tej misji dziejowej 
nikt jej zastąpić nie może” (W. Gomułka, O naszej partii, Warszawa 1969, s. 384).

64 Odwołanie do marksowskiej dialektyki, według której wraz z nieuniknionym 
prawem rozwoju im bliżej socjalizmu i dalej od kapitalizmu, tym bardziej powinny 
zanikać społeczne kategorie wsteczne i przejściowe (pośrednie).

65 Różnica leksykalna także spełniała ważną rolę, odzwierciedlając nadrzędność 
tylko jednej „partii” oraz mniejszą rolę „stronnictw”. W przypadku Stronnictwa De
mokratycznego (SD) nazwa miała podkreślać jego tożsamość, odrębność i tradycję 
organizacyjną inną niż „socjalistyczna”; SD wywodziło się bowiem z układu partyj
nego 11 RP i przetrwało do chwili obecnej.
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d) ugrupowania różnią się organizacyjnie pod względem dyscypli
ny: PZPR jako partia rewolucyjna wykazuje się większą dyscyp
liną (w rzeczywistości wynikało to z uwarunkowań systemowych, 
a nie ideologicznych - hierarchia była właściwa zakonowi poli
tycznemu),

e) ugrupowania wykazują różnicę pod względem oddziaływania 
na społeczeństwo: PZPR to partia ogólnonarodowa (jej program 
miał zaspokajać aspiracje i potrzeby narodowo-patriotyczne); 
ZSL i SD docierają tylko do określonych, „drobnotowarowych” 
środowisk (także tych, które nie mieszczą się w ramach założeń 
ideowych marksizmu i norm polityczno-organizacyjnych PZPR), 
gdzie i tak z natury rzeczy uwidacznia się pewien wpływ partii 
komunistycznej66.

66 M. Sadowski, System polityczny PRL, Warszawa 1975, s. 37, 60-61, 68.
67 W. G o m ułka, dz. cyt., s. 272.

Myliłby się ten, kto by sądził, że zasada centralizmu - przysło
wiowa „transmisja woli partii do mas” - miała charakter zawoalo- 
wany czy umiejętnie skrywany. Władysław Gomułka w przemówie
niu wygłoszonym 27 października 1957 r. na X Plenum KC PZPR 
w sposób niebudzący żadnych wątpliwości nakreślił istotę systemu 
panującego w Polsce:

Partia nasza jest kierowniczą siłą władzy ludowej. W ostatecznym 
rachunku za wszystko, co się dzieje w kraju, odpowiedzialność po
nosimy my, ponosi nasza partia. Inaczej być nie może. Nie jesteśmy 
wprawdzie jedyną partią rządzącą krajem. Obok nas i razem z nami 
współuczestniczą w zarządzaniu krajem Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. Odpowiedzialność jest 
więc szersza. Istota rzeczy sprowadza się jednak do tego, że partia 
nasza jest nie tylko współrządzącą, lecz także partią kierującą bu
downictwem socjalizmu w Polsce. Dlatego w ostatecznym rachun
ku za wszystko, co się dzieje w kraju, odpowiedzialność spada na 
nasza partię67.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Orwellowska zależność „równi 
i równiejsi” nie mogłaby znaleźć doskonalszego odniesienia. Uwa
gę zwraca subtelna różnica leksykalna: kierownictwo i rządzenie - 
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zarządzanie, która w rzeczywistości uzmysławia faktyczną formułę 
władzy, tj. istnienie wodza (I Sekretarza), jego drużyny (członków 
PZPR) i reszty społeczeństwa - petentów.

Brytyjski historyk indyjskiego pochodzenia Peter Raina pokusił 
się o rozważenie istoty centralizmu demokratycznego z punktu wi
dzenia logiki pojęcia. Posiłkując się poglądami cytowanego już Go
mułki, uczynił centralizm demokratyczny fundamentem wartości, 
od których zależało osiągnięcie formacji socjalistycznej. Zwrócił jed
nak uwagę na sposoby postępowania w ramach tej zasady, czyli pod
porządkowanie mniejszości woli większości oraz zdeterminowanie 
jej obiektywnego charakteru z jednej strony monolitycznością partii, 
a z drugiej - bezwzględnym warunkiem otwartej dyskusji. Zestawie
nie zjawisk jednolitofrontowości i monolitu oraz otwartej dyskusji 
przywiodło go do postawienia pytania i zarazem natychmiastowej, 
bezwzględnej odpowiedzi:

It was an alibi, first used by Lenin, to destroy those who disagreed 
with him. Stalin used it to silence his opponents. And again, since 
the establishment of People’s Democracies In Easter Europe, the 
notion of “democratic centralism” has been supplied as justification 
for annihilating the dissenting element within the Party hierarchy. 
In short, therefore, “democratic centralism” is nothing 
more than an instrument of punishment. To asso
ciate it with “democracy”, “socialism”, “free discus
sion”, etc., is to make nonsense of such terms68 [pod
kreślenie - A. T.].

68 P. Raina, Political Opposition in Poland 1954-1977, London 1978, s. 59-60.

Drobne uzupełnienie powyższej, trafiającej w sedno diagnozy do
tyczy oddziaływania centralizmu. Skoro partia różnymi sposobami 
docierała do mas i jednostek, to podniesiona przez Rainę zasada uci
szania głosów niewygodnych jako właściwa centralizmowi nie ogra
niczała się jedynie do PPR/PZPR, gdyż państwo z istoty swej miało 
aspiracje ogarniania całokształtu zjawisk. Rzecz jeszcze jedna, skoro 
centralizm w istocie genetycznie wykluczał dyskusję, przeczył zatem 
także wolności, pluralizmowi i tolerancji, będącymi (obok godności 
jednostki ludzkiej, równości i dostępu do prawa własności) podsta
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wowymi składnikami zbioru wartości politycznych prawdziwej de
mokracji. W tej pseudosocjalistycznej, „scentralizowanej” jej wersji 
indywidualna wolność była iluzją, a prywatna własność - źródłem 
deprawacji człowieka69.

69 Por. ). Wrona, Komuniści wobec próby odbudowy demokracji w Polsce po 
1944 r., [w:] Demokracja i społeczeństwo. Studia z myśli politycznej i zmian ustrojowych 
w Polsce, red. T. Godlewski, W. Jurkiewicz, Warszawa 2003, s. 24.

70 B. H i 11 e b r a n d t, Problemy socjalistycznego wychowania młodzieży w ujęciu 
PPR i PZPR, „Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego” (da
lej: ZH-P SD) 1978, nr 19, s. 101.

1.5 Miejsce i rola organizacji młodzieżowych w systemie 
realnego socjalizmu

Wskazano, że organizacje młodzieżowe w ramach systemu ludo- 
władztwa stanowiły immanentny składnik jednego z filarów zinsty
tucjonalizowanego działania, przez które realizować się miało bu
downictwo socjalistyczne. Bezpośredni wpływ PPR/PZPR na nie był 
warunkiem nieodzownym właściwego działania systemu. Władze 
komunistyczne z pietyzmem odnosiły się do idei pozyskania młode
go pokolenia, nie bez racji uznając, że realizacja celów „rewolucyj
nych” jest uzależniona nie tylko od odpowiedniego przygotowania, 
ale przede wszystkim od odpowiednich sił do ich wprowadzenia. Za 
siłę taką uznano młodych, którzy mieli zapewnić ciągłość pokolenio
wą kadr budowniczych socjalizmu oraz stworzyć zbiór aktywistów, 
którzy będą wdrażani przez swoich mentorów do codziennej pracy 
politycznej. W tym kontekście Bogdan Hillebrandt, historyk ruchów 
młodzieżowych, określił młode pokolenie socjalizmu jako grupę „za
równo następców, jaki i zastępców”70.

Z punktu widzenia racjonalności w dążeniu do osiągnięcia włas
nych celów postępowanie polskich komunistów było logiczne i głę
boko uzasadnione. Program budowy nowego systemu, opartego 
o bolszewickie wzory (traktowane w tym miejscu jako dopełnienie 
założeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej), nie stanowił przecież li tyl
ko zmagań o instytucjonalną realizację państwa robotniczo-chłop
skiego, ale był próbą kreacji nowego człowieka. Taki projekt został 
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urzeczywistniony w ramach modelu kreacji tzw. typu radzieckiego
- homo sovieticus (homosos, sowczek)71. Należy zaznaczyć, że zjawisko

71 Mariusz Mazur w fundamentalnej analizie zjawiska z odniesieniem do róż
nych projekcji i okresów historycznych zaznacza, że kategoria pojęciowa „nowego 
człowieka” odbiega od z pozoru podobnych czy nawet synonimicznych kategorii, 
jak „człowiek radziecki” i „homo sovieticus”, co jest wynikiem treści przeniesionych 
z komunistycznej propagandy do potocznego i finalnie naukowego obiegu. Zatem 
homosos stanowi pewien wzorzec osobowy, który co prawda należy do kategorii „no
wego człowieka”, ale jest charakterystyczny zarówno dla ruchów totalitarnych przed 
zdobyciem władzy - w tym przypadku dla bolszewizmu - jak i dla budowania nowej, 
zideologizowanej, bo marksowsko-leninowskiej rzeczywistości. Ta ostatnia zmierza 
do wypełnienia pewnego wzorca osobowościowego. Roman Bäcker zakreślił granice 
takowego jako połączenie sadomasochistycznego używania władzy z wypełnieniem 
roli megaantroposa, przy jednoczesnej redukcji funkcji życiowych do zwierzęcej we
getacji. Mazur wpisał w ujęcie modelowe konkretne cechy kształtujące tę postawę, 
a są to:
a) posiadanie dwóch osobowości - publicznej i prywatnej (w wyniku likwidacji 

świadomości więzi własnej osoby z innymi, co prowadzi do izolacji, wykorzenie
nia, zaniku relacji społecznych, braku poczucia wspólnoty z innymi; w efekcie 
następuje poszukiwanie oparcia na zewnątrz - w partii, państwie, kolektywie; 
występuje także sytuacja przeciwna, czyli tzw. prywatyzacja życia kojarzona z wy
cofaniem się ze sfery publicznej na rzecz spraw osobistych i rodzinnych);

b) wykształcenie świadomości sprowadzonej do biologicznego instynktu samoza
chowawczego, co wymusza ukształtowanie cech takich jak zaradność czy cwa
niactwo;

c) bezkrytyczność i uległość wobec władzy, przejawiające się w pełnej dyspozycyj
ności, pokorze, w całkowitym podporządkowaniu hegemonicznej organizacji 
partyjnej i innym instytucjom biurokratycznym;

d) agregacja wszelkich wad, które wobec siebie uznaje za zalety czy konieczność, 
w efekcie czego powstaje moralność fundamentalno-relatywistyczna (bezwzględ
ność wobec „wrogów” i brak autokrytycyzmu wobec własnej osoby i najbliższego 
otoczenia);

e) interesowność i egoizm (wynikają z dostrzegania zależności między posłuszeń
stwem i nagrodą, co skutkuje zawsze konformistycznym wyborem);

f) akceptacja poddańczej pozycji (wynika z bytowania w poczuciu zagrożenia, co 
wypiera wolność wyboru na rzecz bezpieczeństwa socjalnego i osobistego);

g) negacja wszelkiego pluralizmu (odrzucenie treści niezgodnych z wyobrażeniami; 
wszystko, co odmienne, jest antywartością, stąd przekonanie o spolaryzowaniu 
pojmowanego świata na „dobry” i „zły”).

Por. R. Bäcker, Nietradycyjna teoria..., s. 44; M. Mazur, O człowieku tenden
cyjnym... Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Lu
dowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009, s. 565-580.
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„ludzi sowieckich” było wypadkową idealistycznej teorii i jej prak
tycznej, częstokroć ułomnej realizacji.

Idealnym archetypem dla kształtowania wzorca relacji państwa/ 
/partii i społeczeństwa z młodzieżą w ramach zinstytucjonalizowa
nych formuł organizacyjnych była tzw. leninowska koncepcja ideo- 
wo-politycznych związków młodzieży.

Podstawą dla właściwej projekcji miało być zwrócenie uwagi na 
sprawy młodego pokolenia w Krytyce programu gotajskiego Karola 
Marksa, gdzie ujęcie dyktatury proletariatu jako etapu przejścia do 
nowego ustroju zyskało także kontekst młodzieżowy. Autor podkre
ślił znaczenie łączenia pracy i nauki oraz wychowania poprzez pracę 
jako podstawowych warunków przeobrażeń społecznych. Jednakże 
sił sprawczych stojących za powołaniem i funkcjonowaniem tzw. kla
sowych związków młodzieży należy upatrywać w koncepcjach Wło
dzimierza Lenina, który przyczynił się do stworzenia pierwotnej 
formuły organizacyjnej nowego typu72, tj. Rosyjskiego Komunistycz
nego Związku Młodzieży (później przemianowanego na Komsomoł 
- Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzie
ży), oraz sformułował jego podstawowe wyznaczniki. Fundamentem 
stała się zasada zespolenia celów młodzieży z walką proletariatu 
o wyzwolenie z opresji tzw. wyzyskiwaczy. Łączność owa miała być 
realizowana z uwzględnieniem formuły centralizmu demokratycz
nego, definiującego działanie partii i zespolonego z nią związku mło
dzieży. Do zasadniczych powinności tego ostatniego należało wy
chowanie młodego pokolenia w duchu komunizmu, mobilizacja do 
pracy i walki wspólnie z proletariatem pod przewodnictwem partii 
komunistycznej oraz do nauki, wzbogacania wiedzy i kształtowania 
postaw w duchu marksizmu73. Te ogólne wskazówki odnosić się mia

72 Organizacja „nowego typu” w istocie powinna służyć celom państwa i par
tii, przez co wymykała się kategorii stowarzyszeń, charakterystycznych np. dla libe
ralnej demokracji. W tym znaczeniu współtworzyła instytucjonalną i funkcjonalną 
sferę działań państwowych poprzez np. wpływ na organy ogólnopaństwowe czy par
tycypację w rozwiązywaniu „zadań ogólnospołecznych”. Por. J. Mi kos z, Państwo 
a ideowo-polityczne organizacje młodzieżowe w Polsce Ludowej, Warszawa 1977, s. 92.

73 B. R a t u ś, Ruch młodzieżowy w Polsce Ludowej. Zagadnienia teoretyczne, War
szawa 1981, s. 22-25.
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ły do trzech płaszczyzn socjalistycznego wychowania, za które uzna
no pracę produkcyjną, naukę oraz działalność społeczno-polityczną. 
Praca miała za zadanie wdrażać młodzież do uczestnictwa w środo
wisku wytwórczym i w procesy tam zachodzące, rewolucjonizować 
tę sferę oraz przyczyniać się do praktycznej aplikacji zdobytej wiedzy, 
co warunkować powinno procesy modernizacji. Nauka uznana była 
za wartość tylko i wyłącznie pod warunkiem spojrzenia nań w ka
tegoriach ideologicznych i nieodzownego przekształcenia wskazań 
teoretycznych w obiektywną kategorię czynu. Działalność społecz
na natomiast powinna kanalizować aktywność, ułatwiać ją oraz 
przyczyniać się do krytycznej analizy własnej postawy i wynikającej 
z tego potrzeby samodoskonalenia74. W istocie chodziło, przy for
malnym podkreślaniu przez Lenina samodzielności związków mło
dzieży, o podporządkowanie wszystkiego makiawelicznemu celowi 
budownictwa socjalistycznego, stanowiącemu element porządkują
cy względem wychowania i kształcenia młodego pokolenia75. Nato
miast wspomniana „samodzielność” była pojmowana w specyficzny, 
bo klasowy sposób. Maria Graja-Trotzki, interpretując leninowskie 
podejście do spraw młodzieży, konkludowała:

74 P. Wójcik, ldeowo-polityczne organizacje młodzieży (Leninowska koncepcja 
ideowo-politycznych związków młodzieży), [w:] Partie sojusznicze i organizacje społecz
ne..., s. 145-149.

75 Tamże, s. 148.
76 M.Graja-Trotzki, Socjalistyczne związki młodzieży w systemie politycznym 

Polski Ludowej, Warszawa 1988, s. 105-106.

Ogólnie można powiedzieć, że W. Lenin traktował ruch młodzie
żowy jako szkołę kształtowania postaw społecznych i politycz
nych, zdobywania doświadczeń poprzez działanie. Nie wykluczał 
jednak, ze względu na brak rozeznania w rozwoju zjawisk społecz
nych i przygotowania teoretycznego, możliwości popełniania przez 
związki młodzieży błędów w ocenie otaczającej je rzeczywistości. 
(...) Dlatego uwzględniając (...) specyfikę rewolucyjną ze szczególną 
siłą podkreślał, iż zadaniem partii robotniczej jest umiejętne i wni
kliwe oddziaływanie na młodzież, eufemistycznie ujęte w innym 
miejscu jako „prawo do koleżeńskiej krytyki błędów ruchu mło
dzieżowego”76.
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Leninowskie założenia posłużyły do sformułowania wytycznych 
realizowanych w ramach PRL-owskiej rzeczywistości. Związkami 
młodzieżowymi, których głównym celem miało być wychowywanie 
młodego pokolenia77, nazywano „organizacje społeczne tzn. niepań
stwowe, samodzielne, dobrowolne, trwałe, o charakterze niezarob- 
kowym, zrzeszające dzieci i młodzież według wieku i środowiska, 
powołane do reprezentowania młodzieży, obrony jej szczególnych 
interesów i praw oraz do uczestniczenia w procesie socjalistycznego 
wychowania; układające swe stosunki z państwem socjalistycznym 
na płaszczyźnie pewnej równorzędności, uczestniczące w istotnym 
stopniu w kształtowaniu polityki państwa w dziedzinach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz biorące czynny udział 
w realizacji podstawowych funkcji państwa socjalistycznego”78. 
W obrębie wzmiankowanego współdziałania zawierały się: 1) kształ
towanie aktywnej postawy młodzieży, zaangażowanej w dokonują
ce się przemiany społeczne i ustrojowe; 2) pogłębianie patriotyzmu 
i internacjonalizmu młodego pokolenia; 3) podnoszenie poziomu 
wykształcenia młodzieży i jej kwalifikacji zawodowych; 4) reprezen
towanie interesów młodzieży wobec organów państwowych, orga
nizacji politycznych i społecznych; 5) polepszanie warunków pracy 
i nauki młodzieży, realizacja jej praw zawartych w systemie norm 
prawnych; 6) podnoszenie poziomu kulturalnego młodzieży, upo
wszechnianie wśród niej kultury fizycznej, sportu i pożytecznych 
form spędzania wolnego czasu79.

77 Jeszcze w 1984 r. Krzysztof Janik pisał, że cele wychowawcze realizowane 
za pomocą związków młodzieży „wydają się w pełni odpowiadać socjalistycznemu 
ideałowi wychowawczemu, zawierając jednocześnie podstawowe elementy sformu
łowanego przez partię modelu socjalistycznej kultury politycznej”. P. Dobrowol
ski, K. Janik, W. Pietras, PZPR w procesie kształtowania socjalistycznej kultury 
politycznej, Katowice 1984, s. 83, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowi
cach, nr 661.

78 J. Mi kosz, dz. cyt., s. 123.
79 Tamże, s. 103.

Należy podkreślić, że oficjalnie, szczególnie po 1948 r., czyli po 
tzw. zjednoczeniu organizacji młodzieżowych i utworzeniu stali
nowskiego Związku Młodzieży Polskiej, uwidocznił się obudowany 
w pseudonaukowość dialektyki marksistowskiej proces zespalania 
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celów organizacji młodzieży nie tylko z doktryną, ale i z programem 
partii. Jeden z teoretyków zjawiska ruchu młodego pokolenia w PRL, 
Jerzy Mikosz, w charakterystyczny dla ówczesnej rzeczywistości spo
sób tłumaczył owo zjawisko, zakładając, że jedynie PPR/PZPR wy
kazywały prawdziwą siłę kompleksowego, programowego odzewu 
na wszystkie postulaty i potrzeby młodych. Dlatego jego zdaniem 
wszystkie związki młodzieżowe w „sposób naturalny” ciążyły ku par
tii komunistycznej. Dysponowała ona poza tym pełnym spektrum 
środków urzeczywistniania owych potrzeb i postulatów80.

80 Tamże, s. 135.
81 B. R o g o w s k a, Rola i miejsce organizacji młodzieżowych w systemie politycz

nym. Analiza teoretyczna, [w:] Młode pokolenie Polski, red. B. Rogowska, Wrocław 
2000, s. 10, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2179.

82 W przypadku Polski Ludowej, odczytywanej jako niedemokratyzm o totali
tarnych cechach, należy podkreślić, że termin „system partyjny” uwzględnia jedynie 
kategorie ilościowe, a nie jakościowe; w tym kontekście w PRL mieliśmy formalnie 
do czynienia z systemem trójpartyjnym, na który składało się ugrupowanie domi
nujące (hegemoniczne), udzielające uprawnień władczych na zasadach zideologi- 
zowanej i kontrolowanej koncesji innym uczestnikom układu, tj. Zjednoczonemu 
Stronnictwu Ludowemu (ZSL) i SD.

W systemie politycznym PRL rozwiązano także problem rela
cji tzw. partii sojuszniczych z organizacjami młodzieży. Model tych 
relacji wynikał przede wszystkim z wytycznych centralizmu demo
kratycznego i odpowiadał matrycy pośredniego oddziaływania par
tii komunistycznej na okołomarksistowskie kategorie społeczne. 
Według Barbary Rogowskiej wspomniana zależność, sytuująca się 
w tym przypadku w ramach kategorii zasad ustrojowych, będzie jed
ną z trzech warunkujących miejsce organizacji młodzieży w systemie 
społeczno-politycznym. Obok reguł wynikających z tych ustrojo
wych uregulowań na aktywność związków młodzieży wpływ wywie
rały także przepisy prawne oraz reguły gry politycznej81.

Centralizm demokratyczny wpływał na kształtowanie zasadni
czych znamion cechującego PRL niedemokratycznego systemu par
tyjnego82, moderującego w zasadniczy sposób stosunki polityczne. 
Do takowych zaliczyć można m.in.: tzw. ludowładztwo, czyli postu
lat urzeczywistnienia władzy miejsko-wiejskich mas pracujących, 
z robotnikami jako kierowniczą awangardą na czele; autorytarny 
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ekskluzywizm polegający na odgórnym wykluczeniu ugrupowań po
litycznych opierających swe istnienie na zasadach charakterystycz
nych dla systemów demokratycznych; dopuszczenie kontrolowanej 
pod względem wpływu na społeczeństwo aktywności innych niż 
partyjne organizacji społecznych, jak związki zawodowe, organizacje 
młodzieży czy stowarzyszenia; uwydatnienie przewodniej siły partii 
komunistycznej jako głównego pryncypium, z czego wynikało prze
kreślenie jakiejkolwiek możliwości rywalizacji o zdobycie władzy83.

83 A. Dobie szewski, dz. cyt., s. 15.
84 B. Rogowska, dz. cyt., s. 19.
85 W lipcu 1944 r. Koło Młodych przy KRN (Związek Walki Młodych - ZWM; 

Związek Młodzieży Socjalistycznej - ZMS; Ruch Młodej Demokracji - Związek 
Młodzieży Demokratycznej - RMD-ZMD) po przekształceniu się w Centralny 
Komitet Młodzieży postulowało m.in. natychmiastową reformę rolną bez odszko
dowań, powszechną służbę zdrowia, pracę i czynne prawo wyborcze dla młodych 
od 18 roku życia. Na zebraniu plenarnym Zarządu Głównego Związku Młodzieży 
Polskiej (ZG ZMP) 29 września 1948 r., a więc tuż po „zjednoczeniu” organizacji 

Biorąc pod uwagę specyfikację układu partyjnego, formalne po
woływanie się przez organizacje młodzieżowe na inne niż marksi
stowskie treści i zasady - w przypadku Związku Młodzieży Wiejskiej 
(ZMW) „Wici” był to agraryzm, w przypadku Związku Młodzieży De
mokratycznej idee charakterystyczne dla lewicy społecznej, jak ega
litaryzm, postęp, sprawiedliwość społeczna i społeczny solidaryzm 
- stanowiło w istocie wypełnienie woli partii robotniczej w aspek
cie zagospodarowania wyznaczonego przez hegemona miejsca, 
tj. kształtującego postawy wpływu odpowiednio na młodzież wiejską 
oraz rzemieślników i przedstawicieli drobnego handlu z niewielkim 
odsetkiem wolnych zawodów. Należy zgodzić się z B. Rogowską, że 
rolą organizacji młodzieży w rzeczywistości polskiej po 1944 r. „nie 
było (...) wywieranie wpływu na ośrodki decyzji politycznych [co cha
rakteryzuje funkcjonowanie organizacji społecznej w systemie de
mokratycznym - A. T.J, ale pomoc w realizacji decyzji już podjętych. 
Innymi słowy, organizacje młodzieżowe miały po pierwsze propago
wać postanowienia kierownictwa PZPR, a po drugie powinny były 
mobilizować środowisko młodzieżowe do realizacji decyzji podjętych 
przez partię”84. Wspomniane zadania ewoluowały wraz z rozwojem 
systemu społeczno-politycznego, ale niezależnie od okresu85 można 
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wyróżnić ich podstawowy kościec, składający się z następujących ele
mentów: przygotowanie nowych kadr dla ugrupowań politycznych, 
upowszechnienie ideologii komunistycznej i koncepcji marksizmu- 
-leninizmu, kształtowanie tzw. socjalistycznej świadomości społecz
nej, a także zagwarantowanie pracy, usług socjalnych, kulturalnych, 
sportowych i turystyki86. Dzięki nakreśleniu oraz kontroli odpo
wiednich kierunków rozwoju programowo-organizacyjnego związ
ków młodzieży partia komunistyczna pośrednio - poprzez „ugru
powania współrządzące” i związaną z nimi zorganizowaną młodzież 
- kształtowała typ wzorcowego obywatela PRL, który niekonieczne 
uświadamiał sobie ideologiczną inspirację marksizmu dla wartości, 
które miał okazję czy był zmuszony przyjmować za swoje. Bogdan 
Hillebrandt, analizując cele wychowawcze PPR i PZPR, za uniwer
salne uznał m.in.: wyrabianie nawyku myślenia kategoriami ogólno- 
państwowymi, rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za losy 
kraju czy wyrabianie wytrwałości w realizacji podejmowanych zadań 
i umiejętności wyrzeczeń w imię dobra wspólnego87.

młodzieżowych, uchwalono rezolucję, która przewidywała np. prowadzenie „bez
kompromisowej walki przeciw wszelkim oddziaływaniom ideologii reakcyjnej, 
drobnomieszczańskiej na młodzież” oraz „szeroką akcję oświatową i szkoleniową 
wśród członków Związku i mas młodzieży w duchu nauki marksizmu-leninizmu”. 
B. Fijałkowska, ldeowo-polityczna działalność związków młodzieży w Polsce w ła
tach 1944-1957, Warszawa 1978, s. 65-66.

86 B. Rogowska, dz. cyt., s. 17-18. Jerzy Mikosz wyróżnił następujące cele ru
chu młodzieżowego w PRL: 1) kształtowanie aktywnej postawy młodzieży, zaanga
żowanej w dokonujących się przemianach społecznych i ustrojowych; 2) pogłębia
nie patriotyzmu i internacjonalizmu młodego pokolenia; 3) podnoszenie poziomu 
wykształcenia młodzieży i jej kwalifikacji zawodowych; 4) reprezentowanie intere
sów młodzieży wobec organów państwowych, organizacji politycznych i społecz
nych; 5) polepszanie warunków pracy i nauki młodzieży, realizację jej praw zawar
tych w systemie norm prawnych; 6) podnoszenie poziomu kulturalnego młodzieży, 
upowszechnianie wśród niej kultury fizycznej, sportu i pożytecznych form spędza
nia wolnego czasu. J. M i ko s z, dz. cyt., s. 102.

87 B. H i 11 e b r a n d t, Problemy socjalistycznego wychowania..., s. 107.

Partia komunistyczna nie dowierzała swoim sprzymierzeńcom. 
Sceptycyzm i brak zaufania był związany w tym przypadku - nie 
chodziło bynajmniej o programowe założenie rodzenia się postaw 
opozycyjnych - z tzw. środowiskowym oddziaływaniem ZSL i SD. 
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Według pryncypiów systemowych tylko PZPR reprezentowała i spa
jała ogólnonarodowe, ponadgrupowe cele. Efektem było przeświad
czenie o konieczności „koordynacji”, a faktycznie kontroli działalno
ści np. formuł organizacyjnych młodego pokolenia, które, działając 
m.in. pośród wydzielonych grup młodzieży chłopskiej i części miej
skiej, przejawiać miały niemal naturalnie „partykularyzm czy zaścian
kowość”88. Dążenie do kontroli, czyli w efekcie do ujednolicania, wy
nikało także z istoty „trójpartyjnego” układu, który miał petryfikować 
tzw. współpracę międzypartyjną, prowadzoną pod dyktando komu
nistów, gdzie jedną ze wskazanych platform dyskusyjnych stanowiły 
właśnie organizacje społeczne, m.in. typu młodzieżowego, i różno
rakie stowarzyszenia. Zachowania zmierzające do dokładnego roze
znania w celach i sposobach działania teoretycznie samodzielnych 
związków młodzieży służyły zatem zapewnieniu ciągłości zarówno 
ustroju, jak i trwania grupy kierującej państwem. Relacja „partia- 
młodzież”, uwzględniająca również pośredników (ZSL, SD), stanowi
ła w tym kontekście systemowo uzasadniony warunek sine ąua non 
ciągłości politycznej. Jeśli więc popatrzymy na poniższe programowe 
enuncjacje z punktu widzenia zapewnienia ciągłości systemu, staną 
się one czymś więcej niż tylko atrybutem propagandowej nowomo
wy: „Poprzez działania ideowo-wychowawcze tych [młodzieżowych 
- A. T.] organizacji partia wyzwala dynamiczne i twórcze siły w spo
łeczeństwie, kumuluje aktywność społeczną z działalnością organów 
państwowych, przyspiesza proces budowy socjalizmu. (...) Związki 
młodzieży są naturalnym źródłem dopływu do partii nowych człon
ków, aktywistów i działaczy”89.

•’ P. Wój cik, dz. cyt., s. 164.
” Tamże, s. 158-159.

Analiza funkcjonowania organizacji młodzieżowych w opar
ciu o przepisy prawne PRL nastręcza pewną zasadniczą trudność. 
W systemach niedemokratycznych bowiem, biorąc pod uwagę wolę 
ośrodka kierowniczego jako rozstrzygającą oraz jedynie i ostatecznie 
miarodajną, napotkać można przypadki funkcjonowania prawa je
dynie w sensie formalnym, a nie merytorycznym. Oznacza to, że za
chowania i działania organów państwa bardzo często były sprzeczne 
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nie tylko z konkretną materią, przepisem prawnym, ale i z pojętą jako 
pozytywna wolą ustawodawcy zmierzającą do urzeczywistnienia 
tzw. dobra wspólnego obywateli. Innymi słowy, prawo odgrywało 
rolę fasadową, traktowane było czysto instrumentalnie, wybiórczo, 
a częstokroć wręcz je łamano bądź stosowano niezgodnie z przezna
czeniem.

Związki młodzieżowe funkcjonowały na specyficznych warun
kach: w odniesieniu do organizacji działających na wyższych uczel
niach stosowano przepisy dotyczące szkolnictwa akademickiego, 
natomiast w stosunku do bytów funkcjonujących poza uczelniami 
odnosiły się przepisy prawa o stowarzyszeniach. Jednakże, z wyjąt
kiem lat 1944-1952, kiedy stosowano odpowiednie zapisy Konsty
tucji marcowej z 1921 r., interpretowane - jak podaję Maria Ga- 
ja-Trotzki - „w duchu Manifestu PKWN”90, podstawowym aktem 
odnośnym była Konstytucja PRL. W art. 1 pkt 2 mowa była o „władzy 
ludu pracującego miast i wsi”, co wprowadzało szerokie pole inter
pretacyjne oraz zasadne obawy o możliwe wyłączenie pewnych grup 
społecznych, a więc i niektórych ich organizacji.

90 M. Graja-Trotzki, dz. cyt., s. 346. Chodzi o art. 108, przewidujący moż
liwość tworzenia przez obywateli „koalicji, zgromadzania się i zawiązywania sto
warzyszeń i związków”. Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dziennik Ustaw 1921, nr 44 poz. 267.

Organizacje uczelniane paradoksalnie bazowały na duchu i ma
terii prawnej rodem z okresu przedwojennego, kiedy to w począt
kach lat 30. ekipa sanacyjna poprzez określone zabiegi prawne dążyła 
do ograniczenia swobody działania organizacji o profilu nacjonali
stycznym, stosujących metody siłowe w dyskursie z konkurentami. 
Podstawy prawne tworzyły w tym przypadku trzy akty, a mianowi
cie: zasadniczy dokument, czyli Ustawa o szkołach akademickich 
z 15 marca 1933 r. (tzw. jędrzejowiczowska), i przepisy uszczegóła- 
wiające jej postanowienia, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) z 30 kwiet
nia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich oraz Rozporządzeniu 
MWRiOP z 15 maja 1933 r. o organizacji władz dyscyplinarnych 
i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko słuchaczom szkół akade
mickich. W pierwszych latach budowy „demokracji ludowej” opie
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ranie się o wskazaną wykładnię prawną było niezwykle wygodne, 
gdyż uniemożliwiało to tworzenie związków międzyuczelnianych 
i zawiązywanie struktur przez młodzież prawicową oraz katolicką. 
Natomiast organizacje o profilu uznanym za postępowy, związane 
z partiami lewicy, a dokładnie z Blokiem Demokratycznym, działać 
mogły swobodnie pod warunkiem nieprzekraczania murów uczelni. 
Sytuacja ta, mimo okólnika Ministra Oświaty z 30 stycznia 1946 r., 
który nie widział przeszkód w aktywności związków ideowo-wycho- 
wawczych na uczelniach, nie uległa już później zmianie91.

91 J. W a 1 c z a k, Ruch studencki w Polsce 1944-1984, Wrocław 1990, s. 12.
92 Tak stanowiła ustawa z maja 1982 r. w art. 126. Kuriozum w tym konkret

nym przypadku było zaostrzenie przepisów ustawy z maja 1982 r., a więc z okresu 
obowiązywania stanu wojennego, przez postanowienia Obwieszczenia Ministra 
z 1985 r. - uprawnienia studentów m.in. do tworzenia związków międzyuczelnia
nych i inne równoważyła potencjalna opresja związana z zapisem o „ważnym in
teresie społecznym”. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
11 września 1985 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkol
nictwie wyższym, Dziennik Ustaw 1985, nr 42 poz. 201, art. 122-129.

93 Pod tekstem rozporządzenia widnieją podpisy m.in.: Aleksandra Prysto- 
ra, Bronisława Pierackiego, Janusza Jędrzejewicza oraz Ignacego Boemera. Arty-

Inne akty normatywne wydawane przez władze PRL: Dekret 
z 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, 
„Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym oraz Obwiesz
czenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 
1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 4 maja 
1982 r. o szkolnictwie wyższym - nie zmieniły centralistycznego kie
runku rozumowania i procedowania ustawodawcy. Charakterystycz
ne było poddawanie organizacji kontroli organów nadrzędnych (mi
nister, rektor) w zakresie ich powoływania (rejestracji), działalności, 
organizowania zebrań i zgromadzeń oraz rozwiązywania struktur, 
przy czym decyzje pozostawały w zdecydowanej większości w sfe
rze dowolności interpretacyjnej, zakreślonej np. „przepisami prawa 
i ważnym interesem społecznym”92.

Związki pozauczelniane aż do upadku systemu w 1989 r. podle
gały przepisom Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 październi
ka 1932 r. Prawo o stowarzyszeniach, wydanego w okresie intensy
fikacji tendencji autorytarnych, w tzw. erze rządów pułkowników93.
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Rację ma Barbara Rogowska, mówiąc, że przepisy te umożliwiały 
kontrolę działań organizacji przez właściwe organy partyjne i pań
stwowe, szczególnie w zakresie aplikacji zasad dotyczących finan
sowania działalności94. Dodatkowo 17 listopada 1958 r. ogłoszona 
została uchwała Rady Ministrów PRL, dopuszczająca prowadzenie 
działalności gospodarczej przez związki młodzieży, co przy omnipo- 
tencji organów administracyjnych potwierdzało jedynie zasadę od
górnej, arbitralnej i ścisłej kontroli95.

kuł 14 niniejszego aktu prawnego przewidywał, że organy władzy nie dopuszczą do 
założenia stowarzyszenia, jeśli „jego istnienie nie da się pogodzić z prawem albo 
może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, spokoju bądź 
porządku publicznego” [podkreślenie - A. T.J. Rozporządzenie Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 27października 1932 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dziennik Ustaw 
1932, nr 94 poz. 808.

94 Jako podstawa prawna zastosowanie znajdują tu przepisy art. 24 i 37 owej 
regulacji.

95 B. Rogowska, dz. cyt., s. 16-17.
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Część 11

Antecedencje

2.1 Wspólnota pokoleniowa

Podejmując rozważania dotyczące zjawiska, które nazwaliśmy ru
chem młododemokratycznym, nie sposób pominąć pewnego obiek
tywnego elementu ciągłości, charakterystycznego dla takich organi
zacji jak chociażby Związek Młodzieży Demokratycznej z lat 40. i 80. 
oraz ZMD powstałego na przełomie lat 1956-1957. Wspomniana 
ciągłość nie była jedynie wynikiem nawiązywania do bliźniaczej na
zwy czy kultywowania związków organizacyjno-ideowych ze Stron
nictwem Demokratycznym, ale też powoływania się na kształtowane 
co najmniej od czasów przedwojennych Sekcji Młodych SD dziedzic
two wartości oraz postaw. W Deklaracji ideowej Związku Młodzieży 
Demokratycznej z 1946 r. czytamy np.: „Wyrośliśmy na tradycjach 
pierwszych zrębów polskiej myśli demokratycznej, kontynuowanej 
w czasach przedwojennych przez Sekcję Młodych Klubu Demokra
tycznego. Jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami Ruchu Młodej 
Demokracji, który przez całą okupację był jednym z bastionów opo
ru przeciw najeźdźcy oraz jego zbrodniczym ideom"1.

1 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: Archiwum UJ), Zbiór akt 
Senatu 111 1945-1953, sygn. S 111 523: Związek Młodzieży Demokratycznej 1946- 
-1947, Związek Młodzieży Demokratycznej, Deklaracja ideowa. Statut, Warszawa 
1946, s. 4.

Element kontynuacji, oprócz oczywistych pytań o jej formy i treść 
w różnych przecież okresach dziejowych, przywołuje także zasadne 
dociekania dotyczące ludzi tworzących dany ruch polityczny. 1 nie 
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chodzi tutaj o jednostkowy kontekst biograficzny, ale o portret gru
powy, zdeterminowany przeżyciami wspólnymi, podzielanymi przez 
całą zbiorowość - mowa o tzw. doświadczeniu pokoleniowym.

Na potrzebę pokoleniowej autoidentyfikacji zwrócił uwagę w fun
damentalnych Pokoleniach Drugiej Rzeczypospolitej Roman Wapiński. 
Nawiązując m.in. do uwag Bohdana Cywińskiego oraz Kazimierza 
Wyki, zaznaczył, że jednym z najczęstszych zjawisk w życiu społecz
nym bywa stawianie pytania o zasadnicze cechy różniące grupę trwa
jącą w danym momencie od jej bliższych czy dalszych przodków. „To 
dążenie do poznania swego miejsca w świecie w ciągu przemijają
cych pokoleń - piszę Wapiński - rodzi się dość często spontanicznie, 
między innymi jako rezultat zwiększającej się aktywności w życiu 
politycznym. Nierzadko też zainteresowania te są mniej lub bardziej 
umiejętnie wykorzystywane przez te środowiska (grupy polityczne), 
które pragną wywierać wpływ na stan powszechniejszych nastrojów 
społecznych, sięgać po «rząd dusz»”2.

2 R.Wapiński, Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej, Wrocław 1991, s. 5.
3 Obydwaj badacze stosują te same terminy, tzn. „pokolenie” i „generacja”, ale 

w odwrotnym znaczeniu: dla Wapińskiego kategorią szerszą jest generacja i w jej ra
mach lokuje kolejne pokolenia, natomiast u Gołębiowskiego generacje mieszczą się 
w pokoleniu. Dla ujednolicenia, które nie przeczy meritum koncepcji obydwu wska
zanych badaczy, tj. chęci wykazania różnic wynikających z odmiennych doświad
czeń zdeterminowanych czasem urodzenia, zastosowałem nomenklaturę Romana 
Wapińskiego.

W kontekście niniejszego szkicu, a ściślej - uwag o istnieniu zja
wiska kontynuacji w ruchu młododemokratycznym, istotne staje się 
zatem jednoznaczne wskazanie cezur pokoleniowych, których obec
ność, uświadomienie i przyswojenie przez uczestników ruchu przy
czyniły się do kształtowania postaw politycznych.

Cytowany R. Wapiński oraz polski socjolog czasów PRL Broni
sław Gołębiowski w swoich pracach pokusili się o generacyjne spor- 
tretowanie tej części społeczeństwa polskiego, której aktywność była 
szczególnie związana ze społeczno-polityczną rzeczywistością i wo
bec której to rzeczywistości, z uwzględnieniem dziedzictwa przeszło
ści, zmuszona była kształtować swoją postawę i poglądy3. Wapiński 
rozpoczął dyskurs od uwzględnienia generacji urodzonej w większo
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ści pomiędzy 1860 a 1900 rokiem. W ramach takiego interwału wy
różnił trzy pokolenia ideowe: tzw. niepokornych, pokolenie 1905 r. 
(pokolenie przełomu) oraz pokolenie Polski niepodległej4. Gołębiow
ski z kolei, analizując wzorce osobowe kształtowane w czasach PRL 
z odwołaniem do, jak to określił, „analitycznych kategorii klasowo- 
pokoleniowych”, poprowadził dyskurs dalej, wyróżniając:

4 Tamże, s. 9-10.
s B. Gołębiowski, Wzorce osobowe kształtowane przez organizacje młodzieżo

we w czterdziestoleciu Polski Ludowej, [w:] Młodzież i związki młodzieży w czterdziesto
leciu Polski Ludowej, red. J. Bogusz, G. Nowacki, Warszawa 1987, s. 70-75.

a) generację pierwszej połowy XX w., a w jej ramach: pokolenie Ko
lumbów (roczniki 1915-1925), pokolenie Związku Młodzieży Pol
skiej (ZMP) (roczniki 1926-1934), pokolenie Października 1956 r. 
(roczniki 1935-1939);

b) generację środka XX w., składającą się z: pokolenia ZMS-ZMW 
(roczniki 1940-1949), pokolenia Sierpnia 1980 r. (roczniki 1950- 
-1960) oraz z pokolenia porozumienia narodowego, tzn. osób, 
które na przełomie lat 70. i 80. były nastolatkami i kształtowały 
własną osobowość w obliczu „walk i konfrontacji lat 1980-1981 
i po ogłoszeniu stanu wojennego”5.
Wydaje się, że nomenklatura zastosowana wobec uczestników 

życia politycznego z lat powojennych jest niepełna i ideologicznie 
motywowana, co skutkuje zepchnięciem na margines przynajmniej 
części młodych Polaków, którzy z wykorzystaniem różnych form 
kontestowali system. Dlatego należałoby w odniesieniu do tzw. ge
neracji środka XX w. zaproponować równoległą do „oficjalnej” typo
logię, z uwzględnieniem czynników pro- i antysystemowego. Otrzy
malibyśmy zatem:
a) pokolenie niezłomnych jako antytezę kręgu stalinowskiego ZMP,
b) pokolenie Poznańskiego Czerwca zamiast pokolenia październi

kowego samoograniczającego się i pod wieloma względami po
zornego przełomu,

c) pokolenie 1968 r. zamiast odwoływania się do tradycji socjali
stycznych związków młodzieży,

d) pokolenie rodzącej się opozycji demokratycznej w opozycji do za
wężającej kategorii Sierpnia 1980 r.,
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e) pokolenie „Solidarności” zamiast pokolenia wątpliwej narodowej 
zgody oraz, idąc tym samym tropem:

f) pokolenie Jarocina, pieriestrojki i Okrągłego Stołu (roczniki 1960- 
-1970), którego przedstawiciele obserwowali proces wprowa
dzania „od góry” elementów gospodarki kapitalistycznej i de
mokratycznego systemu, uczestniczyli w strajkach i protestach 
u schyłku PRL oraz głosowali w pierwszych częściowo wolnych 
wyborach 1989 r.
Środowisko młodych demokratów wykazuje wedle przedstawio

nych kategorii pokoleniowo-generacyjnych niewątpliwą ciągłość. 
Członkowie takich formuł organizacyjnych, jak Sekcje Młodych 
Klubów Demokratycznych (KD)/SD, a także RMD czy ZMD z okre
su tuż po wojnie, to bez wątpienia reprezentanci pokolenia Polski 
niepodległej, a najmłodsi z nich to tzw. Kolumbowie. Powszechnym 
przeżyciem generacyjnym stały się dla nich lata wielkiego kryzysu 
gospodarczego.

Najstarsi spośród nich zdążyli jeszcze być żołnierzami, na ogół jed
nak już żołnierzami armii polskiej. Brali udział raczej w polskich 
wojnach o granice. Najmłodsi - [Kolumbowie - A. T.] uczyli się 
już tylko w szkołach polskich. W oczach zdecydowanej większości 
uczestników tego pokolenia Polska nie jawiła się jako przedmiot 
marzeń lub mniej czy bardziej sprecyzowanych dążeń. Była ona 
przez nich wywalczona lub zastana. Po drugie, wchodzili oni w ży
cie polityczne już w warunkach dość powszechnie zauważanego 
upadku starej i narodzin nowej epoki6.

6 R. Wapiński, dz. cyt., s. 11.

Do powyższych, kluczowych uwag Romana Wapińskiego nale
żałoby dodać, że doświadczeniem krańcowym - wyznaczającym ko
niec znanej rzeczywistości oraz będącym punktem odniesienia dla 
nowych warunków - dla pokolenia Kolumbów stała się niezaprze
czalnie 11 wojna światowa. W tym sensie byli oni pokoleniem końca 
i początku. W obliczu zawieruchy wojennej i okupacji walczyli, czę
sto zbrojnie, o przetrwanie, o godziwe warunki egzystencji, a zdo
ławszy pozostawić ten trudny czas za sobą, mocno poróżnili się co 
do oceny rzeczywistości i planów na wspólną, społeczno-polityczną 
przyszłość.
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Członkowie ZMD z jesieni i zimy przełomu lat 1956 i 1957 oraz 
uczestnicy Kół Młodych SD (1957-1965) to działacze sięgający do
świadczeniem i pamięcią zarówno do kreowanego przez ZMP czy 
Powszechną Organizację „Służba Polsce” „nowego świata”, jak i do 
wciąż jeszcze konspiracyjnej, acz zamierającej pod pręgieżem represji 
fali oporu wobec komunistycznej rzeczywistości, obejmującej kur
czącą się wciąż liczbę oddziałów partyzanckich. Wreszcie wspólnym 
punktem odniesienia był dla nich 1956 r. jako wyraz negacji systemu 
czy, w mniejszym stopniu, sprzeciwu wobec jego faktycznej degene
racji w porównaniu do oficjalnej strony deklaratywnej.

Działający w ramach „drugiego” ZMD, z czasów ostatniej dekady 
PRL, twórcy Unii Młodzieży Demokratycznej oraz ludzie zaangażo
wani w pracę Wydziału ds. Młodzieży Centralnego Komitetu (CK) SD, 
to reprezentanci zarówno pokolenia „Solidarności”, jak i Okrągłego 
Stołu. Łączyła ich konieczność odniesienia się do faktu wprowadze
nia stanu wojennego, dyktatury Wojskowej Rady Ocalenia Naro
dowego (WRON) oraz działań inspirowanych ze ścisłego centrum 
dyspozycyjnego, które tworzył gen. Wojciech Jaruzelski oraz jego 
najbliżsi współpracownicy, jak np. fakt powołania w oparciu o senty
menty ogólnonarodowej i patriotycznej proweniencji Patriotyczne
go Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON) z byłym narodowym ra
dykałem prof. Janem Dobraczyńskim na czele. Młodzi demokraci ery 
schyłkowej musieli także, co ważne, sprostać nowej, antysystemowej 
konkurencji politycznej, w postaci chociażby Niezależnego Zrze
szenia Studentów (NZS) czy Ruchu „Wolność i Pokój”, oraz ruchom 
o charakterze religijnym, parareligijnym, anarchizującym, ekologicz
nym, niezależnemu skautingowi czy wreszcie tworzącym się na bazie 
matrycy kontrkulturowej subkulturom młodzieżowym7.

7 Do ostatniej dekady PRL w kontekście działań opozycyjnych organizacji i ru
chów młodzieżowych nawiązuje w wydanej niedawno znakomitej pracy prof. Marek 
Wierzbicki, Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990. 
Fakty, konteksty, interpretacje, Lublin-Warszawa 2013.
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2.2 Inspiracje polityczne - Druga Rzeczpospolita

Ruch młododemokratyczny w ludowej Polsce wykazywał widocz
ną cechę ciągłości z ideami, programami, a nawet z organizacjami 
ukształtowanymi w okresie istnienia 11 RP i w czasie bezpośrednio 
poprzedzającym odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 r.8 
Przy kształtowaniu się trzech mutacji ZMD oraz Unii Młodzieży De
mokratycznej wyraźnie widać tendencje do odwoływania się tych or
ganizacji do przedwojennego i wojennego dziedzictwa, kojarzonego 
i werbalizowanego głównie w związku z Sekcją Młodych KD/SD oraz 
Ruchem Młodej Demokracji.

• Pojęcie „11 RP” nawiązuje do legalnie istniejącego, posiadającego uznanie oraz 
pozycję w systemie międzynarodowym państwa. Daty krańcowe to 11-14 listopada 
1918 r. (instytucjonalizacja nowej legalności poprzez cedowanie uprawnień wład
czych z Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego na osobę Józefa Piłsudskiego) oraz 
przełom czerwca i lipca 1945 r. (powołanie, zgodnie z decyzjami jałtańskimi, Tym
czasowego Rządu Jedności Narodowej z siedzibą w Warszawie, który zdominowany 
przez podległych Moskwie komunistów polskich zyskiwał formalne uznanie mię
dzynarodowe kosztem Rządu RP na uchodźstwie).

9 Należy koniecznie w tym miejscu zaznaczyć, że w kontekście Młodych De
mokratów mowa jest tu o części organizacji „Zet-owej”, która w 1907 r. ze względu 
na protest wobec prorosyjskiej polityki R. Dmowskiego opuściła szeregi obozu na- 
rodowodemokratycznego. W czerwcu 1918 r. w Krakowie na zjeździe ZMP posta
nowiono utrzymać formułę niejawną, która propagując republikanizm, demokrację 
oraz oparcie państwa o masy pracujące miast i wsi pośród różnych kręgów młodzie
ży, posiadała także oficjalną emanację w postaci Organizacji Młodzieży Narodowej 
(OMN), działającej na terenie szkół wyższych.

Błędem byłoby jednak abstrahowanie od właściwej, zdecydowa
nie szerszej niż częstokroć powielana, genezy ruchu młododemokra- 
tycznego. Jego ideowo-organizacyjnych korzeni należy się bowiem 
doszukiwać w takich formułach, jak powołany jeszcze w 1887 r. 
przez Zygmunta Balickiego tajny Związek Młodzieży Polskiej „Zet”9, 
Związek Walki Czynnej utworzony we Lwowie w 1908 r. czy organi
zacje o profilu przeważnie akademickim, do których należą Związek 
Polskiej Młodzieży Demokratycznej i Akademicki Związek Pracy dla 
Państwa - Legion Młodych.

Rozwój idei ogniskowała praca wykonywana przede wszystkim 
w oparciu o niepodległościowe tradycje Polskiej Partii Socjalistycz
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nej. Członkowie tej ostatniej - Kazimierz Sosnkowski, Marian Ku
kieł, Kazimierz Fabrycy czy Jan Gorzechowski - formując w stolicy 
austriackiej Galicji Związek Walki Czynnej (ZWC), obok położenia 
zasadniczego nacisku na wskrzeszoną po okresie pozytywizmu ideę 
walki zbrojnej, rozwijali także program społeczny, który stać się miał 
fundamentem nowoczesnego, bo angażującego szerokie masy społe
czeństwa. Nie bez przyczyny Sosnkowski uważał, że „niepodległa de
mokratyczna republika polska [tak w oryginale - A. T.J leży w zasięgu 
uzbrojonego ramienia”10.

10 J. Stachiewicz, Początki Związku Walki Czynnej, „Niepodległość” 1930, 
t. 2, s. 47. O Związku Walki Czynnej (ZWC) por. także: W. Lipiński, Walka zbrojna 
o niepodległość Polski 1905-1918, Warszawa 1935; A. Garlicki, U źródeł obozu bel- 
wederskiego, Warszawa 1979.

11 J. Stachiewicz, dz. cyt., s. 59; A. Garlicki, Geneza Legionów. Zarys dzie
jów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, Warsza
wa 1964, s. 29.

Postulowana demokratyczna republika wspierać się miała na 
rzeszach robotników oraz włościan, którzy powinni poprowadzić 
walkę przeciw głównej sile zaborczej - carskiej Rosji. Nowe państwo 
gwarantowałoby ochronę i ustawodawstwo pracy (prawo do pracy, 
system ubezpieczeń) oraz przeprowadzenie reformy rolnej, pomyś
lanej nie jedynie w kontekście obdzielenia odpowiednim areałem 
wszystkich bezrolnych, ale jako element pozyskania na wsi zwolen
ników dla idei insurekcji oraz jako modernizacyjne wyjście z kryzyso
wej sytuacji. Reforma ta związana była - jak symbolicznie stwierdził 
Kukieł - z „ojcowskim, malejącym kawałkiem ziemi”. Można zatem 
wysnuć wniosek, że nowoczesne państwo powinno stać się własno
ścią prywatną i to skonstruowaną w taki sposób (np. z uwzględnie
niem znanego skądinąd procesu komasacji), aby przyczyniało się do 
rozwoju gospodarczego. Republika demokratyczna stawała się wcie
leniem - docelową formą realizacji podstawowych postulatów włoś- 
ciańsko-robotniczych, z uspołecznioną formułą własności na czele. 
Ten postulat - zwrócenie ziemi „właścicielowi dawnemu: milionom 
pracującego ludu” - został wkrótce, bo w 1909 r. wykreślony z Regu
laminu ZWC jako odstręczający od organizacji właścicieli ziemskich. 
Niezależnie od tego nie wyrzekano się jednak reform społecznych11. 
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Należy tutaj nadmienić, że twórcy owego radykalnie demokratycz
nego programu używali terminów, jak „rewolucja”, „siły rewolucyj
ne”, „ruch rewolucyjny”, w pozornie tylko klasowym kontekście. Jak 
trafnie zauważył kilka dekad temu Andrzej Garlicki, frazeologia taka 
określała nie projekt rewolucji społecznej, a organizację powstania 
przeciw caratowi12.

12 A. G ar 1 i c k i, Geneza Legionów..., s. 27.
13 A. Pilch, „Rzeczpospolita Akademicka”. Studenci i polityka 1918-1933, Kra

ków 1997, s. 57-58,108.

Po wskrzeszeniu państwa idee reform społecznych i oparcia bytu 
państwowego o szeroką podstawę społeczną charakteryzowały dzia
łalność powołanej w dniach 17-18 kwietnia 1921 r., po zjednoczeniu 
kilku organizacji o propiłsudczykowskim, niepodległościowym pro
filu, Organizacji Młodzieży Narodowej (OMN). Charakterystycznymi 
cechami działań i poglądów w tych kręgach młodzieży były sprzeciw 
wobec komunizmu i nacjonalizmu oraz pewien radykalizm spo
łeczny. Za przykład może posłużyć tutaj deklaracja ideowa Polskiej 
Organizacji Akademickiej Młodzieży Niezależnej „Kuźnica” z Kra
kowa, w której odnotowano konieczność uspołecznienia środków 
produkcji oraz opowiadano się po stronie robotniczej w kontekście 
jej zatargów w kapitałem. Lwowski oddział „Kuźnicy” w deklaracji 
ideowej z marca 1923 r., odwołując się do przedwojennych tradycji 
radykalnych i niepodległościowych, domagał się przeprowadzenia 
reform społecznych i demokratyzacji życia, z uwzględnieniem rów
nouprawnienia dla mniejszości narodowych13.

Po przewrocie majowym proces tworzenia obozu tzw. sanacji 
moralnej objął także sferę młodzieżową. Po założeniu w czerwcu 
1926 r. Związku Naprawy Rzeczypospolitej dało się dostrzec proces 
jednoczenia organizacji, które w oparciu o charyzmę i autorytet Jó
zefa Piłsudskiego oraz ideę silnego państwa z uwzględnieniem etosu 
czynnej walki o niepodległość budowały swój polityczny wizerunek. 
Działania swoje poczęły uniformizować: wspomniana OMN, zało
żony w 1922 r., mieniący się bardziej postępowym niż OMN, Aka
demicki Związek Młodzieży Postępowej oraz Akademicki Oddział 
Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Tendencje zjednoczeniowe 
znalazły finał najpierw w wyborach delegatów na V Ogólny Zjazd 
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Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej w maju 
1927 r., gdzie zanotowano udział Bloku Polskiej Młodzieży Demo
kratycznej, a finalnie w ramach powołanego w Warszawie 12 czerw
ca 1927 r. Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej Szkół Wyż
szych RP. W uchwalonej w tym samym roku Deklaracji ideowej ZPMD 
uwagę zwraca wyeksponowanie elementów współzawodnictwa, ale 
także współpracy robotników, włościan i inteligencji pracującej, a na 
gruncie młodzieżowym, w oparciu o wymienione warstwy, wskaza
nie do tworzenia frontu ludzi pracy. Spoiwa ideologii określanej jako 
państwowotwórcza upatrywano w osobie marszałka Piłsudskiego, 
a samych siebie - członków i sympatyków - nazywano demokratycz
ną młodzieżą akademicką. W uchwalonym na IV Zjeździe organiza
cji w lutym 1931 r. nowym dokumencie ideowym odzwierciedlenie 
znalazły efekty kryzysu gospodarczego, dlatego też twórcy założeń, 
krytykując ustrój liberalnego kapitalizmu, powołali się na syndy- 
kalistyczne14 tendencje przebudowy państwa. Wyrazem tegoż były 
m.in. postulaty zespalania obywateli z państwem poprzez system sa
morządów terenowych i zawodowych, mających organizować świat 
pracy oraz wpływać decydująco na wszystkie sfery funkcjonowania 
Rzeczypospolitej15.

14 Syndykalizm prezentowany przez organizacje lewicy sanacyjnej nawiązywał 
do antyliberalnych i antyoligarchicznych poglądów Jerzego Sorela, które na polskim 
gruncie w ówczesnym czasie prezentowali Kazimierz Zakrzewski i Jerzy Szurig. 
Osią rozumowania politycznego w tym duchu stał się sprzeciw wobec demokra
cji przedstawicielskiej opanowanej przez partie polityczne oraz propagowanie pro
gramu pozytywnego zasadzającego się na wizji pozapartyjnego ruchu zawodowego 
warstw pracujących, który miał za zadanie odbudować autentyczne więzi społeczne 
w tzw. grupach organicznych oraz oprzeć życie polityczne na syndykatach wytwór
ców. Te z kolei kształtowałyby tzw. Izbę Syndykałną - zasadniczy organ parlamen
tarny, wspomagany przez Izbę Polityczną, dzierżącą uprawnienia charakterystycz
ne dla izby poselskiej. Por. A. Micewski, W cieniu Marszałka Piłsudskiego. Szkice 
z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1969, s. 261-268.

15 A. Pilch, „Rzeczpospolita Akademicka"...., s. 108-110,224-225.

Niedługo po powstaniu ZPMD, bo w lutym 1930 r., obóz sana
cyjny został poszerzony o nową organizację młodzieżową: Akade
micki Związek Pracy dla Państwa - Legion Młodych. Inspirowana 
przez piłsudczyków o socjalistycznym i legionowym rodowodzie, 



74 Część II. Antecedencje

jak Janusz Jędrzejewicz, Wojciech Stpiczyński czy Adam Skwarczyń- 
ski, pomyślana była jako elitarna organizacja młodych, którzy po
winni przeciwstawić się nacjonalistycznej, reprezentowanej przez 
Młodzież Wszechpolską oraz Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski 
(OWP), omnipotencji na wyższych uczelniach, a także wpływać na 
młodzież pracującą oraz uczniów szkół średnich16 w duchu ideologii 
państwowej. Rację miał Andrzej Micewski, kiedy stwierdził, że Le
gion Młodych przechodził w czasie swojego istnienia „coś w rodzaju 
permanentnego kryzysu wewnętrzno-ideowego”, gdyż rozpoczyna
jąc pracę polityczną od haseł zbliżonych do koncepcji włoskiego, glo
ryfikującego ideę państwa i narodu faszyzmu, przeszedł woltę ideo- 
wo-organizacyjną, zakończoną w grudniu 1938 r., gdy organizacja 
połączyła się z ZPMD, tworząc Legion Młodzieży Polskiej, stojący na 
pozycjach niepodległościowego demokratyzmu, lewicowo-centro- 
wej państwowej myśli postępowej oraz kultywujący tradycje strze- 
lecko-peowiacko-legionowe17.

16 Temu celowi służyć miała przybudówka działająca na terenie szkół średnich 
- tzw. Straż Przednia.

17 Jeszcze przed zjednoczeniem w piśmie młodzieży państwowej „Naród i Pań
stwo” ukazał się apel, w którym mowa była o nowej organizacji: „W szeregach jej 
[nowej formuły organizacyjnej - A. T.] znaleźć się musi młody Polak - ideowiec, 
który realną pracą pragnie wykuwać Nową Polskę potężną i sprawiedliwą, wielką 
i postępową, Polskę wolności, siły, ludową i żołnierską, Polskę pracy i sprawiedliwo
ści społecznej”. Cyt. za: Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej w okresie U Rzecz
pospolitej i 11 wojny światowej, red. J.Pietrusza, Kraków 1998, s. 70-71.

11 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: ZniO/W), Materia
ły ulotne do dziejów organizacji młodzieżowych, sygn. 13509/111, Legion Młodych. 
Akademicki Związek Pracy dla Państwa, Deklaracja ideowa, mikrofilm, k. 113-115.

Legion Młodych w początkach swojego istnienia wyrażał cha
rakterystyczne dla ówczesnego momentu historycznego, odpowia
dające na rzeczywistość kryzysu gospodarczego, przekonanie o nad
ciągającym przełomie dziejowym. W Deklaracji ideowej uchwalonej 
na 11 Kongresie LM, który odbył się w marcu 1932 r. w Warszawie, 
padały charakterystyczne stwierdzenia: „Idą nowe czasy, przeżywa
ją się stare hasła, stare systemy, stare formy. Ciężki kryzys przeżywa 
nacjonalizm, parlamentaryzm, demokratyzm, liberalizm, socjalizm, 
dogorywa komunizm. W walce rodzą się nowe formy życia”18. Za
powiedź walki była dwojaka - chodziło o wspomnianą wyżej kon
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kurencję z młodymi endekami19, której stawką był „rząd dusz na 
uczelniach”, ale także o próbę wypracowania modnej podówczas 
koncepcji własnej, tzw. trzeciej drogi, i udane zaszczepienie jej zasad 
i mechanizmów pośród społeczeństwa.

19 Kuriozalnym w swojej wymowie, ale usprawiedliwionym taktycznie stało się 
zapożyczanie oraz reinterpretacja klasycznych endeckich haseł i sloganów, co po
dyktowane było jednemu celowi, tj. starciu i zdobyciu przewagi mierzonej wpływem 
w organizacjach działających na wyższych uczelniach. 1 tak w ulotce zatytułowanej 
Legion Młodych walczy, obok godnych li tylko zniszczenia zjawisk społeczno-poli
tycznych, jak liberalizm czy komunizm, wymienia się także mniejszość żydowską, 
winną jakoby „anarchizowania życia polskiego”. Natomiast w ulotce Koleżanko - Ko
lego Legion Młodych (LM) określa sam siebie jako ruch nacjonalistyczny (!), „bo za 
główny cel swojego działania stawia potęgę Polski”, a w innym miejscu - jako rady
kalny, uznając „przebudowę Społeczną i Gospodarczą za główny środek zmierzający 
do Potęgi Państwa”. Tamże, k. 115,117.

Postulowana nowa, postprzełomowa rzeczywistość winna oprzeć 
się na kilku zasadniczych filarach, a mianowicie:
- w odniesieniu do zjawiska władzy w zakresie podmiotu władzy 

państwowej wymieniano naród polski, przy czym, dopuszczając 
obecność i aktywność kulturową mniejszości narodowych, uza
leżniano zakres ich wpływu od stosunku do wartości naczelnej, za 
jaką uznawano państwo;

- w zakresie przedmiotu władzy wymieniano wyposażonego w „pań
stwowe poczucie” pojedynczego obywatela, a także całe społe
czeństwo, poddane silnej władzy kierowniczej i zasadom samorzą
dowym; postulowany ustrój powinien tak harmonizować funkcjo
nowanie „jednostek i zrzeszeń”, aby zapewnić odpowiedni poziom 
bytu i rozwoju;

- w kontekście trwałości systemu społeczno-politycznego za gwa
ranta takowego uznawano silną armię, która nie tylko miała służyć 
utrzymaniu stanu posiadania, ale powinna też odzwierciedlać ten
dencje rozwojowe; armia narodowa pojmowana była także jako 
podstawowy odnośnik dla kreowania idealnego typu obywatela - 
państwowca, żołnierza Państwa Zorganizowanej Pracy;

- w odniesieniu do projekcji uwzględniającej miejsce pojedynczych 
obywateli w państwie postulowano relację swoistej wzajemności; 
codzienna praca oraz gotowość do „ofiary krwi” stanowić winny 
miarę dla pozycji jednostki w państwie i społeczeństwie; charakte
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rystyczne było założenie o powszechnym obowiązku pracy i służ
by wojskowej;

- biorąc pod uwagę społeczeństwo jako całość, zakładano kreację 
popularnych, statolatrycznych korporacji, odznaczających się po
wszechnością, obowiązkowością uczestnictwa, działających na za
sadzie branżowej;

- w kontekście ustroju gospodarczego:
a) zamierzano wprowadzić planową gospodarkę trójsektorową (pań

stwo, spółdzielczość, inicjatywa prywatna),
b) planowano zagwarantować państwu wpływ na handel zagranicz

ny, kluczowe gałęzie przemysłu, sektor finansowy oraz instytucje 
użyteczności publicznej,

c) plan gospodarczy tyczyć winien wszystkich sektorów bez wyjątku,
d) państwo określałoby poziom wynagrodzeń za pracę z uwzględ

nieniem zasady sprawiedliwości społecznej,
e) w ustroju rolnym dominowałaby własność prywatna, ale zorga

nizowana w zrzeszenia spółdzielcze, które byłyby gwarantem 
intensyfikacji produkcji oraz tendencji modernizacyjnych; prze
widziano reformę rolną opartą o parcelację średniej i wielkiej 
własności ziemskiej, przy czym uzyskany kontyngent ziemi słu
żyłby w pierwszym rzędzie potrzebom upełnorolnienia istnieją
cych gospodarstw, a dopiero w następnej kolejności osadnictwu 
bezrolnych; wreszcie przewidziano ograniczenie prawa dziedzi
czenia (wprowadzono termin „niepodzielnego warsztatu”) oraz 
wolnego obrotu ziemią, natomiast ewentualny głód ziemi zni
welowany zostałby przez planowy odpływ nadprogramowej siły 
roboczej do miast;

- w sprawach wolności sumienia i wyznania wskazywano jedno
znacznie na tolerancję, z zastrzeżeniem jednak, że działalność po
lityczna i aktywność religijna nie mogą się przenikać; religię poj
mowano także jako fundament etyki obywatelskiej;

- przewidziano powszechność dostępu do kultury i oświaty; kultu
ra powinna wspierać się o wartości narodowe, z uwzględnieniem 
imperatywu postępu, oraz współistnieć z takimi wartościami, jak 
praca i wzmacnianie państwa20.

20 Tamże, k. 117.
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Zarówno ZPMD, jak i Legion Młodych przeżywały w latach ko
lejnych, tj. w okresie 1933-1936, znamienną ewolucję ideową. Coraz 
większa radykalizacja pod względem społeczno-gospodarczym, wy
wołana widocznymi skutkami zapaści ekonomicznej, a także w pew
nym stopniu kostnieniem systemu politycznego w Polsce, który 
w erze tzw. rządów pułkowników ograniczał sukcesywnie katalog 
praw obywatelskich, doprowadziła do przesuwania się wspomnia
nych organizacji na lewo. Pamiętać jednak należy, że ZPMD zbliżał 
się jednoznacznie do głównego nurtu lewicy sanacyjnej, reprezen
towanej przez Związek Związków Zawodowych (ZZZ), natomiast 
w LM przedmiotem krytyki stał się obóz władzy in corpore21.

21 A. Pilch, Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939, Kraków 
1972, s. 58, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 299, Prace Historycz
ne, z. 37.

22 Tamże, s. 57-58.

Charakterystyczna w tym kontekście była sytuacja, kiedy na ob
radach Rady Naczelnej ZPMD w grudniu 1933 r. obok tematów do
tyczących spraw terenu akademickiego odniesiono się również do 
kwestii społeczno-gospodarczych - jednomyślnie przyjęto wniosek 
postulujący m.in. uspołecznienie wielkiego przemysłu, górnictwa 
i hutnictwa przez przekazanie go w ręce rad załogowych, upaństwo
wienie obrotu handlowego z zagranicą, poddanie handlu wewnętrz
nego państwowemu systemowi kontroli, upaństwowienie i zespo
lenie banków i kas oszczędnościowych, upaństwowienie przemysłu 
obronnego, zakładów użyteczności publicznej i środków komunika
cyjnych. Postulowano jednocześnie określenie i wprowadzenie syste
mu kontroli działalności upaństwowionych zakładów przez ich załogi, 
upowszechnienie systemu rad załogowych jako uniwersalnego mo
delu kontroli produkcji oraz stworzenie z ich udziałem i z udziałem 
innych form organizacji pracowników naczelnej organizacji gospo
darczej, która ustalałaby plan gospodarczy i sprawowała pieczę nad 
jego wykonaniem. Symbolicznym dopełnieniem narastania tenden
cji lewicowych w ZPMD stało się wzięcie udziału przez jego struktu
ry organizacyjne w obchodach święta Pierwszego Maja w 1934 r.22

W prasie i w materiałach propagandowych LM zaznaczały swą 
obecność treści, które wskazywały na masy pracujące jako kluczowe 
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przy tworzeniu nowych rozwiązań ustrojowych. Pod koniec stycznia 
1933 r. w organie prasowym Legionu - „Państwie Pracy” - Wiesław 
Ariet pisał m.in.:

Jedyną drogą wiodącą ku koniecznej przebudowie gospodarczej jest 
znalezienie wykluczającego rdzennie kapitalistyczne pojęcie zysku 
łącznika między najszerszymi pojętymi potrzebami gospodarczymi 
kraju a nagromadzoną w nim pracą ludzką i bogactwami naturalny
mi. Łącznikiem tym może być między innymi armia pracy, począt
kowo ochotnicza, po latach - obowiązkowa, stworzona pod hasłem 
przyciągnięcia do współgospodarowania Polski szerokich mas 
ludności robotniczej i chłopskiej - zbiorowego, 
samodzielnego łamania trudności materialnych 
współczesnego życia polskiego23 [podkreślenie -A. TJ.

23 W. Ariet, Bułgaria 1920 - Niemcy 1931 - Polska 1933, „Państwo Pracy" 
1933, nr 1, s. 2.

24 W ulotce wydanej nakładem Okręgu Lwowskiego Legionu Młodych może
my przeczytać m.in.: „W łonie społeczeństwa polskiego (...) odbywa się gigantyczny 
wysiłek wyłaniania nowej struktury życia społecznego i gospodarczego. Polska Od
rodzona gotuje się do spełnienia długu zaciągniętego wobec proletariatu wsi i miast 
- dzięki patriotyzmowi i ofiarności których wstać mógł na głos Wodza żołnierz - 
co swym bagnetem granice wykreślił - a dziś swym krwawym trudem bogactwo 
Państwa tworzy. Dla przeprowadzenia tego dzieła - przebudowy Polski na Państwo 
Zorganizowanej Pracy - tworzą się w społeczeństwie nowe siły”. ZNiO/W, Materia
ły ulotne do dziejów organizacji młodzieżowych, sygn. 13509/111, Legion Młodych. 
Akademicki Związek Pracy dla Państwa, Deklaracja ideowa, mikrofilm, k. 123.

25 Z. Zapasie wic z, Drogi rozwoju Legionu Młodych, „Państwo Pracy” 1934, 
nr 5, s. 1. Autor w ówczesnym czasie był komendantem głównym Legionu i jednym 
z inicjatorów ideowej, radykalizującej zmiany w organizacji młodolegionowej. Sam 
w 1937 r. znalazł się w PPS.

Co więcej, robotnicy i chłopi zostali uznani za główną bazę 
społeczną procesu odzyskiwania niezależności państwowej i jako 
tacy - niejako zrównani z legionowo-peowiacką elitą24. Nie może 
dziwić więc fakt, że - mimo podkreślania krytycznego stanowiska 
i odmienności narodowych - analizowano jako przykład niektóre 
aspekty systemu gospodarczego i społecznego panującego w Związ
ku Radzieckim25. Zrozumiałe powinno też być doniesienie prasowe 
opozycyjnego wobec LM organu prasowego młodej prawicy nacjo
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nalistycznej - „ABC Młodych”: „W związku ze «świętem socjalistycz- 
nem» ogólną sensację budził wywieszony nad lokalem lwowskiego 
Legionu Młodych przy ul. Piłsudskiego czerwony sztandar komuni
styczny. Pozostawiamy ten fakt bez komentarzy!”26.

26 Czerwony sztandar na lokalem Legionu Młodych, „ABC Młodych” 1934, 
nr 5, s. 15.

27 A. P i 1 c h, „Rzeczpospolita Akademicka”..., s. 222.
28 Tenże, Studencki ruch polityczny..., s. 70.

Prezentowanie przez organizacje młodzieżowe, przywiązane do 
osoby i idei państwowej marszałka Piłsudskiego, poglądów o wy
mowie lewicowej można przypisać inspiracji ze strony ideowych ko
munistów i ich organizacji, przy czym trudno teraz określić zakres 
tych wpływów. Znawca zagadnienia ruchów politycznych młodzie
ży w okresie 11 RP Andrzej Pilch wskazuje na fakt, że prezentowane 
przez część tzw. młodzieży państwowej poglądy nawiązujące do idei 
postępu i sprawiedliwości społecznej (co naturalnie prowokowało 
do zajmowania postaw bliskich radykalizmowi społecznemu) stały 
się obiektem zainteresowania ze strony Komunistycznej Partii Polski 
i organizacji, w których posiadała ona wpływy, tj. Komunistyczne
go Związku Młodzieży Polskiej (KZMP), Związku Niezależnej Aka
demickiej Młodzieży Socjalistycznej „Życie” (później: Organizacja 
Młodzieży Socjalistycznej [OMS] „Życie”) oraz afiliowanego przy PPS 
Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS). Komuniści 
dostrzegli w ewolucji organizacji młodzieży sanacyjnej szansę umac
niania własnych wpływów ideowych oraz możliwość ewentualnej 
współpracy organizacyjnej27. Było to ważne także i z tego powodu, że 
organizacje komunistyczne takie jak „Życie”, nie mówiąc już o KZMP, 
działały nielegalnie. Z tego powodu, szczególnie od przełomu lat 1931 
i 1932, dla zachowania możliwości legalnego działania, do szeregów 
m.in. ZPMD i LM zaczęły przenikać osoby związane dotąd formal
nie z ruchem komunistycznym. Często było to spowodowane jedno
znaczną inicjatywą ogniw OMS „Życie”. W ocenie A. Pilcha proces 
ten nie miał raczej na celu uznania formalnego członkostwa owych 
osób, a jedynie korzystanie z lokali i organów prasowych danej orga
nizacji, możliwość wypowiadania radykalnych społecznie poglądów 
na zebraniach czy współorganizowania imprez28.
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W przypadku ZPMD grupy komunistyczne działały w ośrodkach 
akademickich Warszawy, Poznania i Wilna. W stolicy na czele takiej 
grupy, prowadzącej propagandę antywojenną i proradziecką, stali 
Edward Damięcki oraz szef organu prasowego Związku, pisma „Ży
cie Akademickie”, Janusz Kowalewski. Doprowadzili oni nawet do 
rozłamu na przełomie lat 1932 i 1933, w efekcie którego powstała 
krótkotrwała efemeryda ZPMD-Secesja. W Poznaniu grupie lewicy 
rewolucyjnej w tym czasie przewodzili Feliks Widy-Wirski29 (szef 
władz miejscowego okręgu Związku) oraz Jerzy Lawęcki i Jerzy Pio
trowski. Utworzyli oni tzw. drużyny syndykalistyczne, spełniające 
w istocie funkcję wewnętrznej dywersji, oraz Komitety niezamoż
nej młodzieży akademickiej. Ich aktywność także skończyć się miała 
rozłamem, który skutkował ogłoszeniem deklaracji o wymowie po
równywalnej do manifestu komunistycznego. W Wilnie opcja komu
nistyczna utworzyła zakonspirowane ogniwo, któremu przewodzili 
Michał Winiecki oraz Aldona Krukowska30.

29 Ten sam, który pod koniec działań wojennych i zaraz po ich zakończeniu 
poprzez utworzenie i współprzewodzenie wraz z Zygmuntem Felczakiem Stronnic
twu Zrywu Narodowego walnie przyczyni się do rozbicia autonomicznego ruchu 
chadeckiego w Polsce.

30 A. Pi 1 c h, „Rzeczpospolita Akademicka”..., s. 223.
31 Henryk Dembiński w 1935 r. wstąpił do Komunistycznego Związku Mło

dzieży Polskiej (KZMP) oraz KPP, a w 1937 r. do PPS. W latach 1935-1936 redagował 
pismo „Po Prostu”. Zginął z rąk niemieckich w okolicach Pińska w sierpniu 1941 r.

32 W 1932 r. z inicjatywy organizacji warszawskiej Organizacja Młodzieży So
cjalistycznej (OMS) „Życie” doprowadził on do utworzenia nielegalnego, komuni
stycznego Związku Lewicy Akademickiej „Front”, w składzie której znalazła się także 
grupa Dembińskiego. W okresie późniejszym Jędrychowski związał się m.in z Wan
dą Wasilewską, zasilając grono Związku Patriotów Polskich oraz PPR i PKWN. Po 
wojnie był członkiem m.in. Biura Politycznego PZPR, posłem do KRN i na Sejm, am
basadorem PRL np. na Węgrzech; w 1968 r. objął tekę ministra w MSZ, a w pierwszej 
połowie lat 70. sprawował funkcję ministra finansów.

W przypadku Legionu Młodych sprawa była bardziej skompli
kowana. Otóż już od początku lat 30. pracy ideowo-wychowawczej 
w Legionie zaczęła przewodzić grupa wileńska, której ton nadawali 
Henryk Dembiński31 (formalnie członek Stowarzyszenia Katolickiej 
Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”) oraz secesjonista z ZPMD 
- Stefan Jędrychowski32. Krytykowali oni kapitalizm i etykę będącą 
dziełem tzw. demokracji burżuazyjnej. Ich poglądy wpływały na kie
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runek ideowy całej organizacji młodolegionowej poprzez głoszone 
postulaty planowej gospodarki, wywłaszczenia, społecznej kontroli 
nad kapitałem i spółdzielczości.

Działalność Dembińskiego i Jędrychowskiego była z początku 
przez władze LM uznawana za wartościową. Na fali wielkokryzyso- 
wej krytyki kapitalizmu tolerowały one radykalizm proponujący ja
kościowo nowe rozwiązania społeczno-gospodarcze, a także widziały 
taktyczną szansę na wyrugowanie z terenu wileńskiego znaczących 
wpływów Młodzieży Wszechpolskiej za sprawą skupiania pod swo
imi skrzydłami młodzieży o antyendeckim nastawieniu. Koniecznie 
należy także nadmienić, że nawet zawzięty, późniejszy krytyk Legio
nu, „żubr wileński” Stanisław „Cat” Mackiewicz zrazu udostępnił 
Dembińskiemu i Jędrychowskiemu szpalty dodatków akademickich 
do „Słowa Wileńskiego”, czyli „Żagary” i „Wilcze Zęby”. Jednakże już 
na przełomie 1931 i 1932 r. grupa Dembińskiego, wykorzystując po
średnictwo Stefana Jędrychowskiego i Jerzego Wiszniewskiego oraz 
Michała Szulkina z Warszawy, nawiązała kontakty ze stołecznym 
„Życiem”, by wkrótce doprowadzić do niewielkiej, acz znaczącej ja
kościowo secesji komunistów z wileńskiego LM33.

33 A. Pilch, „Rzeczpospolita Akademicka"..., s. 228-229.
34 Początkiem sformalizowanej ostatecznie w ramach Związku Młodej Polski 

(młodzieżowego pionu Obozu Zjednoczenia Narodowego - OZN) współpracy gru

Na przełomie lat 1935 i 1936 doszło również do znaczących 
rozłamów w obydwu organizacjach. Działo się to na fali kroczącej 
ewolucji ideowej dotykającej zarówno ZPMD, jak i Legion Młodych, 
a także procesu dekompozycji obozu sanacji po śmierci J. Piłsudskie
go oraz sprzeciwu lewicującej młodzieży państwowej wobec takich 
zjawisk, jak np. umocnienie autorytaryzmu poprzez przyjęcie nowej 
konstytucji i ograniczającej dotychczasowe prawa wyborcze ordynacji 
do parlamentu; organizacja i funkcjonowanie od 1934 r. tzw. obozu 
odosobnienia w Berezie Kartuskiej; proces wciągania w kręgi władzy 
polityków i ugrupowań prawicy nacjonalistycznej (Związek Młodych 
Narodowców, później: Ruch Narodowo-Państwowy; działacze oby
dwu nurtów narodowego radykalizmu - Ruch Narodowo-Radykalny 
[RNR] „Falanga” i Związek Narodowo-Radykalny [ZNR] „ABC”)34.
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I tak w lutym 1936 r. na kanwie rozbieżności pomiędzy Zarządem 
Główny ZPMD a niektórymi instancjami terenowymi (Warszawa, Wilno, 
Lwów, Kraków) doszło do ukształtowania ZPMD-Lewicy, której członko
wie określali siebie jako anarcho-syndykalistów i zwolenników jednolitego 
frontu pracy w interpretacji sanacyjnego Związku Związków Za
wodowych, tzn. utworzenia ogólnopolskiej organizacji zawodowej, 
przeciwnej jednakże projektowanemu przez komunistów Frontowi 
Ludowemu. Wiosną 1937 r., a więc już po powołaniu Obozu Zjed
noczenia Narodowego, organizacja przekształciła się w Stowarzy
szenie Młodych Syndykalistów. Jednocześnie „stary” ZPMD dość 
chłodno przyjął inicjatywę Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN, 
„OZON”) Edwarda Śmigłego „Rydza”, popierając hasło obrony pań
stwa, ale konsekwentnie propagując uznane za własne społeczne 
i gospodarcze wzorce syndykalistyczne (uspołecznienie gospodarki 
i szeroką spółdzielczość), przy jednoznacznym sprzeciwie wobec na
cjonalizmu, tendencji faszystowskich i komunizmu35.

py pułkowników (Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych - GISZ), reprezentowa
nej przez Marszałka Edwarda Śmigłego „Rydza”, z młodymi radykalnymi nacjonali
stami był słynny warszawski bal korporacji Arkonia, który odbył się 18 maja 1937 r. 
w lokalu Resursy Obywatelskiej. Owo spotkanie, jak słusznie ujmuje za Szymonem 
Rudnickim znawca polskiego ruchu korporacyjnego Patryk Tomaszewski, stało się 
demonstracją politycznego zbliżenia między młodym pokoleniem działaczy naro
dowych a sanacją. Por. P. Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie w latach 
1918-1939. Struktury, myśl polityczna, działalność, Toruń 2011, s. 378-382, Seria No- 
bilitat, 1.1.

3S A. Pilch, Studencki ruch polityczny..., s. 94-96.
16 A. Mice wski, dz. cyt., s. 291. Stanisław Mackiewcz „Cat” po początkowym 

okresie wspierania LM stał się tej organizacji zajadłym krytykiem. Uzasadniał to, 
poza wskazywaniem nepotyzmu oraz karierowiczostwa, obecnością w odezwach 
Legionu Młodych treści, które uważał za komunistyczne: „(...) W Legionie Młodych 
była przykra atmosfera moralna. Młodzieńcy ci mówili: «Wołamy: Niech żyje Pił
sudski! Niech żyje Rząd! - dawajcie nam posady i subsydia». Artykuły ideologiczne 
Legionu Młodych były czasami wprost odpisywane z frazeologicznych wyczynów

Sytuacja w Legionie Młodych na przełomie lat 1935 i 1936 była 
niezwykle skomplikowana. Po odejściu w 1934 r. komendanta głów
nego Zbigniewa Zapasiewicza, który patronował kierunkowi zwra
cania się Legionu ku radykalnym rozwiązaniom, przypominającym 
swoim charakterem nawet postulaty komunistyczne36, doszło do 
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wyrażenia swoistego wotum nieufności wobec organizacji ze stro
ny grupy notabli sanacyjnych, tworzących tzw. Koło Seniorów LM. 
W połowie kwietnia 1935 r. grupa polityków37 z Januszem Jędrze- 
jewiczem na czele doprowadziła do oficjalnego wycofania swoich 
nazwisk z listy Seniorów Legionu. Od zajęcia stanowiska wstrzymał 
się wtedy gen. Śmigły „Rydz”, natomiast w dalszym ciągu działania 
młodolegionistów legitymizował gen. Stanisław Skwarczyński38. Sy
tuacja stała się o tyle krytyczna, że J. Jędrzejewicz w jednym z wy
wiadów prasowych nawoływał działaczy LM do przyznania się do 
błędów i rozwiązania organizacji. Jednakże nie doszło do tego w wy
niku odrzucenia tego postulatu w lipcu 1935 r. na IV Ogólnopolskim 
Zjeździe Legionu. Andrzej Micewski z charakterystyczną dla swojego 
stylu rezerwą konkludował, iż „trudno było rozwiązać organizację, 
której członkiem honorowym był niegdyś sam Piłsudski”39.

bolszewickich. (...) Rozkwit Legionu Młodych przypada na lata zbliżenia naszej po
lityki zagranicznej do Sowietów, na okres podróży [Bogusława] Miedzińskiego do 
Moskwy itd. (...) Młodzieńcy ci twierdzili, że są nawet młodszymi braćmi legioni
stów z dawnej wojny. A przecież Piłsudski dbał zawsze, żeby Polska była Polską, aby 
miała swoją indywidualność, niezależność, niepodległość. Tymczasem Legion Mło
dych pływał we frazeologii dostarczanej przez propagandę sowiecką. Za taką samą 
gadaninę, za takie same literalnie i dokładnie hasła, wygłaszane przez jakiegoś Sień
kę ze wsi białoruskiej, szedł on do więzienia, jako podejrzany o komunizm, a student 
legionowo-młody - na obiad z premierem [ewidentna aluzja do Janusza Jędrzejewi- 
cza, głównego protektora LM do 1935 r. - A. T.]. Było to wysoce niemoralne i przez 
tę niemoralność niebezpieczne dla państwa, dla społeczeństwa, dla kształtowania 
pojęć prawnych, dla rządu. Toteż mój szacunek osobisty zachowali tylko ci młodo- 
legioniści, którzy albo przeszli do takiej czy innej komunistycznej organizacji, albo 
przynajmniej do socjalizmu. Zasługiwali wtedy czasami na rozstrzelanie, ale przy
najmniej nie na zarzut robienia ideologii z towaru czy też środka szantażu”. S. M a c - 
kiewicz (Cat), Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 5 lipca 1945 r., Londyn 
[b.d.w.J, s. 255-256, Historia - Plus, 1.14.

37 Obok Jędrzejewicza byli to Marian Zyndram-Kościałkowski, Juliusz ŁJlrych, 
Stefan Starzyński i Tadeusz Schatzel. Niedługo później dołączyli do nich Józef Beck 
oraz Kazimierz Świtalski.

38 A. P i 1 c h, Studencki ruch polityczny..., s. 89.
39 A. Micewski, dz. cyt., s. 309.

W wyniku kryzysu w LM uaktywniła się grupa działaczy zwią
zanych z radykalnym społecznie dwutygodnikiem „Płoń”, występu
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jącym konsekwentnie przeciwko prawicy, ale z równą gorliwością 
piętnującym komunizm i socjalizm. Widoczni stali się też działacze 
szukający porozumienia z komunistami. W Warszawie i Krakowie 
do głosu doszły opcje frakcyjne wspierające kierunek zdecydowa
nych zmian społecznych w duchu tych prezentowanych w organi
zacji za szefostwa Z. Zapasiewicza40. W wyniku ideowego przesilenia 
Tl kwietnia 1936 r. Komenda Główna LM ogłosiła wraz z Centralnym 
Wydziałem Młodzieży PPS oraz ZPMD wspólną Deklarację Frontu 
Młodej Lewicy, na mocy której powstawał antyprawicowy, tzw. anty
faszystowski, sojusz młodych socjalistów i młodej, sanacyjnej lewicy. 
Inicjatywa godziła w zapoczątkowaną już 1934 r. przez KZMP inicja
tywę utworzenia jednolitego lewicowego frontu młodego pokolenia, 
z rozmysłem wykluczając porozumienie z komunistami. Do Frontu 
Młodej Lewicy (FML) nie wstąpiły także organizacje ludowe (ZMW 
„Wici”) oraz prosanacyjne (Centralny Związek Młodej Wsi i Związek 
Młodzieży Ludowej)41.

40 Działacze krakowscy powołali do życia tzw. Ligę Naprawy Legionu Młodych, 
z której wyodrębniła się grupa pisma „Nowy Ustrój”, zapowiadającego m.in. walkę 
z ideą lewicowego, komunistycznego Frontu Ludowego, z nacjonalistyczną prawi
cą oraz postulującego demokratyzację życia i oparcie się w polityce zagranicznej 
na bliźniaczych Frontowi Morges zasadach o ostrzu antyniemieckim, tj. zasadzie 
współpracy z Francją oraz poprawy stosunków z Czechosłowacją, Litwą oraz ZSRR. 
A. Pilch, Studencki ruch polityczny..., s. 90-91.

41 W połowie 1937 r. koncepcja Frontu załamała się. Powodem były rozłamy 
w Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej (ZPMD), a szczególnie w LM. Po
czątkowo do Frontu przystąpiła LM - Frakcja, lecz po akcesie tejże do PPS Front 
stracił rację bycia. Por. B. Hillebrandt, Ruch młodzieżowy w Polsce. Zarys historii 
postępowego nurtu, Warszawa 1982, s. 54-54.

42 A. Pilch, Lewica akademicka w Polsce 1918-1939, Kraków 1986, s. 210.

Ostatecznie w lipcu 1936 r. Legion Młodych podzielił się na 
dwie organizacje: tę właściwą oraz secesyjną, tj. Legion Młodych - 
Frakcję42, aktywną w Krakowie, Wilnie oraz w mniejszym stopniu 
w Warszawie i Lublinie, a prezentującą opcję zdecydowanie lewi
cową. Znalazło to wyraz w opublikowanej w maju 1936 r. deklara
cji ideowo-programowej, która głosiła bezkompromisowe hasła: 
całkowitego i bez prawa do odszkodowania wywłaszczenia wielkiej 
własności ziemskiej, włącznie z kościelną, wywłaszczenia i nacjona
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lizacji przemysłu, autonomii dla mniejszości narodowych, bezpłatnej 
i powszechnej oświaty oraz sprawowania władzy przez jej podstawo
wy podmiot, czyli masy pracujące, z postulatem kreacji demokra
tycznych struktur samorządowych oraz jednoizbowego Centralnego 
Organu Ustawodawczego, wybieranego w pięcioprzymiotnikowych 
wyborach. Charakterystyczne było wyraziste odejście od frazeologii 
korporacyjno-syndykalistycznej, świadczące o zajęciu pozycji właści
wych lewicy socjalistycznej. Nie było to wyrazem kolejnego przewar
tościowania politycznego, a raczej poszukiwania własnego miejsca 
na spolaryzowanej i zdefragmentowanej scenie politycznej drugiej 
połowy lat 30. oraz wpływem działaczy lewicy socjalistycznej i rewo
lucyjnej. Wedle ustaleń wielokrotnie przywoływanego już A. Pilcha, 
od 1935 r. można było zanotować wzrastające w LM oddziaływanie 
lewicy, co na terenie młodolegionowym objawiało się rywalizacją 
ze strony KC KZMP oraz Centralnego Wydziału Młodzieży PPS. 
Przykładem służył Kraków, gdzie socjaliści do pracy w LM oddele
gowali celowo kilku członków, natomiast komuniści współfinanso
wali i współredagowali lokalny „Nowy Ustrój”43. Finalnie, w związku 
z trudnościami w zakresie legalizacji działalności, Rada Główna Le
gionu Młodych - Frakcji w czerwcu 1937 r. podjęła decyzję o wstę
powaniu do PPS na zasadzie indywidualnego akcesu. W wyniku 
tego postanowienia dotychczasowi członkowie i sympatycy Frakcji 
wybierali również inne pokrewne ideowo organizacje, jak ZNMS, 
KZMP czy kształtującą się właśnie Sekcję Młodych Stronnictwa De
mokratycznego. W tym ostatnim przypadku odnotować można po
stać działacza LM - Frakcji, studenta Uniwersytetu Warszawskiego 
(UW) Władysława Świdowskiego, który objął jako pierwszy funkcję 
szefa młodzieżówki SD44. Do Klubów Demokratycznych i Stronnic

43 Tenże, Studencki ruch polityczny..., s. 91-92.
44 Tamże, s. 93. Główny odłam Legionu Młodych odnotował krótki epizod przy

należności do Związku Młodej Polski, struktury OZN. Jak w przypadku wielu orga
nizacji o centrowej i lewicowej opcji, o demonstracyjnym wystąpieniu zadecydowało 
faktyczne oddanie steru organizacji przez płk. Adama Koca reprezentującemu Ruch 
Narodowo-Radykalny „Falanga” Jerzemu Rutkowskiemu. Następnie nawiązano ści
słą współpracę z ZPMD, by - jak wspomniano uprzednio - pod koniec 1938 r. zjed
noczyć się w Legionie Młodzieży Polskiej, który za sprawą m.in. zbyt krótkiego, bo 
niespełna dziewięciomiesięcznego okresu działalności w czasie pokoju oraz niewiel
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twa trafili także inni znani działacze LM i LM - Frakcji, jak Jerzy Za- 
pasiewicz (brat Zbigniewa) i Kazimierz Namysłowski, obaj związani 
zarówno z socjalistami, jak i ruchem komunistycznym45.

kiej liczby członków Legionu Młodych Okręgu Krakowskiego - nie rozwinął szerszej 
działalności. Por. Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej w okresie..., s. 76.

45 Z. K o z i k, Skład lewicy politycznej i sprawa obrony demokracji w ¡1 Rzeczpospo
litej, „ZH-P SD” 1978, nr 19, s. 8.

46 Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej wokresie..., s. 70; J. Holzer, Mo
zaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 326-327. W programie 
ZLP, obok naczelnych wartości, takich jak państwo oparte o szerokie masy oraz 
apolityczna armia, nawoływano do powrotu na w pełni demokratyczną ścieżkę 
wyborczą, do jednoznacznego rozdziału Kościoła od państwa (m.in. hasła zerwania 
konkordatu z 1925 r., likwidacji dóbr kościelnych oraz eliminacji wpływu kleru na 
wychowanie młodzieży), do udziału i sprawowania przez państwo funkcji kontrol
nych w gospodarce, do rozbudowy ustawodawstwa socjalnego, do demonopoliza
cji gospodarki oraz do stworzenia państwowego systemu edukacji młodzieży, któ
ry umożliwiałby większy niż do tej pory udział młodzieży robotniczej i chłopskiej 
w studiach wyższych. Kuriozum stanowił zapis o wysokim opodatkowaniu ludności 
żydowskiej, co skutkowałoby pozyskaniem odpowiednich funduszy na finansowa
nie emigracji Żydów do Palestyny.

W tym miejscu uwagę zwraca komplikująca wyłanianie się właś
ciwej formacji młododemokratycznej dwutorowość reprezentacji 
młodzieży w Klubach, a wkrótce i Stronnictwie Demokratycznym. 
Obok bowiem pozostającej pod wpływami LM - Frakcji Sekcji Mło
dych KD/SD na jesieni 1937 r., z inicjatywy jednego ze współtwórców 
warszawskiego Klubu Demokratycznego, pułkownika Mieczysława 
Piątkowskiego „Maka”, powołano oceniany jako liberalno-demokra
tyczny Związek Lewicy Patriotycznej (ZLP), ze znanymi młodolegio- 
nistami w składzie: Włodzimierzem Bociańskim, Leonem Stachur
skim czy Jerzym Zapasiewiczem. W listopadzie Związek ogłosił swój 
program, w którym nawiązywał w istotnej mierze do pierwotnych 
założeń programu państwowego Legionu Młodych z początkowe
go okresu funkcjonowania46. ZLP podkreślał bardziej aniżeli Kluby 
Demokratyczne przywiązanie do idei piłsudczykowskich, będąc za
razem zdeklarowanym przeciwnikiem opcji narodowo-państwowej 
prezentowanej przez OZN i jednoznacznym wrogiem tendencji i ru
chów komunistycznych. Zaznaczający się eklektyzm ideowo-progra- 
mowy Związku wynikał zarówno z niejednolitości bazy społecznej 
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(obok młodolegionistów związani z nim byli dawni członkowie ZLP, 
którzy utworzyli Koło Legionistów i Peowiaków im. Andrzeja Struga), 
jak i z zakładanej przejściowości rzeczonej formacji, pomyślanej jako 
struktura integrująca środowiska lewicy sanacyjnej, a w istocie tak
że społecznej, która to akcja winna była zakończyć się powołaniem 
pełnoprawnej partii politycznej. Wszystko wskazuje na to, że tako
wą partią było utworzone na zebraniu Klubów Demokratycznych we 
Lwowie w dniu 12 czerwca 1938 r. Stronnictwo Demokratyczne47.

47 J. Holzer, Mozaika polityczna...; A. Micewski, dz. cyt., s. 321-325.
48 O płk. Grzędzińskim szerzej w biografii autorstwa Agnieszki Cieślikowej za

tytułowanej O człowieku, który sif nie zgadzał. Biografia pułkownika Januarego Grzf- 
dzińskiego 1891-1975, Warszawa 2009.

49 J. Grzędziński, Przyczynki do historii ruchu demokratycznego lat 1937- 
-1939, cz. 3, „ZH-P SD” 1979, nr 4, s. 84-85.

2.3 Krystalizacja ruchu - okoliczności powstania, 
program i działalność Sekcji Młodych Klubów 
Demokratycznych/Stronnictwa Demokratycznego

jeden z głównych animatorów Klubów Demokratycznych i SD 
płk January Grzędziński48, w spisanych na początku lat 60. wspo
mnieniach dotyczących lat 1937-1939, wskazał na niezwykłą wagę 
przywiązywaną przez polityków legionowo-demokratycznej opcji do 
spraw na odcinku młodzieżowym, co - trzeba przyznać - było do
wodem dalekowzroczności i rozwagi w dyskursie uwzględniającym 
sprawy kraju. Grzędziński twierdził, że młodzież „niezadługo wypeł
ni pozycje sterownicze w narodzie, a jest rozbita i zdezorientowana. 
(...) Zadania demokracji polskiej muszą się dzielić na krótko- i dłu
godystansowe - młodzież należy szykować do tych długich, a na dziś 
odcinek młodzieżowy winien wyzwalać spod wpływów faszystow
skich młodzież endecką i endo-sanacyjną”49. Nie może dziwić więc 
fakt, że równocześnie z kształtowaniem się kolejnej, obok Stronnic
twa Pracy Karola Popiela i współdziałania SL z PPS, antysanacyjnej 
opcji opozycyjnej w postaci Klubów i Stronnictwa Demokratyczne
go wyłaniał się także korzystający ze wsparcia starszego pokolenia 
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demokratyczny ruch młodzieżowy, skupiony w Sekcji Młodych KD, 
a następnie SD.

Kształtowanie się jeszcze przed wybuchem wojny ruchu młodo- 
demokratycznego posiada zatem inny niż tylko stricte pokoleniowo- 
-generacyjny wymiar. Mowa tutaj o zarysowanym szerokim horyzon
cie opozycyjnym, który podążając za ewolucją obozu autorytarnej 
władzy, dokonuje naturalnej autoidentyfikacji i dzieli się na opozycję 
zewnętrzną oraz wewnętrzną. Do tej pierwszej zaliczyć można: prze
ciwnych niemal od zawsze tzw. rewolucji majowej działaczy obozu 
narodowodemokratycznego nurtu zasadniczego (ZLN, SN, OWP); 
chrześcijańskich demokratów Wojciecha Korfantego, a potem cha
deckich aktywistów K. Popiela; działaczy stronnictw chłopskich, naj
pierw podzielonych, a po przezwyciężeniu przeszkód płynących głów
nie z ambicjonalności partykularyzmów partyjnych zjednoczonych 
w Stronnictwie Ludowym; socjalistów z PPS i internacjonalistów 
z antysystemowej, lokalnej sekcji Komintemu, czyli KPP.

Za opozycję wewnątrzsanacyjną można uznać te grupy i organiza
cje, które wymykając się naturalnym podziałom frakcyjnym wynika
jącym ze zróżnicowań środowiskowo-ideologicznych, głosiły sprze
ciw wobec niektórych elementów polityki rządowej. Przedmiotem 
ich krytyki były takie wydarzenia i zjawiska, jak np. zorganizowany 
po rozbiciu Centrolewu ze względów propagandowo-legitymizacyj- 
nych proces brzeski, ustanowienie i funkcjonowanie - delikatnie 
rzecz biorąc - na granicy obowiązującego prawa obozu odosobnienia 
w Berezie Kartuskiej czy - trawestując Bogumiła Grotta50 - proces 
zespalania myśli państwowej z nacjonalizmem w jedną całość ideową 
za czasów kształtowania się i istnienia OZN51. Wszystkie one przyczy
niały się do powstania sądów krytycznych wewnątrz obozu władzy.

50 Bogumił Grottw klasycznych już rozprawach, jak choćby Nacjonalizm 
chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porów
nawczym (Kraków 1996), w sposób niezwykle przekonujący uzasadnia ideologiczno- 
programowe współistnienie nacjonalizmu i katolicyzmu.

51 Por. także J. M. Majchrowski, Silni - Zwarci - Gotowi. Myśl polityczna 
Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985.

Po śmierci marszałka Piłsudskiego zjawisko polaryzacji frakcyj
nej przybrało na sile - stąd rozpowszechniony w historiografii pol
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skiej pogląd o tzw. dekompozycji sanacji. Zostało ono sformalizo
wane w postaci przynajmniej trzech kręgów: tzw. grupy zamkowej 
z prezydentem RP prof. Ignacym Mościckim, grupy skupionej wokół 
generalnego inspektora Sił Zbrojnych gen. Edwarda Śmigłego „Ry
dza” oraz grupy tradycjonalistycznej z szefem Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem (BBWR) Walerym Sławkiem na czele52. Wspo
minane grupy różniło co prawda wiele, chociażby podejście do za
gadnień gospodarczych czy związanych z prawami i inicjatywą oby
watelską, ale łączył ich związek z centrum sprawowania władzy.

52 W. P a r u c h, Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Obóz pił
sudczykowski w Polsce w latach 1926-1939, Lublin 1997, s. 89. Autor pośrednio wspo
mina w tym kontekście także o ośrodkach związanych z J. Beckiem oraz ministrem 
przemysłu i handlu Antonim Romanem. Por. także tenże, Myśl polityczna obozu 
piłsudczykowskiego 1926-1939, Lublin 2005.

53 Pozostałe skrzydła: liberalne (Klub Pracy, pismo „Epoka”), konserwatywno- 
-autorytame (konserwatyści i tzw. zachowawcy, pisma: „Dzień Polski”, a w latach 
30. „Bunt Młodych” i „Polityka”) oraz radykalno-prawicowe (OZN i związane z nim: 
Ruch Narodowo-Państwowy, dawniej Związek Młodych Narodowców; Klub 11 Li
stopada i Związek Młodej Polski; pismo i środowisko „Jutra Pracy”). W. P a r u c h, Od 
konsolidacji..., s. 76-83.

54 Tamże, s. 82-83.

Postaw opozycyjnych można się zasadnie doszukiwać z kolei 
w tzw. skrzydłach programowych sanacji. W interesującym nas za
kresie mamy do czynienia ze zjawiskami kontestacji, których źródłem 
było, wedle określenia Waldemara Parucha, skrzydło radykalno-le- 
wicowe53. Składało się ono z dwóch odłamów: nurtu „naprawiackie- 
go” o narodowym rodowodzie (Organizacja Młodzieży Narodowej, 
Towarzystwo Straży Kresowej, ZMP „Zet”, Związek Patriotyczny), 
reprezentowanego przez Związek Naprawy Rzeczypospolitej i Zjed
noczenie Pracy Wsi i Miast, oraz tzw. lewicy sanacyjnej. Ta ostatnia 
zasadzała się na działalności, opartych w znacznej mierze na trady
cji socjalizmu niepodległościowego PPS - dawnej Frakcji Rewolu
cyjnej, Narodowej Partii Robotniczej (NPR) - Lewicy i Partii Pracy, 
części piłsudczykowskich organizacji młodzieżowych oraz struktur 
związkowych, jak ZZZ czy Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). 
Lewica sanacyjna, inaczej niż odłam „naprawiacki”, w latach 1937- 
-1939 w sposób zdecydowany krytykowała założenia i politykę OZN, 
forsując hasło porozumienia z demokratyczną opozycją54. Wedle 
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identycznego schematu działały najpierw Kluby Demokratyczne, 
a potem Stronnictwo Demokratyczne.

Środowisko Klubów i późniejszego SD tworzyły cztery konstytu
tywne grupy wyróżnione w oparciu o kryterium biografii politycznej. 
Były to środowiska:
a) lewicy legionowo-peowiackiej,
b) radykalnej inteligencji związkowej (tzw. grupa pracownicza, któ

rej działacze w większości przeszli przez Legion Młodych), wywo
dzącej się ze związków zawodowych pracowników umysłowych 
zorganizowanych w trzech centralach: pracowników sektora 
państwowego, samorządowego oraz prywatnej bankowości,

c) zradykalizowanych organizacji młodzieżowych o piłsudczykow
skich korzeniach, jak LM - „Frakcja”,

d) starszych wiekiem radykalnych działaczy niepodległościowych 
o partyjnym doświadczeniu nabytym w PPS, Polskiej Partii Postę
powej, Związku Patriotów, Stronnictwie Niezawisłości Narodo
wej, a nawet KPP55.

55 S. Sikorski, Społeczno-polityczne oblicze Klubów Demokratycznych i Stron
nictwa Demokratycznego w latach 1937-1939, „ZH-P SD” 1981, nr 2, s. 67.

Zaangażowanie powyższych środowisk świadczy o pewnym 
eklektyzmie, który charakteryzować będzie rodzący się antyauto- 
rytamy ruch, w tym oczywiście jego młododemokratyczną część. 
Spoiwem dla różniących się wiekiem, doświadczeniem, konkretny
mi poglądami i organizacyjnym pochodzeniem działaczy Klubów 
i Stronnictwa będzie idea wspólnego, systemowego przeciwnika, 
który w czasie inicjacji ich działalności przybrał postać nie tylko 
konkretną, OZON-ową, ale także emanował tendencjami hierarchii, 
dynamizmu, autorytaryzmu, bezkompromisowości, siły i antydemo- 
kratyzmu, zebranymi w popularnym podówczas haśle „walki z faszy
zmem”. Dla wielu tych osób, wywodzących się z Organizacji Bojowej 
PPS oraz PPS - Frakcji Rewolucyjnej, a także dla ich młodszych na
śladowców, szansa odwołania się raz jeszcze do minionej, aktywnej 
walki o polskie sprawy, tak jak je rozumieli, mogła ziścić się właśnie 
za przyczyną organizacji Klubów Demokratycznych. Oddajmy w tym 
miejscu głos Krzysztofowi Lewandowskiemu, jednemu z badaczy ru
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chów politycznych w II RP, który zapatrywał się na wspomniane zja
wisko w sposób następujący:

Działacze obozu niepodległościowego należeli do tych pokoleń Po
laków, które najofiarniej walczyły o niepodległość Polski w ostatnich 
latach niewoli narodowej, w czasie 1 wojny światowej 1914-1918 
r., krwawiły w walce o utrwalenie granic niepodległego państwa, 
podjęły wraz z narodem wysiłek scalenia i scementowania długo 
rozdartego organizmu państwowego tak skutecznie, że zdołał on 
przetrwać najcięższe z możliwych, wręcz infemalne próby w okre
sie 11 wojny światowej. Dla wielu (...) akces do postępowego ruchu 
politycznego Klubów Demokratycznych, rozjaśniającego horyzont 
życia politycznego ostatnich lat 11 Rzeczpospolitej, był nawiązaniem 
do ideałów młodości. Młodości jakże górnej i chmurnej, która po
trafiła połączyć pozytywistyczną fachowość i skuteczność działania 
z romantyzmem czynu wyrastającego z wielkiej literatury roman
tycznej trzech wieszczów oraz Cypriana Kamila Norwida i Stanisła
wa Wyspiańskiego56.

56 K. Lewandowski, Skład lewicy politycznej i sprawa obrony demokracji 
w II Rzeczpospolitej, „ZH-P SD” 1978, nr 19, s. 13.

57 LM - Frakcja od jesieni zdołała zorganizować w pełni trzy okręgi, tj. krakow
ski (powstał jako pierwszy), warszawski i białostocki.

Nawiązanie w tej opinii do piłsudczykowskich, romantycznych 
inspiracji w działaniu, ale i realnej, skutecznej w danym momencie 
dziejowym polityki jest niezwykle słuszne. Rodzący się z inicjatywy 
Mieczysława Michałowicza, Reginy Fleszarowej czy działaczy Legio
nu Młodych - Frakcji oraz ZPMD ruch demokratyczny miał zostać 
antytezą autorytarnej rzeczywistości lat 30., która przerwała proces 
budowy i umacniania demokracji rozpoczęty w listopadzie 1918 r.

Pierwsza w Polsce Sekcja Młodych kształtowała się równolegle 
z wyłanianiem się Klubu Demokratycznego w Warszawie, tj. wczes
ną jesienią 1937 r. Jej kadrowym centrum stali się uczestnicy Legio
nu Młodych - Frakcji57 oraz ci z nich, którzy wraz z organizacją nie 
zdecydowali się wstąpić w czerwcu 1937 r. do PPS, natomiast zasilili 
młodzieżowe koła spółdzielców (np. Koło Młodzieży Spółdzielczej 
przy „Społem” w Warszawie) i struktury stołecznej, uczelnianej Brat
niej Pomocy Polskiej Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego. Mo
mentem kulminacyjnym stało się zorganizowanie w styczniu 1937 r. 
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koalicji wyborczej do lokalnego Bratniaka z udziałem LM - Frakcji, 
ZMW „Wici”, ZNMS i OMS „Życie”. Szefem Komitetu Porozumie
wawczego tej akcji został przyszły przewodniczący Sekcji Młodych 
warszawskiego KD Władysław Świdowski, który w następstwie 
kwietniowej elekcji, jaka przyniosła porozumieniu 7 z 15 mandatów, 
został także sekretarzem Zarządu Bratniej PomocyS8. Sojusz wyborczy 
wkrótce zyskał miano „Demokratycznego Bratniaka” i współuczest
niczył jesienią w akcji tworzenia stołecznego Klubu59. Bezpośred
nim pokłosiem startu w wyborach był jednakże udział ok. 200 osób 
zgromadzonych pod symbolami LM - Frakcji w pierwszomajowym 
pochodzie, co Maria Jaszczukowa uznała za rzeczywisty początek 
kształtowania się Sekcji Młodych w Warszawie60.

58 Obok W. Świdowskiego (LM - Frakcja) do Komitetu weszli: z „Wici” Grze
gorz Radomski, ze Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS) Leszek 
Rabbe, Zdzisław Siudyła i Władysław Pietrzykowski, z OMS „Życie” Jan Turlejski 
i Jerzy Wierzchowski, z LM - Frakcji także Franciszek Olech, Faustyn M. Szlęzak, 
Jerzy Sztejman i Jerzy Teliga.

59 W. Świdowski, K. Klamecka-Jabłk o w s k a, Klub Demokratyczny 
w Warszawie. Sekcja Młodych, „ZH-P SD” 1978, nr 19, s. 50-52.

60 M. Jaszczukowa, Sekcja Młodych Klubu Demokratycznego w Warszawie, 
„ZH-P SD” 1984, nr 4, s. 86.

61 W. Świdowski, K. Klamecka-Jabłkowska, Klub Demokratyczny 
w Warszawie. Sekcja Młodych, s. 52.

Inny uczestnik tamtejszych wydarzeń po latach oceniał, że skład 
Sekcji Młodych był bardzo różnorodny - od uczestników LM - Frak
cji, OMS „Życie”, jej byłych, wyrzuconych za trockizm członków bądź 
takich, „którzy w «Życiu» nigdy nie byli, a podawali się za jego jak naj
aktywniejszych członków”, po innych uczestników wspomnianych 
wyżej komitetów studenckich. Według W. Świdowskiego, bo o nim 
tu mowa, skład SM można było przyrównać do zasadniczego członu 
KD, na który składali się „autentyczni ludowcy i demokraci stojący 
na stanowisku zmiany ustroju, a nie tylko zmiany ordynacji wybor
czej, ale byli także masoni, trockiści, peowiacy, pracownicy «dwójki» 
i panie chodzące na herbatki do żony Prezydenta Mościckiego”61.

Pierwsze zebranie SM w Warszawie odbyło się już 30 października 
1937 r., a więc równe dwa tygodnie po inauguracji działalności Klu
bu Demokratycznego, który zaprezentował przyjęte przez aklamację 
wytyczne programowe. Zebranie Sekcji zgromadziło 36 osób; wa
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runkiem członkostwa było nieprzekroczenie 30 roku życia. Pierwsze 
władze tworzyli: W. Świdowski jako przewodniczący, Maria Guzicka 
jako sekretarz oraz grupa członków - Adam Kotarbiński, Tadeusz Ejt- 
ner, Faustyn Szlęzak, Zygmunt Olszewski i Stefan Gryczyński. Sekcja 
korzystała z samodzielności w ramach KD, ale z obowiązkiem poro
zumiewania się z zarządem Klubu przy wystąpieniach na zewnątrz. 
Było to o tyle łatwe, iż według zasad regulaminowych uczestnikiem 
Sekcji mógł zostać tylko członek KD. Opiekunem Sekcji z ramienia 
KD został Jerzy Makowiecki, natomiast nad tworzeniem struktury 
czuwał płk J. Grzędziński62.

62 M. Jaszczukowa, dz. cyt., s. 87; W. Świdowski, K. Klamecka-Jabł- 
ko w s k a, Klub Demokratyczny w Warszawie. Sekcja Młodych, s. 53-54; J. G r z ę d z i ń - 
ski, Przyczynek do historii ruchu demokratycznego lat 1937-1939, cz. 4, „ZH-P SD” 
1980, nr 1, s. 102.

63 W. Świdowski, K. Klamecka-Jabłkowska, Klub Demokratyczny 
w Warszawie. Sekcja Młodych, s. 53.

SM powoli rosła w siłę, już bowiem 29 listopada odbyło się Walne 
Zebranie Wyborcze gromadzące 200 osób, na którym akces złożony 
został przez grupę członków Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) 
z Klubu Instruktorów im. Mieczysława Bema. Sprawa rozrostu orga
nizacyjnego stała się jednak podłożem pierwszego poważnego kon
fliktu pomiędzy szefem SM Świdowskim a władzami KD. Przedsta
wiciele Klubu (m.in. M. Michałowicz, J. Grzędziński, J. Makowiecki, 
M. Piątkowski „Mak”, W. Rzymowski i E. Kulesza) chcieli widzieć 
w pionie młodzieżowym twór w rodzaju „tygla młodej demokracji, 
w którym różnice nawet zasadniczej natury miały ulegać zatarciu, 
stwarzając w ten sposób promieniujący ośrodek najszerzej pojętej 
idei demokratyzmu”63. Dlatego też oczywistym było otwarcie bram 
dla takich organizacji, jak LM, Związek Lewicy Demokratycznej, 
ZPMD oraz dla byłych członków KPP czy „Życia”. Natomiast Świ
dowski, wywodzący się z LM - Frakcji, ewidentnie obstawał przy 
demokratycznym elitaryzmie, choć jak twierdzi we wspomnieniach 
płk Grzędziński, chodziło raczej o wynikającą z obiegowej psycho
zy obawę o przenikanie do organizacji elementów niepożądanych, 
którą nazwał „wtyczkofobią”. Tymi niechcianymi elementami byli 
członkowie „starego” LM pod wodzą Włodzimierza Bociańskiego, 
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którzy przeciwnie do późniejszej grupy „Frakcji” odpowiedzieli na 
apel płk. Adama Koca i zgłosili akces do OZN, by po opanowaniu te
goż ideologią „Falangi” wyjść z organizacji i ubiegać się z kolei o przy
jęcie w szeregi Sekcji Młodych KD. Sprawa ostatecznie skończyła się 
rezygnacją W. Świdowskiego z funkcji członka zarządu KD i szefa 
SM oraz opuszczeniem przez niego szeregów demokratycznych. 
Dzięki wsparciu Piątkowskiego „Maka” oraz Makowieckiego grupa 
Bociańskiego została do organizacji przyjęta64. Pokłosiem konfliktu 
była zmiana przywództwa - nowym przewodniczącym SM został 
Stefan Gryczyński, wkrótce zastąpiony przez Wiktora Nagórskie
go. W Zarządzie SM pojawiła się także grupa komunistów z „Życia” 
(m.in. Kryspin i Stańczak), którzy byli rzecznikami usamodzielniania 
się organizacji oraz radykalnego kierunku w działaniach65. Z innych 
osób wywodzących się z ruchu komunistycznego, którzy po rozwią
zaniu KPP kontynuowali działalność w Sekcjach Młodych, warto wy
mienić Janka Krasickiego, Hankę Sawicką, Jerzego Albrechta i Jerze
go Morawskiego.

64 M. Jaszczukowa, dz. cyt., s. 84; J. Grzędziński, Przyczynki do historii 
ruchu demokratycznego lat 1937-1939, cz. 3, „ZH-P SD” 1979, nr 4, s. 85; W. Swi- 
dowski, K. Klamecka-Jabłkowska, Klub Demokratyczny w Warszawie. Sekcja 
Młodych, s. 53.

65 J. Grzędziński, Przyczynki do historii..., s. 86.
66 1. Marzec-Styrna, Działalność Klubu i Stronnictwa Demokratycznego 

w Krakowie (1937-1945), „ZH-P SD” 1978, nr 16, s. 45.

Zróżnicowany skład członkowski Klubów i Sekcji, który tworzyli 
ludzie o niejednolitym politycznym rodowodzie, wpływał na sposób, 
w jaki nowo powstający ruch odbierany był na polskiej scenie poli
tycznej. W swoich wspomnieniach zwracała uwagę na ten fakt wie
loletnia działaczka krakowskiego SD Izabela Marzec-Styma:

Powstający ruch demokratyczny spotkał się z dużą przychylnością 
partii lewicowych, które uznały go za ważnego sojusznika w walce 
o demokrację, natomiast wśród partii prawicowych wywołał lęk. 
Prawica od początku starała się go dyskredytować wykorzystując 
fakt, że wśród organizatorów Klubów Demokratycznych znalazło 
się wielu byłych działaczy legionowych oraz działaczy komuni
stycznych; siano nieufność, że będzie to przybudówka sanacji bądź 
zakamuflowana partia komunistyczna66.
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Zgodnie z pierwotnymi wytycznymi Sekcje Młodych organizowa
ne były także w innych ośrodkach miejskich, przeważnie uniwersy
teckich. Po Warszawie SM zostały powołane w Krakowie (grudzień 
1937-styczeń 1938), Łodzi (marzec-kwiecień 1938), a następnie w in
nych miastach, jak: Wilno, Lwów67, Katowice, Kielce, Lublin, Rzeszów 
i Poznań68. Być może przez wzgląd na stronę formalno-organizacyj- 
ną ruchu demokratycznego, w szczególności zapisy regulaminowe69, 
Sekcje Młodych kształtowały się równolegle do Klubów także w na
stępujących ośrodkach miejskich: Bielsku-Białej, Sosnowcu, Rado
miu, Kaliszu, Rzeszowie i Piotrkowie70.

67 W stolicy Małopolski Wschodniej pion młodzieżowy Klubu Demokratycz
nego (KD), później SD, przyjął nazwę Polska Młodzież Społeczno-Demokratyczna. 
Jej członkowie rekrutowali się przeważnie z wyższych uczelni, tj. Uniwersytetu Jana 
Kazimierza (UJK) oraz Akademii Handlu Zagranicznego (AHZ). Szefem organizacji 
został student AHZ Jerzy Lerski. Posiadała ona także filię gimnazjalną o nazwie „Ża
giew”, wydającą pismo o tej samej nazwie i kierowaną przez Dworskiego i Borysie- 
wicza. Por. G. Mazur, Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939, Kraków 2007, 
s. 349, Societas - Księgarnia Akademicka, t. 7.

68 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), nr 1438: Zespół akt 
Stronnictwa Demokratycznego (dalej: SD), sygn. 1764, k. 37; A. Rajewski, Geneza 
i działalność Związku Młodzieży Demokratycznej, [w:] Partie i stronnictwa polityczne 
a ruch młodzieżowy w Polsce Ludowej 1944-1978, red. nauk. W. Góra, Warszawa 
1979, s. 44, Materiały i Dyskusje - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 
nr 23; Kroniki organizacyjne KD i SD w Krakowie i Łodzi, [w:] Materiały do historii 
Klubów Demokratycznych i Stronnictwa Demokratycznego wiatach 1937-1939, cz. 2, 
wstęp i oprać. L. C h a j n, Warszawa 1964, s. 424,429.

69 W pkt. 1. Regulaminu Sekcji Młodych Klubu Demokratycznego mowa o tym, 
że „Sekcja Młodych Klubu Demokratycznego jest zespołem złożonym z członków 
Klb. Dem”. Kroniki organizacyjne KD i SD w Krakowie i Łodzi, poz. 391, s. 9.

70 S.Sikorski, Społeczno-polityczne oblicze Klubów Demokratycznych..., s. 66.
71 Pozostałe sekcje to: Pracownicza, Wolnych Zawodów oraz Koło Architektów 

i Plastyków.
72 W. Świdowski, K. Klamecka-Jabłkowska, Klub Demokratyczny 

w Warszawie. Podstawowe człony organizacyjne, „ZH-P SD” 1978, nr 18, s. 58; AAN, 
SD, sygn. 2/1876, k. 45.

SM zorganizowana była na zasadach wyraźnej autonomii. Jak 
wspomina jej pierwszy przewodniczący i równocześnie członek Za
rządu KD w Warszawie W. Świdowski, jako jedyna w grupie czte
rech71 posiadała własny regulamin72.
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W skład Sekcji, jak już uprzednio wspomniano, wchodzili człon
kowie Klubu, którzy nie przekroczyli 30 roku życia, na zasadach 
dobrowolności. Jej uczestnicy dzielili się na grupy, zazwyczaj wedle 
uczelni. Każda z tych komórek posiadała swego kierownika i sekre
tarza, wybieranych na Walnym Zebraniu SM. Przewodzili oni pracy 
grupy na danym odcinku w porozumieniu z kierownictwem Sekcji. 
Władzami całości były: Walne Zebranie, zwoływane w trybie zwyczaj
nym bądź nadzwyczajnym w ostatnim kwartale roku, oraz Kierow
nictwo SM. Do kompetencji Walnego Zebrania należało m.in. uchwa
lanie wytycznych ideowo-programowych, wybór Kierownictwa SM 
oraz przyjęcie jego sprawozdania i udzielenie mu absolutorium przy 
zakończeniu kadencji. Walnemu Zebraniu przysługiwało także do
mniemanie kompetencji we wszystkich sprawach nieleżących w ge
stii Kierownictwa. To ostatnie wykonywało z kolei uchwały Walnego 
Zebrania, kierowało całokształtem prac, zwoływało Walne Zebranie 
w trybie zwykłym bądź nadzwyczajnym (na wniosek 1/3 członków 
lub na prośbę Zarządu KD), reprezentowało Sekcję w Zarządzie Klu
bu oraz na podstawie porozumienia z nim - na terenie zewnętrznym. 
Kierownictwo miało także prawo do składania wniosków Zarządowi 
w sprawach sekcyjnych i ogólnych, zwoływało zebrania kierowników 
grup z obowiązkiem składania przez nich sprawozdań oraz upraw
nione było do kooptacji, przy czym powoływać mogło jedynie osoby 
o co najmniej rocznym stażu w organizacji73.

73 Regulamin Sekcji Młodych Klubu Demokratycznego, [w:] Materiały do historii 
Klubów Demokratycznych..., cz. 2, poz. 391, s. 9-11.

74 A. R a j e w s k i, Uwagi na temat genezy i działalności Związku Młodzieży Demo
kratycznej, „ZH-P SD” 1978, nr 19, s. 112.

Program i założenia ideowe SM pozostawały niemal identyczne 
jak te prezentowane przez Kluby Demokratyczne. Jedyna, acz ważka 
różnica wynikała ze składu osobowego Sekcji, do której wchodzili lu
dzie młodzi, przeważnie studenci. Powodowało to, że wielowątkowa 
aktywność programowo-organizacyjna miała charakter dynamiczny 
i - jak podsumowuje Andrzej Rajewski - „bardziej ofensywny, bar
dziej radykalny w swojej wymowie”74.

Kluby Demokratyczne za podstawę swojego programu przyjęły 
diagnozę rzeczywistości formułowaną przez m.in. Deklarację gospo
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darczo-społeczną, uchwaloną 10 września 1936 r. na konferencji zwo
łanej przez Centralną Komisję Porozumiewawczą 41 branżowych 
związków pracowniczych, reprezentujących ok. 250 tys. pracowni
ków umysłowych sektora państwowego, samorządowego i prywat
nego, oraz skonfiskowaną przez władze za sprawą powołania się na 
słowa marszałka Piłsudskiego75 Deklarację Klubu Demokratyczne
go z października 1937 r., zwaną inaczej Małą deklaracją demokra
tyczną.

75 Chodziło o passus: „W społeczeństwie, które walczyć o siebie nie umie, któ
re cofa się przed każdym batem, spadającym na twarz, ludzie ginąć muszą nawet 
w tym, co nie jest szczytnym, pięknym i wielkim”. Deklaracja Klubu Demokratyczne
go, [w:] Materiały do historii Klubów Demokratycznych i Stronnictwa Demokratycz- 
negowlatach 1937-1939, cz. 1-2, wstęp i oprać. L. Chajn, Warszawa 1964, poz. 18, 
s. 165-166.

76 Tamże, s. 162-163.

Znaczące w treści Małej deklaracji było powołanie się już na wstę
pie na paradoksalnie wspólny z głównym przeciwnikiem politycz
nym, tj. OZON-em, autorytet Józefa Piłsudskiego i przypisanie złych 
aspektów funkcjonowania państwa i społeczeństwa brakowi jego 
osoby. Za zjawiska negatywne uznawano bezrobocie, niską stopę ży
ciową, opóźnienie cywilizacyjne, analfabetyzm oraz system oświaty 
nieprzystosowany do zwiększającej się liczy ludności. Obawy zwią
zane z kryzysem gospodarczym zdaniem autorów dokumentu wpły
wały na niską wydajność pracy i zły stan obronności państwa, któ
ry miał być spowodowany także systemem rządów petryfikującym 
działania policji i biurokracji, pełnych „protekcjonizmu, karierowi- 
czostwa, niekompetencji i służalstwa”. Wskazywano także na ogra
niczenia przywilejów socjalnych oraz na sytuację związaną z ostrą 
polaryzacją polityczną, rodzącą postawy terroru i nienawiści, także 
wyznaniowej. Krytykowano cenzurę, ocenianą jako bierna postawę 
izb parlamentarnych oraz niewydolną w obliczu zagrożenia i zbroje
nia się państw ościennych politykę zagraniczną76.

Remedium na wskazany stan rzeczy widziano w oparciu się o za
sady polskiej tradycji demokratycznej, z symbolicznym podkreś
leniem nazwisk Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego, zredefi- 
niowaniu racji stanu na zasadzie uwzględnienia w niej przeciwnego 
totalizmowi (tak określano ówczesny stan ustroju) demokratyzmu, 
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przejawiającego się w równości wobec prawa wszystkich obywateli 
bez względu na pochodzenie czy religię, oraz wprowadzeniu zasa
dy solidaryzmu społecznego w stosunkach świata pracy i kapitału. 
Wreszcie postulowano przeprowadzenie reformy uwłaszczeniowej, 
podniesienie poziomu oświaty i obronności państwa.

Realizacja tego programu zasadzać się powinna na krytycznym 
stosunku do rzeczywistości przedmajowej, z której należało wynieść 
lekcję wydajnego współdziałania systemu zdefiniowanego nie tylko 
przez powszechne i demokratyczne prawo wyborcze, ale także przez 
„silne organa wykonawcze zapewniające (...) zdolność wykonania 
programu”77.

77 Tamże, s. 164-16S.
” Własna prasa SD stworzona została dopiero w okresie wojny. Za pierwszy 

tytuł uchodzi redagowane w 1940 r. przez Halinę Nieniewską pismo, które po ewo
lucji przyjęło ostatecznie nazwę „Nowe Drogi”. Por. J. Centkowski, Prasa SD 
w Polsce Ludowej 1945-1973, Warszawa 1976, s. 11, Wydawnictwa Problemowe Ogól- 
no-Polityczne, t. 2.

79 W pierwszym z tekstów zarysowano wspólny zbiór wartości (demokracja, 
swobody obywatelskie, wolność prasy), cele (reformy społeczne, samorząd, zmia
na ordynacji wyborczej, wybory do Sejmu i Senatu), określono trzon reformatorski 
(PPS, SL, demokratycznie nastawieni pracownicy umysłowi, drobnomieszczaństwo 
oraz lewica legionowa). W Przyłbicy... określono jako zasadnicze cele obronność pań
stwa oraz walkę z totalizmem i nacjonalizmem. Profesor Michałowicz jednoznacz
nie uznał PPS i SL jako sojuszników, Stronnictwo Narodowe i odłamy radykalne jako 
przeciwników, natomiast Stronnictwo Pracy i Front Morges potraktował neutralnie 
- w kwestii polityki zagranicznej odrzucał sojusz z totalizmami i pochwalał sojusz 
demokracji, tj. USA, Wielkiej Brytanii, Francji i państw skandynawskich. Por. Ma

Kościec ideowo-programowy dopełniały teksty prasowe zamiesz
czane w wydawnictwach związanych zarówno z Klubem, Sekcją 
Młodych (np. „Orka na Ugorze”), jak i później ze Stronnictwem De
mokratycznym. Nie były to organy prasowe ruchu, a jedynie tytuły 
udostępniające szpalty jego działaczom. Do ich grona zaliczyć należy 
także „Krakowski Kurier Wieczorny”, wileński „Kurier Powszechny”, 
„Czarno na Białem”, „Sygnały”, „Robotnika” i „Epokę”78.

Teksty prasowe, jak np. zamieszczony przez „Krakowski Kurier 
Wieczorny” artykuł Tworzy się demokratyczny front ludowy, opub
likowana w „Czarno na Białem” Przyłbica demokracji czy umiesz
czony w jednym z dodatków specjalnych do niej wywiad z prof. Mi
chałowiczem, zdecydowanie ukonkretniały postulaty79. Po powołaniu 
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w połowie kwietnia 1939 r. Stronnictwa Demokratycznego przez 
Ogólnopolski Zjazd Założycielski w Warszawie, zwany także 1 Kon
gresem, powstała kwintesencja programu w postaci Deklaracji 
Stronnictwa. Zbierała ona zarówno postulaty będące w obiegu już 
od 1936 r., jak i nagromadzone przez lata doświadczenie politycz
ne. Badacz dziejów SD Sławomir Sikorski stworzył dziewięciopunk- 
towe zestawienie programowe obydwu wspomnianych deklaracji. 
Z lektury tegoż wyłania się obraz państwa wskrzeszającego szeroki 
katalog praw i wolności obywatelskich ustanowionych przepisami 
konstytucji z 17 marca 1921 r., niwelującego zjawisko autorytaryzmu 
potwierdzającego z jednej strony uprzywilejowanie niektórych grup, 
a z drugiej skutkującego - za sprawą korupcji, biurokracji, łamania 
prawa oraz supremacji władzy wykonawczej - opresją wobec oby
wateli, oraz państwa dokonującego niezbędnych, bo cywilizacyjnie 
i systemowo pożądanych reform (jak powołanie Trybunału Konsty
tucyjnego, izby pracy najemnej czy poszerzenie uprawnień samorzą
du terytorialnego poprzez objęcie nim województw). W kontekście 
polityki zagranicznej widziano Polskę jako równoprawnego sojuszni
ka Francji, nawiązującego bliższe stosunki z Wielką Brytanią i USA, 
oraz jako lidera Europy Środkowo-Wschodniej, współpracującego 
z Czechosłowacją i Litwą.

Elementem, który stanowił pewną kontynuację w odniesieniu 
do logiki postmajowej, było wyraźne opowiadanie się za modelem 
republiki prezydenckiej oraz gloryfikowanie dokonań Piłsudskiego 
jako budowniczego państwa, strażnika niepodległości i interesów 
narodowych80.

teriały do historii Klubów Demokratycznych..., cz. 1, poz. 2, s. 134; poz. 24, s. 173; 
poz. 27, s. 179.

80 S. Sikorski, Społeczno-polityczne oblicze Klubów Demokratycznych..., s. 70- 
-71; Deklaracja Programowa Stronnictwa Demokratycznego, [w:] Materiały do historii 
Klubów Demokratycznych..., cz. 1, poz. 357, s. 516.

81 Przejęcie Sekcji Młodych (SM) nastąpiło niejako naturalnie. Umożliwił to 
pkt 18 rozdziału V111 Statutu Organizacyjnego SD, mówiący o tworzeniu wydziałów, 
sekcji i komisji z odrębnymi regulaminami zatwierdzanymi jednak przez Radę Na

Pomimo tego, że formalnie działalność Sekcji Młodych można 
podzielić na dwa okresy, tj. istnienie w ramach Klubów (paździer
nik 1937-kwiecień 1939) oraz funkcjonowanie w ramach SD81 (od 
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I Kongresu, czyli 15-16 kwietnia 1939 r.), dopatrzyć się w tej cezurze 
znaczącej zmiany nie sposób. SM organizowały się bowiem swoim 
trybem, rozwijając działalność programową i - co najbardziej istotne 
- wchodząc w koalicje polityczne, i reagując na konkretne przejawy 
życia politycznego przedwrześniowej Polski.

Lektura doniesień prasowych, meldunków Komisariatu Rządu 
na m.st. Warszawę, doniesień stołecznego Dowództwa Okręgu Kor
pusu (DOK), zamieszczonych w zbiorze dokumentów skompletowa
nych przez powojennego, długoletniego członka władz naczelnych 
SD Leona Chajna82, pozwala ustalić, że SM wchodziły w porozumie
nia z takimi organizacjami, jak ZNMS, ZMW „Wici”, OMS „Życie”, 
Centralny Wydział Młodzieży (CWM) PPS, Organizacja Młodzieży 
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR)83, a w innych 
miastach, np. w Krakowie, także z ZPMD i Polską Akademicką Mło
dzieżą Ludową (PAML)84.

czelną SD bądź jego Zarząd Główny. W dniu 18 kwietnia 1939 r. została formalnie 
powołana Sekcja Młodych SD pod przewodnictwem Wiktora Nagórskiego, nale
żącego uprzednio do Komisji Organizacyjnej Stronnictwa. Deklaracja Programowa 
Stronnictwa..., poz. 358, s. 527, 581; A. Czubiński, Stronnictwo Demokratyczne 
(1937-1989). Zarys dziejów, Poznań 1998, s. 72, Publikacje Instytutu Historii UAM.

82 Sekcja Młodych, [w:] Materiały do historii Klubów Demokratycznych..., cz. 2, 
s. 5-113.

83 Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR) 
od 1934 r. współpracowała z KZMP w sprawie budowy tzw. antyfaszystowskiego 
jednolitego frontu młodego pokolenia. Sceptycyzm i ostrożność kierownictwa PPS 
w tej sprawie poskutkowały rozwiązaniem OM TUR (decyzja CKW PPS z grudnia 
1935 r. z wyznaczeniem ostatecznej daty ustania działalności na 15 marca 1936 r.), 
jednakże niektóre oddziały organizacji, m.in. w Warszawie, prowadziły dalszą dzia
łalność. Następcą OM TUR został Centralny Wydział Młodzieży Polskiej Partii So
cjalistycznej (CWM PPS).

84 Kronika organizacyjno-polityczna KD i SD w Krakowie, [w:] Materiały do histo
rii Klubów Demokratycznych..., cz. 2, s. 424.

85 Kluby Demokratyczne oraz ich Sekcje Młodych należały do organizacji, wobec 
których częściowo zalegalizowany nieformalną obecnością w OZN Ruch Narodo- 
wo-Radykalny „Falanga” planował przeprowadzić całkowitą akcję eksterminacyjną, 
zwaną w historiografii „nocą św. Bartłomieja” bądź, używając terminologii płk. Janua
rego Grzędzińskiego, powołującego się na słowa Bolesława Piaseckiego, „nocą dłu
gich nosów”. Akcja obliczona była na likwidację wrogów na lewicy, także z uwzględ

Jednym z najważniejszych problemów, którym SM starała się 
w koalicji stawić czoło, była walka z narodowymi radykałami85 prze
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ciw dyskryminacji młodzieży żydowskiej, przejawiająca się w aktach 
przemocy oraz żądaniach wprowadzania segregacji na zasadach zu
pełnej odmowy wstępu na uczelnie młodym Żydom (numerus nullus, 
tzw. paragraf aryjski) bądź w postaci getta ławkowego, które np. na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie w styczniu 1938 r. 
stało się faktem86. Sytuacja taka charakteryzowała też inne uczelnie 
w kraju, których władze w obawie przed nasilającymi się ekscesami 
i nieraz kilkutygodniowym zawieszeniem zajęć godziły się już od je
sieni 1937 r. na wprowadzanie odpowiednich zarządzeń. Na nic zda
ły się zapewnienia ministra Wojciecha Świętosławskiego ze stycznia 
1937 r., wygłoszone na forum Sejmu, że jest on przeciw wyznaczaniu 
oddzielnych miejsc dla Żydów87.

nieniem środowisk Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) i lewicy legionowej, oraz 
unieszkodliwienie przeciwników totalizmu w kręgach władzy, których oceniano 
jako skorych do kompromisu z częścią centrolewicy. Plan, którego animatorem miał 
być działający w porozumieniu z Adamem Kocem Bolesław Piasecki, zakładał fizycz
ną likwidację osób z różnych organizacji oraz internowanie ok. 700 osób z kręgów 
władzy, w tym Ignacego Mościckiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Informacje o tej 
operacji pochodzące z kręgów Frontu Morges przedostały się do prasy i zaalarmo
wały opinię publiczną; nie doszła ona do skutku. Grzędziński uznał ostatecznie całą 
sprawę za blef. Według niego „Falanga” była za słaba, aby podjąć działania na mo
dłę hitlerowską bez porozumienia z OZN, natomiast po wejściu w „kondominium” 
z Obozem, co musiało wiązać się z formalnym dopuszczeniem do władzy, przepro
wadzenie czystki byłoby zbyteczne. Jednakże poinformował on władze kształtują
cego się SD oraz Sekcji Młodych i koła legionowe. W rezultacie postanowiono, że 
prof. M. Michałowicz - ja wspomina Grzędziński - „uda się do marszałkowej Piłsud
skiej, z którą pozostawał w przyjaznych stosunkach i poprosi ją o poufne informacje 
z otoczenia Rydza. Profesor udał się natychmiast i w ciągu bodaj godziny powró
cił z zapewnieniem, że operacja Falangi nie dojdzie do skutku”. J. Grzędziński, 
Przyczynki do historii..., s. 81; J. M. Majchrowski, Geneza politycznych ugrupowań 
katolickich. Stronnictwo Pracy, grupa „Dziś i Jutro", Paryż 1984, s. 117-118, Historia 
i Teraźniejszość - Towarzystwo Historyczno-Literackie (Paryż), t. 8.

86 A. Tyszkiewicz, Lwowskie korporacje akademickiej w dwudziestoleciu mię
dzywojennym, (maszynopis, w druku), s. 19. Sprzeciw wobec agresywnych postula
tów i działań młodzieży nacjonalistycznej, żądającej wprowadzenia getta dla Żydów 
i stosującej przemoc, stał się powodem rezygnacji z funkcji rektora UJK dr. Stani
sława Kulczyńskiego, późniejszego długoletniego wybitnego działacza SD, co miało 
miejsce 28 października 1937 r.

87 A. Garlicki, Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008, s. 232-233.

W tej sprawie reagowano dwojako, albo wyrażając zazwyczaj 
wspólny, jednoznaczny protest, albo poprzez akcję bezpośrednią, 
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Przykładem pierwszego jest klarowne stanowisko zajęte na wspól
nej konferencji ZNMS z przedstawicielami CWM PPS, dotyczącej 
sytuacji na wyższych uczelniach, która odbyła się 6 listopada 1937 r. 
w Warszawie. Podpisano wtedy dokument, który sprzeciwiał się rze
czywistemu sankcjonowaniu przez władze uczelniane zjawiska „pał
ki i kastetu”, oraz jednoznacznie broniono studentów pochodzenia 
żydowskiego88. Nie stroniono także od konfrontacji bezpośredniej 
z młodzieżą narodową. „Krakowski Kurier Wieczorny” z 9 marca 
1938 r. donosił, że w czasie ogłoszonej w tym dniu przez Sekcję Mło
dych Stronnictwa Narodowego antyżydowskiej blokady UW działa
cze Sekcji Młodych KD starli się w bójkach z narodowymi radykała
mi, kolportującymi antysemickie ulotki89.

88 W ulotce wydanej po tym spotkaniu czytamy m.in.: „Nie możemy (...) pomi
nąć milczeniem faktów szargających godność ludzką młodzieży żydowskiej. Zarzą
dzenia pp. Rektorów utrudniają nam koleżeńską współpracę, niezbędną przy po
ważnie traktowanej pracy naukowej. Zwracamy uwagę, że przedkładanie interesu 
klasowego ponad interes ogółu obywateli i ponad dobro nauki nie jest zgodne z za
sadami etyki i uczciwości społecznej”. Ulotka sygnowana przez CWM PPS, SM KD 
i ZNMS, [w:] Materiały do historii Klubów Demokratycznych..., cz. 2, poz. 386, s. 6.

89 Tamże, poz. 399, s. 17.
90 A. C z ub i ń s k i, dz. cyt., s. 58-59; A. Ra j e w s ki, Geneza i działalność..., s. 43; 

Materiały do historii Klubów Demokratycznych..., cz. 2, poz. 410, s. 29-30; poz. 415, 
s. 35-37; poz. 417 i 418, s. 39-40.

Działacze SM brali udział w obchodach i przygotowaniach do ob
chodów rocznicowych, a także w seriach zebrań organizacyjnych, od
czytów i prelekcji, czym nie różnili się od członków innych młodzie
żowych stowarzyszeń ideowych. Za exemplum służyć mogą obchody 
1 maja w 1938 r. w Warszawie, gdzie ok. 200 osób z transparentami 
reprezentowało Sekcję, która wystawiła dodatkowo własną milicję 
porządkową z czerwonymi opaskami z literami „KD”. W połowie 
maja 1938 r. zorganizowano spotkania dotyczące sytuacji w Hiszpa
nii i Czechosłowacji w kontekście zaognionej sytuacji międzynaro
dowej, na których goszczono m.in. Jerzego Borejszę, Januarego Grzę- 
dzińskiego, Edwarda Boye, Wincentego Rzymowskiego, Aleksandra 
Ładosia i Antoniego Wieczorkiewicza. W czerwcu razem z SL, ZMW 
„Wici”, ZNMS i przedstawicielami ZNP uczczono obchody święta lu
dowego w lokalu KD, gdzie zgromadziło się ok. 200 osób90.
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W lecie 1938 r. SM KD weszła do polskiej delegacji na 11 Światowy 
Kongres Młodzieży, który miał obradować w drugiej połowie sierp
nia w Nowym Jorku. Sekcję reprezentowała Danuta Wierzbiańska 
z Warszawy. Wyjazd był możliwy dzięki istnieniu w Polsce Komitetu 
Światowego Ruchu Młodzieży91, nad którym patronat roztaczała Fe
deracja Polskich Stowarzyszeń Ligi Narodów. Środki natomiast zo
bowiązał się zapewnić Komitet Polonii Amerykańskiej. Ze względu 
jednak na stanowisko MSZ delegacji odmówiono wydania paszpor
tów. Ostatecznie w USA w charakterze obserwatora znalazł się tylko 
jeden reprezentant Centralnego Związku Młodej Wsi92.

91 W jego składzie obok Sekcji Młodych KD znalazły się m.in.: Centralny Zwią
zek Młodej Wsi, Polski Akademicki Związek Zbliżenia Międzynarodowego „Liga”, 
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), Young Mens Christian Association (YMCA), 
Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW) „Wici”, Legion Młodych, Robotniczy Instytut 
Oświaty i Kultury im. S. Żeromskiego, Sekcja Młodych Towarzystwa Kooperatystów, 
Bratnie Pomoce i Akademicka Pomoc Koleżeńska.

92 Materiały do historii Klubów Demokratycznych..., cz. 2, poz. 428, s. 47-48; 
poz. 435, s. 61; poz. 436, s. 61-63.

93 A. Rajewski, Uwagi na temat genezy..., s. 112.
94 A. C z u b i ń s k i, dz. cyt., s. 87.

Po ukonstytuowaniu się na wiosnę 1939 r. organizacji partyjnej 
Stronnictwa Demokratycznego powołano również Wydział Młodzie
żowy SD, jednak przed wybuchem wojny nie zdążył on rozwinąć szer
szej działalności, co powodowało, że jedynymi widocznymi struktu
rami prowadzącymi pracę z młodymi były wciąż Sekcje Młodych przy 
Klubach Demokratycznych93. Co więcej, w niektórych ośrodkach 
odnotowywano regres, np. w Krakowie w styczniu Zarząd Okręgu 
formującego się SD podjął decyzję o zlikwidowaniu Sekcji Młodych, 
by w jej miejsce powołać na wzór Lwowa Polską Młodzież Społecz- 
no-Demokratyczną. Struktura ta miała istnieć także w Wilnie94.

Podsumowując przedwojenną działalność Sekcji Młodych KD, 
można przywołać fragment treści okazjonalnego pisma „Głos Aka
demicki. Jednodniówka Młodzieży Demokratycznej”, które ukazało 
się w 1939 r. z okazji pierwszomajowych obchodów. Czytamy w nim, 
że organizacja wraz z masami robotniczymi i chłopskimi, jako re
prezentacja inteligencji pracującej, walczy o „pokój, wolność, demo
krację i sprawiedliwość”. Aktywność jej obserwować można głównie 
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na terenie akademickim, a przejawiać się ona ma w „organizowaniu 
zebrań dyskusyjnych, seminariów, parlamentów, akademii okolicz
nościowych, wieców” oraz organizacji „kół specjalnych, jak architek
tów, humanistów, historyków, które rozpatrują fachowe zagadnienia 
z punktu widzenia myśli demokratycznej, wiążąc je z całokształtem 
życia społecznego i politycznego”95.

,s Materiały do historii Klubów Demokratycznych..., cz. 2, poz. 428, s. 105.
96 Przed wstąpieniem do KD Zamieński był członkiem Komunistycznego 

Związku Młodzieży Polskiej, OMS „Życie” i KPP. Później w Armii Ludowej, PPR 
i PZPR.

97 A. Czubiński, dz. cyt., s. 87. Oprócz Zamieńskiego najprawdopodobniej 
chodziło o Andrzeja Webera, Ryszarda Mandela, Halinę Oderfeld oraz sekretarza 
zarządu SM Alinę Ambroziewiczównę. Wszyscy oni po wojnie byli członkami PZPR.

98 Materiały do historii Klubów Demokratycznych..., cz. 1, s. 588.

Z powyższej charakterystyki wynika, że przed wrześniem 1939 r. 
zdążyło ukształtować się jedynie wątłe organizacyjnie ideowe śro
dowisko młodych socjaldemokratów, odwołujących się do rodzimej 
myśli demokratyczno-lewicowej. Fatalną wróżbą na przyszłość było 
ukonstytuowanie się nowego zarządu SM w Warszawie, gdzie prze
wodnictwo objął komunista Szczęsny Zamieński-Dobrowolski96, 
wprowadzając zarazem do kierownictwa kilku studentów i absol
wentów uczelni stołecznych, także komunistów97 98.

2.4 Na wojennym rozdrożu - wyłanianie się 
Ruchu Młodej Demokracji i jego oblicze
Tuż po rozpoczęciu działań wojennych, tj. 3 września 1939 r., na ze
braniu Zarządu Głównego SD w Warszawie omawiano sprawę wybu
chu wojny. Obrady podsumowano uchwaleniem rezolucji politycznej 
oraz odezwy do polskiego społeczeństwa o wiele mówiącym tytule - 
Grunwald wolność?*. Tym samym Stronnictwo Demokratyczne włą
czyło się jednoznacznie w nurt walki z okupantem, po 17 września 
także sowieckim. W tym czasie działacze i władze SD zaangażowali 
się czynnie w tworzenie struktur konspiracyjnych. Jeszcze podczas 
oblężenia Warszawy na polecenie prezydenta Stefana Starzyńskiego 
członek Prezydium SD w okręgu stołecznym Antoni Wieczorkiewicz 
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skontaktował się z Tadeuszem Szturm de Sztremem celem założe
nia organizacji konspiracyjnej. W rezultacie ten ostatni założył biuro 
nielegalnych dowodów osobistych. Po utworzeniu 27 września mocą 
rozkazu marszałka E. Śmigłego „Rydza” Służby Zwycięstwu Polski 
(SZP) z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim na czele, SD 
współuczestniczyło w procesie ustanawiania politycznej reprezen
tacji o nazwie Rada Główna Polityczna (RGP), którą w końcówce 
miesiąca formalnie tworzyli jedynie przedstawiciele Polskiej Par
tii Socjalistycznej - Wolność, Równość, Niepodległość (PPS-WRN) 
oraz SD, w osobach Mieczysława Niedziałkowskiego, Kazimierza 
Pużaka, Zygmunta Zaremby i Mieczysława Michałowicza. W od
bytym 10 października 1939 r. posiedzeniu Rady prócz wymienio
nych uczestniczyli także p.o. szefa SL Maciej Rataj oraz członek SN 
mec. Leon Nowodworski".

Po powołaniu przez rząd emigracyjny w listopadzie 1939 r. 
w miejsce SZP Związku Walki Czynnej oraz ustanowieniu w począt
kach lutego 1940 r. Politycznego Komitetu Porozumiewawczego 
(PKP), w składzie PPS-WRN, SL, SN i (od jesieni tego roku) SP, oka
zało się, że Stronnictwo Demokratyczne, o konspiracyjnym krypto
nimie „Prostokąt”, uznające rząd londyński i stojące jednoznacznie 
na pozycjach niepodległościowych, zostało z koalicji wykluczone. 
Decydujący okazał się sprzeciw narodowców, którzy oskarżali SD 
o zbytnią lewicowość i przesycenie wpływami masonerii. „Prostokąt” 
nie wchodził już później formalnie do żadnych afiliowanych przez le
galne władze instytucji politycznych, jak Krajowa Reprezentacja Po
lityczna (1943) i Rada Jedności Narodowej (1944). Nie oznaczało to 
bynajmniej negacji kierunku niepodległościowego, SD utrzymywa
ło bowiem kontakt z instytucjami Polskiego Państwa Podziemnego * 

99 Pomimo uczestnictwa Rataja i Nowodworskiego reprezentowane przez nich 
partie nie zgłosiły akcesu do Rady Głównej Politycznej (RGP). Stronnictwo Ludowe 
ze względu na rezerwę wobec PPS, natomiast Stronnictwo Narodowe (SN) z powo
du sprzeciwu wobec udziału w niej SD. Co więcej, rozmowy z przedstawicielami 
Stronnictwa Pracy (SP) oraz kół sanacyjnych także nie dały rezultatu i stały się powo
dem krytyki poczynań gen. Tokarzewskiego ze strony socjalistów, którzy oskarżali 
go o sprzyjanie kręgom sanacyjnym. Por. H. W o s i ń s k i, Stronnictwo Demokratycz
ne w latach II wojny światowej, Warszawa 1980, s. 13-22, Wydawnictwa Problemowe, 
Ogólnospołeczne i Polityczne, t. 5.
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(PPP) poprzez swoich reprezentantów. W PKP był takowym płk Sta
nisław Więckowski, a w Komendzie Głównej Związku Walki Zbroj
nej (KG ZWZ-AK) płk Jerzy Makowiecki100. Do tego należy wskazać, 
że członkowie Stronnictwa włączyli się w konspirację wojskową 
ZWZ-AK, gdyż SD, rozwijając głównie akcję propagandowo-praso- 
wą101 i polityczną, nie tworzyło własnej organizacji zbrojnej. Wielu 
z nich pełniło w strukturach cywilno-wojskowych odpowiedzialne 
funkcje, szczególnie współtworząc Biuro Informacji i Propagandy 
KG ZWZ-AK oraz powołaną w 1942 r. w ramach pionu cywilnego 
Główną Radę Pomocy Żydom („Żegota”)102.

100 A. Czubiński, dz. cyt., s. 116.
101 Takowa prowadzona była w ramach pism „Myśl Społeczno-Polityczna”, póź

niej „Nowe Drogi”.
102 Mowa o płk. Jerzym Makowieckim, który był szefem Wydziału Informacji 

Politycznej BiP-u, oraz o Ludwiku Widerszalu, Marcelim Handelsmanie i Kazimie
rzu Moczarskim. W skład „Żegoty” wchodzili m.in.: Makowiecki, Handelsman, Wi- 
derszal i Halina Krahelska. Por. S. Sikorski, Stronnictwo Demokratyczne wiatach 
wojny i okupacji, „ZH-P SD” 1982, nr 1-2, s. 71.

103 ). Krawulski, Ruch Młodej Demokracji w okresie okupacji, „ZH-P SD” 1981, 
nr 4, s. 59.

104 Odbył się wtedy Zjazd Krajowy SD, obradujący na prawach Rady Naczel
nej. Przed obradami sprawę rozdźwięków próbowali załagodzić prof. Michałowicz 
(aresztowany w listopadzie 1942 r.) oraz działacz z Krakowa Ferdynand Arczyń- 
ski „Marek”, co jednak nie odniosło zamierzonego skutku. Por. H. Wosiński, 
dz. cyt., s. 41.

105 Do Zjednoczenia Demokratycznego (ZD) później przyłączyło się także Zjed
noczenie Robotników Polskich. Prezesami ZD byli Eugeniusz Czarnowski oraz od 
marca 1945 r. Zygmunt Kapitaniak.

„Prostokąt” niemal od początku istnienia w okupacyjnych wa
runkach zmagał się z poważnymi perturbacjami wewnętrznymi. 
W ugrupowaniu doszło do wyłonienia dwóch kierunków ideowo- 
-politycznych: liberalnego i radykalnego103. W efekcie doprowadziło 
to 4 lipca 1943 r.104 do ostatecznego rozbicia na SD „Prostokąt”, które 
w połowie 1944 r. wraz z organizacjami Polska Niepodległa i Zwią
zek Wolnej Polski utworzy Zjednoczenie Demokratyczne (ZD), pozo
stające pod wpływem władz Polski Podziemnej, oraz na Stronnictwo 
Polsldej Demokracji (SPD), wcześniej występujące pod nazwą Polska 
Organizacja Demokratyczna (POD)105.
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Rozłam ów wynikał z konfliktu, który zarysował się już w koń
cówce 1939 r., na kanwie wyboru nowego przewodniczącego ZG 
SD, do czego doszło ze względu na ustąpienie obawiającego się de- 
konspiracji prof. M. Michałowicza. Nowym szefem SD został wtedy 
S. Więckowski, dotychczasowy wiceprezes ZG i prezes struktur łódz
kich, a jego zastępcą ogłoszono j. Makowieckiego, który równolegle 
był sekretarzem generalnym SD. Obydwaj byli reprezentantami śro
dowiska, które popierało koncepcję Rady Głównej Politycznej. Na
tomiast w opozycji do tejże kształtowała się grupa skupiona wokół 
dotychczasowego skarbnika Stronnictwa, Romualda Millera, który 
w RGP widział elementy trwania sanacji i dostrzegał niebezpieczeń
stwo przechwycenia przez nią władzy po zakończeniu wojny. Miller 
i Emilia Hiżowa nie weszli ostatecznie do nowego kierownictwa106.

106 S. Sikorski, Stronnictwo Demokratyczne w latach wojny..., s. 70.
107 H. Wosiński, dz. cyt., s. 48.
108 I. Marzec-Styma, dz. cyt., s.48.
109 W dokumencie zawarto m.in. tezy dotyczące jednoznacznego wsparcia 

ZWZ-AK i Delegatury Rządu na Kraj, stania na gruncie integralności terytorialnej 

Zarysowane sprzeczności stały się fundamentem działania nie
formalnej grupy Millera, która przyjęła nazwę POD. Osią różnicu
jącą obie grupy był stosunek do rządu londyńskiego oraz do jego 
wewnętrznej i zagranicznej polityki. Henryk Wosiński stwierdza, 
że oficjalna linia „Prostokąta” opierała się na legalizmie, w ramach 
którego uznawano rząd emigracyjny za prawowitego następcę ga
binetów przedwrześniowych ze wszystkimi tego konsekwencjami, 
natomiast POD miało reprezentować koncepcję „odrodzenia Polski 
jako państwa demokratycznego”107. Odrzucając ideologiczną frazeo
logię Wosińskiego, należałoby tłumaczyć różnicę chęcią budowania 
nowego porządku przez siły lewicy, zapewne także komunistycznej. 
Izabela Marzec-Styma w swoich wspomnieniach zdaje się potwier
dzać to przypuszczenie, stwierdzając, iż frakcyjna grupa Millera 
„stała na stanowisku, że sytuacja w kraju wymaga współdziałania 
wszystkich organizacji lewicowych przy całkowitej eliminacji współ
pracy z organizacjami prawicowymi”108. Sprawę rozstrzygają ustale
nia Eugeniusza Duraczyńskiego, który podkreślał absolutną krytykę 
sanacji przez POD, określanej jako żywioł reakcyjny, systemu kapi
talistycznego oraz Deklaracji KRP, uchwalonej 15 sierpnia 1943 r.109 
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POD popierało uprzednio pakt Sikorski-Majski i odrzucało jego kry
tykę prowadzoną przez gros ugrupowań emigracyjnych. Stanowisko 
wyraźnie sprzyjające współpracy z ZSRR zostało przezeń utrzymane 
nawet po sprawie katyńskiej i zerwaniu przez Stalina stosunków dy
plomatycznych z RP. Takie współdziałanie pojmowano jako szansę 
na samodzielne wyzwolenie się spod okupacji niemieckiej110.

i przyrostu terytorialnego na północy, szerokich reform społecznych, ostrożnego 
stosunku do polityki sowieckiej oraz czterech obozów politycznych (ludowcy, socja
liści, endecy, chadecy) jako podstawowego elementu polskiego życia politycznego. 
Por. E. Duraczyński, dz. cyt., s. 315-316.

110 Tamże, s. 317; H. Wosiński, dz. cyt., s. 48.
111 Społeczną Organizację Samoobrony (SOS) tworzyło obok SD „Prostokąt” 

11 organizacji, w tym m.in.: Tajna Armia Polska, Polski Związek Wolności, Front 
Odrodzenia Polski, „Unia”, „Pobudka”, „Racławice”, Związek Syndykalistów Pol
skich i inne.

112 Warto nadmienić, że organizacja u schyłku wojny wydawała pismo „Nowy 
Dzień”, w którym we wrześniu 1944 r., a więc już po utworzeniu PKWN i budowa
niu tzw. Polski Lubelskiej, ukazał się artykuł nawołujący rząd w Londynie, z pozycji 
wierności porządkowi konstytucyjnemu, do rewizji polityki wobec ZSRR.

113 S. Sikorski, Stronnictwo Demokratyczne wiatach wojny..., s. 73-74.

Od połowy 1943 r. do końca działań wojennych mieliśmy zatem 
do czynienia z działalnością prosystemowego, głównego, acz osła
bionego nurtu w postaci SD „Prostokąt” (Zjednoczenie Demokra
tyczne), które jeszcze w początkach roku, inicjując tzw. Społeczną 
Organizację Samoobrony111, starało się wejść na zasadach członka 
zbiorowego do PKP, a po rozłamie, przyjąwszy przedwojenny pro
gram KD i SD, zaangażowało się czynnie w powstanie warszawskie, 
nie rozwinąwszy jednak szerszej działalności partyjnej112. We wrześ
niu 1945 r. organizacja rozwiązała się ze względu na wstępowanie 
jej członków do restytuowanego komunistycznymi rękami już od 
1944 r. Stronnictwa Demokratycznego113.

Stronnictwo Polskiej Demokracji, które wyłoniło Wydział Mło
dzieżowy pod nazwą Ruchu Młodej Demokracji, swój program po 
rozłamie opierało na tezach lipcowego zjazdu. Były one powtórze
niem radykalnych społecznie haseł sprzed wojny, jak demokratyzacja 
życia społeczno-politycznego oraz reformy gospodarcze i społeczne, 
co znamienne było także dla „Prostokąta”. Elementem, który zdecy
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dowanie odróżniał oba ugrupowania, był stosunek do ZSRR i PPR. 
SPD głosiło konieczność współpracy z ZSRR na bazie wspólnego wy
siłku antyniemieckiego, odwołując się do pewnych zobiektywizowa
nych założeń, a mianowicie: zerwanie stosunków dyplomatycznych 
nie zniosło faktycznego sojuszu w warunkach wojny; ZSRR musi li
czyć się ze zdaniem aliantów zachodnich; współpraca z Sowietami 
może doprowadzić do powstania antyniemieckiego we wszystkich 
krajach okupowanych przez 111 Rzeszę oraz ustanawiania własnej ad
ministracji na obszarach wyzwalanych przez Armię Czerwoną; wro
ga postawa wobec ZSRR zakończy się ustanowieniem okupacji so
wieckiej, a podejście bierne odda laury zwycięstwa nad hitleryzmem 
w ręce wyłącznie Stalina114. W odniesieniu do ruchu komunistyczne
go i samego PPR postawa SPD wynikała, jak się wydaje, z rywalizacji 
politycznej - potępiając komunizm i partie tego kierunku, dostrze
gano, że prezentowane założenia powinny dorównywać tym gło
szonym przez PPR, aby wytrzymać konkurencję o wpływy na lewicy 
społecznej. Poza tym PPR postrzegane było jako uczestnik wspólne
go frontu walki z nazistowskim najeźdźcą. Dlatego też krytykowano 
takie inicjatywy PPP jak opublikowana w lutym 1944 r. antykomu
nistyczna odezwa Do Narodu Polskiego, pod którą Stronnictwo nie 
umieściło swojego podpisu. Co prawda, w związku z obawami po
sądzania o sprzyjanie komunistom, SPD lawirująco tłumaczyło brak 
podpisu względami techniczno-administracyjnej wadliwości kon
taktów z Delegaturą Rządu, niemniej jednak postawa ta odróżniała 
ugrupowanie od głównego trzonu konspiracyjnego, partii tzw. „gru
bej czwórki”. Nie może dziwić więc fakt, że już od jesieni SPD podję
ło rozmowy z PPR o utworzeniu wspólnego politycznego frontu, co 
zrazu nie zakończyło się powodzeniem, głównie za sprawą pojawia
jących się obaw o możliwe skłócenie z PPS-WRN i SL oraz o spoistość 
własnej partii. Efektem przejściowym takiej sytuacji było utworzenie 
w lutym tzw. Centralizacji Stronnictw Demokratycznych i Syndyka- 
listycznych (CSDiS) z ramieniem zbrojnym w postaci Polskiej Armii 

114 Treść tez programowych Stronnictwa Polskiej Demokracji (SPD) zosta
ła opublikowana w „Głosie Demokracji” 1 listopada 1943 r. Por. H. Wosiński, 
dz. cyt., s. 56-57.
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Ludowej (PAL). Na czele CSDiS stanął Romuald Miller. Organizacja 
w maju 1944 r. próbowała wpłynąć na władze londyńskie w sprawie 
rozszerzenia składu Rady Jedności Narodu (RJN) na pełne spektrum 
polityczne, pozostając także w kontakcie z samą Radą i postulując 
wejście Centralizacji w zamian za pozbycie się SN bądź, w wypadku 
pozostania narodowców, przyjęcie doń PPR. Ostatecznie wysiłki te 
zakończyły się niepowodzeniem, co zapoczątkowało proces rozmów 
z PPR o przystąpieniu do KRN. 1 one nie przyniosły rezultatów, więc 
ostatecznie w dniu 21 sierpnia 1944 r. SPD weszło w skład KRN. 
Skutkowało to utworzeniem nowej formuły pionu zbrojnego - PAL, 
AL i Korpus Bezpieczeństwa współtworzyły Połączone Siły Zbrojne, 
przy których funkcjonowało cywilne przedstawicielstwo polityczne, 
tzw. Powstańcze Porozumienie Demokratyczne. Tym samym SPD 
opowiedziało się po stronie sił wspierających Manifest PKWN115.

115 S. S i ko r s k i, Stronnictwo Demokratyczne w latach wojny..., s. 77-80; H. Wo- 
siński, dz. cyt., s. 98-113. O KRN por. np.: T. Mołdawa, Sejm Polskiej Rzeczpospoli
tej [f] Ludowej, Warszawa 1987, s. 28-33; M. Kallas, A. Li tyński, dz. cyt., s. 44-48.

Proces stopniowego, a od rozłamu w 1943 r. - systematyczne
go przechylania się sympatii części działaczy podziemnego SD na 
rzecz współpracy z komunistami był wyraźny. Pozostaje więc roz
strzygnąć, jakie elementy wpłynęły na tę ewolucję. Z całą pewnością 
można mówić o pewnej zbieżności programowej, zasadzającej się na 
imperatywie radykalnych reform społecznych (np. zmiany struktury 
własności) i systemowych (odrzucenie porządku sankcjonowanego 
konstytucją z 1935 r. z oparciem się o propagandowe hasło „ludo- 
władztwa” oraz wybiórczo i instrumentalnie traktowaną Konstytu
cję marcową). Innym elementem było racjonalizowanie stosunku do 
spraw politycznych w związku ze zmieniającą się sytuacją na froncie 
wschodnim; szczególnie omawiana wyżej ewolucja stosunku i nasta
wienia SPD do ZSRR wydatnie ilustruje takie podejście. Cechą ujem
ną tego stanu rzeczy było wejście na drogę poddawania się wyłącznie 
realnym determinantom polityki (np. faktowi wyzwalania terenów 
polskich przez Armię Czerwoną) i traktowania ich co najmniej na 
równi z ogólnie obowiązującymi imponderabiliami polskiej polityki, 
tj. lojalności wobec legalnych władz RP oraz stania na straży niezawi
słości państwowej i integralności terytorialnej.
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Wydaje się, że wzmiankowana ewolucja mogła być dziełem dzia
łaczy komunistycznych, którzy przed wojną zasilali szeregi kształtu
jącego się SD i jego pionu młodzieżowego. Do wyjaśnienia i do dal
szych ustaleń pozostaje zakres ewentualnego wpływu - czy chodziło 
tutaj o kierowaną i monitorowaną inspirację, czy raczej o oddziały
wanie komunistycznych założeń ideowych prezentowanych przez 
niektórych działaczy. Pewne światło na całą tę sytuację rzucają opub
likowane fragmenty notatek Władysława Gomułki, które pośrednio 
uprawdopodabniają założenie o możliwej inspiracji. Oddajmy zatem 
głos towarzyszowi „Wiesławowi”:

Dopiero w roku 1945 [Marian] Spychalski poinformował mnie, że 
[Alfred] Jaroszewicz i [Włodzimierz] Lechowicz (...) w okresie oku
pacji pracowali z jego polecenia w organach Delegatury i przyna
leżeli do Stronnictwa Demokratycznego. Lechowicz (...) posiada 
i nadal (tj. w roku 1945) kontakty z podziemiem akowskim i poli
tycznymi przedstawicielami rządu emigracyjnego w kraju. Wcho
dząc w skład Stronnictwa Demokratycznego, może on uzyskiwać 
różne wiadomości z zakresu działalności Rady Jedności Narodo
wej oraz udzielać informacji o nielegalnie działających stronnic
twach i ugrupowaniach politycznych. Spychalski zaproponował, 
aby zlecić Lechowiczowi prowadzenie działalności wywiadowczo- 
-informacyjnej na każdym dostępnym mu odcinku podziemia, a Le
chowicz będzie nadal utrzymywał kontakt tylko z nim. Możliwości 
Jaroszewicza miały się ograniczać tylko do Stronnictwa Demokra
tycznego, wobec czego miał on współpracować z Lechowiczem na 
tym odcinku116.

116 Dokument)'. Fragmenty notatek Władysława Gomułki, [w:] Między realizmem 
a utopią. Władysław Gomułka we wspomnieniach syna, red. R. Strzelecki-Gomuł- 
ka, E. Salawa-Syzdek, Warszawa 2003, s. 150. Marian Spychalski był w okresie 
wojny jedną z czołowych postaci PPR, natomiast Alfred Jaroszewicz i Włodzimierz 
Lechowicz, obaj członkowie SD, przed wojną współpracowali z polskim wywiadem 
(Samodzieny Referat Informacyjny Dowództwa Okręgu Korpusu [DOK] 1 Warsza
wa) oraz wywiadem sowieckim. Jaroszewicz działał równocześnie w KG ZWZ-AK 
oraz równolegle w Sztabie Głównym Gwardii/Armii Ludowej.

Według ustaleń H. Wosińskiego, współpraca Lechowicza ze Spy
chalskim datowała się już na 1941 r. Na jesieni 1942 r. do „Prostoką
ta” weszła zaś grupa przedwojennych działaczy Unii Związków Za
wodowych Pracowników Umysłowych, z Antonim Łazarkiewiczem 
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na czele, do której obok niego i Lechowicza należeli także Franciszek 
Chmielowski, Stanisław Nienałtowski i Stanisław Mierzeński. W SD 
stanowili oni grupę autonomiczną, tzw. pracowniczą, i mieli jedno
znacznie wypowiadać się po stronie współpracy z PPR117.

117 H. Wosiński, dz. cyt., s. 39-40.
118 Na czele „Proletariusza” stał dr Alfred Fiderkiewicz, natomiast „Polskę Lu

dową” zawiązali Ignacy i Helena Fikowie, Mieczysław i Pelagia Lewińscy oraz Ta
deusz Pile. Por. A. Czubiński, dz. cyt., s. 120-121.

119 AAN, SD, sygn. 1764, k. 38.

Opcja PPR-owska była wybierana także przez działaczy SM Klu
bu Demokratycznego. Warszawska grupa członków SM, w składzie: 
Jerzy Albrecht, Zygmunt Jarosz, Andrzej Weber, Szczęsny Zamieński- 
-Dobrowolski i Władysław Buczyński, na wiosnę 1940 r. utworzyła 
Związek Walki Wyzwoleńczej, by po powstaniu PPR, wraz innymi 
organizacjami grupującymi komunistów afiliowanych także w przed
wojennych KD (tzw. Grupa Doktora - „Proletariusz” oraz „Polska 
Ludowa”), wejść w jej szeregi118.

Wymienione przyczynki jednoznacznie wskazują na komuni
styczny kontekst w odniesieniu do analizy postaw prezentowanych 
w ramach „Prostokąta”, ZD czy SPD. Wymaga to jednak odrębnych 
badań.

Właściwy pion młodzieżowy, który można uznać za wojenną 
kontynuację Sekcji Młodych KD/SD, kształtował się mozolnie aż 
do powstania we wrześniu 1943 r. w ramach SPD jako jego Wydział 
Młodzieżowy Ruchu Młodej Demokracji119.

Początki kształtowania się wojennego oblicza ruchu młodode- 
mokratycznego związane są z działającą już od października 1939 r. 
Polską Ludową Akcją Niepodległościową (PLAN), tworzoną obok 
uczestników SM także przez publicystów związanych z pismem 
„Orka na Ugorze” oraz instruktorów harcerskich z Klubu im. Bema. 
Na jej czele stanęli: Jan Błoński, członek władz SD Juliusz Dąbrow
ski, Jerzy Drewnowski, Gustaw Herling-Grudziński, Jan Lipiński, Ka
zimierz Kott i inni. Komendantem PLAN został Jerzy Drewnowski. 
Organizacja ewidentnie skupiała się na przygotowywaniu działań sa
botażowych. W tym celu powołano Wydział Bojowy, przeprowadza
no szkolenia, gromadzono broń oraz dokonywano pierwszych akcji 
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sabotażowych, jak np. rozklejanie afiszów czy zakłócanie działań kin 
i restauracji. W styczniu PLAN został rozbity. Grupa ok. 200 osób zo
stała aresztowana, z czego kilkanaście osób, w tym Drewnowskiego, 
rozstrzelano w Palmirach, a resztę zesłano do obozów koncentracyj
nych. PLAN dysponował także własną drukarnią, jednak z powodu 
krótkiego okresu działalności nie rozwinął szerszej akcji programo
wej. Zdążono opublikować zaledwie jeden numer pisma zatytuło
wanego „Polska Ludowa”. Z postulatów przekazywanych członkom 
Zarządu Głównego SD na czoło wybijała się reforma rolna, uspołecz
nienie (uspółdzielczenie) przemysłu oraz organizacja Stanów Zjed
noczonych Europy Środkowej120.

120 A. Czubiński, dz. cyt., s. 117-118.
121 Wacław Barcikowski był z wykształcenia prawnikiem. W latach 1945-1956 

członek władz centralnych SD. Piastował także inne stanowiska, m.in. 1 Prezesa 
Sądu Najwyższego i członka Rady Państwa. Posłował w KRN, Sejmie Ustawodaw
czym i Sejmie 1 kadencji.

122 Tamże, s. 124.
123 G. S ł a b e k, Związek Młodzieży Demokratycznej - rodowód, powstanie i dzia

łalność w latach 1945-1946, „Pokolenia” 1964, nr 4, s. 9.

W marcu 1940 r. zdołano zorganizować tzw. PLAN 11. W jego 
składzie, obok przewodniczącego Wacława Barcikowskiego121, zna
leźli się m.in. późniejszy przywódca SPD Romuald Miller oraz szef 
pionu wojskowego Stanisław janusz. W 1942 r. grupa miała już swój 
program, opublikowany na łamach własnego organu „Rzeczpospolita 
Ludowa”, w którym wybijały się elementy anarcho-syndykalistyczne. 
Logiczna więc była współpraca z lewicą socjalistyczną, tj. Polskimi 
Socjalistami, a potem Robotniczą Partią Polskich Socjalistów (RPPS). 
Pion zbrojny działał sabotażowo i likwidował gestapowską agenturę. 
Finalnie grupa przyjęła nazwę Polskiej Armii Ludowej, która w czasie 
powstania warszawskiego współtworzyła wzmiankowane już, prope- 
peerowskie Powstańcze Porozumienie Demokratyczne122.

Twórcy i działacze PLAN, podobnie jak gros działaczy SM Klu
bów i Stronnictwa Demokratycznego, wchodzili do organizacji bo
jowych o różnej proweniencji. Obok PLAN wybierali także ZWZ-AK 
czy Gwardię, a potem Armię Ludową - w tym ostatnim przypadku 
chodziło przeważnie o osoby, które przed uczestnictwem w Sekcjach 
Młodych bądź równolegle do niego znajdowały się w OMS „Życie”123.
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Młodzież, która pozostała w orbicie wpływów „Prostokąta”, aż do 
rozłamu nie tworzyła osobnego pionu. Dopiero zorganizowanie SPD 
stało się impulsem do powołania Ruchu Młodej Demokracji, na czele 
którego od lipca 1943 r. stanęli Leszek Guzicki i Andrzej Klimowicz. 
Obaj równocześnie, obok Romualda Millera, Teofila Wojeńskiego 
i Ferdynanda Arczyńskiego, wchodzili do zarządu SPD. Ruch skupiał 
młodzież nastawioną dość radykalnie, co wyrażało się w sceptycy
zmie wobec podporządkowanych rządowi londyńskiemu organów 
PPP. Jednocześnie skłaniano się ku współpracy z polską lewicą, czyli 
młodzieżą z PPR oraz RPPS. Nie zrywano jednak ostatecznie kon
taktów z organizacjami prorządowymi, czego wyrazem było uczest
nictwo w pracach Koła Współpracy przy Delegaturze Rządu na Kraj, 
gdzie kontaktowano się z katolickimi aktywistami spod znaku Fron
tu Odrodzenia Polski, członkami Szarych Szeregów oraz socjalistami 
skupionymi wokół pisma „Płomienie”. Próby przejęcia roli swoistego 
łącznika pomiędzy młodymi lewicowcami a wspomnianymi kręgami 
młodzieży powiodły się jedynie grupie „Płomienie”124.

124 ). Krawulski, Ruch Młodej Demokracji..., s. 60; G. Słabek, Związek Mło
dzieży Demokratycznej..., s. 10; A. Raje wski, Geneza i działalność..., s. 44.

125 B. Hill eb randt, Ruch młodzieżowy w Polsce..., s. 145-146. Na temat prasy 
SD w czasie wojny por. np. Prasa Stronnictwa Demokratycznego. Tradycje i współczes
ność. Materiały z naukowej konferencji prasoznawczej zorganizowanej w 20-lecie wy
dawnictwa „Epoka” i „Kuriera Polskiego”, oprać. T. Jarzębowski, Warszawa 1978, 
Wydawnictwa Problemowe Ogólno-Polityczne, t. 3.

RMD nie był organizacją afiliowaną przy SPD w ścisłym tego sło
wa znaczeniu. Stanowił raczej grupę działaczy, których celem było 
stworzenie platformy wymiany poglądów i nawiązanie współpracy 
młodzieży różnych kierunków, szczególnie młododemokratycz- 
nej oraz socjalistycznej i komunistycznej. Dlatego też podstawową 
formułą aktywności RMD było utworzenie środowiska wydającego 
i redagującego pismo „Młoda Demokracja”, którego pierwszy numer 
ukazał się w listopadzie 1943 r.125 Tworzyli je ludzie związani z za
równo SPD, jak i PPR oraz Związkiem Walki Młodych. Do tego gro
na zaliczyć można: Helenę Jaworską, Marię Zieleńczyk, Mieczysława 
Jastruna, Jerzego Wiecheckiego, Henryka Lukreca, Ferdynanda Ar
czyńskiego, Jerzego Pług-Piętowskiego i innych. W oparciu o pismo 
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zorganizowano Koło Polonistów „Płomienie”, stanowiące centrum 
dyskusyjne młodej inteligencji, oraz spotkania literackie z udziałem 
twórców, chociażby wymienionych M. Jastruna czy J. Kotta126.

126 G. Słabek, Związek Młodzieży Demokratycznej..., s. 10-11.
127 Na ten temat por.: B. Hillebrandt, Ruch młodzieżowy w Polsce...; tenże, 

PZPR a ruch młodzieżowy w latach 1948-1976, Warszawa 1979; B. Fijałkowska, 
dz. cyt.

128 Od Redakcji, „Młoda Demokracja” 1944, nr 5, s. 1.

Główną osią dyskursu pozostawały jednak sprawy polityczne. 
Ogląd rzeczywistości warunkowany był fundamentalnie istotnymi 
wydarzeniami, jak zbliżanie się Armii Czerwonej do przedwojennych 
granic Polski. Ewolucja poglądów ku radykalizmowi przypominają
cemu wersję prezentowaną przez komunistyczny ZWM127 stała się 
zatem elementem konstytutywnym.

W środowisku RMD panowało przekonanie, że koniec zawieru
chy wojennej stanowi moment przełomowy dla kształtowania poli
tyki, gdyż rozdziela dwie epoki: tę przebrzmiałą, kapitalistyczną, któ
ra doprowadzić miała najpierw do wyzysku mas, a potem do zbrodni 
wojennych, oraz tę, która obiektywnie nadchodzi, nazwaną „nowym 
światem”128. Takowy nie został zrazu scharakteryzowany, jednakże 
istniało przeświadczenie, że jest to byt do ukształtowania od podstaw, 
na gruzach starego porządku, co przeprowadzić powinny siły oparte 
o młodzież demokratyczną, socjalistyczną, ludową i katolicką. Mło
dzież zatem winna stanowić o sukcesie budowania nowego porząd
ku i w tym kontekście pojmowana była jako elita społeczeństwa. Au
torzy tekstu Zagadnienia Młodej Demokracji byli przeświadczeni, że 
osoby, które w ówczesnym czasie nie skończyły jeszcze 30 lat - otrzy
mały kompletne wykształcenie jeszcze przed wrześniem 1939 r. bądź 
kontynuowały naukę w konspiracji oraz zdążyły nabyć doświadcze
nie zawodowe - były predestynowane do przewodzenia zasadniczym 
zmianom. Konkludowali: „Nie ma się co łudzić, ta generacja będzie 
bardzo długo ostanią, która wiele rzeczy umie, która stosunkowo 
najwięcej zdobyła wiedzy”. Dlatego też, w obliczu wyzwań gospodar
czych, politycznych i ustrojowych związanych z nastaniem pokoju, 
mieli oni świadomie opowiedzieć się po stronie, jak przewidywano, 
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jednego z dwu możliwych, acz alternatywnych scenariuszy, tj. albo za 
ratowaniem Polski kapitalistycznej bądź resztek tego systemu, albo 
za budowaniem „w przyjaźni z wielkimi demokracjami na gruzach 
faszyzmu” Polski ludowej129.

129 Zadania Młodej Demokracji, „Młoda Demokracja” 1944, nr 5, s. 1-3.
130 Wyzysk świata pracy, „Młoda Demokracja” 1944, nr 5, s. 3.
131 Zagadnienie niepodległości, „Młoda Demokracja” 1944, nr 6, s. 3.
132 RMD, akceptując ogólne założenia agraryzmu prezentowane przez uznawa

ny za potencjalnie sojuszniczy ruch młodzieży chłopskiej, negował oparcie ustroju 
rolnego na prywatnej własności, pojmując to w kategoriach „szkodliwego dogmatu”. 
W miejsce indywidualnej własności proponowano społeczną, uzyskaną w wyniku 
realizacji koniecznej politycznie i ekonomicznie akcji wywłaszczeniowej, prowa
dzonej bez odszkodowań. W zamyśle miała ona stać się podstawą wydajnego go
spodarowania i raz na zawsze przekreślić model włościan pracujących wprawdzie 
na swoim, ale „zagłodzonym gospodarstwie”. Por. Zagadnienie agraryzmu, „Młoda 
Demokracja” 1944, nr 9, s. 5.

Krystalizację przekonań politycznych ułatwiała interpretacja 
i stosunek do niedalekiej przeszłości w kontekście klasowym. Stwier
dzano zatem istnienie klarownego podziału pomiędzy „garstką ka
pitalistów”, celem wzbogacenia się korzystających nawet z okupa
cyjnej rzeczywistości, a „polskim światem pracy”, gdzie dominowały 
„głodowa płaca i (...) ciężka praca”130. Kształtowano wizję czarno-bia
łej, przeszłej i obecnej rzeczywistości. Czasy minione, w kontekście 
polskim interpretowane jako moderowane przez „sanacyjny półfa- 
szyzm”, ukształtowany jeszcze w 1918 r. poprzez „złamanie rewolu
cyjnego ruchu mas”, dopuszczający np. do „zbrodniczego współdzia
łania rządu Śmigły-Beck z Hitlerem w sprawie czechosłowackiej”, 
skutkować miały uczynieniem z Polski zaplecza surowcowego i rol
niczego dla międzynarodowego kapitału. W wyniku zdradzieckich, 
w istocie klasowych, antyrobotniczych i antychłopskich działań 
przedwojenna Polska stała się „eksploatowaną brutalnie kolonią”, 
któremu to wyzyskowi nie przeszkodziła nawet okupacja hitlerow
ska, będąc kolejnym wcieleniem imperializmu131.

Remedium na grzechy i zaniechania przeszłości upatrywano 
w zmianach społecznych i gospodarczych, które wedle Ruchu były 
istotą niepodległego bytu i demokracji. Sprowadzać się one miały do 
takich regulacji w rolnictwie132 i przemyśle, które „rozbijałyby prze
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wagę ekonomiczną reakcji” i potęgowałyby siły produkcyjne poprzez 
oddanie kontroli nad produkcją w ręce wytwórców133.

133 Zagadnienie niepodległości, „Młoda Demokracja” 1944, nr 6, s. 3.

Clue zapatrywań politycznych Ruchu Młodej Demokracji zawar
to w opublikowanym jeszcze w styczniu 1944 r. dziesięciopunkto- 
wym programie. Głównymi wartościami przyświecającymi postu
latom programowym stały się egalitarne hasła wolności i równości 
społecznej, samorządu narodowego i demokracji gospodarczej, które 
określały nową Polskę jako „państwo ludu pracującego”, trwałe o tyle, 
o ile zmiany społeczno-gospodarcze przeprowadzone będą skutecz
nie i w całej rozciągłości.

Za suwerena uznano naród, którego emanacją była trójdzielna 
władza państwowa, wyłaniana w demokratyczny sposób. Wartością 
naczelną powinna stać się praca, pojęta jako powszechny obowią
zek oraz miernik udziału jednostki w dorobku społecznym. Ustrój 
gospodarczy opierać się miał na własności społecznej, pozyskanej 
drogą przejmowania przez państwo takich gałęzi gospodarowania, 
jak wielki przemysł i własność ziemska, system bankowo-kredytowy 
i handel hurtowy. Wprowadzenie mechanizmów planowania gospo
darczego miało stać się kluczem do osiągnięcia znacznej wydajności 
produkcji i gwarancją dobrobytu. Małe warsztaty pracy, rzemiosło 
i drobny handel pozostawiano „twórczej inicjatywnie jednostki”. Je
dynie sektor bankowy w takiej całości gospodarczej byłby podzielony 
co do własności pomiędzy samorząd społeczny i odpowiednie organy 
państwa. Państwo winno także ochraniać majątek osobisty każdego 
obywatela, jednak prywatna inicjatywa mogła być w uzasadnionych 
przypadkach ograniczana ze względu na dobro społeczeństwa.

Ustrój rolny opierać się miał o wywłaszczoną, skomasowaną 
własność indywidualną, wprzęgniętą w ramy spółdzielczości. Ewen
tualne zjawisko przeludnienia wsi zaniknąć miało za sprawą zatrud
nienia w przemyśle.

Zrzeszenia spółdzielcze, w których upatrywano niemal idealny 
element regulacji i współdziałania w gospodarce, organizowałyby 
aktywność handlową, drobnoprzemysłową i rolną.

Uzyskanie potęgi państwowej, poza kontekstem gospodarczym, 
uzależniano także od kultury duchowej i materialnej narodu, dlate
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go też postulowano system bezpłatnej oświaty, wprowadzenie sys
temu ubezpieczeń społecznych oraz bezpłatną i powszechną służbę 
zdrowia. Dostrzegano zatem zasadniczą dwukierunkowość i kom
plementarność relacji „społeczeństwo-obywatel”, gdzie obydwa ele
menty byłyby tak samo istotne.

Program zawierał także pogląd o równouprawnieniu wszystkich 
obywateli, bez względu na wyznanie i pochodzenie, jednakże poza 
przyznaniem prawa do swobodnego kultywowania wiary i kultury 
w narodowym języku nie mówił nic o szerszej autonomii dla ewen
tualnych mniejszości.

Podsumowaniem wizji Polski sięgającej najwyraźniej do zbioru 
elementów myśli państwowej lat 30. (wartość pracy, bezpośrednia 
relacja państwa i obywatela, gospodarka oraz kultura i dobrobyt 
społeczeństwa jako podstawy potęgi państwa) i socjalistyczno-syn- 
dykalistycznej (egalitaryzm, spółdzielczość) było wykazanie ciągło
ści i łączności z twórcami nowoczesnej myśli demokratycznej, za 
których uważano „reformatorów Sejmu Czteroletniego, twórców 
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, bojowników o Wolność, 
Równość, Niepodległość Rewolucji 1905 r., szarych żołnierzy, którzy 
dali (...) niepodległość w 1918 roku”134.

134 Program Ruchu Młodej Demokracji, „Młoda Demokracja” 1944, nr 3, s. 1-4.

Co ciekawe, wskazania programowe nie zawierały zagadnień do
tyczących polityki zagranicznej. Wydaje się, że było to spowodowane 
dostrzegalną mobilnością sytuacji w Europie, dlatego też działacze 
RMD w odniesieniu do stosunków z innymi państwami postulowali 
prowadzenie polityki realnej, rozumianej jako odpowiadająca na za
sadnicze wyzwania współczesności i zdeterminowana obiektywną 
koniecznością. W odniesieniu do tych zasad krytykowali zarówno, 
w ich mniemaniu, charakterystyczną dla rządu londyńskiego nieza
leżność, próbującą bazować na założeniu o nieuniknionym konflik
cie aliancko-sowieckim, jak i przedwojenną jeszcze koncepcję mię
dzymorza bałtycko-czamomorskiego, z góry przekreśloną zajęciem 
przez ewentualnych członków bloku przeciwnych stanowisk w czasie 
wojennego starcia. Jedyne wyjście, jakie wydawało się możliwe i za
sadne, polegało na włączeniu się w alians sowiecko-czechosłowacki, 
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rozumiany jako modelowe rozwiązanie dla budowy nowej, „ludowej 
Europy”. Zatem tylko współpraca z ZSRR dawała możliwość zajęcia 
liczącej się pozycji na kontynencie135.

13s O realną politykę, „Młoda Demokracja” 1944, nr 4, s. 1-2.
136 Koncepcja Rządu Ludowego, „Młoda Demokracja” 1944, nr 10, s. 2-3.
137 ZWM reprezentowany był przez Helenę Jaworską i Jerzego Morawskiego, 

ZMS przez Zenona Rejmenta, natomiast RMD przez Leszka Guzickiego. Por. J. K r a - 
wulski, Ruch Młodej Demokracji..., s. 61; A. Rajewski, Uwagi na temat genezy..., 
s. 114.

Jeżeli dodamy do tego koncepcję utworzenia rządu ludowego, 
który z racji obiektywnych warunków nie może powstawać w całko
wicie zdemokratyzowany sposób, a jedynie w taki, który uwzględnia 
możliwe w danym momencie „maksimum demokracji” oraz odrzu
cenie szerokiej podstawy politycznej na rzecz kierunków „szczerze 
i bezkompromisowo demokratycznych z wyłączeniem (...) wstecz
nych i takich, dla których demokracja jest jedynie pozorem” - otrzy
mujemy model autokratyzmu opartego o autorytet sowieckiego 
państwa136.

Obok rozwijania przez RMD kwestii stricte programowych zaob
serwować można było także pewną radykalizację postaw, co znalazło 
wyraz w podkreślaniu różnic pokoleniowych ze starszymi działacza
mi skupionymi w SPD, którzy w tym czasie współtworzyli CSDiS 
i kierujący nią Centralny Komitet Ludowy. W wyniku narastania 
rozbieżności młodzież demokratyczna już w marcu 1944 r. zgłosi
ła akces do Koła Młodzieży przy Prezydium KRN, w którym obok 
ZWM współpracowała ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej, afi
liowanym przy RPPS, z Wydziałem Młodzieży PPS - Lewicy oraz po
średnio, przez sieć kontaktów, z radykalnie nastawionymi reprezen
tantami „Prostokąta” i Batalionów Chłopskich137. Zbliżenie z lewicą 
skutkowało dalej powołaniem w lipcu 1944 r. Centralnego Komitetu 
Młodzieży (CKM), który ze względu na wybuch powstania warszaw
skiego nie zdołał rozwinąć intensywniejszej działalności. Jednakże 
zaistnienie CKM zaowocowało wytworzeniem modelu jednolito- 
frontowego współdziałania, co znalazło swój wyraz na łamach lip
cowego numeru „Młodej Demokracji”, gdzie opublikowano artykuł 
zatytułowany Front Młodzieży Ludowej. Znaczące w jego wymowie 
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są radykalne treści dotyczące spraw kształtowania się rzeczywistości 
powojennej oraz jego własnej w tym procesie roli:

Chcemy upaństwowienia natychmiastowego kluczowych gałęzi 
przemysłu, bankowości i kopalnictwa. Chcemy natychmiastowej, 
pełnej, całkowitej i bez odszkodowania reformy rolnej. Chcemy na
tychmiastowego zniesienia faszystowskiej konstytucji kwietniowej 
i przeprowadzenia przez Rząd Tymczasowy powszechnych, pro
porcjonalnych i uczciwych wyborów do konstytuanty. Chcemy po
wszechnej, bezpłatnej i dziesięcioletniej szkoły powszechnej. Chce
my, aby w polityce zagranicznej Polska współpracowała w budowie 
demokratycznej Europy, aby doprowadziła do szerszego porozu
mienia z narodami walczącymi o wolność z hitlerowskimi Niem
cami. (...) Hasła te padają wielokrotnie na łamach pism młodzieży 
ludowej, socjalistycznej i demokratycznej. Hasła te wystarczą, aże
by przeprowadzić linię podziału, są dostatecznie jasne i konkretne, 
aby stworzyć trwałe porozumienie. Na stworzenie frontu młodzie
ży walki o Polskę Ludową nadszedł najwyższy czas. Rozbici jak do
tychczas na kilkanaście organizacji nie damy rady. Nadszedł czas 
złączenia sił. Nadszedł czas porozumienia. Jedność naszą scemen- 
tuje wspólna walka o Polskę Ludową138.

138 Front Młodzieży Ludowej, „Młoda Demokracja” 1944, nr 8, s. 2.
139 KRN stanowiła samozwańczy parlament, który miał być emanacją tzw. de

mokratycznych sił narodu w jak najszerszym możliwym zakresie. W rzeczywistości 
opanowana była ona w przeważającej mierze przez PPR, co wyrażało się m.in. w skła
dzie Prezydium, gdzie zasiadali, pomimo artykułowania bezpartyjności czy innej 
afiliacji, sami komuniści, tj. Edward Osóbka-Morawski, Bolesław Bierut, Władysław 
Kowalski, Michał Żymierski, Kazimierz Mijał. Także działalność legislacyjna pozo
stawiała wiele do życzenia i w praktyce sprowadzała się do niemal automatycznej 
akceptacji dekretów rządu, np. na VI sesji prezydent KRN B. Bierut odczytał tytuły

CKM wraz z innymi organizacjami w dniu 29 września 1944 r. 
sygnował deklarację lewicowego, prokomunistycznego Powstańcze
go Porozumienia Demokratycznego (PPD), czym potwierdzał opo
wiedzenie się za, tworzonym przez komunistów drogą rewolucyjnego 
zamachu stanu, nowym ośrodkiem jednolitej władzy w postaci KRN, 
potem podzielonej na ustawodawczą (KRN) i wykonawczą (PKWN/ 
Rząd Tymczasowy). Tym samym RMD formalnie współlegitymizował 
nową, autorytarną, a wkrótce totalną rzeczywistość polityczną139.
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Powołanie PPD zbiegło się także z ukonstytuowaniem „lubel
skiego”, bo tworzonego przez komunistów, Stronnictwa Demokra
tycznego. W dniu 24 września w Lublinie ukonstytuowały się władze 
naczelne nowego SD - szefem Zarządu Głównego został członek 
PKWN Wincenty Rzymowski, na sekretarza generalnego wybrano 
Leona Chajna, członka m.in. KPP oraz Związku Patriotów Polskich. 
Dnia 28 września „lubelskie” SD bez zastrzeżeń aprobowało program 
i kierunki działań PKWN.

Równolegle, w okresie po upadku powstania warszawskiego, 
następował proces zamierania działalności SPD140 i RMD, których 
członkowie nawiązywali kontakt z nowo powstającymi komórka
mi Stronnictwa Demokratycznego. Przejęło ono zatem polityczną 
inicjatywę w ruchu demokratycznym, także na odcinku młodzieżo
wym. W jego ramach rozpoczynali na nowo działalność dotychcza
sowi aktywiści Ruchu, jak Leszek Guzicki. Jednocześnie, w porozu
mieniu z ZWM, na przełomie 1944 i 1945 r. kształtowała się nowa 
formuła organizacyjna młodzieży. Zakładano utworzenie organizacji 
działającej wśród gimnazjalistów i studentów, opartej o ideologię SD 
oraz tradycje walki z hitlerowskim okupantem, organizacji, która 
będzie ułatwiała młodzieży dostosowanie się do nowej rzeczywisto
ści. Jak stwierdza Genowefa Słabek, „zdając sobie sprawę z rozlicz
nych uwarunkowań politycznych, realizację tego zadania uznano za 

49 dekretów przedłożonych przez Rząd Tymczasowy, po czym zostały one co do 
jednego aprobowane przez posłów Rady. Por. G. Joniec, Krajowa Rada Narodowa 
1944-1947, [w:J Mifdzy konstytucją Nihil Novi a ustawodawstwem nowoczesnej de
mokracji. Parlamentaryzm polski w XVI-XX wieku. Materiały ogólnopolskiej konferencji 
naukowej odbytej w Radomiu w dniach 12-13 października 200S roku, red. H. G m i - 
terek, S. Piątkowski, J. Wrona, Radom 2005, s. 168, 171. KRN dała także 
początek koncesjonowanemu systemowi partyjnemu poprzez sposób wyłaniania 
własnego grona. Uczynić to ostanie mogły tylko organizacje polityczne, delegując 
swoich przedstawicieli do KRN. Kooptacja nie była udziałem wszystkich stronnictw, 
a jedynie tych, które uznawały za obowiązującą konstytucję z marca 1921 r. W prak
tyce do reprezentacji dopuszczano tylko te organizacje, które - jak piszę M. Kallas - 
„opowiadały się po stronie nowej władzy. (...) Była to świadoma inicjatywa PPR, któ
ra eliminowała z czynnego udziału w życiu politycznym partie i stanowiska z czasów 
przedwojennych i wojny”. M. Kallas, A. Lityński, dz. cyt., s. 45.

140 Por. H. Wosiński, dz. cyt., s. 137.
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sprawę nie podlegającą dyskusji”. Organizowaniem nowej formuły 
młodych mieli zająć się desygnowani przez L. Guzickiego Ryszard 
Wojdak i Ludwik Rostkowski. Jedną z pierwszych komórek mającego 
powstać ostatecznie w lecie 1945 r. Związku Młodzieży Demokra
tycznej było Koło Młodych przy stołecznym zarządzie SD, tworzone 
przez byłych działaczy RMD i grono ludzi związanych z SD, tzw. gru
pę „Zoru” oraz grupę Włodzimierza Lechowicza141.

141 Tamże; G. Słabe k, Związek Młodzieży Demokratycznej..., s. 12-13; AAN, SD, 
sygn. 1764, k. 38.

142 A. Rajewski, Uwagi na temat genezy..., s. 115-117.
143 Izabela Marzec-Styrna we wspominkowym przyczynku podaję, że po rozła

mie w lipcu 1943 r. krakowska organizacja „Prostokąt" opowiedziała się po stronie 
koncepcji współpracy z lewicą i do końca wojny działała pod szyldem Stronnictwa 
Polskiej Demokracji. Por. 1. Marzec-Styrna, dz. cyt., s. 48.

Wszystko wskazuje jednak na to, że właściwą instancją o przej
ściowym charakterze, poprzedzającą utworzenie docelowych komó
rek organizacyjnych ZMD, była działająca od kwietnia do czerwca 
1945 r. Sekcja Młodych SD, podzielona na cztery zespoły (sekcje): 
kulturalno-oświatowy, propagandowy, sportowy i towarzysko-ro- 
zrywkowy142.

Podobnie rzecz się miała w Krakowie, gdzie młodzież skupiona 
wokół SPD143 zorganizowała jeszcze w dniu 21 marca 1945 r. w jego 
obrębie Sekcję Młodych, na czele której stanął prezes Bratniej Po
mocy Studentów UJ Józef Stanisław Trojanowski. Z ramienia lo
kalnych władz SPD pieczę nad Sekcją sprawowała Izabela Marzec- 
-Styma. Liczebność struktury młodzieżowej grupującej w większości 
studentów krakowskich uczelni - wywodzić się oni mieli z szeregów 
przedwojennego ZPMD oraz konspiracyjnego SPD - w miesiącu 
inauguracji wynosiła 146 osób. Członkowie Sekcji krakowskiej to 
przede wszystkim młodzież ucząca się i studiująca, ze środowisk in
teligenckich, drobnomieszczańskich, ale także rzemieślniczych. Ich 
praca koncentrowała się głównie w ramach czterech sekcji: ideowo- 
- wychowawczej, propagandowej, kulturalno-towarzyskiej i poro
zumienia międzyorganizacyjnego. Najaktywniejsi byli członkowie 
sekcji ideowej, którzy na cotygodniowych zebraniach omawiali za
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gadnienia ideologiczne, programowe i związane z bieżącą polityką144, 
a także ci skupieni w sekcji propagandowej, animujący odczyty oraz 
inicjujący kontakty z prasą i radiem145.

144 W dyskusjach poruszano tematy m.in. ideologii SD, Klubów Demokratycz
nych, gospodarcze oraz związane z miejscem wojska w państwie demokratycznym.

145 T. B i e d r o ń, Polityczne aspekty działalności studentów demokratów na kra
kowskich wyższych uczelniach 1945-1948, „ZH-P SD” 1982, nr 1/2, s. 82-83.
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Część 111

Cztery oblicza ZMD

3.1 Budując „ludową demokrację” - restytucja i oblicze 
Stronnictwa Demokratycznego w nowej rzeczywistości 
polityczno-ustrojowej

Wyłaniające się z wojennego okresu struktury młododemokratyczne 
- Sekcje Młodych i Koła Młodych - kontynuowały tradycje ścisłego 
związku z ugrupowaniami politycznymi odwołującymi się do tradycji 
przedwrześniowych Klubów i Stronnictwa Demokratycznego. Natu
ralnym procesem wynikającym z normalizacji stosunków społeczno- 
-politycznych winno być występowanie tendencji zjednoczeniowych, 
które pomimo narosłych pomiędzy Stronnictwem Polskiej Demo
kracji a Zjednoczeniem Demokratycznym różnic taktycznych sta
nowiłyby logiczny wynik odwoływania się obydwu grup do ideologii 
i wątków programu SD z 11 RP. Takowy proces miał miejsce i zakoń
czył się anonsowanym w poprzedniej części odrodzeniem działalno
ści pod jednolitym, starym szyldem, jednakże był on w przygniatają
cej mierze animowany i sterowany przez przejmującą władzę w kraju 
opcję komunistyczną, reprezentowaną przez zagraniczne Centralne 
Biuro Komunistów Polskich w Moskwie i wyłoniony z jego inicjatywy 
Związek Patriotów Polskich oraz lokalną Polską Partię Robotniczą, 
która zdecydowanie przeważała w deklaratywnie demokratycznych 
i pluralistycznych Krajowej Radzie Narodowej i PKWN.

Zasadniczą dla dziejów ruchu młododemokratycznego kwestią 
była zatem rzeczywista natura polityczna „partii matki”, czyli SD, 
oraz jej miejsce i rola w odradzającym się, a raczej kształtującym na 
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nowo, systemie partyjnym, podlegającym przemożnym wpływom 
polskich komunistów.

W ocenie Janusza Wrony czas od wczesnej jesieni 1944 r. do 
października 1948 r., kiedy to odbyło się posiedzenie Rady Naczel
nej SD, poszerzonej o działaczy terenowych, zwane Małym Kongre
sem, można uznać za okres permanentnego przekształcania się SD 
w partię satelicką wobec PPR. Na tym spotkaniu notable Stronnic
twa zaakceptowali już obiektywnie istniejącą zasadę hegemonii par
tii komunistycznej oraz wskazane przez nią reguły ideowe, będące 
komunistyczną interpretacją socjalizmu1.

1 J. Wrona, Przejawy kontestacji i próby działań opozycyjnych w SD i ZSL w la
tach 1945-1980, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, 
red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków2001, s. 301.

2 Zastosowano model dyktatury proletariatu rozumianej jako kierowanie życia 
politycznego przez jej awangardę, tzn. scentralizowaną i hierarchiczną organizację, 
która zespalała się z organami państwa oraz zawłaszczała wpływ na wszystkie sfery 
życia, włącznie z gospodarką i sferą prywatną.

3 Charakterystyki procesu koncesjonowania życia politycznego w odniesieniu 
do partii politycznych po 1944 r. dokonał J. Wrona w cytowanej już w tej pracy roz
prawie: System partyjny w Polsce 1944-1950... Por. szczególnie rozdz. IV wskazanej 
publikacji.

4 Tenże, Zależni czy suwerenni? Stronnictwo Demokratyczne w województwie 
lubelskim 1944-1975, Lublin 1998, s. 15-16.

Wolta ideowa SD wynikała z przystosowywania się do warunków 
definiujących nowy system partyjny i polityczny, co znajdowało swo
je odbicie w wewnątrzpartyjnych stosunkach. Do naczelnych reguł 
kształtujących funkcjonowanie partii politycznych należała faktycz
nie wprowadzana, acz niepropagowana oficjalnie zasada dominacji 
partii komunistycznej2, z której wynikało stosowanie leninowskiej 
koncepcji sprawowania władzy, wiążące się z zanegowaniem wartości 
liberalnej demokracji i obraniem kursu na model dyktatorski. Dojście 
do tego modelu uwarunkowane było inicjowaniem istotnych zmian 
w istniejących siłach politycznych uznawanych za sojusznicze (ludo
wcy, socjaliści), które doprowadzały do wymiany elit partyjnych oraz 
zasadniczego przewartościowania ideowo-programowego. Skutkiem 
tendencji uniformizacyjnych było też zjawisko koncesjonowania 
życia politycznego3, polegające m.in. na przyzwalaniu na działanie 
jedynie określonych sił politycznych i odmawianiu zgody na działal
ność tym, którzy uznani zostali za wrogów4.
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Zasadniczym warunkiem udziału w oficjalnym życiu politycznym 
było uznanie treści postanowień sformułowanego w Moskwie przy 
udziale m.in. Józefa Stalina i Jakuba Bermana Manifestu Polskiego Ko
mitetu Wyzwolenia Narodowego, którego tekst został ogłoszony na fa
lach radiowych w dniu 22 lipca 1944 r., a potem w wersji drukowanej 
kolportowany na terenach opanowanych już przez wojska sowiec
kie. Manifest stanowił podstawę prawotwórczej działalności nowych 
władz, w wyniku czego powstał nowy system źródeł prawa obowią
zujący w PRL5. Do jego naczelnych zasad należało: proklamowanie 
nowego systemu sprawowania władzy opartego na KRN (tymczaso
wy parlament), PKWN (tymczasowy najwyższy organ wykonawczy) 
oraz radach narodowych w terenie (wojewódzkie, powiatowe, miej
skie i gminne); legitymizacyjne oparcie się o tzw. podstawowe zało
żenia Konstytucji marcowej z 1921 r.; zapowiedź zasadniczych prze
mian społecznych - reformy rolnej, ubezpieczeń społecznych oraz 
odbudowy i przekształceń w szkolnictwie; a także wybiórcze przy
wrócenie demokratycznych swobód obywatelskich dla tych, którzy 
wspierać będą nowy porządek6.

5 M. Kallas, A. Lityński, dz. cyt., s. 42.
6 „PKWN (...) deklaruje uroczyście przywrócenie wszystkich swobód demokra

tycznych, równości wszystkich obywateli bez różnicy rasy, wyznania i narodowości, 
wolności organizacji politycznych, zawodowych, prasy, sumienia. Demokratyczne 
swobody nie mogą jednak służyć wrogom demokracji”. Manifest Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego, załącznik do Ustawy z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Pol
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Dziennik Ustaw 1944, nr 1 poz. 001, [on- 
-line:] http://prawnik.trybunal.gov.pl/wszechnica/akty/manifest_pkwn.htm - 25 111 
2014.

7 Konstytucja z marca 1921 r. nie obowiązywała w całości, gdyż np. nie przewi
dywała istnienia KRN, PKWN czy rad terenowych.

Wnioskiem wynikającym z legitymizujących nowy system za
pisów proklamacji lipcowej było alogiczne z punktu widzenia lega
lizmu opowiedzenie się za dawno uchyloną ustawą zasadniczą7, co 
oznaczało formalne wycofanie się ze wspierania legalnych instytu
cji RP, bazujących ciągle na zapisach konstytucji z 1935 r. W dalszej 
konsekwencji także członkostwo w Krajowej Radzie Narodowej, po
chodzące przecież nie z wyboru, a z delegacji i kooptacji, uzależnione 
było od uznania przepisów ustawy marcowej - tutaj jednoznacznie 

http://prawnik.trybunal.gov.pl/wszechnica/akty/manifest_pkwn.htm
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rzecz ujmowała Ustawa z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie 
działania rad narodowych w art. 3: „Udział w tworzeniu rad naro
dowych biorą wszystkie organizacje i zrzeszenia demokratyczno- 
niepodległościowe8, które zgłoszą swoją działalność we właściwych 
organach Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i stoją na 
gruncie mocy obowiązującej ustawy konstytucyjnej z dnia 17 marca 
1921 r.”9

8 Praktyka pokazała, że za kryterium uznano nawet nie tyle afiliację organi
zacyjną, co „kryteria politycznej świadomości Polski Ludowej”. Por. T. Torańska, 
Leon Chajn, [w:] taż, Oni, Warszawa 1997, s. 311.

9 Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodo
wych, Dziennik Ustaw 1944, nr 5 poz. 22.

10 ]. Wrona, Zależni czy suwerenni?..., s. 22.
11 Tenże, Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym PRL 1944-196S. 

Studium krytyczne, „ZH-P SD” 1990, nr 3, s. 68-69.

W rezultacie za ugrupowania, które wspierały budowę nowego 
porządku oraz korzystały z przyzwolenia umożliwiającego legalną 
działalność, w nowych warunkach obok PPR uznane zostały PPS, 
Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne10.

Zbliżanie się SD ku otwartej współpracy z PPR w ramach m.in. 
propagowanej przez Stalina leninowskiej zmodyfikowanej zasady 
budowania frontu narodowego (w Polsce otrzymał on nazwę Bloku 
Demokratycznego) uzależnione było od przechwycenia kierownic
twa w partii przez ideowych komunistów - członków PPR. Ci ostatni, 
powracając z terenów ZSRR, ustanawiali w kraju nową formułę i za
sady organizacyjne, pomimo istnienia miejscowych ośrodków ruchu, 
tj. SPD i Zjednoczenia Demokratycznego. To ostatnie do końca swe
go istnienia, czyli do jesieni 1945 r., uznawało Rząd RP na uchodź
stwie, współtworząc od lipca 1944 r. Radę Jedności Narodowej11.

Zważając na fakt, że nawet przed wojną w ruchu demokratycz
nym znajdowały się osoby związane z komunizmem, należy nadmie
nić, iż od 1944 r. mieliśmy do czynienia z sytuacją zasadniczo inną 
jakościowo, wynikłą z odwrócenia proporcji: komuniści, mimo że 
byli w mniejszości, nadawali ton wydarzeniom. Technicznie odby
wało się to za pomocą anonsowanej wcześniej w niniejszym szkicu 
tzw. metody wtyczek (penetracji, oddelegowania), stanowiącej prak
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tykę KPP jeszcze przed 1939 r. oraz stosowanej przez PPR zarówno 
w czasie działań wojennych, jak i po ich zakończeniu12. Skutkowała 
ona tworzeniem podległych PPR frakcji czy grup rozłamowych przez 
osoby o podwójnej przynależności organizacyjnej, co ułatwiać miało 
kontrolę i zwalczanie przeciwników politycznych. Uzupełniana przez 
działania policji politycznej doprowadziła do opanowania wszyst
kich ogniw organizacyjnych partii politycznych - od terenowych aż 
po wierzchołki władzy13.

12 Wyczerpująco na ten temat piszę: tenże, System partyjny w Polsce 1944- 
-1950..., s. 100-104.

13 Tenże, Zależni czy suwerenni!..., s. 22-24.
14 Relacja ustna Stanisława Pilniakowskiego z 1 lutego 2011 r. (notatki w zbio

rach autora).

Odpowiedź na ewentualne pytanie o lojalność organizacyjną jest 
po części oczywista - pierwotna przynależność do partii komuni
stycznej była, przynajmniej w latach 40., podstawowym wyznaczni
kiem działań i rzeczywistej, choć nieeksponowanej autoidentyfika- 
cji. Pośrednio potwierdza to relacja jednego z czołowych w latach 80. 
działaczy SD w Krakowie Stanisława Pilniakowskiego, który przywo
łał sytuację złożenia przez Leona Chajna legitymacji członkowskiej 
SD niedługo przed swoją śmiercią w 1983 r. na ręce Tadeusza Wi
tolda Młyńczaka, ówczesnego przewodniczącego CK SD. Chajn miał 
wtedy przyznać, że „chce umrzeć komunistą”14.

Zaangażowanie obcych ideowo kadr w redefinicję ruchu de
mokratycznego u podstaw Polski Ludowej datuje się jeszcze na rok 
1944, kiedy to Centralne Biuro Komunistów Polskich (CBKP) w Mo
skwie, chcąc wpłynąć na oblicze życia politycznego w kraju, zaini
cjowało tworzenie centrów polskich partii demokratycznych. Akcję 
z ramienia Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) 
(WKP[bj) nadzorował Dymitr Manuilski, odpowiedzialny za kontak
ty z innymi partiami komunistycznymi. Wśród osób, których nazwi
ska Odnajdziemy w lipcowej korespondencji CBKP do Manuilskiego 
w tej sprawie, obok działaczy PPS i reprezentanta środowisk żydow
skich znalazł się przedwojenny działacz Klubów i Stronnictwa De
mokratycznego Wincenty Rzymowski, który wiosną 1944 r. został 
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ostatecznie pozyskany przez działaczy ZPP15. De facto Rzymowski 
został wyznaczony na reprezentanta SD, partii, która w lipcu 1944 r. 
wypełniała swą nazwę jedynie w sferze deklaratywnej16. Nie prze
szkodziło to w umieszczeniu nazwiska Rzymowskiego w ustawie 
KRN z 21 lipca 1944 r., powołującej PKWN, w którym objął on Re
sort Kultury i Sztuki17.

ls Janusz Wrona podaję za A. Ważykiem, że Rzymowski związał się z komu
nistami poprzez osobę Wandy Wasilewskiej we Lwowie już w latach 1940-1941, 
kiedy to rozważano jego kandydaturę na rektora polskiego uniwersytetu w Kijowie. 
Por. J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944-1950..., s. 78.

16 Proces restytucji SD generowany przez komunistów formalnie został za
inicjowany 25 września 1944 r. w Lublinie, kiedy to ukonstytuował się trzynasto
osobowy Zarząd Główny z W. Rzymowskim na czele. Andrzej Rajewski podaję, że 
18 sierpnia 1944 r. na lubelskim zebraniu gromadzącym 30 osób ukonstytuował się 
Tymczasowy Zarząd Główny SD, któremu przewodniczył Rzymowskim. Por. A. R a - 
jewski, Urzeczywistnić demokrację. Stronnictwo Demokratyczne w PRL, Warszawa 
1987, s. 31.

17 Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego, Dziennik Ustaw 1944, nr 1 poz. 001. Wedle wspomnień Feliksa Man- 
tela, członka PPS i wiceministra pracy, opieki społecznej i zdrowia w Rządzie Tym
czasowym i TRJN, Rzymowski, w przeciwieństwie do L. Chajna, odgrywał w PKWN 
rolę fasadową. Mantel określił go jako „człowieka starego, schorowanego, służącego 
jako dogasający neon”. Natomiast Chajn, dzierżący tekę wiceministra sprawiedli
wości oraz legitymację PPR, spisał się jako kontroler wobec m.in. Czechowskiego. 
Wacław Barcikowski wspomina Chajna jako człowieka „inteligentnego, ambitne
go, niezwykle rzutkiego”, działającego „nie tylko z własnej inicjatywy, ale przede 
wszystkim na zlecenie władz partyjnych [tj. PPR; podkreślenie - 
A. T.J”. Cyt. za: P. P. W i e c z o r k i e w i c z, dz. cyt., s. 382-383.

18 J. Wrona, Zależni czy suwerenni?..., s. 33.

Obok niego w PKWN zasiadał Jan Karol Wende jako sekretarz 
Komitetu. Dodając osobę znanego ówcześnie w świecie nauki filozo
fa wywodzącego się z UJ K we Lwowie i członka ZPP Leona Chwistka, 
otrzymujemy trzyosobowy zespół, który badacz dziejów SD J. Wrona 
określił mianem „grupy inicjatywnej odbudowy SD”18. Ze względu 
na wątpliwości komunistów co do Rzymowskiego - w początkach 
lat 30. był on działaczem sanacyjnym i uzasadniał uwięzienie dzia
łaczy opozycji w twierdzy brzeskiej, a potem ich proces - do pracy 
w już kształtującym się SD skierowani zostali w październiku 1944 r. 
L. Chajn, J. K. Wende, a potem Jan Rabanowski. Chajn i Wende, we
dle zapisów protokolarnych BP PPR z posiedzenia w dniu 9 listo
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pada 1944 r., wchodzili jako nieoficjalni członkowie do frakcji PPR 
w PKWN19.

19 Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944-1945, oprać. A Ko
chański, Warszawa 1992, s. 58, Dokumenty do dziejów PRL, z. 2. Obaj już w tym 
czasie współtworzyli Zarząd Główny SD oraz wchodzili w skład PKWN i piastowali 
następujące funkcje: Chajn był zastępcą Kierownika Resortu Kultury i Sztuki (a więc 
Rzymowskiego), Wende natomiast zastępcą Kierownika Resortu Sprawiedliwości.

20 W. Żebrowski, Z dziejów Stronnictwa Demokratycznego w Polsce, Byd
goszcz 1999, s. 43; A. Czubiński, dz. cyt., s. 145-146.

21 Odbyło się ono w Lublinie w mieszkaniu Romualda Rudnickiego przy 
ul. 3 Maja 10. Zgromadziło obok gospodarza ok. 20-30 osób, w tym W. Rzymow
skiego, L. Chajna, J. K. Wendego, Mieczysława Rogalskiego, Józefa Wasowskiego, 
Reginę Fleszarową, Mieczysława Bienia, Antoniego Kłosska, Zygmunta Kozłowskie
go, Bohdana Trejgiella i Jana Wojtyńskiego. Por. L. C h a j n, Kiedy Lublin był Warsza
wą, Warszawa 1964, s. 86; A. Czubiński, dz. cyt., s. 142; ). Wrona, Zależni czy 
suwerenni?..., s. 37.

Grupa komunistyczna wewnątrz i wokół tworzącego się SD 
była złożona m.in. z Leszka Guzickiego, członka PPR, SPD i RMD, 
Zbigniewa Sobolewskiego (razem z Chajnem i Rabanowskim byli 
żołnierzami 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki), Wacława Barci- 
kowskiego, Romualda Rudnickiego, Eugenii Krassowskiej, Jerzego 
Jodłowskiego oraz Marii Jaszczukowej20.

Komuniści nadawali zasadniczy ton działaniom zmierzającym do 
budowy nowego SD. Na pierwszym zebraniu, które w historiografii 
przyjmuje się jako restytuujące działania Stronnictwa pomimo wie
lu niejasności co do jego terminu i ostatecznego składu21, uczestni
czyli ludzie przekonani o konieczności wpisania się w ramy nowej, 
wyznaczanej przez PPR rzeczywistości politycznej. Daje temu wyraz 
w swoich wspomnieniach Leon Chajn:

Byliśmy wszyscy jednomyślni, że należy jak najszybciej wznowić 
działania Stronnictwa Demokratycznego w oparciu o nowe zało
żenia programowe i zdecydowaliśmy wyłonić delegację, która by 
przedstawiła nasze stanowisko przewodniczącemu KRN [B. Bie
rutowi - A. T.J. Po wysłuchaniu relacji z naszej pierwszej narady 
przyjął on z zadowoleniem fakt powstania Stronnictwa Demokra
tycznego i przy okazji udzielił nam szeregu cennych informacji na 
temat dwóch stronnictw (...) działających na okupowanych jeszcze 
terenach. Mówił o SD - „Prostokącie”, ściśle związanym z obozem 



132 Część 111. Cztery oblicza ZMD

londyńskim, i o Stronnictwie Polskiej Demokracji (...). Opuszczając 
gabinet Bieruta byliśmy zdecydowani już następnego dnia rozwi
nąć szeroką akcję propagandowo-organizacyjną22.

22 L. Chaj n, Kiedy Lublin..., s. 87-88.
23 W rozdziale Sanacja w walce z ludem polskim czytamy m.in.: „Dziełem sa

nacji, reprezentującej blok obszamiczo-kartelowy, było to, że Polskę odcięto od sił 
i czynników stanowiących podstawę społeczną jej niepodległości; dziełem sanacji 
było również to, że Polskę bezsilną i rozbrojoną pchnięto w śmiertelny bój z całą mi
litarną potęgą niemiecką, do której odbudowania wydatnie przyczyniła się polityka 
Becka (...)”. Deklaracja Stronnictwa Demokratycznego, [w:] Stronnictwo Demokratycz
ne w Polsce Ludowej, cz. 1: Wybór dokumentów z lat 1944-1949, oprać, red. W. B e - 
czek, Warszawa 1968, s. 15-20.

24 W latach 1946-1950 w łonie Stronnictwa Pracy toczyła się zasadnicza dys
kusja na temat docelowej bazy społecznej ugrupowania. Badacz dziejów SP Andrzej 
Andrusiewicz dostrzega istnienie trzech koncepcji. Według pierwszej w ugrupowa
niu znaleźć się powinny osoby akceptujące program i ideologię, natomiast według

Kierunek ustrojowych i ideowych przemian, które powstające SD 
usilnie popierało, odzwierciedlił się w przygotowanej przez Rzymow
skiego i Wendego Deklaracji Stronnictwa Demokratycznego, opub
likowanej w dniu 28 września 1944 r. na łamach „Rzeczpospolitej”. 
W obszernej jej treści uwagę zwraca przede wszystkim: przywołanie 
Armii Czerwonej oraz KRN, PKWN i LWP jako zasadniczych czyn
ników wyzwolenia kraju spod okupacji niemieckiej, nawiązanie do 
elementów panslawizmu za sprawą postulowania ścisłej współpracy 
z ZSRR i Czechosłowacją jako krajami słowiańskimi oraz miażdżąca, 
bo sugerująca działanie przeciw polskiej racji stanu krytyka Polski 
przedwrześniowej23. Elementem konstytutywnym, wyznaczającym 
nowy kierunek, stało się wyłuszczanie haseł społecznych znanych 
z wymowy Manifestu PKWN, tj. oparcia systemu państwowego, tutaj 
nazwanego „demokracją formalną”, o działania egalitaryzujące życie 
społeczne z myślą o warstwach pracujących - robotnikach i chłopach 
(reforma rolna, uspołecznienie przemysłu, handlu i działalności kre
dytowej poprzez formułę spółdzielczości). Widoczny był także po
stulat wyodrębnienia warstwy inteligencko-rzemieślniczej („drobny 
i średni kupiec”, „pracownicy umysłowi”), co stanowiło próbę znale
zienia własnej bazy społecznej, odróżniającej SD od PPR, ludowców 
i socjalistów oraz chadeków z SP24. Konkluzją zasad, na których opie
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rano działalność, była wizja „budowania nowej Polski”. Za siłę spraw
czą i kierowniczą uznawano w tym kontekście KRN i PKWN25.

kolejnych powinni to być albo robotnicy, albo rzemieślnicy. Rzecznikiem rzemiosła 
była grupa komunistyczna w SP pod przewodnictwem F. Widy-Wirskiego. Zdaniem 
Andrusiewicza wskazanie rzemieślników jako podstawowego odnośnika kadrowego 
oraz propagowanie spółdzielczości jako formy aktywności zbliżało SP do podobne
go ujęcia prezentowanego przez SD. Co więcej, Wirski dążył do wyjałowienia SP ze 
wszystkich treści chadeckich i nawiązania jedynie do tradycji Narodowej Partii Ro
botniczej (NPR). Dalszą konsekwencją miało stać się umocnienie pozycji politycznej 
SP w kraju jako reprezentanta drobnomieszczaństwa - PPR i PPS reprezentowałyby 
w tym układzie robotników i inteligencję, a SL chłopów. Rezultatem owej dyskusji 
była zmiana ilościowej struktury członkostwa - do 1948 r. w SP dominowali robot
nicy (ok. 52%), natomiast później ich miejsce zajęli, dotychczas drudzy pod wzglę
dem liczebności, rzemieślnicy. Zatem w 1950 r., w momencie wchłonięcia resztek 
SP przez SD, Stronnictwo Pracy było partią w zdecydowanej większości rzemieślni
czą. Por. A. Andrusiewicz, Stronnictwo Pracy 1937-1950. Ze studiów nad dziejami 
najnowszymi chadecji w Polsce, Warszawa 1988, s. 374-377, 384-385. O Stronnictwie 
Pracy patrz także: J. M. Majchrowski, Geneza politycznych ugrupowań...; J. Ste
fanowicz, Chrześcijańska Demokracja. Inspiracja, doktryna, polityka, Warszawa 
1991, Biblioteka „Integracji”; K. Turowski, Historia ruchu chrześcijańsko-demo- 
kratycznego w Polsce, t. 1 -2, Warszawa 1989; W. Bujak, Historia Stronnictwa Pracy 
1937-1946-1950, Warszawa 1988.

25 Deklaracja Stronnictwa Demokratycznego, [w:] Stronnictwo Demokratyczne 
w Polsce Ludowej, cz. 1, s. 21-23.

26 Por. J. Wrona, Ustanowienie systemu komunistycznego..., s. 50-52.

Odwołania do instytucji nowego państwa oraz wartości i celów to 
państwo promujących nie oznaczały automatycznego i pozbawione
go zastrzeżeń uznania marksizmu-leninizmu za podstawę działania. 
Antykomunistyczne nastawienie społeczeństwa26 czy, w najlepszym 
razie, jego istotna ostrożność nie pozwalały aktywowi pepeerowskie- 
mu w łonie SD na otwarte głoszenie zasad konstytuujących działania 
ich macierzystej partii. Dlatego też można się zgodzić z jednym z za
łożeń tekstu Piotra Winczorka opublikowanego w latach 70., że okres 
1944-1946 był dla SD kroczeniem drogą wypracowywania założeń 
tzw. demokracji społecznej, zastępującej wartości demoliberalne, co 
przejawiało się m.in. w obecności w dyskursie wewnętrznym pro
blemu „za” czy „przeciw” współbudowaniu nowego ustroju. Genezą 
tego zjawiska, abstrahując od taktyki władzy komunistycznej, zmie
rzającej poprzez hasła reform społecznych i zachowania procedur 
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demokratycznych do legitymizowania nowego porządku, było po
szukiwanie przez SD określonej, stabilnej bazy społecznej, za którą 
uznano inteligencję i rzemiosło. Stanowisko i autoidentyfikacja tych 
grup były znacząco różne od tych charakteryzujących reprezentan
tów sfer robotniczych i chłopskich. Wedle trafnej diagnozy P. Win- 
czorka:

tradycja ideowa i nawyki myślowe sporej części inteligencji i drob
nomieszczaństwa nie pozwalały (...) akceptować tezy o klasowym 
charakterze każdego ustroju politycznego i każdego typu demokra
cji. (...) Stanowisko SD dalekie było od określenia klasowego cha
rakteru postulowanej demokracji (...). W dokumentach partyjnych, 
wystąpieniach działaczy i publicystyce pracy Stronnictwa z pierw
szych lat powojennych nie znajdujemy takich określeń jak „przo
dująca rola klasy robotniczej”, „dyktatura proletariatu” (...). Oba te 
pojęcia były obce, a czasami wręcz nieznane językowi sporej części 
postępowej inteligencji. W obrazie demokracji polskiej, zarysowa
nym w tezach ideowych Stronnictwa, niektóre elementy ukształto
wane były w duchu teorii demokracji integralnej27.

27 P. Winczorek, Myśl polityczna Stronnictwa Demokratycznego w latach 
1944-1974, „Studia Nauk Politycznych” 1976, nr 1, s. 54-56.

Czymże zatem była owa integralna demokracja? Jej zarys pojawił 
się już w poruszanych założeniach Deklaracji SD, by przybrać osta
teczny kształt w grudniu 1945 r., kiedy to w Warszawie sformułowa
no Tezy programowe Stronnictwa Demokratycznego, ogłoszone z po
czątkiem roku następnego. W rozdziale II scharakteryzowano zasady 
konstytutywne dla „społecznej demokracji”. Po pierwsze miała ona 
charakter ekskluzywny, gdyż objąć winna „ludność pracującą, a nie 
pasożytujące na jej ciele jednostki”. Po wtóre w istocie swojej po
stulowała: podział ziemi pomiędzy chłopów, uspołecznienie fabryk, 
kopalń, hut, banków, komunikacji oraz większych przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych, rozwój ustawodawstwa społeczne
go, powszechne: oświatę, służbę zdrowia i „wychowanie fizyczne”, 
„uczynnienie pierwiastków twórczych, tkwiących w najszerszych 
masach, przez demokratyzację i upowszechnienie kultury i sztuki”, 
respekt dla wolności obywatelskich: sumienia, druku i słowa, zrze
szeń, związków zawodowych, koalicji oraz bezpieczeństwo osobiste, 
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niezawisłość sądownictwa i pokojowe rozwiązywanie konfliktów 
międzynarodowych28.

28 AAN, SD, sygn. 2/1878, k. 35.
29 Tamże, k. 44.
30 W cytowanym dokumencie jest mowa o udziale SD w „rządzie”, co sugeruje 

funkcjonowanie Rządu Tymczasowego, tj. rok 1945. Por. Archiwum 1PN w Krako
wie (dalej: A1PN Kraków), sygn. 0397/351, k. 16-17.

Powyższe postulaty, ale i te zawarte w Deklaracji SD, w porówna
niu z tezami głoszonymi przez Kluby i SD przed wojną oraz w trakcie 
okupacji nie są niczym nowym ani zaskakującym i można je uznać za 
program radykalnych zmian społeczno-politycznych. Jednak istota 
polityki SD w tamtym czasie tkwiła w realnej polityce i skorelowaniu 
działań z celami partii komunistycznej. Bo za co, jak nie za tendencje 
autorytarne i jednolitofrontowe, można uznać zapis Tez programo
wych o wystarczającym, sześciopartyjnym systemie (PPR, PPS, SL, 
PSL, SD, SP) i określenie przeciwstawiania się przez SD „wszelkim 
próbom tworzenia nowych partii politycznych” i ocenie takowych 
jako „dążenie do rozbicia jedności politycznej w demokratycznej 
Polsce”. W innym miejscu widnieje zapis dotyczący dbałości o „czy
stość moralną szeregów”, co ma być podstawowym obowiązkiem 
Stronnictwa. 1 nic to, że dbałość owa wynikać miała ze „spustoszeń 
moralnych i deprawacji” okupacyjnej29. Mając na względzie niadato- 
wany dokument programowy - zapewne z początku 1945 r. - i za
warte w nim zapisy o wolności przekonań, z wyłączeniem „faszystów 
i kierunków faszyzujących”, oraz passus o „lojalnej współpracy ze 
wszystkimi partiami politycznymi stojącymi na gruncie demokracji”, 
możemy bez większej wątpliwości orzec, że za ugrupowania faszy
stowskie uznawano nie tylko pogrobowców NSDAP (np. Werwolf), 
ale też rodzime ugrupowania piłsudczykowskie czy endeckie30.

SD na przełomie 1944 i 1945 r. kształtowało mozolnie swoje 
struktury terenowe. Wraz z odrzucaniem wojsk niemieckich na za
chód i kształtowaniem administracji podległej PKWN, a potem Rzą
dowi Tymczasowemu, do nowych województw - zazwyczaj w asyście 
przedstawicieli administracji centralnej i innych partii „lubelskich” - 
przybywali przedstawiciele Zarządu Głównego SD z zadaniem orga
nizowania instancji terenowych. Pomimo pewnego bałaganu zwią
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zanego z aktywnością nawet kilku pełnomocników jednocześnie na 
tym samym terenie - wedle L. Chajna wynikało to z nieskoordyno
wanego wyznaczania przez poszczególnych członków ZG SD dele
gatów terenowych31 - liczebność partii stopniowo się zwiększała, 
by w niektórych rejonach osiągnąć znaczne rozmiary, np. w okręgu 
śląsko-dąbrowskim - ponad 13,5 tys. członków32. Tendencja wzrostu 
siły liczebnej SD do 1948 r. była stała i odznaczała się godną uznania 
dynamiką. We wskazanym czasie, wedle partyjnych materiałów, SD 
miało liczyć 142 tys. członków33.

31 Por. L. C h a j n, Kiedy Lublin..., s. 96.
32 Wedle tych danych, dotyczących 1945 r., a opublikowanych w 1966 r. przez 

L. Chajna, okręg krakowski liczył 3750 członków (grudzień), natomiast pomorski - 
ponad 5 tys. (sierpień). L. Chajn, Stronnictwo Demokratyczne w latach 1944-1949, 
[w:] Z dziejów Polski Ludowej. Zbiór artykułów, red. W. Góra, J. Gołębiowski, 
Warszawa 1966, s. 298-299.

Prasa związana z SD donosiła o organizowaniu przez już ukształtowane miej
scowe zarządy nowych kół terenowych. 1 tak np. pismo „Nowa Epoka” w lipcu
1945 r. zawiadamiało, że „Zarząd Okręgowy Województwa Warszawskiego organi
zuje nowe koła terenowe. W dniu 8 lipca 1945 r. odbyło się organizacyjne zebranie 
Stronnictwa w Działdowie. Sala niewielkiego, a bardzo efektownie pobudowanego 
kina była pełna. Społeczeństwo miejscowe powitało Koło Stronnictwa serdecznie 
i pozytywnie, masowo przystępując do współpracy. Również życzliwie przyjęły ten 
fakt jako dokonany miejscowe władze i organizacje partyjne. Na zebraniu dyskuto
wano na temat koordynacji wszystkich sił w pracy społeczno-politycznej nie tylko 
na terenie Stronnictwa, ale również na terenie międzypartyjnym celem ugrunto
wania rozpoczętych prac w imię zasad jedności narodowej (...)”. Z życia Stronnictwa 
Demokratycznego w Warszawie, „Nowa Epoka” 1945, nr 8/9, s. 12.

33 P. W i n c z o r e k, Miejsce i rola SD w strukturze politycznej PRL (zagadnienia 
wybrane), Warszawa 1975, s. 97, Wydawnictwo Problemowe Ogólno-Polityczne, t. 1.

Zasadnicze znaczenie zarówno dla składu osobowego, jak i ob
licza społeczno-politycznego SD kształtowanego w drugiej połowie
1944 r. miał proces włączania organizacji demokratycznych działają
cych w podziemiu. W początkach miesiąca października do Zarządu 
Głównego w Lublinie dotarli łącznicy z Komendy Głównej Polskiej 
Armii Ludowej oraz Zarządu Głównego PSD. Po rozmowach prze
prowadzonych z W. Rzymowskim reprezentanci tych dwóch orga
nizacji wyrazili gotowość akcesu do „lubelskiego” SD. W połowie 
miesiąca w Lublinie zjawił się kpt. Andrzej Klimowicz, reprezentują
cy Powstańcze Porozumienie Demokratyczne oraz Prezydium SPD. 
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Dnia 15 października wystosował on pismo do KRN i PKWN, w któ
rym, definiując SPD jako kontynuatora tradycji Klubów Demokra
tycznych i przedwojennego SD, podporządkowywał reprezentowane 
przez siebie ośrodki organom nowej władzy. Następnie Klimowicz 
objął funkcję szefa Wydziału Młodzieżowego w ZG SD. W łonie 
Stronnictwa znaleźli się także działacze powołanego w 1943 r. Kor
pusu Bezpieczeństwa, reprezentowani w ZG przez płk. Andrzeja Pe- 
trykowskiego34.

34 J. Wrona, Zależni czy suwerenni?..., s. 40. Komenda Główna Korpusu Bez
pieczeństwa, gromadzącego ok. 50 stowarzyszeń społeczno-kombatanckich, 
m.in. Związek Oficerów Rezerwy czy Związek Powstańców Śląskich, w sierpniu 
1944 r. najpierw podporządkowała się Naczelnemu Dowódcy WP, gen. M. Roli-Ży- 
mierskiemu, a potem weszła w skład przewodzonego przez R. Millera Centralnego 
Komitetu Ludowego. Miller po rozmowach z Aleksandrem Kowalskim z PPR do
prowadził w dniu 21 sierpnia 1944 r. na plenarnym posiedzeniu Komitetu w War
szawie do uznania PKWN za rząd tymczasowy. Por. tamże-, H. W o s i ń s k i, dz. cyt., 
s. 122-123.

35 Według cytowanego dokumentu, opartego o ustalenia aparatu bezpieczeń
stwa, przedstawiciele ZD wyrazili chęć ujawnienia się w ramach dekretu o amnestii
1 finalnie wolę akcesu do SD. Problem w tym, że wspomniany akt prawny został 
wydany przez Radę Ministrów i zatwierdzony przez KRN 2 sierpnia 1945 r. Możli
we zatem, że owe rozmowy miały miejsce na początku sierpnia. Por. Dekret z dnia
2 sierpnia 194S r. o amnestii, Dziennik Ustaw 1945, nr 28 poz. 172; A1PN Kraków, 
sygn. 0397/351, Stronnictwo Demokratyczne, k. 3.

Zdecydowanie trudniej przedstawiała się sprawa z uznającym 
zwierzchność rządu londyńskiego oraz Delegatury Zjednoczeniem 
Demokratycznym, któremu w 1945 r. przewodzili Włodzimierz Le
chowicz i Zygmunt Kapitaniak. W lipcu tego roku do Zarządu Głów
nego SD w Warszawie zgłosili się przedstawiciele ZD, wyrażając chęć 
wstąpienia w szeregi Stronnictwa35. W czasie rozmów delegacja ZD 
scharakteryzowała główne założenia programowe: ZD uczestniczy
ło w pracach RJN i innych struktur PPP, „aby je zdemokratyzować”, 
a wobec powstania warszawskiego wyrażało negatywny stosunek. 
Zjednoczenie czasowo nie popierało KRN i PKWN, sądząc, że w obli
czu agresywności ZSRR wspomagać one będą wprowadzanie systemu 
totalitarnego w Polsce. Po złagodzeniu stanowiska ZD nadal jednak 
nie widziało miejsca na scenie politycznej dla PPR. Celem postulo
wanego akcesu do SD miało zaś być ułatwienie członkom AK przy
łączenia się do „obozu demokratycznego”. Delegaci ZD uzależnili 
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akces od przyjęcia organizacji in corpore, od uzyskania miejsc w ZG 
oraz pewnej samodzielności w okresie przejściowym. Władze SD 
postawiły w rozmowach, które wedle relacji miały toczyć się opor
nie, warunek uznania koalicji Bloku Demokratycznego, krytyczne
go ustosunkowania się Zjednoczenia do przeszłości oraz rezygnacji 
z postulatu pozyskania miejsc we władzach SD. Ostatecznie w dniach 
18-19 września, tj. dwa dni przed upływem warunków amnestii, ZD 
przestało istnieć w dotychczasowej formule, polecając przy tym swo
im członkom wstępowanie do takich organizacji, które w działaniu 
respektowałyby zasady suwerennej i demokratycznej Polski. Jedno
cześnie dotychczasowi członkowie ZD, znajdujący się w nowej or
ganizacji w dość pokaźnej liczbie, mieli wygłaszać opinie, że wobec 
ewolucyjnych przemian w Polsce działalność Bloku Demokratyczne
go i przewodzącej mu „rewolucyjnej partii PPR” jest niepotrzebna36.

36 A1PN Kraków, sygn. 0397/351, Stronnictwo Demokratyczne, k. 3.
37 Działacze Komitetu nie byli jednomyślni co do wstąpienia do „lubelskiego” 

SD. W odróżnieniu od ścisłego kierownictwa część członków widziała możliwość 
współpracy z Centralnym Związkiem Młodej Wsi „Siew”, grupami syndykalistów, a fi
nalnie chciała doprowadzić do zjednoczenia SD i SP na zasadach demokratycznych. 
Por. A1PN Kraków, sygn. 0397/351, Stronnictwo Demokratyczne na emigracji, k. 15.

38 L. C h aj n, Stronnictwo Demokratyczne..., s. 298.

W lecie 1945 r., już po powstaniu TRJN, także ogniwa ruchu 
demokratycznego za granicą zgłaszały akces do SD. Proces ten ob
jął Komitet Zagraniczny Polskiego Stronnictwa Demokratycznego 
w Londynie37 na czele z prof. Olgierdem Górką i Krzysztofem Radzi
wiłłem, SD - okręg Francja z prof. Jerzym Langrodem i Józefem Zie
lińskim oraz koło SD im. J. Lelewela w Belgii z Tadeuszem Sarneckim 
na czele38.

Proces powiększania stanu liczebnego i jakościowego SD dopro
wadził do ukształtowania partii politycznej liczącej w drugiej połowie 
1945 r. ok. 35-40. tys. działaczy. Na jej czele stała stutrzydziestosze- 
ścioosobowa Rada Naczelna oraz Centralny Komitet z W. Rzymow
skim jako przewodniczącym i L. Chajnem pełniącym funkcję sekreta
rza generalnego. Poza Warszawą działała podówczas określana jako 
słaba organizacja terenowa złożona z Komitetów Wojewódzkich, Po
wiatowych, Miejskich oraz Kół, wykorzystująca w swej działalności 
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treści zamieszczane w „Kurierze Codziennym”, „Młodej Demokracji” 
i „Epoce”39.

39 A1PN Kraków, sygn. 0397/351, Stronnictwo Demokratyczne, k. 4.
40 Tamże, k. 3.
41 A1PN Kraków, sygn. 0397/351, Historia Stronnictwa Demokratycznego, k. 46.
42 Przyczynkiem do takiego założenia są odręczne zapisy na dokumencie: 

„CK SD” oraz „Źródło K... [nieczytelne]”.

W ciekawy sposób stan ówczesnej organizacji i kondycji Stron
nictwa określają wyjątki z analizy ówczesnych organów bezpieczeń
stwa. W charakterystyce czytamy m.in.:

Kierownictwo SD na ogół energicznie przeciwstawiało się wszel
kim tendencjom w łonie stronnictwa, zmierzającym do przeciw
stawiania inteligencji podstawowym masom narodu - robotnikom 
i chłopom. Bazę społeczną stronnictwa stanowi inteligencja, rze
miosło, kupiectwo, drobny przemysł. Jako element na ogół drob- 
nomieszczański nie ma on stałej, wyklarowanej ideologii, ulega 
ciągłym wahaniom, i popiera zazwyczaj ten odłam społeczny, który 
jest silniejszy40.

1 w innym dokumencie o podobnym charakterze:
Stronnictwo Demokratyczne powstało (...) i rozrasta się wskutek 
wlewania się do SD bardzo różnych ugrupowań politycznych. Ogół 
członków przedstawia często element niepewny, często nawet 
wręcz dywersyjny, a liczebność w stosunku do innych stronnictw 
nieznaczna wskutek tego, że SD rekrutuje się spośród inteligencji, 
która w Polsce od dawien dawna przedstawia element najbardziej 
reakcyjny41.

Za istotne dopełnienie powyższych wywodów można uznać tezy 
konfidencjonalnego raportu z lipca 1951 r., którego autor, najpew
niej usytuowany w Centralnym Komitecie SD42 i nieutożsamiający 
się z interesami Stronnictwa, sformułował uwagi, które w zasadni
czy sposób pozwalają zrozumieć politykę PPR/PZPR zmierzającą do 
ograniczenia wpływów SD w latach 40., a szczególnie na początku 
następnej dekady. W dokumencie widoczne jest rozróżnienie kadr 
SD na dwie grupy, tj. „założycieli”, którzy ukształtowali swe politycz
ne myślenie w atmosferze antyautorytamej, antykomunistycznej rze
czywistości drugiej połowy lat 30., teraz za sprawą wieku i wydarzeń 
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wojennych będących w mniejszości, oraz systematycznie od 1944 r. 
napływający, cechujący się różnym pochodzeniem politycznym, 
nowy aktyw. Pionierzy ruchu, podejrzewani o zaangażowanie w dzia
łalność masonerii, przyczyniać się mieli do tworzenia „grubej różnicy 
klasowej w stosunku do przodującego ruchu robotniczo-chłopskie
go”. Dlatego też pomimo pewnych zastrzeżeń w pozytywnym świe
tle przedstawiano nowych aktywistów Stronnictwa. Określono ich 
jako „częściowo (...) przed wojną bezpartyjnych, w większości zaś (...) 
pochodzących z różnego, przedwojennego demobilu społeczno-poli
tycznego”, jednak pomimo „błędów w działaniu” charakteryzujących 
się lojalnością wobec nowej rzeczywistości. Niemniej, ze względu na 
reprezentowanie nadal pewnej tradycji ruchu politycznego inteli
gencji, szczególnie urzędniczej, „nawykłej do biurokratycznego stylu 
pracy i brnącej w bezpłodnym filozofowaniu dialektycznym w sty
lu utopijnym”, SD podsumowane zostało jako w istocie swojej in
teligencka organizacja kadrowa, która stwarza pozory postępowości 
(oczywiście w kategoriach marksistowskich) i nie posiada szerszych 
wpływów wśród drobnomieszczaństwa43. Wobec takiej oceny zrozu
miałe stają się niektóre przesłanki, którymi kierowali się komuniści, 
którzy najpierw w latach 1944-1947 zdołali zdominować polską sce
nę polityczną, a po 1948 r. poczęli traktować istniejące, koncesjo
nowane nierobotnicze i niemarksistowskie organizacje, jeśli w ogóle 
miały się ostać, jako elementy transmisji swej woli do różnych krę
gów społeczeństwa44. Zaangażowanie SD w wydarzenia istotne dla 
kształtowania systemu partyjnego i politycznego, jak tzw. referen

43 A1PN Kraków, sygn. 0397/351, Ogólna ocena działalności i wpływów Stronnic
twa Demokratycznego, k. 59-60.

44 Wiązało się to z zaistnieniem tendencji monopartyjnych w tzw. okresie sta
linowskim, przejawiających się w ograniczaniu samodzielności koncesjonowanych 
ugrupowań. Za teoretyczne uzasadnienie takiej wizji ewolucji stosunków politycz
nych w ówczesnej Polsce posłużyła interpretacja marksistowskiej filozofii dziejów 
dokonana oficjalnie przez Hilarego Minca w jednym z artykułów prasowych opu
blikowanych w 1949 r. Wedle jego tez stronnictwa określane jako sojusznicze nie 
były w pełni partiami politycznymi, a jedynie tymczasowymi pasami transmisyjnymi 
woli partii do mas. Co więcej, logika dziejowa związana z nieuniknionymi prawami 
historii, oddziałującymi na kolejne etapy budowy socjalizmu, doprowadzić miała do 
likwidacji owych stronnictw. Por. J. W r o n a, Stronnictwo Demokratyczne w systemie 
politycznym..., s. 81.
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dum ludowe czy wybory do Sejmu Ustawodawczego, potwierdzały 
trwanie procesu wymuszonej, zmniejszającej autonomię i zawężają
cej pole działania ewolucji Stronnictwa w kierunku bytu kształtowa
nego przez obiektywne warunki systemu komunistycznego, na które 
wpływ działaczy ugrupowania był znikomy.

Nie znaczy to, że aktywiści SD nie próbowali wywrzeć wpływu 
na kształtowanie ówczesnej politycznej rzeczywistości. Szczególnie 
mowa tutaj o tych, którzy wykazywali wierność liberalno-demo
kratycznym zasadom SD sprzed wojny. Ich postawa, cechująca się 
szacunkiem wobec legalizmu, praworządności, zasad liberalnej go
spodarki oraz praw obywatelskich, stała w jaskrawej sprzeczności 
z wizją lewicowych radykałów45, zmierzających do fundamentalnej 
redefinicji roli i zadań ugrupowania w nowym układzie. Rzeczni
cy tendencji liberalnych w ogólności akceptowali ewolucję progra
mową ujawnioną w Tezach, a określaną jako koncepcja demokracji 
społecznej46, odrzucali jednakże podporządkowanie się zjawiskom 
marksistowskiej uniformizacji życia społeczno-politycznego. Przeja
wiało się to w jednoznacznych postawach i ocenach politycznych. 
Na 11 Kongresie SD w lipcu 1946 r. posłowie Stronnictwa do KRN, 
tj. Antoni Kłosek i Edmund Odorkiewicz47, oraz grupa działaczy te

45 Do tej grupy należała m.in. Eugenia Krasowska, aktywna we władzach na
czelnych SD aż do lat 70. Jednoznacznie stała ona na stanowisku marksistowskim. 
Mówi o tym m.in. zapis protokolarny z zebrania Komitetu Politycznego SD z dnia 
7 września 1948 r., na którym dyskutowano nad zagadnieniem socjalizmu i ewo
lucji ustrojowej. Wedle owego zapisu: „Min. Krasowska stwierdza, że wchodzimy 
w okres zaostrzonej walki klasowej. Reakcja będzie pchała do niej nawet elementy 
peryferyjne, którym socjalizacja przyniesie korzyść. Naszym zadaniem elementy te 
w walce zneutralizować”. 1 dalej w innym miejscu: „Min. Krasowska zwraca uwagę 
na to, że w Stronnictwie mamy aktyw kierujący partią i peryferyjną masę członkow
ską. Ta ostatnia ma światopoglądową postawę mieszczańską, hamującą dojście jej 
do socjalizmu i internacjonalizmu. Tę postawę musimy zwalczać. Jeśli chodzi o wy
chowanie, to do socjalizmu możemy dojść tylko przez wychowanie materialistyczne. 
Mówczyni uważa, że aktyw nasz należy przeszkolić w poznaniu ideologii marksi
stowskiej. Omawia dalej właściwe rozumienie terminu «postawa klasowa»”. AAN, 
SD, sygn. 2/151, k. 16, 20.

46 P. W i n c z o r e k, Myśl polityczna Stronnictwa Demokratycznego..., s. 54.
47 E. Odorkiewicz, były żołnierz AK, szefował Wojewódzkiemu Komitetowi SD 

w Katowicach. Ze względu na swoją wojenną przeszłość bronił AK-owskiej tradycji, 
a towarzyszy dawnych walk starał się wciągać do działań społecznych. Przed elekcją 
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renowych z Jerzym Langrodem i Adamem Krzyżanowskim na cze
le poddali krytyce społeczno-polityczne działania PPR. W tym sa
mym roku za poparcie stanowiska członków PSL w Komisji Morskiej 
i Handlu Zagranicznego KRN poseł Dobromir Osiński został pozba
wiony mandatu, a członkini CK SD Emilia Hiżowa, po ostrym sporze 
z L. Chajnem dotyczącym zanikania autonomii programowej i orga
nizacyjnej, zrezygnowała z partyjnego kierownictwa48.

parlamentarną 1947 r. był pomysłodawcą zgłoszenia autonomicznej wobec Bloku 
Demokratycznego listy wyborczej SD, czym miał narazić się sekretarzowi gene
ralnemu L. Chajnowi. Por. W. Żebrowski, Stronnictwo Demokratyczne w latach 
1937-1995, Warszawa 1997, s. 13.

48 J. Wrona, Przejawy kontestacji i próby działań opozycyjnych..., s. 301; tenże, 
Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym..., s. 76.

49 L. Chajn, Kiedy Lublin..., s. 98-100.

W swoich wspomnieniach L. Chajn odniósł się do sporu z prof. 
A. Krzyżanowskim, dając tym samym obraz zaistniałych w SD różnic. 
Krzyżanowski, gospodarczy liberał i zwolennik demokracji, krytyko
wał zjawisko szybkiej industrializacji, które w jego ocenie skutko
wało zwiększeniem obciążeń podatkowych, negował tendencje do 
podwyższania cen i obciążeń fiskalnych, a także domagał się wspar
cia kredytowego dla prywatnego handlu hurtowego. Był też zwolen
nikiem pluralizmu światopoglądowego, o czym świadczyło złożenie 
przez niego podpisu pod listem postulującym wznowienie wydawa
nia „Rycerza Niepokalanej”. Sprzeciwiał się forsowanym przez Chaj- 
na pracom nad jak najszybszą unifikacją prawa. Chajn zachowania 
prof. Krzyżanowskiego oceniał jako szkodliwe, sprzyjające „powsta
waniu w szeregach Stronnictwa tendencji oportunistycznych, na
strojów ideowej chwiejności, a nawet opozycji wobec bieżącej polity
ki władzy ludowej”49.

Powyższe kontrowersje nie doprowadziły jednakże ani do zwy
cięstwa tendencji liberalnych, ani do wypracowania przez SD istot
nego zakresu autonomii, który przekładałby się na wyraźny wpływ na 
działania władz. Przeciwnie, ze względu na jednoznaczne, pacyfiku
jące nastroje działania L. Chajna i innych działaczy o tzw. podwójnej 
legitymacji doszło do obrania kursu na podporządkowanie się woli 
partii komunistycznej. Nie mogło być inaczej, skoro jeszcze w lutym
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1945 r. przygotowano projekt Deklaracji ideowej SD, w której nie dość, 
że mottem uczyniono słowa B. Bieruta50, to w zasadniczych zapisach 
uznano na podstawę ustroju „demokrację typu ludowego” i powo
ływano się na obcą przecież tradycji SD frazeologię marksistowską 
i rewolucyjną, np.: „Stronnictwo Demokratyczne, wychodząc z za
łożenia, że podstawą wszelkich ruchów społecznych jest walka klas, 
stawia - jako jedno z naczelnych zadań demokracji - tępienie faszy- 
zmów i wszelkich jego agentur, oraz usuwanie z naszego życia prze
żytków szlachetczyzny i feudalizmu. Dlatego też z praw politycznych 
mogą korzystać tylko obywatele o przekonaniach i dążeniach demo
kratycznych. Przeciwnicy i wrogowie demokracji muszą być tych 
praw pozbawieni”51. Biorąc pod uwagę także uznanie narodu za su- 
werena, który wykonuje swą władzę poprzez system rad narodowych 
z KRN na czele, nie można mieć wątpliwości, że jeszcze grubo przez 
sławetnym Małym Kongresem52, obradującym w dniach 10-11 paź
dziernika 1948 r., frakcja kryptokomunistyczna z L. Chajnem na czele 
w istocie nadała SD charakter ugrupowania okołomarksistowskiego. 
Późniejsze działania - jak np. opowiedzenie się w czasie referendum
1946 r. po stronie stanowiska Bloku Demokratycznego, czyli za gło
sowaniem „3 x Tak”53, wsparcie polityki rządu, wbrew deklarowane

so „Nie ma demokracji bez walki o sprawiedliwość społeczną i nie ma rzeczywi
stej niepodległości bez walki o demokrację”.

51 A1PN Kraków, sygn. 0397/351, Deklaracja ideowa Stronnictwa Demokratycz
nego [luty 1945], k. 48.

52 Wówczas 73 reprezentantów tworzących Radę Naczelną SD opowiedziało 
się de facto za materializmem historycznym, uznając, że ówczesna demokracja lu
dowa przeradza się ze względu na zakodowane cechy w wyższą formę organizacji 
społecznej, tj. socjalizm. Określono to jako zjawisko obiektywne i dlatego też au- 
toidentyfikowano swoją, czyli SD-owską postawę jako towarzyszącą „masom pra
cującym w (...) marszu ku socjalizmowi”. Rodziło to odpowiednie konsekwencje, 
np. odrzucenie poglądu o równorzędności gospodarki trzysektorowej na rzecz bez
względnego prymatu „gospodarki uspołecznionej” nad prywatną (ta ostatnia miała 
jedynie wspomagać przejście do wyższej formy społecznej, a więc z czasem zanik
nąć) oraz połączone z klasową indoktrynacją programowe zawężenie działania do 
sfer tzw. inteligencji pracującej. Por. Rezolucja Rady Naczelnej SD uchwalona na po
siedzeniu w dniu 11.10.1948 r. w Warszawie, [w:] Stronnictwo Demokratyczne w Polsce 
Ludowej, cz. 1, s. 272-279.

53 W kwietniu 1946 r. szef białostockiego SD Witold Wenclik zgłosił, zaapro
bowaną w efekcie, poprawkę do drugiego pytania referendum, dotyczącego spraw 
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mu uznaniu i obronie prywatnej inicjatywy kupców i rzemieślników, 
w czasie tzw. bitwy o handel54 czy udział w koalicji rządowej w cza
sie wyborów55 styczniowych w 1947 r. - uznać należy za stopniowe 
etapy urabiania mas członkowskich oraz przystosowywania struktur 
i form działania do realizacji idei dyktatury proletariatu. Niewiele 
zatem po wielu latach odbiegał od prawdy redaktor jednego z dzia
łów w SD-owskim „Kurierze Polskim” Henryk Kawka, kiedy określił 
Stronnictwo jako przybudówkę partii komunistycznej56.

gospodarczych. Brzmiała ona: „z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy 
prywatnej”. Por. W. Żebrowski, Stronnictwo Demokratyczne w warunkach demo
kratyzacji ustroju politycznego, Olsztyn 2003, s. 37.

54 W maju 1947 r. Komitet Polityczny Centralnego Komitetu Stronnictwa De
mokratycznego (CK SD) uchwalił rezolucję, w której popierał represyjne działania 
rządu odnośnie zwalczania tzw. spekulacji i podwyżek cen, aprobując także wery
fikację świadectw przemysłowo-handlowych. Por. Stronnictwo Demokratyczne w la
tach 1937-1971, Warszawa 1972, s. 36.

55 W dokumencie zatytułowanym Stronnictwo Demokratyczne w obliczu wybo
rów. Dlaczego idziemy w Bloku jest mowa o udziale w koalicji wyborczej jako natural
nej konsekwencji zapoczątkowanego jeszcze przed wojną procesu tworzenia „razem 
z ruchem robotniczym i chłopskim (...) obozu demokracji polskiej”, którego głów
nym zadaniem winna być konsolidacja programowa zmierzająca do „utrwalenia nie
podległości, ugruntowania granic zachodnich i zapewnienia dobrobytu narodowi”. 
Bardzo uwidacznia się krytyczny, jednolitofrontowy stosunek do Polskiego Stron
nictwa Ludowego (PSL), krytykowanego za nieobecność w Bloku oraz „politykę ja
łowej negacji”. Za przejawy tejże, prowadzącej do „kompletnego rozkładu”, uznano 
związki z tzw. reakcyjnym podziemiem. Udział PSL w TRJN skwitowano słowami 
„zamaskowana dywersja”. Por. A1PN Kraków, sygn. 0397/351, k. 55-56.

56 „SD było filią PZPR w środowisku, które nie nadawało się do partii, lub była 
ona dla nich zbyt radykalna, ale przecież służyli na dwóch łapach komunistom. Mó
wiąc po dzisiejszemu, byli kolaborantami kolaborantów”. Cyt. za: A. M a c h c e w i c z, 
Kazimierz Moczarski. Biografia, Kraków 2009, s. 277, Biografie Bohaterów.

3.2 Związek Młodzieży Demokratycznej 1945-1948: 
inauguracja - pacyfikacja - unifikacja

Anonsowane wcześniej tworzenie struktur ZMD w końcowym okre
sie wojny stanowiło proces naturalnego przystosowywania do wa
runków pokojowych form działań politycznych młodzieży powiąza
nej ideowo i organizacyjnie z ugrupowaniami odwołującymi się do 
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tradycji SD i Klubów Demokratycznych (SPD, ZD, RMD). Działal
ność w pierwszych miesiącach 1945 r. była prowadzona w ścisłym 
powiązaniu z funkcjonującymi już wówczas ogniwami Stronnic
twa Demokratycznego. Świadczą o tym nazwy przyjmowane przez 
struktury młododemokratyczne, jak Koło czy Sekcja Młodych SD, 
oraz dokumenty organizacyjne57 SD, w których mowa o powołaniu 
ZMD. Zasadnicze znaczenie ma tutaj decyzja Zarządu Głównego SD 
z 1 czerwca 1945 r. powołująca ZMD jako „organizację młodzieżo
wą opartą na ideologii Stronnictwa Demokratycznego”58. Należy ją 
uznać za porządkującą pewien stan rzeczy, skoro zarówno w Warsza
wie, Krakowie, jak i innych ośrodkach, np. w Gorlicach i Łodzi59, mie
liśmy do czynienia z młodymi działaczami będącymi pod wpływem 
SD, którzy przedwojennym wzorem budowali swoje struktury.

57 W Statucie Stronnictwa Demokratycznego ogłoszonym drukiem w lutym 
1945 r. w j 1, art. 5 dla celów wychowawczo-politycznych przewidziano organiza
cję Klubów Demokratycznych oraz Związków Młodzieży Demokratycznej. Zadanie 
to, zgodnie z zapisami Statutu, spadło na ZG SD (J 7, art. 12, pkt 14) oraz władze 
szczebla wojewódzkiego (J 11, art. 1, pkt 4). Por. Statut Stronnictwa Demokratyczne
go, [w:] Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 1, s. 26, 31,33.

58 Okólnik ZG SD w sprawie: kandydatów do organizującej się Rady Naczelnej 
Stronnictwa, powołania ZMD oraz danych organizacyjnych z 20 września 1945 r., 
[w:] Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 1, s. 45.

59 J. W i n s c h, ). W i n s c h, Stronnictwo Demokratyczne w województwie rze
szowskim w latach 1944-1975, Warszawa 1981, s. 16, Monografie Działalności Woje
wódzkich Instancji SD, t. 5; J. M i z i a, Przyczynek do dziejów Związku Młodzieży Demo
kratycznej na Dolnym Śląsku, „Pokolenia” 1971, nr 4, s. 55.

" W jednej z pierwszych enuncjacji wspomnieniowych odnoszących się do 
RMD i ZMD L. Guzicki tak charakteryzował główny zamysł RMD: „[Ruch] miał 
pomagać w krystalizowaniu się demokratycznego światopoglądu młodej polskiej 
inteligencji, miał pomagać w ideowym i organizacyjnym zespoleniu różnych nur
tów i organizacji lewicowych i postępowych, chciał zbudować pomost pomiędzy 
młodzieżą AL i AK sztucznie od siebie oddzieloną”. Dalej Guzicki pisał o współpra

W powstającej organizacji już od pierwszych chwil działalności 
rysował się podział na dwa rywalizujące, jak się wkrótce miało oka
zać w dramatycznych okolicznościach, nurty. Pierwszy z nich bazo
wał na tradycji tworzenia szerokiego porozumienia radykalizującej 
się lewicowo młodzieży, czego reprezentantem był konspiracyjny 
Ruch Młodej Demokracji, kierowany przez działaczy warszawskich 
z L. Guzickim60. Drugi natomiast odwoływał się do tradycji przed
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wojennego ZPMD i wartości liberalno-demokratycznych oraz plura
listycznych - stąd na przykład wyrazy solidaryzowania się z niektó
rymi elementami polityki PSL S. Mikołajczyka61. Miał on swoją silną 
reprezentację pośród aktywistów krakowskich, łódzkich i śląskich62.

cy z organizacjami młodzieży harcerskiej, socjalistycznej i ludowej, będącymi pod 
wpływem Delegatury Rządu RP na Kraj, celem propagowania „idei demokratycz
nego frontu młodego pokolenia” oraz przeciwstawiania się „szkodliwym próbom 
izolowania i zwalczania lewicy w ruchu młodzieżowym”. Wspominał także o związ
kach z ZWM i Robotniczą Partią Polskich Socjalistów (RPPS). L. Guzicki, Droga 
do socjalizmu, „Pokolenia” 1964, nr 2/3, s. 102.

61 Por. T. Biedroń, Polityczne aspekty działalności studentów demokratów..., 
s. 86-87; Z. Gnat-Wieteska, Działalność stołecznej organizacji SD wśród młodzie
ży (1945-1950), „ZH-P SD” 1987, nr 4, s. 78-79.

62 Wypowiedzi o charakterystycznym tonie pojawiały się na zebraniach kierow
niczych ZMD. W styczniu 1946 r. w czasie dwudniowych obrad Zarządu Głównego 
organizacji delegaci łódzcy m.in. krytykowali ich zdaniem „niewłaściwy stosunek 
stronnictw politycznych do AK”, „niewłaściwe postępowanie PPR, która uzurpuje 
sobie prawa jedynej partii rządzącej i usiłuje narzucić społeczeństwu swoje zapa
trywania, często niesłusznie”, podkreślali „przyjacielski stosunek” ZMD do ZMW 
„Wici” oraz postulowali przyjęcie następujących wyznaczników ideologicznych: „li
beralizmu, wolności prasy, słowa, zrzeszeń, poszanowania pracy (...), pełnego uzna
nia własności i inicjatywy prywatnej”. Z kolei delegat z Katowic uważał, że chociażby 
ze względu na obronę polskości na ziemiach polskich Kościół katolicki powinien 
być uznany za istotny czynnik społeczny. Podkreślał także konieczność przyjaznych 
relacji z ZMW „Wici”. Por. AAN, Zespół akt Związku Młodzieży Demokratycznej 
(dalej: ZMD), sygn. 451/3, Protokół z posiedzenia Plenum ZG ZMD, 26 i 27 stycznia 
1946, Warszawa, k. 3; sygn. 415/3, Protokół z pierwszego walnego zebrania ZG ZMD, 
26 stycznia 1946 r., Warszawa, k. 6a.

63 G. Słabek, Związek Młodzieży Demokratycznej..., s. 13.
64 Zawiązanie Koła Młodych przy KRN miało miejsce w marcu 1944 r. z inicja

tywy ZWM. Obok komunistów w kole zasiadali przedstawiciele ZMS i RMD (L. Gu
zicki). Koło współpracowało z Wydziałem Młodych PPS - Lewicy, radykalnymi gru- 

Nurt „warszawski” w pierwszych miesiącach istnienia korzystał 
z faktu reaktywacji przy SD działań różnych grup młodzieży powią
zanych wcześniej z SPD, Polską Armią Ludową czy nawet AK, które 
wraz z posiadaną bronią, ale bez identyfikowania się z przekonania
mi rozpowszechnionymi wśród młodych demokratów, zasilały sze
regi tworzącego się ZMD63. Wykorzystując oczywiste związki z kon
cesjonowanym SD oraz wcześniejsze zaangażowanie w prace Koła 
Młodych przy Prezydium KRN64, a co za tym idzie - opierając się na 
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współpracy z ZWM i PPR65, zdołano uzyskać dostęp do nowego, ro
dzimego i rzeczywistego centrum władzy w kraju. Tym samym orga
nizacja stołeczna ZMD stała się ośrodkiem centralnym dla rozwoju 
ruchu po zakończeniu działań wojennych. Już na początku oficjalnej 
aktywności ZMD, tj. w czerwcu 1945 r., nawiązano sformalizowane 
kontakty z innymi koncesjonowanymi organizacjami młodzieżowy
mi: OM TUR, ZMW „Wici”, ZWM oraz ZHP, co znalazło swój wyraz 
we współtworzeniu Stałej Komisji Porozumiewawczej Organizacji 
Młodzieżowych66.

parni związanymi z SD i Batalionami Chłopskimi (BCh), docierało pośrednio także 
do Szarych Szeregów. W lipcu 1944 r. w wyniku współpracy powyższych środowisk 
utworzono jednolitofrontowy Centralny Komitet Młodzieży, który ze względów na 
wybuch insurekcji warszawskiej nie rozwinął szerszej działalności, jednakże współ- 
sygnował powołanie we wrześniu 1944 r. Powstańczego Porozumienia Demokra
tycznego, które stało się płaszczyzną zbliżenia Centralnego Komitetu Ludowego 
(CKL) i KRN. Por. J. Krawulski, Ruch Młodej Demokracji..., s. 61-62.

65 Warszawskie środowisko SD już od 1943 r. miało pozostawać w ścisłym kon
takcie z PPR i RPPS. Por. Z. Kozik, Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem 
1945-1947, Kraków 1975, s. 75-76.

64 Stała Komisja Porozumiewawcza Organizacji Młodzieżowych (SKPOM) po
wstała na początku listopada 1944 r. z inicjatywy ZWM w Lublinie. Podstawowym 
jej dokumentem programowym była tzw. deklaracja o jedności działania, stanowią
ca agendę działań członków Komisji, które polegały na popieraniu polityki władz 
państwowych, reprezentowania wobec nich interesów młodzieży, pogłębianiu wza
jemnej współpracy jako środka do ukształtowania wspólnego frontu młodzieży. 
Por. G. Słabek, Działalność Głównego Komitetu Wykonawczego ZMD 1946-1948, 
„Pokolenia” 1970, nr 2, s. 79; Cz. K o z 1 o w s k i, Z dziejów organizacji młodzieżowych 
w latach 1944-1948, [w:] Z dziejów Polski Ludowej..., s. 327-328.

67 W jego skład weszli działacze organizacji warszawskiej, tj. L. Guzicki, R. Woj
dak oraz L. Rostkowski. Por. D. Winiarska-Twaróg, Kształtowanie sif oblicza 
ideowo-politycznego Związku Młodzieży Demokratycznej, [w:] Ruch młodzieżowy w po
czątkach Polski Ludowej 1944-1947, red. Z. J. H i r s z, Warszawa 1987, s. 211.

68 Tworzyli go Lesław Wysocki, Maria Biskupska, Barbara Roykiewicz i Wanda 
Konarzewska.

O naczelnej pozycji ośrodka warszawskiego ZMD świadczy cho
ciażby fakt organizowania przez Tymczasowy Zarząd Główny67 spe
cjalnego kursu (obozu) instruktorsko-wychowawczego, który odbył 
się w sierpniu 1945 r. w Izabelinie pod Warszawą. Samo spotkanie 
już od lipca było przygotowywane przez specjalnie powołany w tym 
celu Komitet Organizacyjny68. Wzięło w nim udział ok. 30-40 osób 
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z całego kraju, które poza aktualnymi sprawami polityczno-społecz
nymi debatowały nad wypracowaniem platformy ideowo-progra- 
mowej Związku w postaci projektu statutu i deklaracji ideowej. Na 
zakończenie prac przewidziano zorganizowanie I Zjazdu Młodzieży 
Demokratycznej, który odbył się w dniach 30-31 sierpnia 1945 r. 
Oprócz uczestników kursu wzięli w nim udział aktywiści istnieją
cych wówczas komórek terenowych ZMD z Warszawy i wojewódz
twa stołecznego, z Poznania, Łodzi, Krakowa, Gdańska i Torunia69.

69 A. Rajewski, Uwagi na temat genezy..., s. 118.
70 Naczelną instancją ZMD był Walny Zjazd, który wyłaniał Zarząd Główny. 

W terenie działały Zarządy Okręgowe. Podstawową jednostką ugrupowania było 
Koło ZMD - struktura zatem wzorowana była na organizacji SD. Aby wyróżniać 
się pośród innych związków młodzieżowych, wprowadzono strój organizacyjny, 
na który składały się biała koszula, niebieski krawat oraz błękitna opaska z literami 
„ZMD”; w lipcu 1947 r. wprowadzono znaczki organizacyjne. Por. tamże, s. 122.

71 Tamże, s. 118.

Głównym, rzeczywistym dorobkiem Zjazdu stało się uchwalenie 
statutu organizacyjnego70 oraz wybór władz naczelnych Związku. Te 
ostatnie, w postaci Zarządu Głównego, tworzyli: Ryszard Wojdak 
(prezes), Kazimierz Różański (wiceprezes), Maria Biskupska (sekre
tarz), Tadeusz Powiertowski (skarbnik) i Stanisław Mroczek (kierow
nik gospodarczy). Do Zarządu Głównego weszli także jako członko
wie Andrzej Klimowicz i Leszek Guzicki71.

Jednakże za esencję spotkania należy uznać kontynuowanie prac 
rozpoczętych uprzednio na kursie, które związane były z przygoto
wywaniem Deklaracji ideowej Związku. Ze sprawozdania zjazdowego 
wiemy, że po referatach politycznych wygłoszonych przez L. Guzic- 
kiego i A. Klimowicza, po odczytaniu uchwały ZG SD o powołaniu 
„autonomicznej [tak w oryginale sprawozdania - A. T.] organizacji 
młodzieżowej ZMD”, głos zabrał Ryszard Wojdak, który przedstawił 
przygotowany w czasie prac kursowych projekt programu. Po dysku
sji propozycję szeregu poprawek przedstawił delegat Łodzi Witold 
Łukasiewicz. Dotyczyły one m.in. stosunku do formy rządu (republi
ka), niezależności państwowej i wolności wyborów, służby dla pań
stwa („militaryzm”), tzw. szerokiej demokracji, czyli wolności słowa, 
druku, zrzeszeń, oraz spraw gospodarczych (uspołecznienie wielkich 
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zakładów przemysłowych, poparcie „inicjatywy prywatnej działającej 
na korzyść państwa” i spółdzielczości), oświatowych (powszechność 
dostępu do edukacji, jednolita szkoła powszechna) i światopoglądo
wych (wolność wyznania, potępienie rasizmu). Zwracano uwagę tak
że na konieczność upowszechniania kultury wśród warstw niższych, 
co nazwano „nowym światopoglądem na kulturę”. Za podstawową 
wartość proponowano uznać pracę, która znosiła uprzywilejowanie 
zasług czy przynależności partyjnej. Jeśli chodzi o otoczenie między
narodowe, uznano za słuszny sojusz polsko-radziecki, ale podkreś
lano także „zasługi innych państw sprzymierzonych 
jako pierwszych, które podjęły walkę z Niemcami” 
[podkreślenie - A. T.]72.

72 AAN, ZMD, sygn. 415/1, k. 1-la.
73 Tamże.
74 Pismo wychodzące od listopada 1945 r. do lipca 1948 r. było naturalną kon

tynuacją konspiracyjnego wydawnictwa o tej samej nazwie, sygnowanego przez 
Ruch Młodej Demokracji. Według badacza prasy ZMD Piotra Kościńskiego zarówno 
ideowym, jak i personalnym protoplastą obu pism były redagowane przez L. Guzic- 
kiego i A. Klimowicza przedwojenne „Mosty”, miesięcznik, którego od lipca 1939 r. 

Biorąc pod uwagę ostanie sformułowanie, nie może dziwić fakt, 
że nie zdołano, pomimo projektu i dyskusji nad poprawkami, uchwa
lić podstawowego dokumentu programowego. Udało się to dopiero 
na jesieni 1946 r., gdy w miejsce dotychczasowej organizacji, w trybie 
represyjnym, powoływano w rzeczywistości nowy ZMD.

Dla porządku należy dodać, że Zjazd nadał honorowe członko
stwo prof. Mieczysławowi Michałowiczowi, ówczesnemu przewod
niczącemu Rady Naczelnej SD, oraz szefowi MSZ w TRJN i Zarządu 
Głównego SD Wincentemu Rzymowskiemu. Zdecydowano rozesłać 
przyjęty statut organizacyjny do okręgów w celu konsultacji73.

Niewątpliwą lukę programową wypełniały enuncjacje członków 
ZG ZMD, a szczególnie prezesa organizacji R. Wojdaka. Należy także 
wspomnieć o wydawanym przez organizację periodyku „Młoda De
mokracja”, na łamach którego w początkach istnienia ZMD publi
kowali m.in.: L. Guzicki (pierwszy redaktor naczelny pisma), Janusz 
Szałkowski, Wiesław Choiński, Ludwik Rostkowski i Aleksander 
Majda74.
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Szef Związku R. Wojdak gościł 15 grudnia na odbywającym się 
w Karpaczu zjeździe akademików-członków ZMD. Wygłosił tam 
tezy o roli organizacji ideowo-wychowawczych w kształtowaniu 
postaw i świadomości młodego pokolenia75. Istotne uwagi ideo- 
wo-programowe zawarł z kolei w dwóch wystąpieniach na forum 
ZG ZMD obradującego w drugiej połowie stycznia 1946 r. Ujął on 
ZMD jako organizację autonomiczną względem SD, ale ściśle ideo
logicznie związaną ze Stronnictwem. Za główny cel uznał wycho
wanie młodzieży ze względu na jej ważną w niedalekiej przyszłości 
rolę społeczną i polityczną w państwie. Podkreślił swoistość pracy 
wychowawczej ze względu na szkody, jakie w świadomości młode
go pokolenia wywołała wojenna rzeczywistość. Za podstawowy pa
radygmat ideologiczny uznał tzw. całość demokracji, złożonej z po
szczególnych dziedzin życia, tj. spraw politycznych, gospodarczych 
i kulturalnych. Naczelną wartością miała być wolność jednostki, acz 
z ograniczeniem jej wedle interesu całości społeczeństwa i państwa. 
Plan taki wymagał połączenia wielkich reform przeprowadzanych 
z udziałem państwa, czyli nacjonalizacji przemysłu i reformy rol
nej, z respektem dla własności prywatnej i jednostkowej inicjatywy. 
Osiągnięcie celów gospodarczych było etapem prowadzącym do 
tzw. demokracji kulturalnej, polegającej na zapewnieniu dostępu 
do edukacji oraz dóbr kultury dla najszerszych rzesz społeczeństwa. 
W sprawach wyznaniowych zalecano uznawać i przestrzegać wolno
ści wszystkich wyznań.

ukazało się sześć kolejnych numerów. Por. P. Kościński, Prasa Związku Młodzieży 
Demokratycznej 1945-1948, „ZH-P SD” 1985, nr 4, s. 73-78.

75 G. Sł ab ek, Związek Młodzieży Demokratycznej..., s. 15.
76 AAN, ZMD, sygn. 451/3, Protokół z posiedzenia Plenum ZG ZMD, 26 i 27 stycz

nia 1946, Warszawa, k. 1-2; sygn. 415/3, Protokół z pierwszego walnego zebrania 
ZG ZMD, 26 stycznia 1946 r., Warszawa, k. 6-6a.

Zadaniem ZMD było przygotowanie kadr - elity, w tym przypad
ku wywodzącej się ze środowiska inteligenckiego i akademickiego, 
która miałaby zająć stanowiska kierownicze w państwie76.

Sprawą prozaiczną, lecz niezwykle istotną dla dalszego istnienia 
Związku w okresie pozjazdowym stało się wzmacnianie istnieją
cych i inicjowanie nowych struktur. Z zachowanych, skąpych nie
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stety, materiałów organizacyjnych wiadomo, że stan liczebny ZMD 
w okresie od sierpnia 1945 r. do końca stycznia 1946 r. zamknął się 
liczbą 5 tys. zweryfikowanych w oparciu o wypełnione deklaracje 
członków. Działali oni w dziewięciu Okręgach: Poznańskim, Łódz
kim, Szczecińskim, Katowickim, Krakowskim, Częstochowskim, 
Gdańskim, Toruńskim i Warszawskim. Cechą charakterystyczną 
funkcjonowania tych struktur było nieproporcjonalne rozmieszcze
nie członków, spowodowane stopniowym przejmowaniem i zasie
dlaniem terenów poniemieckich. Dlatego takie ośrodki jak Olsztyn, 
Szczecin, Gdańsk czy Wrocław były zdecydowanie mniej liczne niż te 
w głębi kraju. Do tego dochodziły jeszcze problemy komunikacyjne 
związane z brakiem własnych środków lokomocji i z patem finan
sowym. Ten pierwszy problem starano się rozwiązać, organizując 
wyjazd ośmiu członków w okolice Lipska celem sprowadzenia samo
chodów dla okręgów. Drugi aspekt okazał się trudniejszy. Zdołano 
co prawda pozyskać roczne bezpłatne bilety kolejowe dla członków 
w okręgach, z przejazdem do Warszawy, ale nie rozwiązywało to za
sadniczego problemu, jakim były nikłe środki finansowe, którymi 
ZMD dysponował.

W pierwszych miesiącach działalności Związek korzystał z sub
wencji Zarządu Głównego SD, co pozwoliło rozwinąć działalność 
struktur stołecznych, jednakże nie skutkowało możnością dotowa
nia innych okręgów, które pozyskiwały środki samodzielnie. I tak 
urządzano imprezy dochodowe, pozyskiwano środki od władz Okrę
gów Wojewódzkich SD, Urzędów Informacji i Propagandy, kurato
riów oświatowych i z nakładanych na członków składek77. Sytuacja 
musiała być poważna, skoro w początkach listopada 1945 r. repre
zentujący ZG R. Wojdak i M. Biskupska wystąpili z oficjalnym wnios
kiem do premiera E. Osóbki-Morawskiego o przyznanie organizacji 
subwencji w wysokości 200 tys. zł, motywując to potrzebami organi
zacyjnymi (m.in. działalnością w środowisku akademickim czy pracą 
kształceniową)78.

77 AAN, ZMD, sygn. 415/12, Sprawozdanie ZG ZMD [od 30 sierpnia 1945 r. do 
26 stycznia 1946 r.J, k. 8-11.

78 Nie wiemy niestety, czy prośba ZMD została spełniona. Por. AAN, ZMD, 
sygn. 415/52, k. 5.
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Skład społeczny organizacji wykazywał pewną ciągłość z okre
sem przedwojennym i wynikał ze związków ze Stronnictwem Demo
kratycznym. Do ZMD, podobnie zresztą jak do ZHP, przyjmowano 
młodzież po ukończonym 16 roku życia, co pozwoliło na rozwinięcie 
działalności na terenie szkół średnich i uczelni wyższych. Rekruto
wali się oni ze środowisk mieszczańskich, drobnomieszczańskich, 
rzemieślniczych, inteligencji urzędniczej i wolnych zawodów, co 
miało przekładać się do połowy 1946 r. także na inspirację ideowo- 
-polityczną79.

79 G. S ł a b e k, Związek Młodzieży Demokratycznej..., s. 8.
80 J. J a k u b o w s k i, Postawy ideowe i polityczne nauczycieli oraz młodzieży szkół 

średnich w pierwszych latach po wyzwoleniu, „Pokolenia” 1971, nr 3, s. 76.
81 W województwie rzeszowskim do ZMD należała głównie młodzież ze szkół 

ponadpodstawowych, pośród której Związek rozwijał głównie pracę kulturalno- 
-oświatową. Jest to zbieżne ze źródłowym stwierdzeniem J. Jakubowskiego, że po
mimo wypracowanych form i kierunków działania w szkołach ZMD nie wprowadzał 
do nich treści ideowo-politycznych, a jedynie oświatowe, jak np.: praca naukowa, 
artystyczna, działalność turystyczno-krajoznawcza i sportowa. Podobnie rzecz się 
miała w Wielkopolsce, gdzie główny ciężar organizacyjny położony był na tworze
nie kół w szkołach średnich oraz ustalanie programu działania. Praca takowa była 
jednakże ograniczana często przez kierownictwo danej szkoły w przypadku, gdy 
jego uczestnicy byli członkami innych niż SD partii politycznych. Por. J. W i n s c h, 
J. Winsch, dz. cyt., s. 30; J. Jakubowski, dz. cyt., s. 76; J. Krawulski, Powsta
nie i rozwój organizacyjny Związku Młodzieży Demokratycznej w Wielkopolsce w latach 
1945-1948, „ZH-P SD" 1982, nr 1/2, s. 83-85.

82 A. Rajewski, Uwagi na temat genezy..., s. 121.

W ocenie jednego z badaczy nawet 80% składu osobowego ZMD 
wywodziło się ze szkół średnich80. Biorąc jednak pod uwagę trzylet
nią działalność Związku, należy dodać, że mimo pewnej zasadno
ści takiego stwierdzenia81 konieczne jest uwzględnienie zmian, ja
kie zaszły w drugiej połowie 1946 r. (będzie o nich mowa dalej), co 
w rezultacie przyniosło obniżenie średniej wieku członków oraz ich 
zmianę jakościową. Polegać ona miała na wymianie kadr - działa
czy przedwojennych i okupacyjnych aż do zakończenia działalności 
w lipcu 1948 r. zastępować mieli stopniowo młodsi82. Stąd wniosek, 
że w pierwszym okresie działalności siłą motoryczną organizacji 
młododemokratycznej byli akademicy. Niemniej jednak już w po
czątkach 1946 r. w kierownictwie Związku pojawiały się głosy, aby 
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dla zwiększenia stanu osobowego rozciągać akcję werbunkową na 
całą uczącą się młodzież, szczególnie gimnazjalną, którą określano 
jako „świetny element w pracy ZMD”83.

93 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z pierwszego walnego zebrania ZG ZMD, 
26 stycznia 1946 r., Warszawa, k. 6a; sygn. 451/3, Protokół z posiedzenia Plenum 
ZG ZMD, 26 i 27stycznia 1946, Warszawa, k. 4.

84 G. Słabek, Związek Młodzieży Demokratycznej..., s. 13; D. Winiarska- 
-Twaróg, Droga Związku Młodzieży Demokratycznej do zjednoczenia, [w:] Zjedno
czenie polskiego ruchu młodzieżowego i powstanie ZMP, red. Z. J. Hirsz, Białystok 
1990, s. 156-157.

85 Autor podaję także, że na przełomie 1945 i 1946 r. organizacja śląska i za- 
głębiacka liczyła ok. 560 członków zgrupowanych w siedmiu kołach miejscowych. 
Por. Z. Studencki, Początki działalności Związku Młodzieży Demokratycznej na 
Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1945-1946), [w:] Ruch młodzieżowy w po
czątkach..., s. 268.

86 W sprawozdaniu z terenu akademickiego z dnia 27 stycznia 1946 r., spo
rządzonym przez Zarząd Okręgowy ZMD w Krakowie, mowa jest o nielicznych 
„grupach reakcyjnych”, korzystających z istniejących jeszcze lokalnych „przyzwycza
jeń Ndeckich i Chadeckich [tak w oryginale - A. T.]”. Z kolei w Wielkopolsce ZMD 
napotykał w naturalnej, inteligencko-drobnomieszczańskiej bazie rekrutacyjnej na 

Istotnym czynnikiem w kreowaniu składu osobowego ZMD było 
założenie o przyjmowaniu do organizacji, obok młodzieży związa
nej z SD, osób o AK-owskiej przeszłości, co wedle ustaleń G. Sła- 
bek i D. Winiarskiej-Twaróg zostało uzgodnione przez inicjatorów 
Związku, wywodzących się z RMD, oraz zaakceptowane przez SD 
i ZWM. Można domniemywać, że chodzi tu o animatorów Związku 
u zarania jego istnienia, czyli o Guzickiego, Wojdaka i Rostkowskie- 
go. Dopuszczenie do działań młodzieży niepodległościowej miało 
ułatwiać „procesy asymilacyjne i stopniową afirmację nowej rzeczy
wistości”84.

Powyższy proces został wcielony w życie. Świadczy o tym źródłowa 
konstatacja Zbigniewa Studenckiego dotycząca powstawania ZMD 
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, który obok uczestni
ków ruchu wywodzących się ze szkół średnich, zawodowych, śro
dowisk studenckich i rzemieślniczych wymienia także grupę osób 
należących w czasie wojny do AK, którzy akces do Związku trakto
wali jako pewną formę ujawnienia się85. Jeżeli weźmiemy pod uwa
gę również głosy pochodzące ze struktur związkowych z Krakowa86 
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i Wielkopolski, możemy zasadnie domniemywać, że w ZMD znalazła 
się pewna liczba czynnych jeszcze bądź byłych członków podziemia 
niepodległościowego, uznającego Delegaturę i rząd londyński.

Druga połowa 1945 r. upłynęła pod znakiem pracy organizacyj
nej. Władze Związku wydawały materiały propagandowe (odezwy, 
zawiadomienia), wznowiły wydawanie „Młodej Demokracji” w na
kładzie 10 tys. egzemplarzy i zorganizowały Kolumnę Akademicką 
na łamach „Kuriera Codziennego”. Każdy z istniejących ówcześnie 
okręgów otrzymał wydrukowane statuty i deklaracje członkowskie, 
a także materiały propagandowe oraz materiał na sztandar i opaski 
organizacyjne dla członków47.

Istotne dla oblicza organizacyjnego, szczególnie w kontekście 
współistnienia z innymi organizacjami młodzieżowymi, stało się wy
stawienie delegacji na Światową Konferencję Młodzieży, która pod 
hasłem Forward For The Futurę odbywała się w dniach od 31 paździer
nika do 9 listopada 1945 r. w Londynie87 88. Delegacja polska składała 
się z 20 osób - przedstawicieli organizacji młodzieżowych (ZMW 
„Wici”, ZWM, OM TUR, ZMD i ZHP), natomiast w charakterze ob
serwatorów w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele młodzieży 
żydowskiej i młodej francuskiej Polonii. Organizację młododemo- 
kratyczną reprezentowali przedstawiciele kierownictwa: R. Wojdak 
i K. Różański oraz członek Komisji Rewizyjnej Witold Łukasiewicz. 
Ten ostatni przewodniczył jednej z komisji kongresowych, której ha

poważny problem, gdyż potencjalni członkowie prezentowali poglądy spod znaku 
przedwojennych: Narodowej Demokracji (ND), NPR i Chrześcijańskiej Demokra
cji (ChD). Por. AAN, ZMD, sygn. 415/20, Sprawozdanie Akademickie z 27 stycznia 
1946 r., k. 11;). Krawulski, Powstanie i rozwój organizacyjny..., s. 81.

87 AAN, ZMD, sygn. 415/12, Sprawozdanie ZG ZMD [od 30 sierpnia 1945 r. do 
26 stycznia 1946 r.], k. 9-10.

88 Wydarzenie zostało zwołane na wniosek Światowej Rady Młodzieży, która 
powstawszy w listopadzie 1942 r., gromadziła przedstawicieli młodego pokolenia 
z państw koalicji antyhitlerowskiej. Jednym z efektów obrad było powołanie Świa
towej Federacji Młodzieży Demokratycznej o obliczu lewicowym. Dla swoistej prze
ciwwagi, wywołanej także tworzeniem się układu bipolarnego w stosunkach mię
dzynarodowych, kraje anglosaskie na przełomie lat 1948 i 1949 utworzyły Światowe 
Zgromadzenie Młodzieży. Por. W. Kinecki, O udziale polskiego ruchu młodzieżo
wego w Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, „Pokolenia” 1964, nr 2/3, 
s. 106-107.
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słem przewodnim była walka młodzieży z nazizmem i innymi forma
mi faszyzmu. Zrelacjonował on na jej forum m.in. wkład polskiego 
młodego pokolenia w zwalczanie hitleryzmu.

Finalnie przedstawiciele Polski otrzymali sześć miejsc w Świato
wej Radzie Młodzieży - w randze trzech jej członków i trzech za
stępców. Tylko jedno z tych stanowisk przypadło szefowi ZG ZMD 
Ryszardowi Wojdakowi, który miał pełnić funkcję zastępcy Jerzego 
Morawskiego z ZWM. Pozostałe stanowiska zajęli delegaci „Wici” 
(dwa) oraz po jednym przedstawiciele OM TUR i ZHP89.

” Młodzież całego świata obraduje, „Młoda Demokracja” 1945, nr 1, s. 3.
90 J. Walczak, dz. cyt., s. 22; AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z pierwszego 

walnego zebrania ZG ZMD, 26 stycznia 1946 r., Warszawa, k. 7; sygn. 451/3, Protokół 
z posiedzenia Plenum ZG ZMD, 26 i 27 stycznia 1946, Warszawa, k. 4.

91 AAN, ZMD, sygn. 415/31, Pismo Zarządu Okręgowego ZMD w Krakowie do 
Zarządu Powiatowego oraz Zarządów Kół SD z 31 października 1945 r., k. 1.

Najbardziej doniosłym faktem organizacyjnym w ówczesnym 
czasie była szersza aktywizacja środowisk akademickich, które w ra
mach ZMD tworzyły w ośrodkach uczelnianych koła związkowe 
składające się na Sekcję Akademicką ZMD. Jej pierwszym szefem zo
stał Jan Łukaszewicz, zastąpiony wkrótce przez L. Rostkowskiego90.

Jesienny nacisk na rozbudowę i wzmacnianie kół akademickich 
zbiegł się z ogólnopolską akcją powoływania Zarządów Okręgowych 
(ZO) ZMD, w której to akcji wiodącą rolę miała odgrywać baza człon
kowska oraz struktury organizacyjne Stronnictwa Demokratycz
nego. Z zachowanych dokumentów wynika niezbicie, że Zarządy 
Okręgowe ZMD kierowały odpowiednie pisma do powiatowych czy 
miejscowych komórek SD, podpierając się czerwcową decyzją ZG SD 
o powołaniu organizacji młodzieżowej, jednak obok zaznaczenia 
faktu realizowania ideologii Stronnictwa nie omieszkano podkreślać 
własnej autonomii wyrażającej się w kształtowaniu struktur na każ
dym szczeblu. Niemniej zwracano się do SD o inicjowanie tworze
nia kół ZMD pośród młodzieży w łonie Stronnictwa, wyznaczanie 
aktywistów, którzy podejmowaliby pracę nad tworzeniem nowych 
kół, utrzymywanie stałej łączności i korespondencji na linii SD-ZMD 
oraz deklarowanie wystawienia specjalnych, własnych instruktorów 
z zadaniem koordynacji we współtworzeniu kół Związku91.
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Duże znaczenie dla pionu akademickiego ZMD miał zorganizo
wany w grudniu Ogólnokrajowy Zjazd Akademików, członków ZMD, 
obradujący pod przewodnictwem prezesa ZG ZMD W. Rzymowskie
go i szefa ZMD R. Wojdaka92. Zebrani podjęli dyskusje nad zagad
nieniami: reformy studiów, egalitaryzmu w dostępie do edukacji 
szczebla wyższego, rozszerzenia wpływu społecznego akademików, 
ustawodawstwa socjalnego, a także nad ustaleniem form pomocy dla 
niezamożnej części studentów. Rozważania skupiły się jednak na roli 
uczelni wyższych w nowej rzeczywistości politycznej oraz koniecz
ności przebudowy psychiki młodego pokolenia i poglądów politycz
nych młodzieży93. Postulowanym celem ZMD w tym kontekście mia
ło być przełamywanie nieufności młodych i wciąganie ich do procesu 
powojennej odbudowy94.

92 T. Biedroń, Polityczne aspekty działalności studentów demokratów..., s. 85. 
Autor podaję, że wspomniany Zjazd odbywał się w dniach 5-6 grudnia 1945 r., co 
jest sprzeczne z datą podaną przez G. Słabek w cytowanym tekście z pisma „Po
kolenia” oraz przez sekretarza ZMD Marię Biskupską w również już przywoływa
nym sprawozdaniu z działalności ZMD z drugiej połowy 1945 r.

93 Treści ukazujące się podówczas w prasie związkowej, szczególnie w „Mło
dej Demokracji”, w sposób zawoalowany z ówczesnej perspektywy, a jednoznaczny 
z dzisiejszej, wskazywały na rugowanie wartości liberalnej demokracji oraz plurali
zmu. Olgierd Górka w jednym z tekstów, zalecając kształtowanie nowych poglądów, 
widział powodzenie tej kwestii w „nowej treści wykształcenia”, która byłaby zgod
na „z interesem nowego demokratycznego społeczeństwa jak 
[i] z prawdą naukową [podkreślenie - A. T.J”. L Guzicki natomiast określał 
demokrację jako „zaprzeczenie samej podstawy całej moralności i kultury kapitali
stycznej”, przez uczynienie naczelnym nie indywidualnych, „geszefciarskich" intere
sów, ale interesu całego narodu. Por. O. G ó r k a, Przebudowa psychiki młodego poko
lenia, „Młoda Demokracja” 1945, nr 1, s. 2; L. Guzicki, Istota i forma demokracji, 
„Młoda Demokracja” 1946, nr 2, s. 1.

94 T. Biedroń, Polityczne aspekty działalności studentów demokratów..., s. 85.

Wątek ostrożnego czy nawet wrogiego nastawienia młodzieży 
do wdrażanego systemu społeczno-politycznego był stale obecny 
w ZMD-owskim dyskursie. Powód takiego podejścia młodzieży upa
trywano nie tylko w traumie okupacji hitlerowskiej, ale w szczegól
ności w kwestiach obiektywnych, związanych z funkcjonowaniem 
pierwocin Polski Ludowej. Chodziło tu o m.in. zachowanie żołnierzy 
radzieckich podczas przemarszu na zachód oraz o straty terytorialne 
na wschodzie i zachowanie władz państwowych w stosunku do mło
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dzieży. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię środowiska krakow
skiego odnośnie do nastawienia administracji państwowej, wpływa
jącą na odstręczanie młodych ludzi od działalności organizacyjnej. 
Autorzy sprawozdania piszą expressis verbis o: „nieufności i żalu ży
wionymi przez młodzież do czynników oficjalnych za (...) krzywdzące 
ustosunkowanie i pewne fałszywe taktyczne pociągnięcia [jak] spra
wa nieudanej akademii w rocznicę Powstania Warszawskiego, wiece 
protestacyjne, obciążanie młodzieży odpowiedzialnością za udział 
w zajściach antysemickich”95.

95 AAN, ZMD, sygn. 415/30, Sprawozdanie Akademickie z 27 stycznia 194S r., 
k. 11.

96 Z. Gnat-Wieteska, dz. cyt., s. 77; J. Krawulski, Powstanie i rozwój or
ganizacyjny..., s. 85.

Akademicy-członkowie ZMD uczestniczyli czynnie w pracach 
samej organizacji, a także na szerszym terenie młodzieżowym. W ra
mach Stałej Komisji Porozumiewawczej Organizacji Młodzieżowych 
(SKPOM) zajmowali się współpracą międzynarodową, biorąc udział 
obok konferencji londyńskiej także w Zjeździe Akademików w Pra
dze czeskiej oraz wycieczce do ZSRR (Moskwa).

Gros aktywności skierowane było na studencko-bytową codzien
ność. Poprzez współtworzenie Bratnich Pomocy i uczelnianych kół 
naukowych nawiązywano kontakty osobiste, które wykorzystywano 
do rekrutacji członków, kolportażu „Młodej Demokracji” i innych 
materiałów propagandowych. Ułatwiano zdobywanie stypendiów, 
dostawanie się na odpowiednie wydziały i pozyskanie miejsc w do
mach akademickich. Często członków Sekcji Akademickiej obarcza
no opieką nad kołami terenowymi Związku, przede wszystkim szkol
nymi. Byli zobowiązani składać sprawozdanie do władz okręgowych, 
a ich zaangażowanie polegało na pomocy w nauce, przygotowaniu 
na studia, kształtowaniu stosunków koleżeńskich i kultury osobistej, 
wydawaniu skryptów, zbieraniu środków na kolonie i półkolonie dla 
najbiedniejszych dzieci oraz sezonowej pomocy w pracach polowych 
na danym terenie96.

Rozszerzanie wpływów ZMD w środowisku ściśle akademickim, 
a także ogólnomłodzieżowym, wiązało się również z wystawianiem 
delegatów do lokalnych rad narodowych (wojewódzkiej, powiatowej 
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i miejskiej), przedstawicieli do Komisji Kontroli Społecznej oraz po
zyskiwaniem terenu szkolnego. W tym ostatnim przypadku bezcen
ny okazał się udział dyrektorów placówek (gimnazjów) w tworzeniu 
kół ZMD w zarządzanych przez nich jednostkach. Elementem nie 
do przecenienia była aktywność międzyorganizacyjna w ramach 
SKPOM, gdzie podejmowano szereg inicjatyw, jak powołanie insty
tucji zarządzających bursami akademickimi czy udział we wszelkiego 
rodzaju zgromadzeniach97.

97 W sprawozdaniach Zarządu Okręgowego ZMD w Krakowie od września do 
grudnia 1945 r. charakterystyczne są działania na rzecz aktywnej i widocznej obec
ności pośród społeczności akademickiej i pozauczelnianej. Skoncentrowano się na 
zakładaniu kół terenowych, w ramach SKPOM pozyskano powojskową bursę przy 
ul. Jabłonowskich 1, a w zarządzie z ramienia ZMD zasiadał późniejszy wybitny 
działacz SD Jan Janowski. Wkrótce powołano posiadające osobowość prawną To
warzystwo Burs Akademickich oraz uczestniczono wespół z innymi organizacjami 
w redagowaniu kolumny „Akademik Krakowski” w lokalnym „Dzienniku Polskim” 
(kolumna poświęcona była sprawom ogólnoakademickim; zaczęła ukazywać się od 
stycznia 1946 r., a ciężar redakcyjny wobec braku zainteresowania innych organi
zacji spadł na barki ZMD). Por. AAN, ZMD, sygn. 415/31, Sprawozdania Zarządu 
Okręgowego ZMD w Krakowie [marzec 1945-marzec 1946 r.J, k. 6-12.

98 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z pierwszego walnego zebrania ZG ZMD, 
26 stycznia 1946 r., Warszawa, k. 6-7.

99 Tamże, k. 8.

Pierwsza połowa 1946 r. zdominowana została przede wszystkim 
przez prace programowe. W dalszym ciągu sprawą zasadniczą po
zostawało opracowanie koherentnego dokumentu ideowego, który 
zbierałby owoce dyskusji prowadzonej od Zjazdu w Izabelinie. Aby 
usprawnić prace i uwzględnić pojawiające się uwagi, ZG ZMD z koń
cem stycznia 1946 r. powołał specjalną Komisję, której zadaniem miało 
być wypracowanie deklaracji ideowej. W jej skład weszli: W. Łukasze
wicz, R. Wojdak, L. Guzicki, A. Miączyński, L. Rostkowski, Zbigniew 
Grzesik oraz Gertner98. Pewne znaczenie dla spraw programowych 
należy przypisać także inicjatywie urządzania seminariów politycz
nych. Jedno z nich na przełomie 1945 i 1946 r. odbywało się w Łodzi. 
Efektem tegoż było - zgodnie zresztą z planem pracy ZMD opraco
wanym przez M. Biskupską jako podsumowanie sprawozdania z po
czątkowego etapu działalności - przygotowywanie szeregu referatów, 
które postulowano rozpowszechniać wśród członków Związku99.
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W omawianym okresie w pewnym sensie kłopotliwe były związki 
ze Stronnictwem Demokratycznym. Dotychczasowa historiografia 
oceniła ówczesne ich relacje w kategoriach „rwących się stosunków” 
czy „ogólnego oziębienia wzajemnych stosunków”100. Ocenę należy 
uznać za uzasadnioną, szczególnie że znajduje ona potwierdzenie 
w konstatacjach źródłowych, np. w stanowisku działaczy Związku. 
Na odbytym w dniach 25 i 26 maja 1946 r. w Warszawie kolejnym 
Plenum ZG ZMD delegaci z Wrocławia i Kielc narzekali nie tylko 
na brak poparcia ze strony władz wojewódzkich, ale także ze strony 
Komitetów Wojewódzkich SD. Członek Prezydium W. Łukaszewicz, 
w obecności wiceprezes CK SD Emilii Hiżowej, podniósł problem - 
jego zdaniem - niezadowalającej współpracy pomiędzy Związkiem 
a SD, a nawet sprawę istnienia „pewnych grup” w Stronnictwie, które 
miałyby „przeszkadzać” w pracy ZMD. Sytuacja taka zdaniem mów
cy skutkowała słabą pracą Zarządów Okręgowych, przyczyniając się 
do przewagi konkurencyjnych OM TUR oraz ZMW „Wici” w terenie, 
braku kadr instruktorskich i rosnącego zawodu w szeregach kadr 
młododemokratycznych, które „opieki i zainteresowania ze strony 
Stronnictwa w ogóle nie czują”. Obecny na zgromadzeniu dyrektor 
biura prac kongresowych101 SD Zygmunt Tomczak na zakończenie 
swego wystąpienia, w którym m.in. proponował powołanie w czasie 
kongresu specjalnej komisji młodzieżowej, wyraził nadzieję, że plano
wany zjazd przyczyni się do „zasypania luki między SD a ZMD”102.

100 G. Słabek, Związek Młodzieży Demokratycznej..., s. 16; T. Biedroń, Poli
tyczne aspekty działalności studentów demokratów..., s. 88.

101 II Kongres SD, a pierwszy po wojnie, odbył się w lipcu 1946 r. w Warszawie.
102 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z posiedzenia Plenum ZG ZMD odbytego 

w dniu 25 i 26 maja 1946 r. (...) w Warszawie, k. 11.
103 J. Mizia, dz. cyt., s. 52.

Sytuacja stawała się o tyle niepokojąca i niejasna, że jeszcze 
w styczniu 1946 r. Rada Naczelna SD w swojej Rezolucji politycz
nej, powołując się m.in. na bohaterski udział młodego pokolenia 
w 11 wojnie światowej, uznawała prawo młodzieży do tworzenia de
mokratycznych organizacji i ich udziału w życiu politycznym kraju103. 
Co więcej, w tym samym miesiącu, a dokładnie 15 stycznia 1946 r., 
ZG ZMD na wniosek instancji wojewódzkich podjął decyzję o sta
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raniach o wejście własnych przedstawicieli do Rady Naczelnej SD 
- w szczególności planowano akces reprezentantów Poznania, Łodzi 
i Wrocławia104.

104 AAN, ZMD, sygn 415/5, Sprawozdanie z zebrania Prezydium ZG ZMD 
z 15 stycznia 1946 r., k. 5.

los Tuż przed tzw. zjednoczeniem czterech organizacji młodzieżowych w lip- 
cu 1948 r., ZMD liczył wedle zestawienia dokonanego przez J. Jakubiaka tylko 
9838 osób - wobec ponad 336 tys. w ZWM, 253 tys. w ZWM „Wici” oraz 151 tys. 
w OM TUR. Por. ].Jakubowski, Postawy ideowe i polityczne nauczycieli oraz mło
dzieży szkół średnich w pierwszych latach po wyzwoleniu, „Pokolenia” 1971, nr 3, s. 77. 
Ta statystyka jest identyczna z ustaleniami Cz. Kozłowskiego (dz. cyt., s. 350). Oby
dwie wersje różnią się jednakże z ustaleniami P. Kościńskiego, który w odniesieniu 
do lata 1948 r. podaję jako dolną granicę liczbę 9-12 tys. członków, natomiast mak
simum ustala na 20 tys. Por. P. Kościński, Prasa Związku Młodzieży Demokratycz
nej..., s. 72.

106 AAN, ZMD, sygn. 415/5, Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego 
ZMD z 17 kwietnia 1946 r., k. 10; Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 3: 
Udział Stronnictwa w pracach parlamentu PRL w latach 1944-1968, oprać. H. Wo- 
siński, Warszawa 1969, s. 21-24.

107 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z posiedzenia Plenum ZG ZMD odbytego 
w dniu 25 i 26 maja 1946 r. (...) w Warszawie, k. 10; sygn. 415/5, Sprawozdanie z zebra
nia Prezydium Zarządu Głównego ZMD z 4 lipca 1947 r., k. 22-23.

Wydaje się, że utrzymanie dobrych relacji z ZMD leżało także 
w kręgu żywotnych interesów SD. Związek był bowiem oczywistą 
bazą rekrutacyjną dla Stronnictwa i to niezależnie od faktu naj
mniejszej liczebności pośród koncesjonowanych organizacji mło
dzieżowych105. Co więcej, ZMD posiadał własnych przedstawicieli 
w systemie rad narodowych, nie wyłączając samej KRN, gdzie np. 
według stanu z pierwszej połowy 1946 r. był reprezentowany przez 
cztery osoby (A. Klimowicz, W. Nagórski, L. Guzicki, R. Wojdak)106. 
Z drugiej strony wzajemne związki obu organizacji nie były w spo
sób zupełny deprecjonowane przez SD. Gdyby tak było, nie zaplano
wano by i nie ogłoszono oficjalnie parytetowego, bo obejmującego 
10% ogółu delegatów (150 osób), uczestnictwa członków Związku 
w 11 Kongresie SD. Jednakże trzeba przyznać, że liczba delegatów za
miast 15 wynieść miała 10 osób, natomiast finalnie, na skutek roz
woju wypadków, szczególnie z maja 1946 r., zamknęła się w liczbie 
trzech przedstawicieli107.
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Na podstawie analizowanego materiału źródłowego nie można 
jednoznacznie stwierdzić, dlaczego pomiędzy SD a ZMD w pierwszej 
połowie 1946 r. doszło do rozluźnienia wzajemnych relacji. Można 
ze sporą dozą prawdopodobieństwa domniemywać, że jedną z przy
czyn było, przy wspominaniu łączności ideowej, ustawiczne podkre
ślanie autonomii organizacyjnej Związku wobec SD. Wygląda na to, 
że ZMD starało się nawet w konkretny, bo oparty na regulamino
wych zapisach, sposób uzyskać wpływ na działalność SD. Świadczyć 
o tym może wniosek szefa Związku R. Wojdaka z kwietnia 1946 r., 
w którym, podkreślając „zupełną autonomię i niezależność” ZMD, 
proponował, aby do instancji terenowych Stronnictwa, najpewniej 
wojewódzkich, włączyć przewodniczących Zarządów Okręgowych 
ZMD108. Co prawda w połowie maja Wojdak, informując ZG o kon
taktach z Sekretarzem Generalnym Chajnem odnośnie do współpra
cy, wycofał się z wspomnianego pomysłu, zaprzeczając nawet fak
towi wygłoszenia tezy o „sztywnym regulaminowym powiązaniu” 
ZMD z SD, jednakże mogło to być wynikiem kryzysu w organizacji 
wywołanym sytuacją w Krakowie po 3 maja 1946 r. Z protokołu or
ganizacyjnego dowiadujemy się nawet, że R. Wojdak poinformował 
zebranych o zamiarze rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa ZMD109.

108 AAN, ZMD, sygn. 415/5, Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego 
ZMD z 17 kwietnia 1946 r., k. 10.

1M AAN, ZMD, sygn. 415/5, Sprawozdanie nr 9 z zebrania nadzwyczajnego Prezy
dium ZG ZMD w dniu 11 maja 1946 r., k. 12.

Innym elementem była nieufność żywiona przez kierownictwo 
SD wobec eklektycznego składu ZMD z przełomu 1945 i 1946 r., co 
skutkowało pojawianiem się tendencji, jeśli nie opozycyjnych, bio
rąc pod uwagę udział w systemie i strukturach władzy, to na pewno 
podkreślających własną podmiotowość i odmienną od jednolito- 
ffontowej wizję polityki. Dlatego też wobec działalności niektórych 
struktur Związku wysuwano zarzuty o reakcyjność, a nawet wrogość 
wobec systemu. Członek ZG ZMD Janusz Westfal, reprezentujący 
Ośrodek Łódzki, jeszcze w styczniu 1946 r. wspomniał o działaniach 
UB i Milicji Obywatelskiej w czasie „wypadków” w Łodzi, co miało 
zwrócić się przeciw Związkowi i SD, wywołując nieufność ze strony 
innych organizacji młodzieżowych. Działalność pierwszego prze
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wodniczącego ZMD w Krakowie, Stanisława Trojanowskiego, także 
stała się powodem posądzeń organizacji o „reakcyjność” na tamtej
szym gruncie110. O tendencjach odśrodkowych w ZMD wspominano 
również na zebraniach ZG w maju i lipcu 1946 r.111

110 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z posiedzenia Plenum Zarządu Głównego 
ZMD z 26 i 27stycznia 1946 r., k. 2-3; sygn. 415/31, Sprawozdanie Okręgowego Zarzą
du ZMD w Krakowie za miesiąc wrzesień i październik 194S r., k. 7.

111 Wacław Łukaszewicz, ten sam, który podkreślał złe stosunki na linii 
ZMD-SD, w drugiej połowie maja 1946 r. mówił wręcz o tym, że „grupy wrogie de
mokracji rozpoczęły silny atak, by rozbić jedność organizacji [młododemokratycz- 
nej - A. T.] i partii demokratycznego bloku”. W lipcu tego roku na zebraniu władz 
Związku w atmosferze kryzysu wspominano o „niepewnym elemencie w ZMD”. 
Por. AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z posiedzenia Plenum ZG ZMD odbytego w dniu 
25 i 26 maja 1946 r. (...) w Warszawie, k. 11; sygn. 415/5, Sprawozdanie z zebrania 
Prezydium Zarządu Głównego ZMD z 4 lipca 1947 r., k. 22-23.

112 J. E i s 1 e r, „Polskie miesiące” czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, s. 19, Mo
nografie - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, t. 47.

113 Wydarzenia w Małopolsce odbiły się echem także w innych rejonach Polski, 
np. w Poznaniu, gdzie w kilka dni po wypadkach krakowskich doszło do akademic
kiego strajku solidarnościowego, a także do zamieszek. Por. M. Podemski, „Żą
damy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa!”, „Biuletyn 1PN" 2011, nr 5/6, 
s. 80-90.

114 Cz. Brzoza, 3 maja 1946 w Krakowie. Przebieg wydarzeń i dokumenty, Kra
ków 1996, Wydawnictwa „Księgami Akademickiej”, nr 31.

Swoistym katalizatorem, który wpłynął na rychłe faktyczne za
kończenie działalności przez organizację ZMD, stały się tzw. wyda
rzenia krakowskie z początku maja 1946 r., związane z obchodami 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jerzy Eisler w swojej pub
likacji dotyczącej buntów społecznych w PRL wspomina o tych 
dniach jako o poprzedzających wydarzenia poznańskiego Czerwca 
1956 r.112

Znakomitym i wyczerpującym, bo zawierającym także szereg 
oryginalnych dokumentów, kompendium wiedzy na temat sytuacji 
w Krakowie i innych miastach regionu113 jest oparta na materiale ar
chiwalnym praca Czesława Brzozy114. Autor analizuje w niej sytuację, 
która wedle jego oceny została celowo sprowokowana przez wła
dze komunistyczne celem aresztowania przeciwników politycznych 
i swoistego „brutalnego” wysondowania stopnia spacyfikowania spo
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łeczeństwa przed zbliżającym się tzw. referendum ludowym115. Wedle 
kompromisowych, poprzedzających całą sytuację ustaleń tzw. Komi
tetu Ścisłego - który gromadził m.in. przedstawicieli PPR, PSL, PPS, 
SP, miejscowej prasy, organizacji młodzieżowych (OM TUR, ZNMS, 
ZMW „Wici”, ZHP) oraz delegatów Towarzystwa Przyjaciół Żoł
nierza, Dowództwa Okręgu Wojskowego, Urzędu Wojewódzkiego, 
Okręgowej Komisji Związków Zawodowych, Rektora UJ i Polskiego 
Radia - omawiane wydarzenia miały objąć jedynie mszę w koście
le Mariackim, akademię w Teatrze Słowackiego oraz kilka imprez 
towarzyszących, jak występy orkiestr czy spektakl teatralny. W rze
czywistości przerodziły się one jednak w uliczne zamieszki, których 
bezpośrednim powodem była reakcja władz na uformowany po mszy 
pochód, złożony głównie ze studentów i młodzieży szkolnej. Próbo
wano ograniczyć jego zasięg, a następnie zlikwidować, a czynili to 
funkcjonariusze UB i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) 
wyposażeni w ostrą bronią. Do eskalacji zdarzeń doszło w momen
cie, kiedy z gmachu KW PPR przy Rynku Głównym w kierunku ma
nifestantów padły strzały, na skutek których ucierpiało wiele osób 
- byli ranni i prawdopodobnie zabici. To wydarzenie sprowokowało 
demonstrujących do antyrządowych i niepodległościowych okrzy
ków116, po czym pochód podzielił się na grupy krążące w okolicach 
Starego Miasta. Zamieszki w centrum zostały ostatecznie zakoń
czone za sprawą działań organów bezpieczeństwa, dysponujących 
m.in. kawalerią oraz bronią przeciwlotniczą na platformie samocho
dowej. Całą akcją miał dowodzić oficer radziecki ppłk Dutkin117.

115 Tamże, s. 25.
116 Wedle relacji źródłowych były to wiwaty na cześć S. Mikołajczyka, PSL, 

Armii Krajowej, gen. Andersa oraz zwroty przeciw rządowi, terrorowi Urzędu Bez
pieczeństwa, B. Bierutowi, a także żądania powrotu Wilna i Lwowa do macierzy. 
Tamże, s. 39.

117 Tamże, s. 33.

Niepokoje w dalszej kolejności wykroczyły poza obszar centrum 
miasta, a w następnych dniach - poza granice Krakowa. Władze, pró
bując pacyfikować sytuację, dokonały szeregu aresztowań, m.in. de
molując i brutalnie traktując akademików z 11 Domu Studenckiego, 
co działo się z naruszeniem autonomii uczelni. Osoby aresztowane - 
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wedle szacunków Cz. Brzozy w całym mieście było ich ok. 1 tys. - 
zostały przewiezione do koszar wojskowych na Zakrzówku. Część 
z nich trafiła później do aresztu UB przy pl. Inwalidów.

Wydarzenia trzeciomajowe stały się powodem zawieszenia za
jęć na uczelniach krakowskich oraz strajku młodzieży akademickiej 
i gimnazjalnej, także poza Krakowem. O ile strajki gimnazjalistów 
zostały stosunkowe łatwo złamane, o tyle protest studencki, popie
rany przez kadrę naukową, trwał aż do 20 maja, kiedy to wznowiono 
zajęcia. Pomimo oporów ze strony PPR i PPS w wyniku prac Woje
wódzkiej Komisji Międzypartyjnej powołano specjalną podkomisję, 
złożoną z przedstawicieli partii politycznych, na czele której posta
wiono Jerzego Nasierowskiego z SD. W wyniku jej prac wykazano 
przede wszystkim, że słuszność działań siłowych była wątpliwa, gdyż 
decyzja MBP o zakazie odbywania uroczystości, które by przekracza
ły ramy nabożeństw i zamkniętej celebry, wydana najpewniej jeszcze 
po południu bądź wieczorem dnia 2 maja i przekazana Wojewódzkim 
Urzędom Bezpieczeństwa Publicznego, nie została podana do szer
szej wiadomości. Negatywne wnioski tyczyły użycia opancerzonego 
sprzętu, zaangażowania oficera radzieckiego oraz akcji w 11 Domu 
Studenckim. Zebrany materiał wraz z konkluzją przekazano przyby
łemu do Krakowa w dniu 17 maja wiceministrowi bezpieczeństwa 
publicznego Henrykowi Wachowiczowi.

Pomimo ustaleń podkomisji, wizyty delegacji studentów krakow
skich w Warszawie i rozmowy z premierem E. Osóbką-Morawskim 
oraz przyjazdu tegoż do Krakowa i spotkania z przedstawicielami 
uczelni, w tym Bratnich Pomocy, organy bezpieczeństwa doprowa
dziły do procesu, który odbywał się przed sądem wojskowym w Kra
kowie w dniach 9-12 lipca 1946 r. W jego wyniku z 12 oskarżonych 
jedynie trzy osoby zostały uniewinnione. Reszta otrzymała wyroki 
w wymiarze od pięciu lat do ośmiu miesięcy (w zawieszeniu na jeden 
rok) pozbawienia wolności. Na rozprawie rewizyjnej, która odbyła 
się w październiku 1946 r., jedynie w przypadku jednej osoby skiero
wano sprawę do ponownego rozpatrzenia - reszta orzeczeń została 
utrzymana w mocy118.

118 Tamże, s. 24-25, 45-46, 63, 65, 69, 78, 211-230.
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Na skutek wydarzeń w Krakowie sytuacja w ZMD bardzo się 
skomplikowała. Chodziło o fakt zatrzymania pewnej liczby człon
ków Związku przez UB w 11 Domu Studenckim. Po ustaleniu da
nych osobowych okazało się, że w kilkudziesięcioosobowej grupie 
znaleźli się także działacze ZNMS, AZMW „Wici” i Akademickiego 
Koła Stronnictwa Pracy, nie było tam natomiast ani jednego członka 
ZWM. Do zgromadzonych w areszcie na Zakrzówku miał wygłosić 
krótkie przemówienie oficer UB, oskarżając młodych ludzi o nielo
jalność wobec władzy i udział w nielegalnej manifestacji. Powiada
miając ich w końcu o zwolnieniu, dodał podobno, że „jeszcze tym 
razem Polska Ludowa im wybacza”119. Okazało się zatem, że w łonie 
organizacji formalnie wspierającej ludowe państwo oraz Blok Demo
kratyczny, a szczególnie związanej ze Stronnictwem Demokratycz
nym, działają ludzie, którzy w istocie negują tworzony w Polsce po 
wojnie porządek społeczno-polityczny. W wyniku rychłej kampanii 
oszczerczo-propagandowej tacy działacze czy obywatele zostali okre
śleni mianem „elementu ziemiańsko-faszystowskiego”, splamione
go współpracą z okupantem i „reakcją”120. Wedle opublikowanego 
wkrótce po wydarzeniach trzeciomajowych stanowiska akademic
kich sekcji organizacji młodzieżowych, pośród mozolnie uczącej się 
i pracującej dla państwa młodzieży znalazła się „nie 1 iczna gru
pa spadkobierców ideologii ONR-u, której nie od
powiada Polska Ludowa, nie odpowiada wytężona 
praca nad odbudową kraju, nie odpowiada poważna 
atmosfera studiów”121. Sygnowanie takiego dokumentu także 
przez ZG ZMD122 na niewiele się zdało. Już w drugiej dekadzie maja 
1946 r. na forum obrad Zarządu dało się odczuć atmosferę niepoko

119 Cyt. za: tamże, s. 47.
120 Tak głosiły tezy uchwał Prezydium Komisji Centralnej Związków Zawodo

wych opublikowane 12 maja 1946 r. Por. tamże, s. 85.
121 Archiwum UJ, Zbiór akt Senatu 111 z lat 1945-1953, sygn. S 111 523: Związek 

Młodzieży Demokratycznej 1946-1947, Organizacje ideowo-polityczne z lat 1945- 
-1949, Ulotka Koleżanki i Koledzy, [karty nienumerowane],

122 Obok władz ZMD dokument sygnowany był także przez Komitet Wyko
nawczy ZNMS, Ogólnopolski Komitet Studiującej Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz 
Akademicki Związek Walki Młodych „Życie”.
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ju. Wywołały ją zapowiedzi wprowadzenia przez władze restrykcyj
nych przepisów prawnych o powołaniu Rady Szkół Akademickich. 
Było to niewątpliwie pokłosie wydarzeń krakowskich.

Z protokołu zebrania Prezydium ZG ZMD z dnia 11 maja wie
my, że delegat Związku był obecny na posiedzeniu Centralnej (Stałej) 
Komisji Porozumiewawczej Organizacji Młodzieżowych, gdzie oma
wiano dopiero co uchwalony przez Radę Ministrów123 dekret. Wedle 
delegata Związku Kazimierza Różańskiego, od razu wobec nowego 
prawa obiekcje wyrazili przedstawiciele ZMW „Wici”, uznając, że 
może ono wywołać „zbyt silną reakcję”. Inne organizacje miały chwi
lowo wstrzymać się od zajęcia stanowiska124.

123 Wedle ustawy z 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą usta
wy - dotychczasowe uprawnienia PKWN w tym względzie przechodziły na Rząd 
Tymczasowy; natomiast przepisy dekretu z 17 maja 1946 r. mówiły o konieczności 
zatwierdzenia decyzji Rady Ministrów przez Prezydium KRN, co w praktyce ozna
czało wprowadzanie przepisów prawnych przez Biuro Polityczne PPR. Por. Ustawa 
KRN z dnia 3 stycznia 1945 r. o wydawaniu dekretów z mocą ustawy, Dziennik Ustaw 
1945, nr 1 poz. 1; Dekret z dnia 17 maja 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych, 
Dziennik Ustaw 1946, nr 26 poz. 163 i 164.

124 AAN, ZMD, sygn. 415/5, Sprawozdanie nr 9 z zebrania nadzwyczajnego Prezy
dium ZG ZMD w dniu 11 maja 1946 r., k. 12.

125 AAN, ZMD, sygn. 415/5, Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium ZG ZMD 
w dniu 13 maja 1946 r., k. 13.

Sytuacja w ZMD w związku z reperkusjami zajść krakowskich, 
trwającym strajkiem akademickim i ustosunkowywaniem się do tych 
wydarzeń organizacji społeczno-politycznych była bardzo dynamicz
na. Świadczy o tym informacja szefa ZMD w Krakowie Pawła Dzie
dzica, który na posiedzeniu Prezydium ZG w dniu 13 maja 1946 r. 
zawiadamiał o krakowskim zebraniu Komisji Porozumiewawczej 
Partii i Organizacji Młodzieżowych, która nazajutrz po trzecioma
jowym święcie przyjęła rezolucję krytyczną wobec działań władz 
bezpieczeństwa, a łagodną w brzmieniu względem demonstrantów. 
Natomiast już 11 maja na obradach tej samej Komisji przedstawicie
le Związku mieli popierać tezy dekretu ograniczającego autonomię 
akademicką, pomimo ostrożnego zachowania innych organizacji, 
które „wychodziły raczej z założenia, aby nie umniejszać autonomii 
uczelni i sił profesorskich”125.



3.2 Związek Młodzieży Demokratycznej 1945-1948... 167

Kluczowe znaczenie miało jednakże stanowisko Prezydium 
ZG ZMD, wyrażone ostatecznie 11 maja na wspomnianym wyżej 
spotkaniu dotyczącym nowych rozwiązań prawnych. Z łącznej licz
by siedmiu osób zabierających głos cztery poparły sformułowanie 
dekretu, natomiast reszta obawiała się skutków zastosowania - ich 
zdaniem - ostrych środków, które mogłyby zrazić młodzież, szcze
gólnie niezaangażowaną. Należy podkreślić, że wątpliwości takie 
były głęboko uzasadnione. Przede wszystkim słuszna była obawa 
o reakcję młodzieży, nawet jeśli by uwzględnić wyłącznie kontekst 
własnej organizacji. W pierwszej połowie roku z terenu dochodziły 
bowiem wieści o topniejących szeregach126, natomiast w Okręgu Ślą
sko-Dąbrowskim miało miejsce wydarzenie potencjalnie niezwykle 
niebezpieczne - organizację młododemokratyczną opuściła więk
szość członków z aktywem i działaczami Zarządu na czele, wstępu
jąc w szeregi SP. Najprawdopodobniej związane to było z próbami 
reaktywowania na Śląsku oraz na Pomorzu chadeckiego Związku 
Młodzieży Pracującej „Jedność” oraz prezentowaniem przez dotych
czasowych członków ZMD postaw i poglądów zbieżnych z linią po
lityczną mikołajczykowskiego PSL, zwracającego się przeciw progra
mowi forsowanemu przez partie Bloku Demokratycznego127.

126 Organizacja krakowska już na przełomie 1945 i 1946 r., pomimo inten
sywnej działalności, donosiła o problemach dotyczących liczebności: „Działalność 
krakowskiego ZMD weszła w październiku [1945] na tory samodzielnej pracy or
ganizacyjnej. Do ZMD po wpisaniu się nowych członków należało 300 osób. Akty
wistów było w tym 35. Działaliśmy na terenie SKPOMu, Rady Miejskiej, WRN’u, 
komisji kontroli społecznej, [w] przeróżnych komitetach i akcjach ogólnomłodzie- 
żowych. W miesiącach następnych dał się jednak zauważyć pewien odpływ mło
dzieży z ZMD i pasywizowanie się dotychczas czynnych członków”. AAN, ZMD, 
sygn. 415/31, Sprawozdanie z działalności ZMD w Krakowie za czas od października 
ub. roku do 1 lutego 1946 r., k. 10.

127 Z. Studencki, dz. cyt, s. 270-271. O działalności ZMP „Jedność” por. 
np. T. B i e d r o ń, Próby reaktywacji i działalności Związku Młodzieży Pracującej „jed
ność" w Polsce wiatach 1945-1950, „ZH-P SD” 1987, nr 4.

Osoby wyrażające na omawianym zgromadzeniu ZG swoje wąt
pliwości znały tekst dekretu. Obok troski o kadry ZMD-owskie ich 
ostrożną postawę musiały warunkować przewidywane rozwiązania 
prawne. Po pierwsze dekret pomimo swego czasowego ograniczenia, 
tj. obowiązywania do 1 października 1947 r., znosił jeden z przepi
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sów ustawy z marca 1933 r., określający system kar dyscyplinarnych 
dla studentów i wskazujący władze uniwersyteckie jako władne ich 
wykonywania128. Po wtóre powołana przy Prezesie Rady Ministrów 
Rada Szkół Wyższych nie tylko przejmowała sankcję dyscyplinarną 
z rąk rektora i senatu, ale także miała czuwać nad dostosowaniem 
funkcjonowania uczelni „do potrzeb demokratycznego państwa” 
i rozpatrywać ewentualne wykroczenia studentów w kontekście 
tzw. antydemokratycznych wystąpień129. W praktyce oznaczało to 
zaprowadzenie na uczelni kryterium polityczno-ideologicznego 
i służyć mogło dławieniu postaw uznawanych za szkodliwe wobec 
nowego porządku.

128 Chodziło o art. 50, pkt 4 ustawy: Obwieszczenie Ministra WRiOP z dnia 
8 listopada 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 marca 
1933 r. o szkołach akademickich, Dziennik Ustaw 1937, nr 1 poz. 5 i 6.

129 Dekret z dnia 17 maja 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych, Dziennik 
Ustaw 1946, nr 26 poz. 163 i 164.

130 AAN, ZMD, sygn. 415/5, Sprawozdanie nr 9 z zebrania nadzwyczajnego Prezy
dium ZG ZMD w dniu 11 maja 1946 r., k. 12a.

Ostatecznie zgromadzeni na posiedzeniu ZG w dniu 11 maja ze 
względu na widoczny brak jednomyślności ustalili, że ZMD na forum 
Komisji Porozumiewawczych przyjmie stanowisko za złagodzeniem 
nowych przepisów prawnych i będzie forsować konsultację ewen
tualnego następnego dekretu na forum Centralnej Komisji Porozu
miewawczej Organizacji Młodzieżowych (CKPOM)130.

W drugiej połowie maja, tj. w dniach 25 i 26, doszło do obrad ple
narnych ZG ZMD w Warszawie. Z ramienia władz SD w spotkaniu 
uczestniczył Marek Arczyński. Obok sprawozdań struktur ZG (sekcji, 
Komisji Rewizyjnej) oraz władz okręgowych i przedstawiciela „Młodej 
Demokracji” kluczowym momentem stała się debata nad projektem 
Deklaracji ideowej. W tej dyskusji szef ZG ZMD Ryszard Wojdak pod
kreślał, że w pracy na odcinku młodzieżowym należy wyrabiać posta
wę krytyczną wobec życia społecznego i pobudzać młodych do myśle
nia z wykorzystaniem „podsunięcia pewnych zagadnień”. Krytykował, 
jak to określił, „gotowe rozwiązania”. W dyskursie podniesiono, że 
projekt dokumentu programowego zdecydowanie różni się od wersji 
przygotowanej przez komitet redakcyjny, co zostało wytłumaczone 
sięgnięciem do deklaracji ideowej SD. Paweł Dziedzic zaproponował 
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nawet, wobec regulaminowej niemożności przyjęcia dokumentu 
przez Plenum ZG, aby projekt przesłać do instancji okręgowych.

Polemika wokół zagadnień programowych wywołała jednak 
problem szerszy, a mianowicie temat stanu i perspektyw ZMD. Ry
szard Wojdak podniósł szczupłość kadr Związku, a szczególnie brak 
aktywistów, co miało być problemem nawet dla ZG. Inni rozmów
cy, obok znanych już argumentów o wątłej współpracy i takowym 
wsparciu ze strony SD (pośrednio potwierdził to M. Arczyński, po
stulując nawiązanie ściślejszych obopólnych stosunków), narzekali 
na braki w kadrach terenowych, lakoniczność wskazówek i instruk
cji z centrali131 oraz niewydolną pracę ZG, przez którą tzw. wrogie 
elementy rozbijają „jedność organizacji i partii demokratycznego 
bloku”. Słabości działań Zarządu miały przejawiać się m.in w tym, 
że członkowie ZMD nie zgłosili się na wykłady, aby przerwać strajk 
po wydarzeniach majowych132. Przedstawiciele z terenu133 narzekali 
na brak deklaracji opracowania ideowego, co miało wpływać nega
tywnie na pracę organizacyjną - argument ten został jednak zbity 
przez ripostę R. Wojdaka, który stwierdził możność odwoływania 
się w każdej chwili do ideologii demokratycznej w miejsce deklaracji 
ideowej, traktowanej jak „Koran czy Pismo Święte”. Artykułowano 
także sprawę rzadszego niż oficjalnie przewidywano publikowania 
„Młodej Demokracji” - ten dwutygodnik ukazywał się co miesiąc. 
Remedium widziano w organizacji nowego sekretariatu oraz żywszej 
współpracy z okręgami, które wedle wielokrotnie spotykanych w do
kumentach spostrzeżeń nie nadsyłały materiałów.

131 Wnoszono skargi m.in. na brak wytycznych co do zachowania się w dniach 
1, 3 i 9 maja.

132 Wspomniano także o podobnej postawie działaczy OM TUR, a nawet 
ZWM (!).

133 Na spotkaniu przedstawiono sprawozdania następujących okręgów ZMD: 
Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Kielce, Katowice, Olsztyn, Czę
stochowa, Toruń i Warszawa.

134 Sprawa była dość poważna ze względu na rozporządzanie majątkiem, 
w skład którego wchodziły m.in. wille w Szklarskiej Porębie i Aninie, służbowe auta 
i motocykle, stołówka. Do zadań sekcji gospodarczej należało też rozdzielanie sub

W czasie obrad światło dzienne ujrzała sprawa braku uporząd
kowanych ksiąg rozchodowych i remanentów, za co odpowiadała 
sekcja gospodarcza ze Stanisławem Mroczkiem na czele134. Dopro
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wadziło to do odmówienia absolutorium Zarządowi Głównemu, 
z zaleceniem opracowania procentowego rozdzielnika środków do 
wykorzystania przez okręgi oraz do wzorowego uregulowania spraw 
sekcji gospodarczej.

W czasie dyskusji R. Wojdak poruszył sprawę reorganizacji ZG 
w kontekście złożenia swojej rezygnacji z zajmowanej funkcji. To 
samo odnosiło się do sekretarz M. Biskupskiej i szefa sekcji gospo
darczej - S. Mroczka. Oficjalnymi powodami składania wniosku 
o rezygnację z piastowanych stanowisk ze strony wymienionych osób 
miały być: zły stan zdrowia, chęć szybkiego ukończenia studiów oraz, 
co zostało podkreślone, trudności w pracy Zarządu, m.in. brak chęci 
do pracy pośród jego członków. Ostatecznie rezygnacje z powodów 
statutowych przyjęte nie zostały, za czym opowiedziała się znaczna 
część zebranych, natomiast uchwalono, że najpóźniej w ciągu dwóch 
miesięcy, licząc od zakończenia Kongresu SD, zwołane zostanie wal
ne zgromadzenie członków ZMD, którzy wybiorą nowe władze135.

wencji lokalowej, środków na bilety kolejowe, przydziałów żywnościowych, arte
faktów organizacyjnych (koszule, krawaty, znaczki) oraz organizacja i prowadzenie 
obozów letnich.

135 Skład władz ZG ZMD w drugiej połowie maja 1946 r. wyglądał następująco: 
R. Wojdak - prezes, S. Różański - wiceprezes (szef Zarządu Okręgowego [ZO] War
szawa), M. Biskupska - sekretarz, S. Mroczek - kierownik sekcji gospodarczej, T. Po- 
wiertowski - skarbnik, L. Guzicki - redaktor „Młodej Demokracji”, W. Choiński 
- kierownik „Młodej Demokracji”, L. Rostkowski - kierownik sekcji akademickiej.

136 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z II zebrania Plenum ZG ZMD (...) w dniu 
25 i 26 maja 1946 r., k. 20-24; sygn. 415/3, Protokół z posiedzenia Plenum ZG ZMD 
odbytego w dniu 25 i 26 maja 1946 r., k. 8-19.

Sytuacja zdawała się opanowana, szczególnie że po kulminacyj
nym momencie obrad zajęto się z widocznym zapałem pracami or
ganizacyjnymi: powołaniem komisji młodzieżowej na Kongres SD, 
przyznaniem specjalnego statusu okręgom na tzw. ziemiach odzys
kanych (Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Olsztyn), wydzieleniem Czę
stochowy jako samodzielnego okręgu, opracowaniem procentowej 
proporcji rozdziału środków dla terenu oraz przyjęciem wniosku 
o wysłanie specjalnego delegata ZG do Katowic, celem „uzdrowienia 
(...) tamtych stosunków”, co zapewne było spowodowane sytuacją 
związaną z secesją większości członków136.
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Niemniej jednak na początku lipca, po zaangażowaniu struk
tur Związku we wsparcie Bloku Demokratycznego w czerwcowym 
referendum - gdzie promowano oficjalnie rozwiązanie jednolito- 
frontowe137 138, czego przykładem było m.in. rozprowadzanie pośród 
agend ZMD broszury L. Chajna pt. 3 x Takus - doszło do brzemien
nej w skutkach konferencji Centralnego Komitetu SD i ZG Związku. 
W czasie wspólnych obrad w dniu 4 lipca 1946 r. sekretarz generalny 
SD Chajn wysunął pod adresem władz organizacji młododemokra- 
tycznej szereg poważnych zastrzeżeń, jak chociażby brak wykazy
wania aktywności, brak współpracy z SD przy akcjach rządowych, 
niedostateczna liczba organizowanych kursów wychowawczych, 
szczupłość kadr instruktorskich oraz wadliwe zapisy statutowe. Inni 
zebrani, wygłaszając sądy o niskim poziomie moralnym ZG ZMD 
i działaniach „niepewnego elementu”, przywołali także sprawy go
spodarcze, posądzając kierownictwo Związku o „nadużycia sięgające 
kilkuset tysięcy złotych”. Obok odebrania ZMD suwerennego prawa 
do wystawienia delegatów na Kongres SD - tym miały zająć się Za
rządy Wojewódzkie SD - wnioskiem z dyskusji była zapowiedź zor
ganizowania konferencji aktywu Związku bezpośrednio po Kongre
sie SD z 13-15 lipca, czyli w drugiej połowie miesiąca. Do omówienia 
przewidziano kwestie relacji Związku z SD, a także zmian statuto
wych oraz rewizję składu Zarządu139.

117 Stanowisko takie obrano także w związku z sygnowaniem przez ZMD ode
zwy SKPOM pt. Młodzież polska, w której wzywano do poparcia tzw. Zjednoczone
go Obozu Demokracji Polskiej, głosząc hasło zjednoczenia uznawanych za twórcze 
i patriotyczne sił narodu. Por. T. B i e d r o ń, Polityczne aspekty działalności studentów 
demokratów..., s. 86.

138 Por. Okólnik CK SD w sprawie nadesłania danych dotyczących udziału członków 
SD w pracach organizacyjnych głosowania ludowego z 8 czerwca 1946 r., [w:] Stronnic
two Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 1, s. 19.

139 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Sprawozdanie z zebrania Prezydium ZG ZMD z dnia 
4 lipca 1946 r., k. 22-23.

Zapowiedziana konferencja przybrała formę II Zjazdu ZMD, któ
ry wedle wcześniejszych zapowiedzi przewidziano na 16 i 17 lipca 
1946 r. Z całą mocą ujawniło się na nim rzeczywiste istnienie dwóch 
frakcji - związanej z głównym kierunkiem politycznym SD, popie
rającej Blok Demokratyczny oraz przeciwnej, mającej zwolenników 
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z Krakowie140 i Łodzi, odwołującej się do tradycji ZPMD i kanonów 
polityki niepodległościowej powojennego PSL.

140 W sprawozdaniu z marca 1946 r. podano, że organizacja krakowska liczy
ła 183 członków. Posiadała bardzo aktywną Sekcję Akademicką, mającą wpływy 
w Bratnich Pomocach i zawiadującą działaniami miejscowych SKPOM i ASKPOM. 
W tym czasie działały jeszcze cztery koła, miejskie, rzemieślnicze oraz dwa miej
scowe w Olkuszu i Nowym Sączu, natomiast w Białej i Wadowicach organizowano 
dwa kolejne. Do zarządu okręgowego weszli: Paweł Dziedzic - prezes, Andrzej Mią- 
czyński - wiceprezes, Jerzy Mond - sekretarz, Andrzej Dziadyk - skarbnik, Edward 
Hański - kierownik sekcji politycznej, oraz członkowie zarządu, tj. Edward Tyblew- 
ski, Jan Stachowiak, Andrzej Wichman, Jerzy Werner i Stanisław Kulma. Por. AAN, 
ZMD, sygn. 415/31, Sprawozdanie z działalności ZMD w Krakowie za miesiąc marzec 
1946, k. 12.

141 T. Bi e d r o ń, Polityczne aspekty działalności studentów demokratów..., s. 87.
142 P. Kościński, Z kart historii, „Biuletyn SD" 1981, nr specjalny z 14-16 111, 

s. 62. Obok Choińskiego do Centralnego Komitetu Organizacyjnego (CKO) weszli: 
Ludwik Rostkowski, Witold Smiśniewicz, Tadeusz Andrzejewski i Edmund Orkiszew- 
ski. Por. G. Słabek, Działalność Głównego Komitetu Wykonawczego ZMD..., s. 19.

Bezcenną i prawdopodobnie jedyną relacją z kluczowych mo
mentów Zjazdu było ustne świadectwo członka władz ZO w Kra
kowie Edwarda Hańskiego, pozyskane przez T. Biedronia w lutym 
1978 r. Zgodnie z nim delegaci z Krakowa, wspierani przez kolegów 
z Łodzi, postanowili przeforsować przygotowane przez siebie statut 
i deklarację ideową oraz postulować wybór do nowych władz włas
nych przedstawicieli w osobach P. Dziedzica, E. Hańskiego i). Mon- 
da. Kontrkandydatury wysunięte przez CK SD w podwójnym głoso
waniu nie uzyskały poparcia zgromadzonych, co wywołało sprzeciw 
L. Chajna141. W wyniku burzliwej dyskusji, w czasie której część ze
branych miała jednoznacznie demonstrować poparcie dla S. Miko
łajczyka, nie osiągnięto planowanego rezultatu, tj. nie zdołano przy
jąć dokumentów programowo-organizacyjnych ani wybrać nowych 
władz. Sekretarz generalny SD Chajn zakomunikował w zaistniałej 
sytuacji rozwiązanie ZG ZMD i powołanie zarządu komisarycznego 
w postaci Centralnego Komitetu Organizacyjnego (CKO) z Wiesła
wem Choińskim na czele142. W dniu 3 sierpnia CK SD podjął dalsze 
decyzje: potwierdził rozwiązanie ZG i ten sam los przewidział wobec 
Zarządów Okręgowych, z wyjątkiem Poznania i Szczecina. W terenie 
powołano pełnomocników CKO ZMD, którzy mieli zorganizować 
Wojewódzkie Komitety Organizacyjne (WKO). Jednocześnie powo- 



3.2 Związek Młodzieży Demokratycznej 1945-1948... 173

lano Centralny Komitet Zjazdowy w Warszawie, który miał zająć się 
przeprowadzeniem zjazdów wojewódzkich, a potem Walnego Zjaz
du organizacji młododemokratycznej143.

143 G. Słabek, Działalność Głównego Komitetu Wykonawczego ZMD..., s. 19.
144 Tamże, s. 20. Wedle sprawozdania z 19 października 1946 r. dopiero 12 dnia 

rzeczonego miesiąca wysiłkami Wojewódzkiego Komitetu (WK) SD zdołano zorgani
zować Wojewódzki Komitet Organizacyjny (WKO) w składzie: Lech Bednarek - prze
wodniczący, Adam Maj - zastępca, Zbigniew Rola - sekretarz, oraz Adam Kobylański 
- delegat do Komisji Mieszkaniowej D.O.M. Por. AAN, ZMD, sygn. 415/31, Sprawo
zdanie z pierwszego zebrania WKO ZMD w Krakowie z 19 października 1946 r., k. 13.

145 W literaturze przyjęto, że grupa ta stanowiła ok. 40% stanu osobowego 
struktur ZMD w Okręgu Krakowskim. Wydaje się to mocno przesadzone, biorąc 
pod uwagę, że liczba członków w marcu 1946 r. wynosiła 183 osoby. Rację zatem 
ma świadek wydarzeń E. Hański, który ocenił, że ze Związku wystąpiło wtedy, tj. na 
przełomie lipca i sierpnia, ok. 90% członków. Por. T. Biedroń, Polityczne aspekty 
działalności studentów demokratów..., s. 87, 91; T. Nowiński, Stronnictwo Demo
kratyczne w województwie krakowskim w latach 194S-197S, Warszawa 1981, s. 32-33.

146 W październiku 1987 r. w Centralnym Ośrodku Kształcenia Kadr SD z oka
zji pięćdziesięciolecia istnienia Stronnictwa odbyła się konferencja naukowa. W ma

Reakcja struktur terenowych była zróżnicowana. W niektórych 
ośrodkach, jak Szczecin czy Olsztyn, władze ustąpiły samodzielnie. 
We Wrocławiu, Bydgoszczy i Łodzi reorganizację przeprowadzili peł
nomocnicy CKO, natomiast w Krakowie nie przyjęto do wiadomości 
decyzji CK SD zawieszającej władze okręgowe144 - doszło tutaj do 
sytuacji kuriozalnej, ale w pewnym sensie, biorąc pod uwagę kate
gorię protestu, zrozumiałej. Mianowicie zdecydowana większość 
działaczy, oceniana wtedy na ok. 200 osób145, wystąpiła ostentacyjnie 
z ZMD i zgłosiła akces do ZNMS i Akademickiego Koła Stronnictwa 
Pracy. Kuriozum polegało na tym, co podkreślano chociażby w spra
wozdaniu z trzymiesięcznej działalności CKO, iż grupa krakowska 
w proteście przeciw marksizmowi jako „synonimowi wszelkiego 
zła politycznego” wybrała jako alternatywę właśnie marksistowską 
organizację młodzieżową, z którą dotąd rywalizowała o wpływy 
m.in. wśród inteligencji, jednak z uwagi na niepodległościową tra
dycję polskiego socjalizmu z dzisiejszej perspektywy możemy od
czytywać ów akt w kategoriach demonstracji niezależności wobec 
prawdziwych marksistów-intemacjonalistów, do którego to grona 
należała przecież część uczestników centralnych gremiów kierowni
czych SD i ZMD, w tym L. Chajn146.
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W Katowicach decyzję CK SD przyjęto z ogromnym zaskocze
niem, jako że nie znano jej podłoża. Zastosowano się jednak do niej 
po wpłynięciu odpowiedniego pisma z CKO ZMD. Lokalne wła
dze ZMD zakomunikowały Wojewódzkiemu Komitetowi (WK) SD 
w Katowicach o sytuacji w Związku, wniosły pod jego obrady sprawę 
likwidacji, przejęcia majątku i obowiązków organizacyjnych oraz za
apelowały do kół ZMD, by nie zawieszały działalności. Na początku 
sierpnia pełnomocnikiem CKO na Okręg Śląsko-Dąbrowski został 
Zbigniew Grzesik, który przystąpił do odbudowy organizacji, co jed
nakże przełożyło się na realne efekty dopiero jesienią 1946 r.147

jącej wówczas miejsce dyskusji działacz SD Cezary Leżeński wskazywał, podpierając 
się archiwaliami, że do pracy w SD L. Chajna oraz J. K. Wendego skierował Roman 
Zamborowski. Henryk Wosiński stwierdził, iż Chajn już w 1956 r. chciał opuścić 
szeregi SD na rzecz PZPR. Teza o związkach Chajna i Zambrowskiego znajduje po
twierdzenie w ustaleniach SB, poczynionych na podstawie uzyskanych drogą konfi
dencjonalną informacji. Wedle tychże Chajna z Zambrowskim łączyła współpraca, 
która przekładała się na wpływy tego pierwszego aż do czasu, kiedy Zambrowski 
odszedł z BP KC PZPR w 1965 r. W tym samym roku Chajn stracił stanowisko wice
przewodniczącego CK SD i członka prezydium CK. Por. E. Biedka, Sprawozdania. 
Geneza ruchu demokratycznego, „ZH-P SD” 1987, nr 4, s. 117 i nn.; A1PN Warsza
wa, sygn. Bu 0236/34/1, Notatka ze spotkania z kp. „Czarny" z 22 grudnia 196S r., 
k. 225-226.

147 Z. Studencki, dz. cyt., s. 271-272.
14’ W sprawozdaniu CKO wygłoszonym 3 listopada 1946 r. na Walnym Zjeź- 

dzie ZMD za kluczowe zagadnienia programowe uznano stosunek do Związku 
Radzieckiego, reform społecznych i gospodarczych oraz do antysemityzmu. AAN, 
ZMD, sygn. 415/1, Sprawozdanie CKO, k. 6.

149 Tamże, k. 7.

Działania CKO aż do Walnego Zjazdu ZMD w listopadzie 1946 r. 
w gruncie rzeczy nie tyle odbudowywały dotychczasową, ale tworzyły 
nową organizację, która była ściśle związana ze Stronnictwem Demo
kratycznym. Aktywność organizacyjna polegała przede wszystkim na 
zakładaniu Wojewódzkich Komitetów Organizacyjnych, pracy nad 
statutem i deklaracją ideową148, a także załatwianiu spraw finanso
wych. Po utworzeniu WKO dokonano ich wizytacji. Zorganizowano 
także czterotygodniowy obóz nad morzem, gromadzący delegatów 
z całej Polski, oraz wzięto udział w zlocie Międzynarodowej Federa
cji Studentów w Pradze, nad czym organizacyjnie i propagandowo 
czuwał CKO149.
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Działania CKO miały jednoznacznie negatywny wydźwięk dla 
grup krakowskiej oraz „medyków z Łodzi”. Choć w cytowanym już 
archiwalnym materiale sprawozdawczym nie ma o tym mowy, od
nośni działacze zostali zapewne z organizacji usunięci - jeśli tak jak 
w Krakowie nie wystąpili z niej na skutek własnej decyzji. Wydaje się 
to niemal pewne o tyle, że zapis z archiwalnego sprawozdania CKO 
mówi o „przywódcy naszej opozycji”, który został z „naszej” organi
zacji usunięty. Niestety, nie udało się ustalić, o kogo dokładnie cho
dziło. Niemniej jednak przyznano, że działacze związani z odwoła
nym Zarządem Głównym, oskarżanym o bezczynność dopuszczającą 
niepożądane postawy, prezentowali inną ideologię i przynależeli do 
innego obozu politycznego. Napisano expressis verbis, że „była to gru
pa ludzi, którzy niewątpliwie należeli do opozycji po
litycznej” [podkreślenie - A. T.J, gdyż obierając „negatywny sto
sunek do rzeczywistości”, byli autorami antyrządowych enuncjacji 
i demonstracji150.

150 Tamże, k. 5.
151 Polegała ona na wprowadzeniu nowego, siedmiopunktowego rozdziału, za

powiedzianego odpowiednim zapisem statutu z 23 stycznia 1946 r.

Nowe oblicze ZMD tylko pozornie kreowane było samodziel
nie. Należy zwrócić tutaj uwagę na z pozoru poboczną, ale w owym 
momencie kluczową sprawę. Chodzi o sformalizowaną relację z SD, 
która była wynikiem zmian statutu Stronnictwa dokonanych 15 lip- 
ca 1946 r. na 11 Kongresie. Pierwotne zapisy organizacyjne, będące 
częścią statutu SD jeszcze z 1944 r. oraz rozwiązań niższego rzędu 
(okólnik ZG SD z 20 września 1945 r.), sformułowane były w spo
sób klarowny i prosty, pozostawiający szerokie pole dla autonomicz
nego działania ZMD. Wprowadzenie na Kongresie nowelizacji151 
drugiego dokumentu statutowego, uchwalonego jeszcze w stycz
niu 1946 r., nie pozostawiało wątpliwości co do intencji władz SD. 
Chodziło o kontrolę poczynań struktur młododemokratycznych na 
każdym polu ich działalności. Można wręcz mówić w tym przypad
ku o ubezwłasnowolnieniu tych grup. Trudno nie dostrzegać także 
stosowania logiki zbieżnej z tą, która przyświecała autorom dekretu 
o powołaniu Rady Szkół Wyższych. Pacyfikacja dążeń wolnościo
wych i demokratycznych, paradoksalnie zgodnych z werbalną stroną 
propagandy rządowej, urastała do rangi znaku czasu.
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Wedle normatywnej treści statutu SD jego Centralny Komitet 
miał prawo nie tylko do powoływania danej organizacji młodzieżo
wej, ale także do akceptacji jej statutu i deklaracji ideowej. Przedsta
wiciele władz SD - zarówno centralnych, jak i terenowych - zyskiwali 
prawo do udziału i zabierania głosu na wszystkich zgromadzeniach 
każdego szczebla organizacji młodzieżowej. Co więcej, jeśli delegaci 
SD sprzeciwili się podjęciu jakiejś uchwały, ulegała ona zawieszeniu 
i podlegała dalej decyzji równoległej instancji Stronnictwa. Wszystkie 
instancje SD miały możliwość zawieszania bądź usuwania członków 
organizacji młodzieży. Zarządy powiatowe i wojewódzkie struktury 
młodzieżowe obowiązane zostały do składania sprawozdań z działal
ności do władz powiatowych, wojewódzkich oraz do CK SD. Orga
ny rewizyjne SD nabywały prawo kontroli gospodarczej i finansowej 
organizacji młodzieży. Wreszcie sprawa kandydowania młodzieży 
demokratycznej do ciał samorządowych bądź parlamentarnych wy
magała akceptacji odpowiednich władz Stronnictwa (WK lub CK).

Jedynym elementem niepodlegającym restrykcjom zostało upraw
nienie jednego, pochodzącego z wyboru, członka organizacji mło
dzieżowej, posiadającego także legitymację SD, do zasiadania w miej
skich, powiatowych oraz wojewódzkich strukturach Stronnictwa152.

152 Statut SD, rozdz. VII: Stosunek władz SD do organizacji młodzieżowych, 
[w:] Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 1, s. 117-118.

151 Por. Archiwum UJ, Zbiór akt Senatu 111 1945-1953, sygn. S 111 523: Związek 
Młodzieży Demokratycznej 1946-1947, Związek Młodzieży Demokratycznej, De
klaracja ideowa. Statut, Warszawa 1946, s. 7-16.

154 Dotyczył funkcjonowania Komitetów: Akademickich, Powiatowych i Miej
skich ZMD. Por. AAN, ZMD, sygn. 415/1, Uzupełnienie do Statutu ZMD zatwierdzo
nego przez Radf Związkową dnia 30 listopada 1947 r., k. 27-31.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę kolejne wydarzenia i ich stronę for
malną, tj. przepisy uchwalonego przez 111 Zjazd ZMD statutu153 (od
powiednio 55 3, 5, 9,12,16) i jego uzupełnienie z dnia 30 listopada 
1947 r., zmieniające brzmienie niektórych dotychczasowych para
grafów i wprowadzające nowy rozdział154, zgodzić się bez wątpienia 
należy z wyrażoną w 1971 r., ale dotykającą sedna sprawy opinią Je
rzego Mizi, który konstatował, że „SD miało statutowe uprawnienia 
nie tylko do czuwania nad linią polityczną i rozwojem organizacyj
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nym ZMD, ale również nad jego polityką personalną i sprawami go
spodarczymi”155.

lss J. Mizia, dz. cyt., s. 54.
156 W tej grupie znaleźli się także: redaktor Henryk Lukrec, mjr Jerzy Pług-Pię- 

towski, wiceprezydent KRN Wacław Barcikowski, posłowie: Emilia Hiżowa, Maria 
Jaszczukowa, Ferdynand Arczyński, Jerzy Jodłowski, Wiktor Nagórski, oraz dyrek
tor Zygmunt Tomczak. Por. AAN, ZMD, sygn. 415/1, Walny Zjazd ZMD, 3 listopada 
1946 r., Lista zaproszonych gości, k. 21.

157 Wiemy dzięki niemu, że nowy ZMD liczył w listopadzie 1946 r. 3800 pełno
prawnych członków - w wyniku weryfikacji odrzucono wcześniej 20 osób.

Leon Chajn, wydając dyrektywy ustanawiające z końcem lipca 
zarząd komisaryczny ZMD, działał zatem zarówno w pełni legalnie, 
jak i w totalitarnym duchu: zakończył istnienie organizacji demokra
tycznej, dając jednocześnie początek bytowi sterowanemu odgórnie 
i bez względu na frazeologię i formalną stronę działalności ewident
nie niesamodzielnemu. Uwzględniając coraz bardziej odczuwalny 
w tamtych czasach charakter polskiego niedemokratyzmu, należy 
niestety uznać, że ZMD wkraczał na drogę działań o charakterze nie- 
suwerennym, czyniącym zeń jeszcze jedno narzędzie przekazywania 
woli kierowniczego ośrodka dyspozycyjnego w państwie masom, 
w tym przypadku części młodzieży.

Końcowym akordem procesu wasalizacji Związku stał się 111 Zjazd 
ZMD, który odbył się w Warszawie 3 listopada 1946 r. Jego zasad
niczym celem było zamknięcie okresu przejściowego, związanego 
z działalnością CKO i jego agend, wybór nowych władz oraz przyjęcie 
nowego statutu i deklaracji ideowej. Na obrady zaproszono 13 człon
ków władz naczelnych SD, w tym pełniących funkcje rządowe Leona 
Chajna, Stanisława Kulczyńskiego, Eugenię Krassowską oraz szefa 
Rady Naczelnej SD prof. Mieczysława Michałowicza156. Uwagę zwra
ca fakt, że w prezydium Zjazdu zasiadł tylko jeden przedstawiciel 
władz byłego ZMD - L. Rostkowski, były szef sekcji akademickiej.

Na wstępie przemówienie ideologiczne wygłosił L. Chajn. Pod
kreślał w nim znaczenie udziału młodzieży w życiu państwa oraz 
rangę ZMD jako organizacji ideowo-wychowawczej. Następnie zaję
to się sprawami organizacyjnymi: wysłuchano i przyjęto jednomyśl
nie wygłoszone przez W. Choińskiego sprawozdanie z działalności 
CKO157, wysłuchano sprawozdań przewodniczących komisji statuto
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wej (L. Guzicki) i ideowej (L. Rostkowski) i po niewielkich popraw
kach, znów przez aklamację, zatwierdzono odnośne dokumenty or
ganizacyjne. Przegłosowano także ukonstytuowanie się naczelnej 
władzy organizacyjnej158, tj. Rady Związkowej, gromadzącej 39 osób, 
która kierowała Związkiem pomiędzy walnymi zjazdami. Wybrano 
też inne ciała statutowe, pięcioosobowe Centralny Sąd Związkowy 
oraz Centralną Komisję Rewizyjną. Po formalnym zakończeniu Zjaz
du odbyło się posiedzenie konstytucyjne Rady Związkowej, która 
wyłoniła spośród siebie prezydium159. Następnie wybrano naczelną 
instancję wykonawczą, czyli Główny Komitet Wykonawczy, w skła
dzie: Janusz Szatkowski (prezes), Tadeusz Andrzejewski (wiceprezes), 
Witold Śmiśniewicz (sekretarz), Waleria Grzędzińska (skarbnik) oraz 
członkowie: L. Guzicki, W. Choiński, Jadwiga Łapińska, Jerzy Szew

158 Główną instancją ZMD był Walny Zjazd. Pomiędzy zjazdami rolę kierow
niczą pełniła Rada Związkowa, która była zarządzana przez prezydium z prezesem 
na czele. Ta wyłaniała naczelny organ wykonawczy, czyli Główny Komitet Wyko
nawczy. Walny Zjazd kreował także Centralny Sąd Związkowy (będący instancją 
odwoławczą dla sądów przy Okręgowych Komitetach Wykonawczych) oraz Cen
tralną Komisję Rewizyjną. Układ władz centralnych powtarzał się w terenie: Zjazd 
Okręgowy wybierał Okręgowy Komitet Wykonawczy, Okręgową Komisję Rewizyjną 
oraz Sąd Okręgowy ZMD. Tam, gdzie istniały przynajmniej dwa koła akademickie, 
Walny Zjazd danego środowiska wybierał Komitet Akademicki ZMD. W powiatach 
pracą Kół ZMD kierował Zjazd Powiatowy, wyłaniający również Komisję Rewizyjną. 
Na terenie miast wojewódzkich i wydzielonych Walne Zebrania Miejskie wybierały 
Miejskie Komitety ZMD. Podstawową komórką Związku było Koło (terenowe bądź 
środowiskowe), wyłaniane przez Walne Zebrania członków. Kołem kierował Za
rząd w składzie prezes, sekretarz i skarbnik. Por. Archiwum UJ, Zbiór akt Senatu 111 
1945-1953, sygn. S 111 523: Związek Młodzieży Demokratycznej 1946-1947, Zwią
zek Młodzieży Demokratycznej, Deklaracja ideowa. Statut, Warszawa 1946, s. 7-16; 
T. Leśniak, J. Skarbowski, Struktura organizacyjna ZWM, OM TUR, ZMW 
„Wici", ZMD, [w:] Ruch młodzieżowy w regionie krakowskim wiatach 1945-1948. Ma
teriały z sesji historycznej 29 VI1972, red.).Skarbowski, Kraków 1973.

159 Weszli do niego: Lesław Wysocki - przewodniczący, Roman Kaczmarek - 
1 wiceprzewodniczący, Klaudiusz Wachowiak - 11 wiceprzewodniczący, Irena Stań
czyk - sekretarz, Zbigniew Gertych - sekretarz (w przypadku tego ostatniego spoty
ka się także pisownię „Giertych” - poprawna jednak jest pierwotna pisownia, gdyż 
chodzi o Zbigniewa Gertycha [1922-2008], studenta UJ, profesora PAN, członka 
m.in. PZPR, posła IX kadencji, wicepremiera w rządzie Zbigniewa Messnera, amba
sadora w Wielkiej Brytanii, członka masonerii).
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czyk, L. Rostkowski, Wacław Wilanowski, Andrzej Daniszewski, 
Zdzisław Maciurzyński i Z. Grzesik160.

160 AAN, ZMD, sygn. 415/1, Sprawozdanie z Walnego Zjazdu ZMD w Warszawie 
dnia 3 listopada 1946 r., k. 8-12; Komunikat Prasowy, Walny Zjazd ZMD w Warsza
wie 3 listopad[a] 1946 r., k. 24-25.

161 Należy odnotować, że jeszcze przed Walnym Zjazdem Związek wziął udział 
w organizacji i przygotowaniu akademii z okazji „Rocznicy Wielkiej Rewolucji 
[Październikowej]”. ZMD współpracował w tym przedsięwzięciu z Towarzystwem 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz innymi legalnymi organizacjami młodzieżowy
mi w ramach Komitetu Wykonawczego Obchodu Święta Rewolucji Październiko
wej. Podczas uroczystości w warszawskiej Sali Roma członkowie ZMD w liczbie 
ok. 20 osób w strojach organizacyjnych pełnili funkcje porządkowe. Por. AAN, ZMD, 
sygn. 415/50, Pismo CKO ZMD z 22 października 1946 r. do Jerzego Szewczyka, pełno
mocnika CKO na Okręg Warszawski, k. 26.

162 „Związek Młodzieży Demokratycznej jest organizacją dla wszystkich, którzy 
pragną swoją młodość włączyć w potężne napięcie woli narodu, pragnącego jak naj
szybszej odbudowy zarówno materialnej, jak i moralnej. Z.M.D. obejmuje zasięgiem 
swej pracy ideowo-wychowawczej całą młodzież polską zarówno uczącą się w szko
łach średnich, zawodowych i wyższych, jak i młodzież, która po zakończeniu nauki 
pracuje zawodowo”. Archiwum UJ, Zbiór akt Senatu 111 1945-1953, sygn. S 111 523: 
Związek Młodzieży Demokratycznej 1946-1947, Związek Młodzieży Demokratycz
nej, Deklaracja ideowa. Statut, Warszawa 1946, s. 3-4.

163 „Należy wpoić ideowo jak i ugruntować uczuciowo w całym narodzie głę
bokie przeświadczenie, że zarówno położenie geopolityczne, jak i wspólnota sło-

Przyjęta na Zjeździe Deklaracja ideowa ZMD była powtórzeniem 
radyklanych postulatów RMD z czasu okupacji (reformy społeczne, 
w tym szkolnictwo) oraz elementów i ducha programu PKWN. Po
wołanie się w dokumencie na wojenny wysiłek młodzieży skupionej 
także, oprócz AL, BCh i LWP, w Armii Krajowej oraz przywołanie 
bitwy pod Monte Cassino nie miało w takim kontekście istotnego 
znaczenia161. Można uznać to jedynie za próbę wyjścia do szerszej niż 
skupiona wokół ideologii SD-owskiej młodzież, czemu służyć miał 
także zapis o uniwersalistycznym charakterze organizacji162.

Zasadnicza treść deklaracji opierała się na znanych z komuni
stycznych enuncjacji zapisach o: Konstytucji marcowej jako podsta
wie prawodawstwa; utrwaleniu i odbudowie państwowości opartej 
na granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej; oraz fundamentalnej współ
pracy ze Związkiem Radzieckim. Wszystkie ubrane w pansłowiańską 
frazeologię163.
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Jednakże najbardziej esencjonalna w odniesieniu do przyjęte
go, jednolitoffontowego w swej istocie - wyrażano bowiem wolę 
współpracy tylko z „prawdziwie demokratycznymi organizacjami 
młodzieżowymi” - kierunku politycznego stała się fraza, która żywo 
przypominała oficjalną, antydemokratyczną propagandę. Wnikliwy 
czytelnik dostrzeże w niej także powiązania z treściami represyjnego 
prawodawstwa:

Stoimy wyraźnie po tej stronie barykady, po której walczy rozum
ny postęp społeczny i polityczny i nigdy nie zgodzimy się na próby 
przeciągnięcia nas na stronę przeciwną. (...) Obywatelowi należy 
zapewnić maksymalną wolność osobistą, wolność słowa i sumienia, 
wyrażającą się między innymi w tolerancji wyznań i przekonań po
litycznych, wolność zrzeszania się dla godziwej walki o wyznawane 
przekonania. Stwierdzamy jednak przy tym, że nadużywanie 
tej wolności przeciw państwu i demokracji jest 
zbrodnią [podkreślenie - A. T.J. Dla osiągnięcia takiej właśnie 
najszerzej pojętej wolności należy wysiłkiem wszystkich sił narodo
wych zwalczać wszelkie pozostałości faszyzmu i szowinizmu (...)164.

wiańskiej krwi nakazują nam prawdziwą, szczerą, trwałą przyjaźń ze Związkiem 
Radzieckim, która musi być nadal wyrażona w ścisłym przymierzu obu państw”. 
Tamże, s. 4-5.

1M Tamże.

Żadnych wątpliwości co do radykalnie antypluralistycznego, 
nowego oblicza Związku nie pozostawiają rozwiązania przewidzia
ne w odniesieniu do postulatów dotyczących szkolnictwa wyższego 
(m.in. nacjonalizacji) - mają one absolutnie rewolucyjny w treści 
i duchu charakter, zmierzający do obalenia fundamentów starego 
porządku:

Najgłębszą (...) troską samej młodzieży i całego społeczeństwa 
musi się stać reforma studiów. Zanim się tego dokona, trzeba jed
nak zmienić klimat psychiczny, w którym nauczanie się odbywa, 
a który narzucany jest przez część wykładowców i wychowawców, 
reprezentujących bezkompromisowy konserwatyzm. Jest zaś rze
czą samą przez się zrozumiałą, że państwo, dążące za nurtujący
mi świat cały tendencjami do wychowania postępowej młodzieży, 
nie powinno się zgodzić, by wyższe uczelnie, w których kształtuje 
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się mentalność młodego pokolenia, były bastionami społecznego 
i politycznego zacofania. (...) W tej walce o postęp, w nieustannej 
ofensywie przeciw kostnieniu form i treści młodzież była zawsze 
czynnikiem ważkim, bo reprezentującym bezkompromisowy bunt 
przeciwko wszystkiemu co kłamliwe i niesprawiedliwe. Szczególnie 
w walce o sprawiedliwość społeczną młodzież polska walczyła za
wsze ofiarnie, w pierwszym szeregu165.

165 Tamże, s. 6.
166 Na 111 Zjeździe doszło do ciekawego zdarzenia. Pod koniec obrad, co od

notował protokolant, czyli już po przemówieniach L. Chajna, E. Krassowskiej oraz 
po załatwieniu spraw formalnych ZMD, do członków zgromadzenia dołączył prof. 
M. Michałowicz. W swoim przemówieniu, które dalekie było od ideologizowania 
zaprezentowanego przez L. Chajna, odniósł się w charakterystycznych słowach do 
aspektów ówczesnej rzeczywistości: „(.••) Widziałem list zaadresowany do pewnej 
osoby przesłany przez jedną z organizacji zagranicznych. List ten dotarł do adresata 
dopiero po 3 miesiącach podarty i zniszczony. Czy nie jest to oburzające? O czym 
to świadczy? Świadczy to o tym, że w Polsce demokratycznej, w której głosi się 
hasła wolnościowe nie szanuje się zasadniczych podstaw demokracji (...)”. AAN, 
ZMD, sygn. 415/1, Przemówienie prof. Michałowicza na Walnym Zjeździe ZMD w dniu 
3 listopada 1946 r., k. 22.

167 KRN ustawą z 22 września wprowadzała przepisy ordynacji wyborczej, która 
w akcie wyborczym jednoznacznie preferowała udział osób wspierających proko- 
munistyczną ewolucję systemu politycznego, wykluczając przy tym osoby nastawio
ne krytycznie czy opozycyjnie. Służył temu zapis art. 2.2 ordynacji, który odbierał 
z mocy prawa upoważnienie wyborcze osobom „współdziałającym z podziemnymi 
organizacjami faszystowskimi lub bandami, dążącymi do obalenia demokratyczne
go ustroju Państwa”. Ustawa z dnia 22 września 1946 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Ustawodawczego, Dziennik Ustaw 1946, nr 48 poz. 274.

Związek Młodzieży Demokratycznej w listopadzie 1946 r. przyjął 
program, który poprzez radykalną, w rzeczywistości antydemokra
tyczną frazeologię był początkiem końca suwerenności programo
wej i organizacyjnej. Wpisanie się w główny nurt przemian, czemu 
wyraziście, choć nie bez wewnętrznych perturbacji166 patronowało 
SD, oznaczało wejście na drogę forsowanych przez PPR jeszcze za 
okupacji tendencji unifikacyjnych, które w lecie 1948 r. znalazły swój 
finał.

Sprawą niezwykle istotną na przełomie 1946 i 1947 r. dla ZMD 
był udział w tzw. akcji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego167. Statu
towe i funkcjonalne powiązanie ze Stronnictwem Demokratycznym 
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rodziło jednoznaczną konieczność wsparcia powstałego formalnie 
26 września 1946 r. bloku wyborczego skupiającego tzw. stronnictwa 
demokratyczne (PPR, PPS, SL, SD) i istniejące związki zawodowe. 
Udział członków Związku w batalii o wyłonienie pierwszej powojen
nej reprezentacji parlamentarnej wpisywał się w logikę forsowanych 
przez komunistów zmian. Doszło bowiem do widocznej bipolaryzacji 
sceny politycznej na blok „demokracji” i „reakcji”, będące nawzajem 
dla siebie antytezą oraz traktujące drugą stronę w sposób konfron
tacyjny. Wynikało to z działań PPR, zmierzających do regulacji życia 
społeczno-politycznego na zasadach marksizmu-leninizmu w stali
nowskiej interpretacji, gdzie siły postępu - lewica, tj. komuniści oraz 
ich sojusznicy - przeciwstawiają się reakcji, uosabianej w określanym 
jako prawicowe Polskim Stronnictwie Ludowym S. Mikołajczyka168.

168 Por. J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944-1950..., s. 222-223.
165 Odezwa wyborcza Stronnictwa Demokratycznego, „Kurier Codzienny” 1946, 

nr 262, s. 1.
170 W sprawozdaniu Głównego Komitetu Wykonawczego ZMD za drugie pół

rocze 1946 r. stwierdzono nawet, że ZWM oraz OM TUR przystąpiły do akcji wy

Stronnictwo Demokratyczne wyraziście wpisało się w logikę jed- 
nolitofrontową, jednakże przyznać trzeba, że starało się zaznaczyć 
elementy własnej tradycji i forsowanych rozwiązań programowych. 
W opublikowanej w prasie169 w dniu 3 grudnia 1946 r. odezwie wy
borczej co prawda odwołało się rytualnie do Manifestu PKWN i so
juszu z ugrupowaniami robotniczymi i chłopskimi, jednak bardzo 
klarownie podkreśliło własny rodowód i inspiracje ideowe (jak To
warzystwo Demokratyczne Polskie czy tradycje polskiego oświece
nia) oraz postulowane wątki: rozwój oświaty, kultury i sztuki, ini
cjatywę prywatną i jej istotne miejsce w gospodarce trójsektorowej, 
trójpodział władzy, praworządność, dążenie do całkowitej wolności 
wyznania, sumienia, zrzeszeń i zgromadzeń czy równości wobec 
prawa. Niemniej zaakcentowanie zwalczania „wrogich demokracji 
elementów podziemnych” oraz postulat „wolności w granicach pra
wa” nie pozostawiały wątpliwości co do faktycznej autoidentyfikacji 
Stronnictwa.

ZMD bez zastrzeżeń, i to jako pierwszy pośród organizacji mło
dzieżowych170, przystąpił do wspierania akcji wyborczej zblokowa
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nych stronnictw. Formalnie rozpoczęto pracę na rzecz SD i Głównego 
Komitetu Wykonawczego Bloku Demokratycznego od wyznaczenia 
na listopadowym posiedzeniu GKW ZMD komisarza wyborczego 
Związku, na które to stanowisko powołano Tadeusza Andrzejewskie
go. Całość akcji podzielono na dwa szczeble, centralny i terenowy, 
a w okręgach wyborczych mianowano - wzorem centrum - Komisa
rzy Okręgowych. Czynności przeprowadzane w ramach akcji nie były 
jednak autonomiczne - na rzeczonym posiedzeniu GKW zadeklaro
wano, że Związek wykonuje pracę pomocniczą w stosunku do SD. 
Co więcej, ścisła koordynacja działań nie dotyczyła tylko współpracy 
ze Stronnictwem, ale także z Generalnym Komisarzem Wyborczym 
Bloku Kazimierzem Bzowskim. Udział w pracach ZMD w tym kon
tekście dla członków instytucji był obowiązkowy i opatrzony sankcją 
odpowiedzialności organizacyjnej w skali całego kraju171.

borczej po interwencji ZMD u ich władz centralnych. Por. AAN, ZMD, sygn. 415/12, 
Sprawozdanie GKW od lipca 1946 r. do stycznia 1947 r., k. 19.

171 Tamże', AAN, ZMD, sygn. 415/5, Protokół z posiedzenia GKWZMD z 29 listo
pada 1946 r., k. 22.

172 Do tej grupy należała elita Związku, tj. L. Wysocki, J. Szałkowski, T. An
drzejewski, W. Śmiśniewicz, L. Guzicki, L. Rostkowski, W. Grzędzińska, J. Łapińska, 
J. Szewczyk, Henryk Krzemiński i Władysław Wieteska.

173 Relacje źródłowe wskazują, że koordynacja działań ZMD i innych organi
zacji młodzieżowych była fikcją. Na posiedzeniu GKW ZMD z 25 stycznia 1947 r. 
J. Szałkowski, uwypuklając słabą współpracę przedwyborczą pomiędzy Związkiem 
a SD, wspomniał także o „zbagatelizowaniu ze strony bratnich organizacji młodzieży 
wspólnej akcji wyborczej”. Z kolei delegat GKW na jedno z przedwyborczych zebrań 

Istotnym elementem podejmowanych działań była koordynacja 
aktywności pomiędzy centralą ZMD a terenem, osiągnięta za sprawą 
delegowania tzw. generalnych mówców172, uczestniczących w wie
cach wyborczych, które odbyły się w 11 ośrodkach: Poznaniu (tutaj 
wiec zgromadził ok. 4 tys. uczestników i był transmitowany przez 
radio), Toruniu, Warszawie, Olsztynie, Częstochowie, Bytomiu, 
Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie i Bydgoszczy. Propagandę 
wzmacniały także porozumienia w celu koordynacji akcji wyborczej 
zawarte z ZG ZWM oraz KC OM TUR, które realizowane miały być 
w terenie173. ZMD animował ponad 30 zebrań własnych i uczestni
czył w przygotowanych przez inne organizacje młodzieżowe.
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Treścią akcji propagandowej stało się rozpowszechnianie haseł 
Bloku Demokratycznego i SD, przy czym realizowano założony cel 
pomocniczości względem Stronnictwa, m.in. poprzez kolportaż wy
dawnictw wyborczych. Nawiązywano także do haseł znanych z dzia
łań ASKPOM, jak reforma szkół wyższych, oraz do własnej deklaracji 
ideowej. Ważną rolę w przekazie odgrywały przygotowywane przez 
okręgi plakaty, odezwy i audycie radiowe. W „Młodej Demokra
cji” ukazywały się artykuły pióra notabli SD, m.in. E. Krassowskiej, 
L. Chajna, W. Lechowicza, W. Barcikowskiego i M. Michałowicza. 
Zasięg ogólnopolski zyskała osiągająca nakład 50 tys. egzemplarzy 
broszura L. Choińskiego pt. Zagubiona droga do Ojczyzny, oceniają
ca krytycznie działalność gen. W. Andersa. W prasie ZMD publiko
wano także sylwetki i życiorysy kandydatów organizacji na posłów 
w osobach m.in. L. Guzickiego, J. Szatkowskiego, W. Wilanowskiego, 
L. Wysockiego oraz Białobłockiej174.

w Łodzi - Zdzisław Bieske, w swoim sprawozdaniu z 15 stycznia 1947 r. relacjono
wał m.in: „(...) Powiedziane było, że jadę na ogólny między organizacyjny wiec mło
dzieży, na którym miałem z ramienia ZMD wygłaszać krótkie przemówienie. Taki 
wiec rzeczywiście był tego dnia w Łodzi (rozklejone na mieście plakaty) - jednak bez 
udziału ZMD. Gdy pytałem o przyczynę pominięcia nas w nim, odpowiedziano mi, 
że po pierwsze nikt nas nie zapraszał i po drugie był to wiec poselski. Poprzedniej 
niedzieli, tj. 5 stycznia (...) odbył się również wiec ogólnomłodzieżowy, na którym 
jednak nikt od nas nie przemawiał. Jak mi wyjaśniono, stało się tak dlatego, że 1,5 go
dziny przemawiał ZWM-owiec i «dla nas nie starczyło czasu». W związku z tym sły
szałem od innych członków uwagi, że «ograniczamy się tylko do słuchania co tamci 
mówią - sami widocznie nie mamy nic do powiedzenia»”. AAN, ZMD, sygn. 415/9, 
Protokół z posiedzenia GKW ZMD z 25 stycznia 1947 r., k. 2; sygn. 415/12, Sprawozda
nie dla GKW ZMD z 15 stycznia 1947 r. (poufne), k. 30-31.

174 AAN, ZMD, sygn. 415/12, Sprawozdanie GKW od lipca 1946 r. do stycz
nia 1947 r., k. 18-20; sygn. 415/5, Protokoły z posiedzeń GKW ZMD - 29 listopada, 
18 grudnia, 30 grudnia 1946 r., k. 33-34, 35, 37.

175 Po zapoznaniu się z wynikami wyborów obradujące w dniu 6 lutego Pre
zydium GKW ZMD wysunęło postulat utworzenia w Sejmie Koła Posłów Orga

Efektem wyborów z 19 stycznia 1947 r., w istocie - zmanipulowa
nych, była jednoznaczna wygrana Bloku Demokratycznego. Zgodnie 
z ustalonym wcześniej parytetem SD zyskało 41 mandatów, co sta
nowiło niecałe 11% wszystkich zdobytych przez Blok miejsc. W tej 
puli cztery mandaty obsadzone zostały przez kandydatów Związku: 
L. Guzickiego, J. Szatkowskiego, L. Wysockiego i W. Nagórskiego175. 
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Z wymienionych Guzicki i Nagórski mieli przeszłość komunistyczną, 
wszyscy natomiast równolegle z wysokim funkcjami w ZMD dzier
żyli także stanowiska w centralnym kierownictwie SD, zasiadając 
w różnych strukturach Centralnego Komitetu.

Zaraz po wyborach do Sejmu nic nie wskazywało na to, że ZMD 
de facto wkracza na ścieżkę pogłębiającego się kryzysu wewnętrzne
go, który w roku następnym zakończył się rzeczywistym odrzuce
niem własnego programu na rzecz akceptacji tez marksizmu i zgodą 
na włączenie do kierowanej przez komunistów hierarchicznej i tota
litarnej w duchu organizacji młodzieżowej, czyli ZMP.

Pierwszym symptomem kryzysu była dyskusja, pozornie para
doksalna (jako że był to już trzeci rok istnienia Związku), o bazie re
krutacyjnej ZMD. Jeszcze pod koniec stycznia 1947 r. na posiedzeniu 
GKW starły się dwa stanowiska, forsujące masowość organizacji bez 
podkreślania radykalizmu, co miało przyciągać młodzież z byłego AK, 
oraz głoszące, że ZMD dążyć winno do utworzenia organizacji elitar
nej poprzez wychowywanie w radykalnym społecznie duchu nowych 
aktywistów. Na kolejnym posiedzeniu GKW w lutym 1947 r. zwolen
nicy organizacji kadrowej wskazywali na fakt, że członkowie Związ
ku to reprezentanci środowisk inteligenckich, których powinno się 
indoktrynować w radykalnym społecznie duchu. Zasadnym argu
mentem w dyskusji było stwierdzenie, że sytuacja ZMD jest podobna 
do tej, w jakiej znalazło się SD, zawężając przecież z konieczności za
kres odbiorców do części inteligencji i drobnych sfer kupiecko-rze- 
mieślniczych. Protektor Związku Leon Chajn był jednak przeciwny 
takim rozwiązaniom, wprowadzając tym samym organizację w śle
pą uliczkę. Zalecał bowiem poszukiwanie bazy członkowskiej także 
poza inteligencją, aby nie tworzyć wąskiej, elitarnej grupy176. Tutaj 
niestety stawano przed problemem, gdyż ZMD nie miało większych 
możliwości rekrutacyjnych w środowiskach robotniczych i chłop
skich. Walka o inteligencję z PPR i PPS, a konkretnie z OM TUR, 

nizacji Młodzieżowych, grupującego po jednym przedstawicielu z każdej orga
nizacji. Por. AAN, ZMD, sygn. 415/6, Protokół z posiedzenia GKW ZMD z 6 lutego 
1947 r.,k. 3.

176 AAN, ZMD, sygn. 415/9, Protokół z posiedzenia GKW z 25 stycznia 1947 r., 
k. 1-2; sygn. 415/9, Protokół z posiedzenia plenarnego GKWz 6 lutego 1947 r., k. 3-4.
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ZWM oraz - na terenie akademickim i szkolnym - z ZNMS i OMS 
„Życie”, rzeczywiście się toczyła. Nie na darmo we wrześniu 1947 r., 
rozpatrując sytuację ZMD w obliczu formalizujących się tendencji 
zjednoczeniowych, Tadeusz Andrzejewski wspomniał o możliwo
ści zaproponowania komunistom i socjalistom zawarcia tzw. paktu 
o nieagresji na terenie szkół średnich, dzięki któremu organizacja 
młododemokratyczna mogłaby prowadzić tam faktyczne działa
nia177. Sprawa była rzeczywiście poważna, gdyż w końcu listopada 
tego roku członek Rady Związkowej z Częstochowy Wacław Rous
seau wskazywał, że na terenie szkolnym działalność ZMD blokowa
na jest przez dyrektorów placówek, wykorzystujących odpowiednie 
okólniki, na podstawie których dopuszczali jedynie ZWM oraz OM 
TUR jako władne do prowadzenia oficjalnej działalności. Jeszcze go
rzej sytuacja miała wyglądać w szkolnictwie zawodowym - tutaj wy
mieniano wręcz z nazwy organizacje młodzieżowe dopuszczone do 
głosu, przy czym ZMD do nich nie należał. Podobnie rzecz wyglądała 
na odcinku akademickim. W Krakowie supremację nad innymi usta
nowiły OMS „Życie” oraz ZNMS, z kolei w Łodzi doszło nawet do 
nieformalnego ukonstytuowania się dwóch wyraźnie konkurujących 
bloków, organizacji robotniczych z jednej strony, a ZMD i ZMW 
„Wici” z drugiej178.

177 AAN, ZMD, sygn. 415/6, Protokół z posiedzenia Prezydium GKWz 22 września 
1947 r., k. 32; sygn. 415/4, Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Związkowej ZMD 
z 30 listopada 1947 r., k. 15.

178 AAN, ZMD, sygn. 415/4, Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Związkowej 
ZMD z 30 listopada 1947 r., k. 12.

179 Należy podkreślić, że była to inicjatywa L. Chajna, który próbował popra
wić stan współpracy pomiędzy SD a ZMD w terenie, stwierdzając, iż ma świado
mość braku zainteresowania i zrozumienia dla spraw ZMD u części działaczy 
Stronnictwa. Por. AAN, ZMD, sygn. 415/9, Protokół z posiedzenia GKW z 25 stycznia 
1947 r.,k. 4.

Sytuację rekrutacyjną i członkowską próbowano poprawić, wy
korzystując tradycyjną ścieżkę formalnych relacji z SD. W lutym na 
forum GKW postawiono postulaty, które przybrały miesiąc później 
formułę oficjalnego apelu do CK SD, aby ten wydał specjalny okól
nik179 zawierający następujące regulacje: SD powinno kierować do 
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ZMD wszystkich członków do 25 roku życia oraz wszystkich stu
dentów; przedstawiciel Związku powinien zasiadać w instancjach 
terenowych SD na szczeblu miasta, powiatu oraz województwa; 
przy każdym kole SD winna działać komórka ZMD; komitety Stron
nictwa miały udzielać pomocy działaczom i instruktorom Związku 
w terenie, z udostępnieniem lokali i dopomożeniem w prowadze
niu świetlic włącznie180. Plan zacieśnienia kontaktów z SD, będący 
drogą do wzmocnienia liczebności i aktywności organizacji, nie po
wiódł się. Późną jesienią w kierownictwie Związku oceniano obopól
ną współpracę jako minimalną i wskazywano na niepodejmowanie 
spraw młodzieży na zjazdach SD181. Trudno o jednoznaczną diagno
zę takiego stanu rzeczy. Można domniemywać, posiłkując się wypo
wiedzią L. Chajna z zebrania Prezydium GKW w lutym 1947 r., że 
SD liczyło na młodą kadrę ZMD w kontekście pomocy w codziennej 
pracy organizacyjnej, nie uwzględniwszy jednak ambicji młodzie
ży demokratycznej i faktycznych jej celów, tj. wzmacniania własnej 
organizacji przy wydatnej pomocy Stronnictwa traktowanego jak 
hojny i wyrozumiały opiekun. Sekretarz Generalny Chajn stwierdził 
wręcz na wspomnianym spotkaniu, że kontakty kierownictwa ZMD 
z nim jako reprezentantem SD sprowadzają się „jedynie do wystąpień 
w sprawie pieniędzy”182. Zatem zarzuty ZMD o wątłe relacje między- 
organizacyjne nie wynikały jedynie z bierności struktur SD, ale też 
z postrzegania Stronnictwa przez ZMD-owców jako bytu istotnego, 
lecz faktycznie odrębnego, działającego na innym niż młodzieżowym 
terenie.

180 AAN, ZMD, sygn. 415/6, Protokół z posiedzenia Prezydium GKW z 6 lutego 
1947 r., k. 4; sygn. 415/9, Protokół z posiedzenia Plenum GKW z 15 marca 1947 r., k. 5.

181 AAN, ZMD, sygn. 415/4, Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Związkowej 
ZMD z 30 listopada 1947 r„ k. 16.

182 AAN, ZMD, sygn. 415/9, Protokół z posiedzenia Plenum GKW ZMD z 7 lutego 
1947 r.,k. 4.

Zasygnalizowana sprawa finansów organizacji stała się kolej
nym czynnikiem kryzysogennym. ZMD zasilany był sumami prze
kazywanymi przez CK SD oraz celowymi, wnioskowanymi przez 
organizację dotacjami od Ministerstwa Oświaty. W tym kontekście 
przypuszczać można, że piastowanie przez E. Krassowską funkcji wi
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ceministra oświaty mogło, a przynajmniej powinno mieć jakiś wpływ 
na kondycję finansową organizacji. Okazuje się jednak, że kondycja 
owa była fatalna. We wrześniu 1947 r. ścisłe kierownictwo ZMD 
w osobach członków Prezydium GKW podsumowało sferę organi
zacyjną, diagnozując, iż sumy otrzymywane od CK SD były wysoce 
niewystarczające w odniesieniu zarówno do działalności konkret
nych okręgów Związku, jak i wydawania dwutygodnika „Młoda De
mokracja”183. Sytuację poprawić miało objęcie przez W. Nagórskie
go funkcji szefa Wydziału Młodzieżowego w CK SD, jednak wciąż 
dysponował on kwotami ocenianymi jako zbyt niskie. W kwietniu 
1947 r. CK SD ustalił bowiem subwencję na poziomie 400 tys. zł. 
W praktyce zarówno ogólne warunki gospodarowania - inflacja oraz 
podwyżki cen - jak i potrzeby organizacyjne czyniły z wymienionej 
sumy wartość nieadekwatną do potrzeb. Sytuacja była na tyle poważ
na184, że na wspomnianym spotkaniu postulowano skoncentrować 
pracę w dwóch lub trzech najsilniejszych ośrodkach, przyznając im 
maksimum wkładów, co oznaczało faktyczną rezygnację z akcji ogól
nopolskiej.

183 Pismo ukazywało się nieregularnie i było kolportowane przez działaczy 
Związku. Zarówno treść, jak i poziom pisma oceniano jako adekwatny dla młodzieży 
studenckiej, co wywoływało rozgoryczenie uczniów szkół średnich - członków ZMD. 
Swoistym ekwiwalentem spełniającym rolę młododemokratycznego forum medial
nego ZMD miała być specjalna kolumna w „Kurierze Codziennym”. Por. AAN, ZMD, 
sygn. 415/6, Protokół z posiedzenia GKW ZMD z 11 marca 1947 r., k. 5; sygn. 415/12, 
Sprawozdanie dla GKW ZMD z 15 stycznia 1947 r. (poufne), k. 32.

184 Zarówno rozdział, jak i faktyczna wysokość dotacji pozostawiały wie
le do życzenia, np. w sierpniu 1947 r. dla 14 okręgów ZMD wyasygnowano jedy
nie 210 tys. zł, przy czym najwięcej otrzymały Poznań, Łódź, Warszawa i Gdańsk. 
W listopadzie natomiast od Sekretariatu SD otrzymano 150 tys. zł, które ze względu 
na sprawy formalne trzeba było zwrócić. Jeszcze w marcu postanowiono ze szko
dą dla szkoleń aktywu i ze względu na koszty utrzymania przekazać dwa domy 
w Szklarskiej Porębie na rzecz SD. Por. AAN, ZMD, sygn. 415/6, Protokół z posiedze
nia GKW ZMD z 24 września 1947 r., k. 36; sygn. 415/6, Protokół z posiedzenia GKW 
ZMD z 15 marca 1947 r., k. 6; AAN, SD, sygn. 2/361, Sprawozdanie CK SD z drugiej 
połowy 1947 r., k. 9.

Wydaje się, że podłoże kryzysu w sferze organizacyjno-finanso
wej było co prawda związane z dotacjami, ale nie tylko w kontek
ście ich wielkości, lecz także sposobu wykorzystania. Okazuje się, że 
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utworzenie z inicjatywy L. Chajna, postulującego w jeszcze począt
kach 1947 r. pozyskanie przez ZMD własnych źródeł finansowania, 
firmy handlowej stało się najprawdopodobniej polem do nadużyć. 
Chodzi tu o Spółdzielnię Handlową ZMD „Universum”185, trudniącą 
się obrotem tekstyliami, która przejęła aktywa po rozwiązanej struk
turze gospodarującej składkami i dotacjami, tzw. konsumie. Tenże 
zarządzał otrzymywanymi głównie od SD i Ministerstwa Oświaty 
dotacjami, kierując je w teren i wykupując różnego rodzaju towa
ry. Gromadzono także składki ściągane z terenu. Na jesieni 1947 r. 
okazało się, że GKW ZMD użytkowało część posiadanych kwot na 
tzw. cele reprezentacyjne i prowizje dla osób zajmujących się działal
nością gospodarczą - chodziło głównie o kierownika konsumu, któ
ry miał otrzymywać 43 tys. zł w ramach prowizji. W sprawozdaniu 
CK SD z drugiej połowy 1947 r. stwierdzono nawet, że ZMD jako 
organizacja stanowił fikcję, gdyż wszelka jego działalność meryto
ryczna była, jak oceniano, dodatkiem do działań gospodarczych186. 
Poniekąd zostało to potwierdzone na Plenum GKW 5 października 
1947 r., kiedy odpowiedzialny za sprawy finansowe A. Daniszewski 
przyznał, że zaistniały nieprawidłowości, ale tłumaczył je „tragicz
ną wręcz sytuacją finansową GKW”, która jego zdaniem uzasadniała 
intensywną aktywność gospodarczą Związku. Niemniej, ze względu 
na kontrowersje wokół dotychczasowej aktywności konsumu, w jego 
miejsce postanowiono powołać spółdzielnię „Universum”, która 
rozpoczęła działalność 1 października 1947 r. Jednak już w grudniu 

185 Na jej czele stała Rada Nadzorcza z Januszem Szatkowskim jako przewod
niczącym (inni członkowie to: Z. Gertych, W. Wilanowski, T. Andrzejewski, Góral
czyk i Jenek). Do Zarządu weszli przedstawiciele OKW Warszawa, tj. Albinowski, 
A. Daniszewski oraz Goronowski (Godorowski). Por. AAN, ZMD, sygn. 415/6, Pismo 
GKW do Okręgowych Komitetów Wykonawczych ZMD z 30 września 1947 r.,k. 49. Na 
podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego nie zdołano ustalić, czy uchwa
lenie przez GKW jeszcze w początkach marca 1947 r. założenia Fabryki Zabawek 
Artystycznych w Szczecinie miało jakiś związek ze spółdzielnią oraz czy powołanie 
w maju tego roku struktur ZMD w tym mieście i ich zwiększone finansowanie wią
zało się z działalnością gospodarczą. Por. AAN, ZMD, Protokół z posiedzenia Prezy
dium GKW ZMD z 11 marca 1947 r.; sygn. 415/6, Protokół z posiedzenia Prezydium 
GKWZMD z 28 sierpnia 1947 r„ k. 5, 26.

186 AAN, SD, sygn. 2/361, Sprawozdanie CK SD z drugiej połowy 1947 r.,k. 8.
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zamknięto firmę w atmosferze skandalu. Spółdzielnia została roz
wiązana, a ulokowane w przedsiębiorstwie „WAT” w Poznaniu wkła
dy finansowe - wycofane. Kluczowe było tutaj stanowisko L. Chajna, 
który na Plenum GKW 19 grudnia negatywnie ustosunkował się do 
osiągnięć ZMD, szczególnie na polu gospodarczym. O zaistniały stan 
rzeczy obwiniono J. Szatkowskiego, którego odwołano z funkcji sze
fa Prezydium GKW (zastąpił go tymczasowo L. Rostkowski). Stwier
dzono także szkodliwość poczynań członka Zarządu spółdzielni - Al- 
binowskiego, którego wydalono z ZMD187.

187 CK SD podjął decyzję o wstrzymaniu procedury rozdzielania przydziałów 
pochodzących od Stronnictwa przez GKW ZMD, pozostawiając sobie to zadanie. Jed
nocześnie zażądano od. J. Szałkowskiego dymisji z funkcji członka CK SD. Por. AAN, 
ZMD, sygn. 415/6, Protokóły z posiedzenia Prezydium GKW ZMD z: 17 i 19 grud
nia 1947 r., k. 67, 84; AAN, SD, sygn. 2/361, Sprawozdanie CK SD z drugiej połowy 
1947 r.,k. 9.

188 Pierwotnie planowano zorganizowanie pięciu - obok wymienionych mia
ły powstać także wydział personalny oraz finansowo-gospodarczy. Por. AAN, ZMD, 
sygn. 415/6, Protokół z posiedzenia Prezydium GKWZMD z 3 kwietnia 1947 r., k. 7-8.

Niewątpliwie wspomniane kilkumiesięczne zawirowanie or
ganizacyjne przyćmiło przeprowadzane z sukcesem inne zabiegi 
organizacyjne, jak uporządkowanie działań kierownictwa poprzez 
powołanie trzech Wydziałów GKW188: organizacyjnego, oświato
wego i akademickiego, oraz udział dwudziestoosobowej delegacji 
ZMD w Światowym Festiwalu Młodzieży, który odbył się w Pradze 
w dniach od 27 lipca do 28 sierpnia 1947 r. Spotkanie to poprzedził 
obóz przygotowawczy („przedfestiwalowy”) zorganizowany w Sławie 
Śląskiej. Udział delegacji ZMD w obydwu wydarzeniach uwarunko
wany był członkostwem we wspomnianej już w tej pracy Świato
wej Federacji Młodzieży Demokratycznej, skupiającej organizacje 
młodzieżowe z krajów niegdysiejszej koalicji antyhitlerowskiej. Na 
obozie w Sławie, który odbył się w pierwszych dniach lipca 1947 r., 
zgromadzono członków legalnych organizacji młodzieżowych, któ
rzy oprócz działań charakterystycznych dla młodzieży gimnazjalnej 
czy studenckiej, jak zorganizowane ad hoc kursy językowe czy spo
tkania koleżeńskie, zajmowali się omawianiem aktywności młodego 
pokolenia oraz spraw politycznych będących wówczas w centrum
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zainteresowania189. Uwagę zwraca wydatna aktywność ZWM, które
go członkowie najwyraźniej nadawali ton dyskusjom i spotkaniom. 
Relacja źródłowa uczestnika wydarzeń zdaje się potwierdzać tę uwa
gę: „Od pierwszego nieomal dnia mego pobytu w Sławie Śląskiej za
cząłem prowadzić bardzo zajmujące dyskusje kolegami z ZWM. Od 
zagadnień ideologicznych, przez teorie ekonomiczno-społeczne, do 
zagadnień psychologiczno-wychowawczych i politycznych. Poga
wędki te trwały niekiedy po kilka godzin, w czasie których docho
dziliśmy zasadniczo do porozumienia”190. Do podobnej konkluzji 
można dojść po lekturze sprawozdania innego członka ZMD, który 
uczestniczył w praskim Festiwalu, przy czym uwagę również zwra
ca zaznaczenie zbliżonych stanowisk prezentowanych przez przed
stawicieli istniejących już de facto państw tzw. demokracji ludowej 
(Polska, Czechosłowacja, Jugosławia) oraz uwydatnienie ocenianego 
negatywnie innego stanowiska delegacji amerykańskiej, angielskiej 
i włoskiej. W opinii członka ZMD trzy ostatnie kraje nie zasługują 
na miano demokratycznych, gdyż próbują „w niektórych wypadkach 
ośmieszyć ustroje demokratyczne innych państw”. To ewidentne 
niezrozumienie wynikało zapewne z posługiwania się przez mło
dzież podobnymi hasłami, typu „demokracja”, „praworządność” itp., 
za którymi kryły się diametralnie odmienne treści, zależne od sytua
cji politycznej w danym kraju macierzystym. Wątkiem zwracającym 
szczególną uwagę w odniesieniu do delegacji polskiej było dobitne 
artykułowanie tzw. jedności młodzieży zgrupowanej na Festiwalu. 
Oprócz przedstawicieli ZMD znaleźli się tam także oficjalni dele
gaci ZWM, OM TUR i ZMW „Wici”. Jeden z uczestników tych wy
darzeń dał w niedwuznaczny sposób świadectwo tego stanu rzeczy 
w sprawozdaniu skierowanym we wrześniu 1947 r. do GKW ZMD 

189 W sprawozdaniu uczestnika obozu czytamy, że na spotkaniach dyskusyj
nych omawiano następujące zagadnienia: sprawy Światowej Federacji Młodzieży 
Demokratycznej oraz Festiwalu Młodzieży, kontrowersyjną, jak się okazało, dzia
łalność polskiego podziemia zbrojnego w czasie wojny (AK, BCh, AL) oraz proble
my związane z Ziemiami Odzyskanymi, pozycją młodzieży chłopskiej i warunkami 
pracy młodych ludzi w okresie przedwojennym i współczesnym sprawozdawcy. 
Por. AAN, ZMD, sygn. 415/16, Sprawozdanie Kazimierza Szambelańczyka (Gniezno) 
z 29 września 1947 r., k. 10.

190 Tamże.
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w Warszawie, pisząc m.in.: „W częstych dyskusjach zasadniczo nie 
było głębszych różnic ani z ZWM, ani z OM TUR-em. Jeżeli chodzi 
o wnioski, jeszcze raz można podkreślić konieczność naszkicowania 
jednego programu, który byłby respektowany przez całą młodzież 
polską”, i w innym miejscu: „Nie wiem, kto układał projekt tego 
sprawozdania. Ostatni jednak jego punkt to zdanie jakby wydarte 
ode mnie. Właśnie że należy dążyć do zjednoczenia całej młodzieży 
polskiej. Razem walczyliśmy i ginęliśmy za istnienie wolnej Ojczyzny
- razem musimy ją budować. Należy tylko opracować jeden wspól
ny program (...). Rząd Demokratycznej Polski Ludowej - jednakowo 
chce pomóc całej młodzieży polskiej - dlatego młodzież cała win
na tę sama miłość Rządowi. Dlatego właśnie nic tylko hasło «Razem 
młodzi przyjaciele»191 winno być zawołaniem wszystkiej młodzieży 
polskiej”192.

191 Popularna maksyma używana w przedwojennym ruchu korporacyjnym.
192 AAN, ZMD, sygn. 415/16, Sprawozdanie Mieczysława Koraba-Kuleszy (Kato

wice) z 29 września 1947 r., k. 11-12.
193 W lutym w piśmie ZWM „Walka Młodych” ukazał się artykuł pod znamien

nym tytułem Jedność organizacyjna, w którym dowodzono nieodzowności połącze
nia organizacji młodzieżowych, czego pierwszym etapem winno stać się zespolenie 
związków grupujących młodych robotników, tzn. ZWM i OM TUR. Por. B. Hille- 
b r a n d t, Związek Młodzieży Polskiej, Warszawa 1980, s. 22.

Hasło zjednoczenia wszystkich legalnych, a więc wspierających 
„demokrację ludową” organizacji było formalnie obecne w ruchu 
młodzieżowym już od listopada 1944 r., kiedy to ZWM, OM TUR 
oraz ZMW „Wici” powołały CKPOM, której wkrótce nadano statut 
permanentności, odzwierciedlony w używanej powszechnie nazwie
- Stała Komisja Porozumiewawcza Organizacji Młodzieżowych. Po 
przystąpieniu przez ZMD do jej struktur w 1945 r. tendencje jed- 
nościowe artykułowane głównie przez ZWM193, zgodnie z komuni
stycznymi zasadami centralizmu demokratycznego, przybrały na sile 
i wyrażały się w tworzeniu organów SKPOM na szczeblu miejskim, 
powiatowym oraz wojewódzkim. Dopiero zmanipulowane przez 
komunistów wyniki tzw. referendum ludowego, a szczególnie wy
borów do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r., stały się im
pulsem do przyspieszenia procesu unifikacyjnego, który w widoczny 
sposób był opóźniany za sprawą podkreślania odrębności programo
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wo-organizacyjnej przez inne niż ZWM organizacje. Prym wiodły 
tu „Wici”, które jeszcze na swym zjeździe w grudniu 1945 r. stanęły 
jednoznacznie po stronie polityki PSL, spajanej ideologią agraryzmu. 
Podobna sytuacja charakteryzowała działania OM TUR oraz ZMD. 
O głębokiej rezerwie wobec zjednoczeniowych haseł komunistycz
nego ZWM świadczyły znane wydarzenia z maja 1946 r. czy wcześ
niejsze z 12-14 kwietnia tego roku, kiedy na Ogólnopolskim Zlocie 
Młodzieży w Szczecinie, odbywającym się pod hasłem „Trzymamy 
straż nad Odrą”, doszło m.in. do manifestacji na cześć Stanisława Mi
kołajczyka oraz do starć ZWM-owców z harcerzami, w wyniku któ
rych dwie harcerki poniosły śmierć, a dwie inne zostały ranne. W zaj
ściach czynny udział po przeciwnych stronach brali także członkowie 
ZMW „Wici” i funkcjonariusze organów bezpieczeństwa. Pikanterii 
sprawie dodawała obecność przedstawicieli najwyższych władz pań
stwowych, tzn. prezydenta B. Bieruta, premiera Edwarda Osóbki- 
-Morawskiego, wicepremiera S. Mikołajczyka i marszałka Michała 
Roli-Żymierskiego194.

1,4 M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium 
z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006, 
s. 24-25, W Krainie PRL; Z. Gnat -Wieteska, dz. cyt., s. 77-78.

Formalna przewaga komunistów w aparacie władzy, uzyskana 
za sprawą elekcji parlamentarnej z 1947 r., umożliwiła stopniowe, 
acz intensywne demontowanie i tak ograniczonego przecież plura
lizmu w ruchu politycznym młodego pokolenia. Pierwsze uderzenie 
wymierzone było w traktowaną niemal jako przejaw opozycyjności 
autonomię organizacyjną. W sposób szczególny ucierpiał na tym 
ZMW „Wici”, gdyż jeszcze w styczniu 1947 r. komuniści utworzyli 
pośród swoich stronników w organizacji tzw. Komitet Demokratyza
cji „Wici” z zadaniem usunięcia zeń wpływów zwolenników polityki 
Mikołajczykowskiego PSL. Zamierzenie zostało uwieńczone sukce
sem - na zwołanym w dniach 27-28 kwietnia 1947 r. Zjeździe ZMW 
nie tylko postanowiono o zmianie kierunku prowadzenia działań 
na bardziej przychylny czynnikom oficjalnym, ale co ważniejsze, do 
władzy w organizacji doszła grupa osób pochodzących z Komitetu 
Demokratyzacji: na czele stanął Stefan lgnar, funkcję jego zastępców 
objęli Władysław Jagusztyn oraz dotychczasowy szef Komitetu Józef 
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Ozga-Michalski. Finalne podporządkowanie organizacji młodzieży 
ludowej komunistom rozegrało się jednak dopiero w lutym 1948 r. 
na konferencji ideologicznej w Dębowej Górze, gdzie w wystąpie
niach sprzeniewierzono się dotychczasowej, opartej na zdobyczach 
agraryzmu, linii ideowej, a po uznaniu jej za wsteczną, bo wypraco
waną w okresie stosunków kapitalistycznych, przyjęto ostatecznie 
zasady ideologii marksistowskiej195.

195 B. Hillebrandt, Ruch młodzieżowy w Polsce..., s. 211-212.
196 M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej..., s. 25-26.

Baczna uwaga zwrócona została także na, współpracujący z PPS, 
OM TUR jako na naturalnego sojusznika w walce o jedność klasy 
robotniczej. Pomimo podpisania z tą właśnie organizacją zasadniczej 
umowy o współpracy w dniu 20 sierpnia 1947 r., już w grudniu tego 
roku, podczas XXVII Kongresu PPS, odrzucono ideę organicznej jed
ności ruchu młodzieżowego. Jednakże ze względu na wzrost wśród 
członków PPS popularności haseł ścisłej współpracy z komunistami, 
sytuacja już w pierwszych miesiącach 1948 r. rozstrzygnięta zosta
ła na korzyść rozwiązania jednolitoffontowego. Najpierw w lutym 
tego roku na odprawie kierownictwa instancji wojewódzkich OM 
TUR opowiedziano się za utrzymaniem odrębności organizacyjnej, 
by finalnie w tym samym miesiącu, po oskarżeniach ze strony ZWM 
o łamanie sierpniowego porozumienia, przystać na tworzenie oficjal
nych struktur wojewódzkich, reprezentujących OM TUR w pracach 
zjednoczeniowych196.

Istotnym czynnikiem procesu unifikacyjnego była jego formaliza
cja. Obok wymienionych po wielokroć wcześniej: Koła Młodych KRN 
i C(S)KPOM, w procesie uczestniczyła także powołana 6 listopada 
1947 r. przez cztery grupy młodzieżowe Główna Komisja Współdzia
łania Organizacji Młodzieżowych, zrzeszająca szefów owych grup 
i po dwóch członków prezydiów tychże. Dnia 16 kwietnia 1948 r. sy
tuacja, za sprawą korzystnej dla komunistów ewolucji, była już zna
cząco inna. W marcu PPS po czystkach we własnym gronie zgodziła 
się ostatecznie na połączenie partii robotniczych, a w kierownictwie 
SD 13 kwietnia opowiedziano się jednomyślnie za zjednoczeniem. 
Powołano wówczas Centralny Komitet Jedności (CKJ) Organizacji 
Młodzieżowych na czele z Januszem Zarzyckim, od grudnia 1947 r. 
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nowym szefem ZWM. CKJ organizował swoje struktury na zasadzie 
terenowej, tj. w województwach, powiatach i dzielnicach, ale także 
w oparciu o zasadę środowiskową, czyli w zakładach pracy i w szko
łach. W strukturach Komitetów jedności faktyczną przewagę posia
dali komuniści, którzy realizowali koncepcje przedstawione na od
bytym w dniach 6-8 grudnia 1947 r. I Zjeździe ZWM197. Widoczna, 
zagwarantowana regulaminowo na zasadzie hierarchicznej omnipo- 
tencja ZWM w strukturach Komitetów Jedności, ostre spory podczas 
ich obrad oraz pomijanie i szykanowanie członków innych niż ko
munistyczna organizacji przez organy bezpieczeństwa doprowadzi
ły do sytuacji, kiedy wielu działaczy OM TUR, ZMW „Wici” i ZMD 
jeszcze przed Kongresem Zjednoczeniowym we Wrocławiu czuło 
zniechęcenie i rezygnację198.

1,7 Zasadnicze znaczenie posiadały tezy wygłoszone 6 grudnia przez 1 sekreta
rza PPR Władysława Gomułkę. Sprowadzały się one do uznania odrębności oraz 
zasadności istnienia innych niż komunistyczna partii Bloku Demokratycznego, ale 
też do klarownego, w duchu totalitarnym, sformułowania zasady jedności instytucji 
państwa i ukształtowanego przezeń młodego pokolenia: „Polska Partia Robotnicza 
odrzuca koncepcję partyjnych organizacji młodzieżowych dlatego, że stoi na gruncie 
zjednoczenia wszystkich organizacji młodzieżowych. Jesteśmy gorącymi zwolenni
kami powołania do życia jednej, zjednoczonej organizacji młodego pokolenia, która 
skupiałaby w swoich szeregach pracującą i uczącą się młodzież robotniczą, chłopską 
i inteligencką, która reprezentowałaby całą młodzież polską. (...) Jest rzeczą całkowi
cie zrozumiałą i uzasadnioną istnienie kilku partii politycznych w naszym polskim 
systemie demokracji ludowej. Dla każdego jest również jasne, że ustrój demokra
cji ludowej zawiera i zawierać musi w swych założeniach wzajemną współpracę 
wszystkich partii demokratycznych, a przede wszystkim jednolity front klasy robot
niczej, w celu realizacji wspólnie ustalonych planów. Lecz istnienie kilku organizacji 
młodzieżowych, jako partyjnych odpowiedników istniejących partii politycznych, 
przekształca te organizacje w swego rodzaju młodzieżowe partie polityczne pod
porządkowane swoim starszym, partyjnym protektorom. A takie partie są zupełnie 
niepotrzebne Polsce Ludowej. Nie chce ich również sama młodzież, o czym świadczy 
między innymi niski stosunkowo odsetek młodzieży zorganizowanej w takich mło
dzieżowych partyjnych organizacjach. Blok partii demokratycznych kierujący przez 
swoich przedstawicieli sterem władzy w kraju obowiązany jest troszczyć się i dbać 
o całą młodzież, wychować ją na dzielnych budowniczych nowej Polski i nowego 
życia. (...) Rząd reprezentuje naród i państwo, odpowiada za ich losy, a młodzież jest 
przyszłością narodu i przyszłością państwa. Naród będzie taki, w jakim duchu dzisiaj 
wychowamy jego młode pokolenie”. W. G o m u ł k a, dz. cyt., s. 186-188.

1,1 Tamże, s. 25-28. Pełną paletę działań komunistów w kontekście zdobycia 
omnipotencji w ruchu młodzieżowym uzupełniają: paralelna czasowo i merytorycz-
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Przyznać należy, że posługiwanie się formułą wspomnianych już 
wcześniej porozumień (umów) międzyorganizacyjnych urosło do 
rangi ważnej formalnej osi procesu zjednoczeniowego. Pierwotna 
umowa pomiędzy ZWM a OM TUR, zawarta po konsultacjach ich 
władz naczelnych w dniu 20 sierpnia 1947 r., obok formułowania 
zasad bilateralnej współpracy za cel stawiała wychowanie „nowego 
człowieka - patrioty nowej ojczyzny, ofiarnego w walce, wytrwałego 
w pracy, ideowego i uspołecznionego”* 199. W nieznacznie zmienionej 
formie, z uwzględnieniem problemu docelowego środowiska, kolej
ne dokumenty zostały podpisane 4 października 1947 r. pomiędzy 
ZWM, OM TUR oraz ZMW „Wici”200, a 6 listopada tego roku pomię
dzy trzema wymienionymi strukturami a ZMD.

nie aktywność w środowisku studenckim (tutaj forpocztę stanowił AZWM „Życie”) 
oraz harcerskim, a także powołanie przez Sejm 28 lutego 1947 r. Naczelnej Rady 
ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej, Głównego Urzędu Kultury Fizycznej oraz organi
zacji kształtującej nowy typ obywatela - marksisty, a przy tym wprowadzającej sys
tem tzw. współzawodnictwa pracy (ściślej: wykorzystującej członków jako darmową 
siłę roboczą), tj. Powszechnej Organizacji Wychowania Fizycznego i Szkolenia Woj
skowego „Służba Polsce”.

199 Umowa o współpracy Organizacji Młodzieży TUR i Związku Walki Młodych, 
cyt. za: B. H i 11 e b r a n d t, Związek Młodzieży Polskiej, s. 33.

200 Tekst umowy por.: W. Góra, Ruch młodzieżowy w latach 1944-1948, War
szawa 1962, s. 111-114.

Na forum władz naczelnych ZMD, jakim był Główny Komitet 
Wykonawczy, sprawa procesu jednoczenia została poruszona już 
22 września 1947 r. Stwierdzono bez ogródek, że proces zespalania 
ruchu młodzieżowego z udziałem ZWM, OM TUR oraz ZMW „Wici”, 
ale z pominięciem ZMD, wynikał przede wszystkim ze słabego kon
taktu Związku z inicjującymi działania organizacjami robotniczymi, 
prowadzącymi politykę klasowej jednolitofrontowości. Uzgodniono 
zatem zwrócenie się do nich w formie memoriału, co dałoby pod
stawy do włączenia ZMD do współpracy i wspólnego utworzenia 
metod organizacyjnych. W wyniku dyskusji okazało się, że istniała 
świadomość faktycznej konkurencji między ZMD a Akademickim 
Związkiem Walki Młodych (AZWM) „Życie” i ZNMS, szczególnie na 
odcinku szkolnym, dlatego też zaproponowano opracowanie „pak
tu o nieagresji”, polegającego na przyjęciu koncepcji potraktowa
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nia szkół średnich jako wyłącznej domeny ZMD. Propozycja ta nie 
znalazła uznania. Przeciwnie, władze Związku opowiedziały się za 
poszukiwaniem formuły dla uzgadniania działań na wszystkich kie
runkach. Niezwykle ważkim głosem była wypowiedź L. Guzickiego, 
który za przyczynę dotychczasowego pomijania ZMD uznał słabość 
organizacyjną. Skonstatował wyraziście, że skoro „organizacja nasza 
jest słaba i nie przejawia aktywności, nie może liczyć się realnie dla 
innych. Organizacje bratnie pomijając ZMD w rozmowach popeł
niły błąd polityczny, a nie organizacyjny”201. Wspomniana wątłość 
organizacyjna, nie mówiąc już o zaznaczonych wcześniej sytuacjach 
kryzysogennych, miała najwyraźniej charakter obiektywny, gdyż na 
posiedzeniu plenarnym GKW w dniu 5 października 1947 r. w War
szawie członek Komitetu W. Śmiśniewicz, przedstawiając sprawy 
organizacyjne, nie krył, że zarówno koła szkolne, jak i akademickie 
są mało liczne, słabe, rozpadają się, nie utrzymują kontaktu z Okrę
gowym Komitetem Wykonawczym (OKW) i „nie przedstawiają więk
szej wartości”. Co więcej, Komitety Okręgowe wedle jego rozeznania 
zajmowały się głównie sprawami gospodarczymi, dlatego też działal
ność ideowo-wychowawcza prawie nie była prowadzona. Sprawoz
dawczość sięgnąć miała przysłowiowego dna, gdyż jeśli w ogóle ist
niała, to przybierała nieprofesjonalny charakter. Śmiśniewicz dodał, 
że od czasu zorganizowania GKW i OKW, tj. od listopada 1946 r., 
tylko w jednym województwie odbył się Zjazd Okręgowy. Jego zda
niem GKW, opierając się na posiadanej wiedzy z zakresu funkcjono
wania szczebla okręgowego ZMD, nie był w stanie „sprecyzować, 
jak właściwie wygląda ZMD” (!)202. Nie mógł zatem dziwić 
minorowy nastrój w organizacji jesienią 1947 r., co bez ogródek, acz 
z pewną dozą przesady zostało wyrażone przez L. Guzickiego, któ
ry w ferworze wrześniowej dyskusji na forum GKW stwierdził, że 
„faktycznie ZMD nie istnieje”203.

201 AAN, ZMD, sygn. 415/6, Protokół z posiedzenia Prezydium GKW ZMD 
z 22 września 1947 r., k. 32.

202 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z posiedzenia Plenum GKW w dniu S paź
dziernika 1947 r., k. 28.

203 AAN, ZMD, sygn. 415/6, Protokół z posiedzenia Prezydium GKW w dniu 
24 września 1947 r., k. 37.
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Dyskusje prowadzone na forum plenarnym pod koniec września 
1947 r. zrodziły pomysł wystąpienia do „bratnich” organizacji z osob
nymi memoriałami, dotyczącymi terenu akademickiego i ogólnego. 
Inicjatywę rozpoczęto od odcinka akademickiego, wykorzystując 
fakt, że zarówno ZNMS, jak i ZWM „Życie” były organizacjami for
malnie autonomicznymi względem OM TUR oraz ZWM204. Myślą 
przewodnią oficjalnego, pisemnego wystąpienia - takowe sporzą
dzono z datą 1 października 1947 r. - miała być propozycja koor
dynacji działań celem uaktywnienia studentów jeszcze w działalność 
ideowo-wychowawczą niezaangażowanych. W ostatecznym tekście 
memoriału zwrócono także uwagę na wzmocnienie pozycji wszyst
kich czterech organizacji oraz zatarcie rywalizacji. Głównymi postu
latami opracowanego stanowiska były sprawy bytowe (upowszech
nienie i odpowiedni rozdział stypendiów, budowa stołówek i domów 
akademickich), merytoryczne, związane z wpływem na decyzje do
tyczące szkolnictwa (reforma studiów wyższych z uwzględnieniem 
ich „upraktycznienia i uspołecznienia”, wpływ na treść nowej ustawy 
o szkołach akademickich) oraz oddziaływanie na postawy studentów 
w duchu nowego ustroju i objęcie działaniami kół naukowych i Brat
nich Pomocy. Postulowane zmiany wynikały zarówno z negatywnej 
oceny dotychczasowego forum współpracy, czyli powołanego jeszcze 
16 lutego 1947 r. z inicjatywy ZWM Komitetu Koordynacyjnego Pol
skich Organizacji Studenckich205 oraz Akademickiej Stałej Komisji 
Porozumiewawczej, jak i z przeświadczenia, że „wyższe uczelnie są 
w swej przeważającej większości bastionami zacofania i domeną ele
mentów konserwatywnych, a częściowo (...) i reakcji”206.

2M )uż po formalnym przystąpieniu ZMD do umowy jednościowej stwierdzo
no, że inicjatywa osobnego memoriału akademickiego była chybiona, gdyż komu
niści i socjaliści posiadali osobne, autonomiczne piony działające na uczelniach, 
natomiast ZMW „Wici" oraz ZMD takiego rozróżnienia nie czyniły; skutkiem tego 
do ogólnej umowy jednościowej miał zostać sporządzony aneks dotyczący terenu 
akademickiego. Por. AAN, ZMD, sygn. 415/4, Protokół z posiedzenia Rady Związkowej 
ZMD w dniu 30 listopada 1947 r., k. 11.

205 Obok czterech organizacji ideowych wchodziły doń przedstawicielstwa Brat
nich Pomocy, AZS oraz Sekcji Akademickiej Związku byłych Więźniów Politycznych.

206 AAN, ZMD, sygn. 415/6, Memoriał GKW ZMD z 1 października 1947 r. do Za
rządu Głównego ZWM „Życie’’, Komitetu Wykonawczego ZNMS oraz Ogólnopolskiego 
Komitetu Studiującej Młodzieży „Wici", k. 37-38.
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Sprawą budzącą szczególne emocje, ale niewyłuszczoną dosłow
nie w powyższym dokumencie, było ustosunkowanie się władz ZMD 
do projektowanego przez Ministerstwo Oświaty dekretu o płatno
ściach w szkołach wyższych. Takowe uznano za zasadne, jeśliby do
tyczyły zdecydowanej mniejszości, tj. ok. 25% osób, i to tych w lep
szej sytuacji materialnej. GKW uznał ostatecznie pomysł płatności 
za słuszny, sprzyjający np. przyznawaniu stypendiów czy budowie 
akademików, co było zbieżne z postulatem memoriału dotyczącym 
pomocy bytowej dla młodzieży niezamożnej. Trzeba tu jednak do
dać, że sprawa nie była tak oczywista dla niższych instancji. W OKW 
Warszawa na wieść o projekcie dekretu planowano bowiem urządze
nie serii zebrań protestacyjnych i przygotowano specjalny memoriał 
w sprawie opłat. Takie stanowisko władz okręgowych spotkało się 
jednak z napiętnowaniem ze strony GKW - Janusz Szatkowski gro
ził nawet wyciągnięciem konsekwencji, jeśliby akcja została rozpo
częta207.

207 AAN, ZMD, sygn. 451/6, Protokół z posiedzenia Prezydium GKW ZMD z dnia 
23 września 1947 r., k. 34-35.

Innymi elementami wewnątrzorganizacyjnego dyskursu, który 
znalazł odzwierciedlenie w memoriale, były sprawy Bratnich Pomocy 
i kół naukowych. Organizacje te stanowiły teoretycznie apolityczne 
forum międzystudenckiej pomocy i działalności samokształcenio
wej, tradycyjnie gromadząc młodzież niezamożną i niezaangażowa- 
ną politycznie. Z tego względu wspomniana sfera znalazła się pod 
baczną obserwacją nie tylko organizacji ideowych, w tym przypad
ku ZMD, ale i władz państwowych, co w interesującym nas aspek
cie przejawiało się wręcz w wyznaczaniu działań dla Związku przez 
członka władz naczelnych SD i wiceminister oświaty E. Krassowską. 
Ta na posiedzeniu Rady Związkowej ZMD pod koniec listopada bez 
ogródek stwierdziła, że ZMD, chcąc wpływać na młodzież akademic
ką, powinno opanować koła naukowe, gdyż, jak zapisał protokolant: 
„nauka musi być wciągnięta w służbę państwu”. Co więcej, wpływ 
na działania kół naukowych dawał możność delegowania własnych 
przedstawicieli do zarządów Bratnich Pomocy, dysponujących dota
cjami państwowymi na stypendia, które zdaniem Krassowskiej po
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winny mieć charakter ekskluzywny i trafiać do „jednostek wartościo
wych”208. Biorąc pod uwagę preferowanie w procesie rekrutacyjnym 
kandydatów ze środowisk robotniczych i chłopskich - tutaj spore 
znaczenie miały tzw. komisje kwalifikacyjne z delegatami organizacji 
studenckich w składzie - nie można mieć wątpliwości co do intencji 
pomysłodawczyni: ZMD winno stać się elementem dostosowywania 
młodzieży studiującej do wymogów nowego ustroju, a nie próbować 
nawet wyrażać autonomicznej woli zbiorowości tę organizację two
rzącej.

208 AAN, ZMD, sygn. 415/4, Protokół z posiedzenia Rady Związkowej ZMD w dniu 
30 listopada 1947 r., k. 10-11.

205 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z posiedzenia Plenum GKW ZMD z 5 paź
dziernika 1947 r., k. 26-27.

210 D. Winiarska-Twaróg, Droga Związku Młodzieży Demokratycznej..., 
s. 160.

Zajęcie przez władze naczelne ZMD określonego stanowiska 
w sprawach akademickich zbiegło się także z kierunkiem zmian pro
ponowanym w łonie samego Komitetu Koordynacyjnego Polskich 
Organizacji Studenckich (KK POS). Pod koniec września 1947 r. na 
plenum KK pojawić się miała idea przekształcenia Komitetu w Fede
rację Organizacji Studenckich, dającą możliwość realnego oddzia
ływania na tzw. młodzież niezorganizowaną oraz ustalenia osta
tecznego podziału wpływów w Bratnich Pomocach209. Do finalizacji 
procesu doszło pomiędzy styczniem a marcem 1948 r. W dniach od 
31 stycznia do 1 lutego przedstawiciele AZWM „Życie”, ZNMS, Ogól
nopolski Komitet Studencki Młodzieży Wiejskiej (OKSMW) „Wici”, 
ZMD oraz delegacje kół samopomocowych i naukowych obradowali 
nad statutem nowej organizacji, aby ostatecznie 6 marca 1948 r. gło
sem grup ideowych i w oparciu o statut Międzynarodowego Związ
ku Studentów powołać Federację Polskich Organizacji Studenckich 
(FPOS). Jednocześnie Akademicka Stała Komisja Porozumiewawcza 
została przekształcona w Akademicką Komisję Jedności Działania 
Organizacji Demokratycznych210. W istocie powołanie FPOS było 
logiczną kontynuacją scalania autonomicznych dotąd organizacji 
studenckich w jeden prosystemowy konglomerat organizacyjny, cze
mu dano wyraz w projekcie statutu, przewidując utworzenie w przy
szłości jednolitego Związku Studentów Polskich, do czego ostatecz
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nie doszło na I Kongresie Studentów Polskich w kwietniu 1950 r.211 
W międzyczasie, niemal równolegle z wydaniem przez współpracują
ce ze sobą cztery organizacje Deklaracji o jedności młodzieży polskiej212, 
w dniu 16 kwietnia 1948 r. pion akademicki reprezentowany przez 
FPOS podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ostatecznego połączenia 
działających w jego łonie formacji ideowych, co wyrażało się w utwo
rzeniu Centralnego Akademickiego Komitetu Jedności Młodzieży 
Demokratycznej. Tenże w dniach 18-19 lipca 1948 r. na obradują
cym we Wrocławiu Zjednoczonym Kongresie Studentów zainicjował 
powołanie Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej (ZAMP), któ
ry stał się potem formalnie autonomicznym pionem ZMP213.

211 B. H i 11 e b r a n d t, Związek Młodzieży Polskiej, s. 39.
212 Pełny tekst por.: W. Góra, dz. cyt., s. 115-119.
213 W kongresie studenckim uczestniczyło 316 delegatów, przy czym ZMD re

prezentowane było przez 30 osób (niecałe 9,5%). Por. J. Walczak, dz. cyt., s. 51.
214 Rezolucja Związku Młodzieży Demokratycznej, [w:] Stronnictwo Demokratycz

ne w Polsce Ludowej, cz. 1, s. 219-220.

Ze strony akademików skupionych w ZMD akcja zjednoczeniowa 
w ówczesnym czasie nie budziła już większych zastrzeżeń. Wyrazem 
tego było stanowisko przyjęte na Ogólnopolskiej Konferencji Aka
demickiej ZMD, która odbyła się w Warszawie 21 stycznia 1948 r. 
W rezolucji końcowej obrad nawiązano do stalinowskiej frazeolo
gii, za pomocą której dezawuowano tradycję przedwojennego życia 
akademickiego jako opartą na „faszystowskiej ideologii sanacyjno- 
oenerowskiej”, popierano represje przeciw oskarżonym o sprzyjanie 
podziemiu profesorom i studentom, a także wyszczególniono tzw. 
zdobycze nowego porządku, np. wprowadzenie na uczelnie znacznej 
liczby młodzieży robotniczej, chłopskiej, młodych pracujących inte
ligentów, opracowanie systemu „demokratyzacji” studiów poprzez 
ocenę kwalifikacji „społecznych i ideowych” kandydatów przy udzia
le Komisji Kwalifikacyjnych i reformowanie programów nauczania 
za sprawą redukcji teorii „pseudonaukowych” na rzecz prawdziwie 
„naukowego poglądu na świat”, bazującego na marksizmie214.

Przystąpienie głównego pionu ZMD w dniu 6 listopada do pier
wotnego, sierpniowego porozumienia komunistów i socjalistów, 
wspartych następnie przez ZMW „Wici”, odbyło się pod hasłem 
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komplementarność! jednoczenia wszystkich sfer młodzieży polskiej. 
Zarówno bowiem w rezolucji podjętej na posiedzeniu plenum GKW 
w dniu 5 października 1947 r., jak i w oficjalnym piśmie GKW ZMD 
z 26 listopada (?) 1947 r. do Prezydium ZG ZWM mowa o tym, że nie 
sposób wyobrazić sobie „jednolitego frontu młodzieży polskiej bez 
młodzieży inteligenckiej, którą my w większości reprezentujemy”215.

215 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Rezolucja plenum GKWZMD z 5 października 1947 r., 
k. 32; sygn. 415/48, Pismo GKWZMD do Prezydium ZG ZWM z 26 listopada 1947 r. 
[w dokumencie zapewne jest błąd, gdyż pismo z całą pewnością pochodzi sprzed 
dnia przystąpienia ZMD do umowy trzech organizacji, tj. 6 listopada 1947 r.J, k. 7.

216 D. Winiarska-Twaróg, Droga Związku Młodzieży Demokratycznej..., 
s. 163.

Dnia 6 listopada zapadła decyzja o powołaniu Głównej Komisji 
Współpracy Organizacji Młodzieżowych, w skład której wchodzi
li przewodniczący czterech organizacji oraz po dwu członków pre
zydiów. Po ostatecznym przełamaniu oporów ze strony OM TUR 
i ZMW „Wici”, co miało miejsce w lutym 1948 r., a także po potwier
dzeniu w dniu 17 marca przez PPS woli połączenia się z PPR, Komitet 
Polityczny SD dnia 13 kwietnia 1947 r. opracowało uchwałę w spra
wie zjednoczenia ruchu młodzieżowego, która zdecydowanie popie
rała ideę unifikacji. Trzy dni później, po przyjęciu przez organy kie
rownicze czterech organizacji Deklaracji o jedności młodzieży, nastał 
czas ostatecznej formalizacji procesu. Od tego momentu aż do lipco
wego Kongresu praca unifikacyjna miała ześrodkowywać się w łonie 
Centralnego Komitetu Jedności, posiadającego struktury w terenie, 
tj. Wojewódzkie i Powiatowe Komitety. Danuta Winiarska-Twaróg 
w swoim tekście o roli ZMD w pracach zjednoczeniowych stawia 
bardzo prawdopodobną, bo opartą na archiwaliach, tezę, że w czasie 
zebrań zainteresowanych organizacji, na których wyłaniano delega
tów do Wojewódzkich Komitetów Jedności (WKJ), przedstawiciele 
ZMD zajmowali stanowisko prozjednoczeniowe nawet tam, gdzie 
wcześniej na własnych zebraniach część z nich miała inne zdanie. 
Według Winiarskiej-Twaróg był to efekt odpowiedniej kooptacji de
legatów, ewentualnie niedopuszczania do głosu pewnych osób bądź 
naciskowego stanowiska SD, wyrażonego w kwietniowej rezolucji 
tego ugrupowania216. W rzeczonym dokumencie, obok argumenta
cji ideologicznej, odnoszącej się do wychowania młodzieży w duchu 
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demokracji ludowej itp., znaleźć można wyrażone nie wprost pole
cenie adresowane do terenowych instancji SD, aby te zaznajomiły się 
z problematyką zjednoczeniową i wsparły ZMD w budowie nowej, 
jednolitej organizacji217.

217 Uchwała Komitetu Politycznego [SD z 13 kwietnia 1947 r.], [w:] Stronnictwo 
Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 1, s. 235.

218 AAN, ZMD, sygn. 415/7, Protokół z posiedzenia GKW ZMD z 14 kwietnia
1947 r.,k. 27-28.

219 AAN, ZMD, sygn. 415/3, Protokół z posiedzenia plenum GKW ZMD w dniu 
25 stycznia 1948 r., k. 47; sygn. 415/7, Protokół z posiedzenia GKW ZMD z 3 czerwca
1948 r.,k. 34.

Biorąc pod uwagę ustalenia i wydźwięk obrad GKW ZMD z dnia 
następującego po ogłoszeniu stanowiska SD, tj. z 14 kwietnia 1947 r., 
należy powyższemu założeniu Danuty Winiarskiej-Twaróg przyznać 
rację. Na wspomnianym posiedzeniu władz ZMD przewodniczący 
Prezydium GKW i jednocześnie członek SD poseł Wiktor Nagór
ski jednoznacznie wyraził pogląd, że zachodzi potrzeba czasowego 
wciągnięcia działaczy SD do pracy w Związku jako nadzorujących 
prace OKW w okresie zjednoczeniowym. Jednocześnie Nagórski bez 
ogródek zadeklarował pozytywny stosunek ZMD do marksizmu, 
zwalczanie innych prądów ideowych oraz oczyszczenia organizacji 
z „wrogich jedności elementów”. Wymienione cele stały się następ
nie zasadniczymi elementami stanowiska ZMD wyrażonego na ze
braniu władz czterech organizacji w dniu 16 kwietnia 1947 r.218

Wydaje się, że prace jednościowe mogły w pewnym stopniu zin
tensyfikować aktywność ZMD w pierwszej połowie 1948 r. O ile jesz
cze w styczniu odpowiedzialny za sprawy organizacyjne sekretarz 
generalny GKW Witold Śmiśniewicz referował między innymi, że 
da się odczuć zastój liczbowy, organizacje terenowe charakteryzują 
się dużymi dysproporcjami odnośnie do zasięgu i wielkości struktur, 
koła zaś często w ogóle nie pracują i nie komunikują się z OKW - to 
na początku czerwca tego roku GKW donosiło co prawda o osłabie
niu aktywności jednościowej ZMD, ale tylko w związku z egzamina
mi na wyższych uczelniach219.

Aktywność ZMD w tym czasie polegała na powoływaniu struktur 
unifikacyjnych i udziale w nich. Związek posiadał 28 swoich przed
stawicieli w WKJ, w tym sześciu kierowników Wydziałów Finanso
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wo-Gospodarczych i jednego kierownika Wydziału Propagandowe
go. W 119 powiatach, gdzie istniały komórki Związku, zazwyczaj 
jeden jego aktywista wchodził do Powiatowego Komitetu Jedności 
(PKJ), przy czym po trzy osoby zasiadały w odpowiednich gremiach 
w Białymstoku, Bydgoszczy i Lublinie. W tzw. Lokalnych Komite
tach Jedności, najprawdopodobniej powoływanych w gminach i śro
dowiskach działania ZMD, aktywność wykazywano szczególnie na 
terenie szkół220.

220 AAN, ZMD, sygn. 415/7, Protokół z posiedzenia GKW ZMD z 3 czerwca 
1948 r.,k. 35-36.

221 Tamże.
222 Do Rady Naczelnej ZMP mieli wejść: Nagórski, Guzicki, Śmiśniewicz, Wi

lanowski, Csala; do Prezydium RN w randze wiceprzewodniczącego: Nagórski; do 

Ilościowy udział aktywu ZMD w Komitetach Jedności mógł stać 
się w innych warunkach polityczno-systemowych pewnym atutem. 
Natomiast w ówczesnej rzeczywistości liczba członków danej orga
nizacji z punktu widzenia naczelnego zadania Komitetów, jakim był 
wybór delegatów na Kongres Jedności, nie miała większego znacze
nia, gdyż ustalono, pierwotnie najpewniej w ZG ZWM bądź KC PPR, 
że każda organizacja otrzyma miejsca na lipcowym zjeździe wedle 
tzw. rozdzielnika. 1 tak ZMD na 1000 delegatów, w tym 950 „wy
branych” w 93 okręgach i 50 studentów, nie licząc 21 członków CKJ, 
obsadzić mógł jedynie 46 mandatów, czyli ok. 4,6%. Co więcej, Zwią
zek zobowiązany był do partycypacji w budżecie CKJ, który wynosił 
12 min zł, przy czym organizacje ideowe wyłożyć musiały 4 min zł, 
w tym z kasy ZMD pochodzić winno 400 tys. zł, co dawało 15% wpły
wu z „dotacji organizacyjnej”221.

Elementem, który mógł nieść pewne nadzieje na zajęcie względ
nie mocnej i respektowanej przez rzeczywistych konkurentów po
zycji była obecność elity władz ZMD w strukturach naczelnych CKJ. 
We wszystkich działach Centralnego Komitetu czynni byli tacy 
członkowie Związku, jak W. Nagórski, L. Guzicki, W. Śmiśniewicz, 
Władysław Wieteska, Edmund Orkiszewski, Stanisława Lauerówna 
i Andrzej LJnger. Co warte podkreślenia, jeszcze przed oficjalnym 
zjednoczeniem, czyli przed 10 lipca 1948 r., projektowano skład re
prezentacji ZMD w mających powstać organach ZMP222. Ostatecznie 
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do władz ZMP i ZAMP weszło jedynie pięć osób ze Związku: Szat
kowski, Rostkowski, Guzicki, Nagórski i Śmiśniewicz.

Ostatnim wyraźnym i symbolicznym akordem istnienia ZMD 
było posiedzenie Rady Związkowej organizacji, które odbyło się 
13 lipca 1948 r. Uczestniczyli w nim delegaci CK SD: Leon Chajn 
i Eugenia Krassowska, przewodniczący CKJ Janusz Zarzycki, oraz 
reprezentanci wszystkich OKW ZMD. Sekretarz generalny Chajn 
wyraził w czasie obrad nadzieję, że w nowej organizacji ZMD będzie 
kontynuowało nurt ideowy oparty jak dotąd o myśl i działalność SD 
oraz samego ZMD pośród młodego pokolenia. Szef prezydium GKW 
Nagórski podsumował działalność Związku i odniósł się do celów 
jego reprezentantów w przyszłej organizacji. Rada Naczelna ZMD 
udzieliła następnie pełnego pełnomocnictwa GKW w zakresie prac 
zjednoczeniowych z ZWM, OM TUR i ZMW „Wici”. Swoistym testa
mentem ideowym Związku stało się przyjęcie Uchwały o jedności Rady 
Związkowej ZMD. Obok nawiązywania do kart własnej tradycji w do
kumencie znalazły się stwierdzenia o doprowadzeniu do zbliżenia 
młodej, pracującej inteligencji i mieszczan do młodzieży robotniczej 
i chłopskiej, co utożsamiono z „likwidacją przedwojennego ghetta 
inteligenckiego i mieszczańskiego”. Widać było w omawianym sta
nowisku także spore nadzieje na kontynuowanie dotychczasowej 
pracy i realizację wskazań ideologicznych: „W szeregach zjednoczo
nej organizacji będziemy zawsze wierni naszym dobrym tradycjom 
i będziemy dalej walczyć i pracować o wychowanie pełnego, nowego 
człowieka i obywatela - demokraty, który dobrze będzie budował 
i odbudowywał nasz kraj, który zawsze sprosta obowiązkom i zada
niom przed nim do wykonania postawionym (...)”223.

Zarządu Głównego jako członek Prezydium RN i szef Wydziału Zagranicznego ZG: 
Guzicki; do Centralnej Komisji Rewizyjnej: Henryk Żuk; do ZG Związku Akademic
kiej Młodzieży Polskiej (ZAMP): Janusz Szatkowski jako członek Prezydium, Tadeusz 
Bursze oraz Ludwik Rostkowski jako członkowie ZG. Por. AAN, ZMD, sygn. 415/7, 
Protokół z posiedzenia GKW ZMD z lOlipca 1948r., k.40.

223 D. Winiarska-Twaróg, Droga Związku Młodzieży Demokratycznej..., 
s. 164; AAN, ZMD, sygn. 451/7, Uchwała o jedności Rady Związkowej ZMD w dniu 
13 lipca 1948 r., kk. 25-26.
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W kontekście ostatniego z powyższych sformułowań już wkrót
ce okazać się miało, jak naiwnych osądów było ono wyrazem. Po 
pierwsze organizacja, której członkowie w ZMP wedle jego oficjal
nych danych organizacyjnych224 stanowili tylko ok. 1,5% wszystkich 
aktywistów, nie mogła być liczącym się partnerem. Przede wszyst
kim konkurowała z blisko dwustudwudziestotrzytysięczną armią 
działaczy ZWM czy chociażby z niechętnymi im młodymi socjalista
mi z ZNMS, którzy jeszcze przed zjednoczeniem wysuwali zarzuty 
o bezideowość ZMD225. Po drugie akces i unifikacja struktur czte
rech organizacji, zaplanowane trójetapowo od sierpnia do grudnia 
1948 r., nie przebiegały w atmosferze jednomyślności i nie obyło 
się w tym przypadku bez działań socjotechnicznych i represyjnych 
ze strony aparatu państwowego226. Po trzecie powstanie ZMP ozna
czało ostateczny koniec pluralizmu w ruchu młodzieżowym, który 
zastępowano dosłownym przeszczepianiem na polski grunt sowiec
kich wzorców społeczno-ustrojowych w odniesieniu do środowiska 
młodzieżowego. W efekcie ostatecznie od 1950 r., po zniesieniu za
sady autonomii ZAMP i likwidacji ZHP zastąpionej przez Organiza
cję Harcerską ZMP, na terenie PRL działała jedna, totalitarna organi
zacja młodego pokolenia, która charakteryzowała się następującymi 
cechami: oparciem o wzorce sowieckiego Komsomołu, tzn. jednej, 
powszechnej organizacji młodzieży wspierającej partię komunistycz
ną i stanowiącej dla niej zaplecze; prowadzeniem działalności przy 
wydatnym wsparciu aparatu partyjno-administracyjnego; wyraź
nym syndromem totalitarnym wyrażającym się w skrajnej centrali
zacji, permanentnej mobilizacji, indoktrynacji, kontroli i dążeniu do 
masowości; utożsamianiem się z polityką społeczno-gospodarczą 
państwa, co przydawało ZMP charakter „pasa transmisyjnego” woli 
partii do mas młodzieży. Wedle analizy Marka Wierzbickiego wy
mienione cechy przyczyniły się jednakowoż do atrofii i ostatecznego 

224 Bogdan Hillebrandt w opracowaniu o ZMP posługuje się sprawozdaniem 
jego Zarządu Głównego z grudnia 1948 r., wedle którego z 8 tys. członków ZMD 
scalono 6066 (czyli z 320 kół do ZMP trafiło 245). Por. B. Hillebrandt, Związek 
Młodzieży Polskiej, s. 65.

22s J. Walczak, dz. cyt., s. 51.
226 Por. M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej..., s. 49-66.
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rozpadu organizacji ZMP-owskiej w 1956 r.227 Wtedy, obok istotnych 
zmian i procesów społeczno-politycznych, doszło też do odrodzenia 
tendencji pluralistycznych pośród zaangażowanej politycznie mło
dzieży. Na kanwie tychże powstała organizacja, która nawiązywała 
co prawda do tradycji ZMD z lat 1945-1948, aczkolwiek w sposób 
niemal jednoznaczny ewoluowała w kierunku zajęcia stanowiska 
opozycyjnego wobec systemu. Mowa tutaj o Związku Młodych De
mokratów, działającym legalnie jedynie przez parę tygodni na prze
łomie 1956 i 1957 r.

227 Tenże, Rozpad i likwidacja Związku Młodzieży Polskiej w latach 1956-1957, 
[w:] Władza a społeczeństwo w PRL. Studia historyczne, red. A. Friszke, Warszawa 
2003, s. 109-114.

3.3 Przerwana szarża: Związek Młodych Demokratów 
1956-1957

Marzec 1953 r. za sprawą śmierci Józefa Stalina stał się dla krajów 
bloku wschodniego swoistą cezurą, wiążącą się m.in. z pytaniem 
o kondycję i perspektywy dla komunizmu w owych państwach oraz 
o społeczną recepcję sytuacji, która zapewne dla wielu w ówczesnym 
czasie, mimo swej naturalności, była niemal niewyobrażalna. Odej
ście dyktatora w warunkach zobiektywizowanej wrogości dwóch 
bloków polityczno-militarnych musiało wpłynąć na sytuację we
wnętrzną w tzw. państwach demokracji ludowej, rządzonych przez 
hierarchicznie uformowane i działające partie typu totalitarnego. 
Perspektywa zmiany wywołanej nagłym wakatem najważniejsze
go decydenta w centrum władzy, jakim bez wątpienia była Komu
nistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR), nie wiązała się, po
mimo teoretycznej możliwości, z wejściem na ścieżkę detotalizacji 
ustroju społeczno-politycznego. Według rosyjskiego badacza Julija 
Złotowskiego czas po marcu 1953 r. był przejawem bezwzględnej 
rywalizacji o schedę po Stalinie, prowadzonej wewnątrz aparatu 
partyjnego z wykorzystaniem charakterystycznych dla niego me
tod, tj. walki o podział stref wpływów i pełnomocnictw w ramach 
zrazu trzyosobowego, kolektywnego kierownictwa, składającego się 
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z Grigorija Malenkowa, Ławrentija Berii oraz Nikity Chruszczowa228. 
Ostateczne zwycięstwo w tym wyścigu Chruszczowa, kojarzonego 
z reformami opartymi na wymowie i skutkach odbytego w lutym 
1956 r. XX Zjazdu KPZR, było swoistym paradoksem, biorąc chociaż
by pod uwagę sposób, w jaki wyeliminował on głównych konkuren
tów do władzy. Zastosował przecież na początku, jak określił to Zło- 
towskij, taktykę w „ortodoksyjno-stalinowskim duchu”229. Niemniej 
jednak znaczenie obrad radzieckiej partii komunistycznej i konkluzji 
z nich wynikających, a szczególnie wygłoszonego na posiedzeniu za
mkniętym z 24 na 25 lutego 1956 r. tajnego referatu Chruszczowa, 
wykroczyło poza artykułowane wyraźnie zasady230, co można było 
stwierdzić na podstawie wydarzeń w Polsce (rewolta w Poznaniu 
w czerwcu 1956 r. oraz przetasowanie na szczytach władzy w efek
cie obrad V111 Plenum PZPR w październiku tego roku) oraz na Wę
grzech na przełomie października i listopada 1956 r.231

228 Rosja - XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, 
red. J.Złotowski), red. nauk. H.Kowalska-Stus, L. Suchanek, tłum. P. B u - 
rek, Kraków2004,s. 100.

229 Złotowski) twierdzi także, że - podobnie jak Stalin - Chruszczów w starciu 
o władzę zaangażował aparat partyjny podporządkowany nie Prezydium KC KPZR, 
ale jego Sekretariatowi, za sprawą którego zdołał jednocześnie odnowić kierownicze 
kadry partyjne i cały aparat. Tamże, s. 101-103.

230 Za kluczowe konkluzje XX Zjazdu KPZR można uznać tezy tyczące: moż
ności pokojowego współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-ekono
micznych oraz związanej z tym konieczności odprężenia w stosunkach między
narodowych; przyzwolenia na budowanie różnych wersji ustroju socjalistycznego 
w bloku wschodnim z odejściem od zasady stosowania przemocy; odrzucenia tezy 
o zaostrzonej walce klasowej na rzecz domniemania o tzw. nasilonej walce ideolo
gicznej; podjęcia reform społeczno-gospodarczych oraz powrotu do leninowskiej 
zasady kolektywnego podejmowania decyzji w życiu partyjnym. Dopełniające wy
mieniony katalog sformułowania Chruszczowa piętnujące osobiste cechy, decyzje 
i styl rządów J. Stalina nie podważały istoty ustroju komunistycznego, a jedynie 
zwracały uwagę na tzw. wypaczenia, z którymi właśnie w czasie XX Zjazdu nowe 
kierownictwo radzieckie miało dać sobie ostatecznie radę, wracając do swoistych 
korzeni, tzn. leninowskiego modelu kierowania państwem. Por. tamże, s. 102-103.

231 Szerzej na ten temat: A. Friszke, Rok 1956, [w:] Centrum władzy w Polsce...-, 
tenże, Rozgrywka na szczycie. Biuro polityczne KC PZPR w październiku 1956 r. oraz 
Polski Październik 1956 roku z perspektywy pięćdziesięciolecia, [w:] tenże, Przystoso
wanie i opór...; por. także: J. Holzer, Komunizm w Europie..., s. 82-93.
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„Praktyczna aplikacja” tez zjazdowych232 KPZR w polskich wa
runkach okazała się mocno skomplikowana. Dość powiedzieć, że 
trwająca już od jesieni 1954 r. tzw. odwilż, spowodowana ucieczką 
na Zachód płk. Józefa Światły, ogłaszającego na antenie Radia Wolna 
Europa rewelacje związane ze stalinowską codziennością życia w ów
czesnej Polsce, doznała gwałtownego przyspieszenia, przekształcając 
się w kilkumiesięczny kryzys polityczny angażujący nie tylko szczyty 
władzy, w tym konkurencyjne frakcje PZPR, radzieckich polityków 
(m.in. Nikołaja Bułganina i Nikitę Chruszczowa), ale także szerokie 
rzesze społeczeństwa o znacznym przekroju wiekowym. Niewątpli
wie rację ma Andrzej Friszke, który charakteryzując ewolucję zmian 
w 1956 r., dostrzegł, że:

232 Trzeba podkreślić znaczenie decyzji KC PZPR z marca 1956 r. o przetłuma
czeniu na język polski referatu Chruszczowa, kolportowaniu go na otwarte zebrania 
Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) i dopuszczeniu oficjalnej dyskusji nad jego 
tezami. Por. A. Friszke, Rok 1956, s. 172-174.

233 Tenże, Polski Październik 1956 roku z perspektywy..., s. 109.

kryzys systemu politycznego polegał na osłabieniu zdolności kie
rownictwa PZPR do panowania nad zachowaniami członków niż
szych instancji i aktywu partyjnego, a w konsekwencji - na zaburze
niu kontroli instancji partyjnych nad mediami, zwłaszcza częścią 
prasy, a także nad organizacjami społecznymi (np. stowarzyszenia
mi twórczymi), czy nawet politycznymi, jak ZMP. Zaburzenie owe
go nadzoru umożliwiło wyrażanie (...) opinii odmiennych od tez 
lansowanych przez kierownictwo PZPR, szukanie na własną rękę 
projektów zmian systemowych, stawianie pytań, na które w ra
mach istniejącego modelu politycznego i ideologicznego nie było 
odpowiedzi. (...) Można powiedzieć, że od wiosny 1956 roku wy
kształciły się dwa podmioty zbiorowych wydarzeń - „góra” aparatu 
partyjnego i pluralistyczny ruch inteligencji i młodzieży, głównie 
studenckiej. Usamodzielnione pisma i organizacje (ściślej, ogniwa 
tych organizacji, np.: ZMP) czy też powstające rady robotnicze sta
wały się ośrodkami różnorodnych inicjatyw słabo kontrolowanych 
przez PZPR. To samo należy powiedzieć o klubach inteligencji, 
które tworzyły ruch oddolnego skupiania się ludzi wokół różnych 
dążeń (w praktyce chodziło oodtwarzanie się pluralizmu 
ideowego i politycznego [podkreślenie - A. T.])233.
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Uwzględniając zasadność powyższej analizy w interesującym nas 
aspekcie, czyli kształtowaniu się formuł organizacyjnych ruchu mło- 
dodemokratycznego, należałoby w konsekwencji rozważyć rzeczy
wistą rolę, funkcjonowanie oraz miejsce na politycznej mapie Związ
ku Młodych Demokratów, który na bazie wskazanych uwarunkowań 
kształtował się późną jesienią 1956 r.

Nie sposób jednak przejść do analizy rzeczonej organizacji bez 
odwołania się, obok poczynionych już uwag na temat uwarunkowań 
ogólnej natury, do specyficznych warunków funkcjonowania Związ
ku w jego najbliższym otoczeniu. Chodzi oczywiście o powiązania ze 
Stronnictwem Demokratycznym oraz uwarunkowania wynikające 
z rozpadu ZMP, które umożliwiły chwilowe co prawda, ale obiek
tywne przecież kształtowanie się względnie pluralistycznego modelu 
ruchu młodzieżowego w tamtym czasie.

Stronnictwo Demokratyczne w latach 1949-1954 było ugrupo
waniem, które w warunkach maksymalizacji tendencji totalitarnych 
w państwie przeżywało permanentny, wielostopniowy kryzys, któ
rego główną oznaką były odpływ mas członkowskich234, utrata zna
czenia w bilateralnych relacjach z PZPR oraz w efekcie pojawienie się 
tendencji do samolikwidacji.

234 Od jesieni 1948 r. do 1951 r. liczba członków zmniejszyła się prawie trzy
krotnie - z 142 tys. do 47 tys. Por. J. W r o n a, Przejawy kontestacji i próby działań opo
zycyjnych..., s. 302. Waldemar Żebrowski podaję przybliżone dane: w grudniu 1948 r. 
SD liczyło 142 tys. członków, rok później już tylko niespełna 48 tys., a w 1954 r. 
ok. 44,5 tys. Por. W. Żebrowski, Stronnictwo Demokratyczne w warunkach demo
kratyzacji..., s. 40, 51.

Słabość bazy członkowskiej wynikała z odcięcia dopływu nowych 
kadr za sprawą braku struktur młodzieżowych, zlikwidowanych 
w lecie 1948 r. wraz z utworzeniem stalinowskiego ZMP. Prócz tego 
w tym czasie obrano kierunek polityczny będący wynikiem działań 
grupy kierowniczej, z sekretarzem generalnym SD L. Chajnem, któ
ry miał stać na czele zakonspirowanej w ramach grupy Podstawo
wej Organizacji Partyjnej, podejmującej kluczowe decyzje, zapewne 
materializując wytyczne otrzymane z KC PPR/PZPR. Tendencje te 
prowadziły do naturalnego wchłonięcia Stronnictwa przez ogólno
narodową formułę jednoczącą społeczeństwo wokół wytycznych 
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budownictwa socjalistycznego. W latach 1952-1956 rolę taką miał 
spełniać Front Narodowy, który wedle rezolucji Zjazdu Krajowe
go SD (IV Kongresu) z 7 kwietnia 1951 r. stawał się jedynym forum 
funkcjonowania Stronnictwa235. Było to zgodne z oficjalnym kierun
kiem ewolucji systemu w rozumieniu partii komunistycznej, czemu 
w 1949 r. na łamach „Nowych Dróg” dał wyraz Hilary Minc, formu
łując dwie kluczowe tezy: 1) istniejące stronnictwa (SD, SL, SP) nie są 
partiami politycznymi, a tymczasowymi pasami transmisyjnymi woli 
PZPR do mas; 2) rozwój systemu doprowadzi do naturalnej likwida
cji wspomnianych stronnictw wraz z osiągnięciem odpowiedniego 
etapu rozwoju socjalizmu236.

235 J. Wrona, PZPR a partie satelickie, [w:] PZPR jako machina władzy, 
red. D. Stola, K. Persak, Warszawa 2012, s. 149.

236 Tenże, Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym..., s. 81. Rzeczo
ny artykuł nosił tytuł Niektóre zagadnienia demokracji ludowej w świetle leninowsko- 
-stalinowskiej nauki o dyktaturze proletariatu i został opublikowany z okazji 70 rocz
nicy urodzin J. Stalina.

237 Na posiedzeniu Komitetu Politycznego SD w dniu 8 czerwca 1948 r. Fer
dynand Arczyński jednoznacznie opowiedział się za poglądem, że wobec faktu 
jednoczenia ruchu robotniczego „SD spełniło swoją rolę: amortyzatora ujemnych 
nastrojów mieszczaństwa wobec ujemnej rzeczywistości w początkach bytu Polski 
Ludowej, obecnie natomiast traci częściowo rację bytu”. AAN, SD, sygn. 2/151, Pro
tokół nr 4/48 z zebrania Komitetu Politycznego SD odbytego w dniu 8 czerwca 1948 r., 
k. 9-10.

Poglądy głoszone przez Minca zbiegały się z wnioskami z dysku
sji, która w wyraźnie ożywionej formie toczona była jeszcze w 1948 r. 
na forum Komitetu Politycznego SD, gdzie starano się wypracować 
jednolite stanowisko organizacyjne względem marksizmu i kierun
ku zjednoczeniowego w łonie PPR i PPS oraz obrać właściwą drogę 
organizacyjną. Już wtedy dostrzec można było sądy o wyczerpaniu 
się roli SD, choć pozostawały one w wyraźnej mniejszości237. Domi
nowały jeszcze poglądy, że SD jako ugrupowanie niemarksistowskie 
powinno gromadzić już tylko tzw. radykalną inteligencję, a człon
ków, reprezentantów tzw. inicjatywy prywatnej w łonie SD, należało 
poddać indoktrynacji w duchu przyjęcia zasad klasowych. Charak
terystycznym był tu głos Włodzimierza Lechowicza, który ujmował 
Stronnictwo jako „partię inteligencką, przyjmującą jednak również 
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te elementy drobnomieszczańskie, które dojrzewają do Polski So
cjalistycznej”238. Radykalnie i jednoznacznie ideologicznie sprawę 
ujęła członkini grupy komunistycznej w SD Eugenia Krassowska, 
stwierdzając, że w Stronnictwie istnieje podział na aktyw kierujący, 
w domyśle - klasowo wyrobiony i świadom konieczności ewolucji 
społeczno-politycznej ku socjalizmowi, oraz na „peryferyjną [o nie
jednoznacznej postawie ideowej - A. T.J masę członkowską”, pre
zentującą „postawę mieszczańską, hamującą dojście do socjalizmu 
i internacjonalizmu”, które to zachowanie należało zwalczać, równo
legle wpajając zasady marksizmu239. Wkrótce znalazło to potwierdze
nie w stanowisku nadającego ton Stronnictwu Leona Chajna, który 
opracowując tezy240 swego wystąpienia na posiedzenie Rady Naczel
nej SD (przeszła do historii pod nazwą Małego Kongresu, obradowa
ła w dniach 10-11 października 1948 r.), wyznaczył nowy kierunek 
polityczny dla SD, symbolicznie odzwierciedlony w tytule referatu 
Chajna - Na drodze do socjalizmu. Konkluzja obrad Rady Naczelnej 
zawierała się w kluczowym stwierdzeniu rezolucji końcowej:

238 AAN, SD, sygn. 2/151, Protokół nr 6/48 z zebrania Komitetu Politycznego SD 
odbytego w dniu 7 września 1948 r., k. 15.

239 Tamże, k. 20.
240 Między innymi: „Radykalizacja mas w Polsce i ewolucja Polski od koncep

cji Polski Ludowej do Polski Socjalistycznej (demokracja ludowa nie jest formacją 
zastygłą, statyczną; (...) ewolucja demokracji ludowej ku socjalizmowi). Zgoda na 
koncepcję, że marsz ku socjalizmowi jest jedyną słuszną perspektywą rozwoju Pol
ski, warunkiem jej ekonomicznego, politycznego i kulturalnego postępu, baza jej 
trwałej niepodległości. (...) Na nowym etapie SD znajduje dla warstw pośrednich 
perspektywę pozytywnej pracy (analiza systemów ekonomicznych; potrzeba rze
miosła, handlu i drobnego przemysłu; pozytywna rola ekonomiczna drobnej inicja
tywy prywatnej w okresie przejściowym; chęć obrony przez nas zdrowej inicjatywy 
prywatnej. Nowe formy działania inicjatywy prywatnej (perspektywy uspołecznienia 
rzemiosła)”. AAN, SD, sygn. 2/151, Protokół nr 7/48 z zebrania Komitetu Politycznego 
SD odbytego w dniu 14 września 1948 r., k. 22-23.

Stronnictwo Demokratyczne dopatrując się w perspektywie Polski 
Socjalistycznej podwalin jej pełnej suwerenności państwowej oraz 
warunków jej ekonomicznego, socjalnego i kulturalnego postępu, 
będzie towarzyszyć masom pracującym w tym marszu ku socjali
zmowi. Stawia to przed Stronnictwem Demokratycznym nowe 
doniosłe zadania, wyznacza mu określoną rolę w momencie zwrot
nym dla rozwoju stosunków społeczno-politycznych w Polsce.
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Stanowisko takie rodziło poważne konsekwencje w postaci sa- 
moograniczenia spektrum działalności i bazy społecznej. Co więcej, 
dano temu jednoznacznie wyraz, zakładając m.in., że tzw. gospodarka 
uspołeczniona (w rzeczywistości - znacjonalizowana) jest ważniejsza 
od indywidualnej - ta z kolei, szczególnie rzemiosło, ma istotny, ale 
przejściowy charakter na drodze do socjalizmu - oraz stawiając sie
bie w charakterze rzecznika interesów „zdrowych grup mieszczań
stwa” i „szerokich rzesz inteligencji pracującej”241.

241 Rezolucja Rady naczelnej SD uchwalona na posiedzeniu w dniu 11 października 
1948 r. w Warszawie, [w:] Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 1, s. 272- 
-279. W jednej ze swoich publikacji, wydanej co prawda już w odrobinę odmiennym 
klimacie politycznym, bo na początku lat 60., Leon Chajn jednoznacznie określa, że 
SD jest reprezentantem tzw. nowych (ukształtowanych w kapitalizmie) warstw po
średnich, czyli „inteligencji, szerzej pracowników umysłowych, oraz drobnych grup 
usługowych związanych bezpośrednio z kapitalistycznymi stosunkami produkcji 
(...)”. W układzie politycznym PRL wymienione grupy - także te o pośrednim i tra
dycyjnym rodowodzie, tj. wiejskie, reprezentowane przez ZSL - współpracowały 
jego zdaniem z wiodącą klasą robotniczą i jej awangardą, czyli PZPR. Por. L. C h a j n, 
Warstwy pośrednie a socjalizm, Warszawa 1962, s. 11, 85-86. W wydanym wiele lat 
później studium naukowym z zakresu myśli politycznej autorka bez wahania stwier
dzi, że ani SD, ani ZSL nie brały udziału w „wyznaczaniu linii strategiczno-politycz- 
nej obozu władzy (...), a negatywne reakcje kierownictwa PZPR na choćby najmniej
sze przejawy samodzielności ZSL i SD oznaczały, że deklarowana przez komunistów 
wola sprawowania władzy w ramach koalicji (...) nie wyszła w praktyce poza dekla
racje polityczne”. K. W. T r e m b i c k a, Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej, Lublin 2013, s. 125-126.

Wzmiankowany kierunek polityczny doczekał się ostatecznego 
przypieczętowania na 111 Kongresie SD niemal rok później, tzn. je
sienią 1949 r. Impreza owa, na której obecne było grono delegatów 
tzw. zaprzyjaźnionych partii z zagranicy oraz notable z PZPR (Jó
zef Cyrankiewicz, Jerzy Albrecht) i innych ugrupowań krajowych 
(m.in. Stefan Brzeziński z SP oraz Zenon Wróblewski z ZMP), po
mimo wykwintnej oprawy nosiła cechy politycznego oportunizmu 
i sztuczności. Rozwijano bowiem tezy znane od czasu obrad Małe
go Kongresu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę inteligencji, 
której część krytykowano za niechęć do marksizmu, i wskazywano 
jedynie słuszny kierunek dzielenia „wspólnej płaszczyzny z ludem 
pracującym”. Badacz dziejów SD Antoni Czubiński niezwykle traf
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nie zauważył, że Kongres, będący z pozoru emanacją sukcesu polity
ki Stronnictwa w nowej rzeczywistości, absolutnie nie uwzględniał 
faktu, że członkowie ugrupowania byli usuwani z rad narodowych, 
przechodzili do PZPR i wycofywali się na dobre z życia polityczne
go242. Konkluzja Czubińskiego była jednoznaczna: „Kongres cecho
wała fasadowość, deklaratywność i pustosłowie”243.

242 Członkowie SD od początku istnienia nowego porządku poddawani byli 
różnorakim represjom. Jeden z najbardziej jaskrawych przypadków dotyczył jednego 
z decydentów SD. Na jesieni 1948 r. ówczesny wiceprzewodniczący CK SD oraz szef 
resortu aprowizacji Włodzimierz Lechowicz został aresztowany i oskarżony, podob
nie jak W. Gomułka, o tzw. odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne. Jego rehabilita
cja i ponowne przyjęcie w szeregi Stronnictwa odbyły się dopiero w grudniu 1956 r. 
Waldemar Żebrowski zwraca uwagę, że w latach 1949-1954, ze względu na przed
wojenny rodowód SD, wobec jego działaczy padało szereg zarzutów (m.in. o agen- 
turalność, sanacyjność, antykomunistyczną działalność itp.), co stanowiło wstęp do 
aresztowań, zabójstw oraz odbierania sobie życia przez tych, którzy na współpracę 
z UB pójść nie chcieli. W UB miał powstać także w formie druku wewnętrznego 
album „o przestępcach ze Stronnictwa Demokratycznego”. Por. W. Żebrowski, 
Stronnictwo Demokratyczne wiatach 1937-199S, s. 15-16.

243 A. Czubiński, Stronnictwo Demokratyczne..., s. 195-197.
244 Wedle oficjalnego stanowiska PZPR, wyrażonego najbardziej dobitnie przez 

B. Bieruta w referacie Walka narodu polskiego o pokój i Plan 6-letni, naród utożsa
miany z uświadomionym klasowo ludem pracującym musi podążać wytyczoną na
ukowymi metodami drogą konsolidacji we froncie narodowym, czyli w efekcie two
rzyć jednolity, czujny wobec wrogów i zupełnie zgodny co do zasad konglomerat. 
W takim układzie społeczno-politycznym oczywiście brak było miejsca dla tzw. klas 
pośrednich, które w sposób naturalny powinny poddać się i przyjąć bezwzględnie 
za swoją wolę większości, w przeciwnym wypadku byłyby wytępione jako wsteczne. 
Por. K. Tyszka, dz. cyt., s. 138-140.

245 Ton Stronnictwu nadawał Chajna, dzierżąc funkcję Sekretarza Generalne
go. Od 111 Kongresu szefem Rady Naczelnej był Jan Rabanowski, przewodniczącym 
CK SD Wacław Barcikowski, wiceprzewodniczącymi CK zostali E. Krassowska, 
J. Rabanowski i Jerzy Jackiewicz, a w Prezydium CK miejsce znaleźli jeszcze Zyg
munt Moskwa i Faustyn Szlęzak. Istotnym faktem było także to, że w czasie obrad 

Najbardziej ponury okres dla SD nastał w pierwszej połowie lat 50., 
kiedy to ze zdwojoną siłą uwidoczniła się tendencja do zlikwidowania 
Stronnictwa jako elementu zbędnego w budowie koherentnego ide
ologicznie244 społeczeństwa. Decyzje zapadały najprawdopodobniej 
w KC PZPR i poprzez przewodzącą Stronnictwu we władzach naczel
nych grupę komunistów245 były wprowadzane jako decyzje struktur 
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statutowych. W latach 1951-1953 działania te polegały na redukcji 
etatów, likwidacji lokali i dziennika „Kurier Codzienny”, a także wy
dawnictwa Prasa Demokratyczna - Nowa Epoka, wydalaniu działa
czy, ograniczeniu pracy jedynie do sfer rzemiosła, które w SD szukało 
oparcia w obliczu konsekwentnej polityki likwidacyjnej246, przekaza
niu domu wypoczynkowego „Ostoja” w Szklarskiej Porębie na rzecz 
Funduszu Wczasów Pracowniczych czy ograniczeniu funkcjonowa
nia Sekretariatu Generalnego (w lutym 1952 r. z siedmiu wydziałów 
utworzono trzy zespoły). Po wyborach do Sejmu, które odbyły się 
w październiku 1952 r., tendencje likwidacyjne osiągnęły punkt kul
minacyjny - przewidywano, że działalność SD będzie przede wszyst
kim moderowana za sprawą uczestnictwa we Froncie Narodowym 
i to przez aktyw społeczny. Stąd w dniu 23 lutego 1953 r. KP CK SD 
postanowił w dalszym ciągu ograniczać stan osobowy i majątkowy 
Stronnictwa, z likwidacją Komitetów Dzielnicowych w większych 
miastach (Warszawa, Łódź, Poznań) włącznie247. Paletę działań ogra
niczających funkcjonowanie SD dopełnia uszczuplenie reprezentacji 
poselskiej w Sejmie 11 kadencji (25 posłów), mniejsza jej aktywność 
oraz brak przedstawiciela w Radzie Ministrów wyłonionej w listo
padzie 1952 r. - dopiero w styczniu roku następnego L. Chajn objął 
funkcję wiceszefa Resortu Pracy i Polityki Społecznej.

Kongresu dziewięciu członków Rady Naczelnej wybranej w 1946 r. wystąpiło ze 
Stronnictwa, a trzech zostało usuniętych - mowa tu o Włodzimierzu Lechowiczu, 
Jerzym Langrodzie oraz Maksymilianie Penkali. Por. A. Czubiński, Stronnictwo 
Demokratyczne..., s. 195.

246 Paradoksalnie, od początku lat 50., szczególnie po akcesie resztek Stronnic
twa Pracy w lipcu 1950 r., w SD powstawały nowe koła rzemieślnicze (rzemiosło 
było wcześniej poddane głównie wpływom SP), natomiast praca z inteligencją zosta
ła konsekwentnie uniemożliwiona przez terenowe struktury PZPR.

247 W. Żebrowski, Stronnictwo Demokratyczne w warunkach demokratyza
cji..., s. 46-50.

Pewne oznaki zmiany klimatu politycznego w Polsce, wynikające 
m.in. z walki o władzę w ZSRR po śmierci Stalina oraz rodzimego fer
mentu na szczytach władzy (m.in. likwidacja MBP), przyczyniły się 
do zatrzymania tendencji do kurczenia się SD czy jego samolikwi- 
dacji. Oznaką nowego trendu były wnioski sformułowane w czasie 
obrad V Kongresu SD w maju 1954 r., kiedy to - obok rutynowe
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go potwierdzenia budowy socjalizmu, współpracy z ZSRR i dalsze
go uspołeczniania rzemiosła - krytykowano kierunek likwidacyjny 
i wzywano do przestrzegania kolektywnego kierownictwa oraz zasad 
krytyki i samokrytyki. Niemal bliźniacze ustalenia w odniesieniu do 
kondycji SD sformułowano w czasie obrad poszerzonego Centralne
go Komitetu Stronnictwa Demokratycznego248 w maju 1955 r., kiedy 
sformułowano krytyczną ocenę działań kierownictwa SD w latach 
1949-1954 w kontekście tendencji likwidacyjnych, m.in. postulowa
no definitywne zakończenie takiej polityki, rozwój liczebny poprzez 
odrodzenie współpracy z inteligencją i kontynuowanie takowej z rze
miosłem249.

248 IV Kongres wprowadził nowy statut, który w ocenie A. Czubińskiego two
rzył strukturę wzorowaną na tej wykorzystywanej przez PZPR - likwidowano Radę 
Naczelną SD oraz Sekretariat Generalny, a w zamian powoływano pięcioosobowy 
CK SD i trzynastoosobowe Prezydium CK z nowymi stanowiskami, tj. funkcjami 
zastępców członków Prezydium. Por. A. Czubiński, Stronnictwo Demokratycz
ne..., s. 213.

249 Por. Uchwała CK SD z dnia 23 maja 1955 r. w sprawie aktualnych zadań, stylu 
i form pracy Stronnictwa Demokratycznego, [w:] Stronnictwo Demokratyczne w Polsce 
Ludowej, cz. 2,1.1: Wybór dokumentów z lat 1950-1958, red. W. B e c z e k, Warszawa 
1970, s. 207-214.

Prawdziwy „powiew nowego” zaznaczył się w łonie SD po XX Zjeź- 
dzie KPZR i na kanwie ogólnego fermentu społeczno-politycznego 
w Polsce. Sytuacja SD była specyficzna, ponieważ ugrupowanie mie
niło się reprezentantem inteligencji i rzemiosła, czyli grup wyraźnie 
dotkniętych przez funkcjonowanie i represyjność systemu. Wiosną 
1956 r. doszło do wielkiej serii zebrań struktur terenowych SD, które 
miały burzliwy przebieg. Dnia 25 kwietnia tego roku głos w sejmie 
zabrał poseł SD prof. Jerzy Jodłowski, który baczną uwagę zwrócił 
na problem nadużyć władzy, łamania prawa przez czynniki oficjalne 
oraz na rehabilitację niesłusznie represjonowanych. W tym miesiącu 
Prezydium CK SD powołało trzy Komisje: Polityczną, Ekonomiczną 
i Organizacyjną, których zadaniem było nakreślenie nowych zasad 
programowych. Obok tego szczególną aktywność reformatorską 
okazywali piszący dla ukazującego się od 1953 r. „Tygodnika Demo
kratycznego” publicyści-działacze SD (m.in. Piotr Stefański czy Stani
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sław Kaliszewski), którzy krytycznie analizowali dotychczasową rze
czywistość lat 50. i występowali z nowymi propozycjami. W czerwcu 
SD „odzyskało” zwyczajową reprezentację w ministerstwach: na 
czele Resortu Łączności stanął Jan Rabanowski, natomiast Zygmunt 
Moskwa szefował Ministerstwu Drobnego Przemysłu i Handlu.

Praca koncepcyjna w Prezydium SD wydała finalny owoc w po
staci opublikowanych na łamach „Tygodnika Demokratycznego” 
w dniach 11 i 18 lipca 1956 r. tzw. wytycznych odnoszących się od
powiednio do działalności w zakresie drobnej wytwórczości, handlu 
i usług oraz działalności politycznej Stronnictwa (oba dokumenty zo
stały zatwierdzone przez Prezydium i podlegały procesowi konsulta
cji terenowych). W wyniku prasowo-członkowskiej dyskusji wypra
cowano nowy zarys programowy, który został ogłoszony w postaci 
uchwały Plenum CK SD, obradującego w dniach 7-10 października 
1956 r., czyli w okresie wzmożonej dyskusji i oczekiwania na efek
ty zapowiedzianego VIII Plenum KC PZPR. Program nazwano osta
tecznie Wytycznymi działalności politycznej, ekonomicznej i organiza
cyjnej SD250.

250 Pełny tekst programu oraz dokumentów programowych z lipca 1956 r. 
w: Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 2,1.1, s. 241-280, 283-311.

Lektura dokumentu potwierdza, że pomimo istotnego fermen
tu wewnętrznego Stronnictwo, przystało na zasadę reformowania 
ustroju socjalistycznego, z naciskiem na likwidację najbardziej do
tkliwych patologii, w tym łamania prawa w oparciu o aparat pań
stwowy oraz nieliczenia się z instytucjami przewidzianymi przez 
konstytucję. Dlatego też postulowano m.in. przestrzeganie naczelnej 
pozycji ustrojowej Sejmu (ograniczenie wydawania dekretów przez 
Radę Państwa oraz powołanie Naczelnej Izby Kontroli podlegającej 
Sejmowi), reformę ordynacji wyborczej, systemu rad narodowych, 
przywrócenie praworządności za sprawą słusznych postępowań re
habilitacyjnych oraz zagwarantowania niezawisłości sędziowskiej. 
Istotny element stanowiło domaganie się powołania Trybunału 
Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. W odniesieniu do polityki za
granicznej nie podważano sojuszu ze Związkiem Radzieckim, jed
nakże głoszono zasadę równego traktowania stron, co odnosiło się 
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także do relacji z kilkoma państwami europejskimi, jak Francja czy 
Włochy. W relacjach wewnątrzpartyjnych uwidoczniła się troska 
o odzyskanie inteligencji, utrwalenie wpływów wśród rzemiosła 
oraz drobnego przemysłu i handlu, a także o odzyskanie sprawności 
organizacyjnej poprzez np. ożywienie pracy kół branżowo-środowi- 
skowych, dyskusję wewnętrzną i koordynację działań przez CK SD 
(proponowano w szczególności utworzenie zespołów organizacyj
nego, propagandowego, ekonomicznego i dla spraw inteligencji)251. 
W tym zestawieniu może dziwić brak poruszenia spraw aktywności 
politycznej młodzieży - jedyne, do czego CK SD odniósł się w tym 
kontekście, to lakoniczna deklaracja pomocy nauczycielstwu w pracy 
koncepcyjno-pedagogicznej, mającej wpływ na poziom intelektualny 
oraz postawę moralną i polityczną młodego pokolenia252.

251 Tamże, s. 310.
252 Tamże, s. 290.
253 W jednym z październikowych numerów „Tygodnika Demokratycznego” 

ukazał się tekst działacza młodego pokolenia, należącego także do ZMP, o znamien
nym tytule: Więcej uwagi dla spraw młodzieży. Autor, zabierający głos w dyskusji 
o wytycznych programowych SD, w sposób pośredni, acz dobitny wskazywał na 
konieczność ponownego zainteresowania się przez Stronnictwo sprawami własnej 
organizacji młodzieżowej. Stwierdzał m.in.: „Założenia ZMP wskazują, że ZMP to 
pierwszy pomocnik partii robotniczej. Nie wszyscy ZMP-owcy wstępują do PZPR 
i może nie dlatego, że nie zostaliby przyjęci, bo to jest rzeczą niemożliwą, ale nie 
wszyscy czują się dostatecznie związani z PZPR, czy to ze względu na swe pocho
dzenie społeczne, czy też ze względu na swe osobiste przekonania czy upodobania. 
(...) Wydaje mi się rzeczą słuszną, aby sprawy młodzieży i ZMP były szerzej omawia
ne na najbliższym Plenum Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego”. 
„Tygodnik Demokratyczny” 1956, nr 39, s. 4. Kilka numerów wcześniej (1956, nr 33, 
s. 6) w gazecie ukazał się tekst harcmistrza i podporucznika AK Jerzego Dargiela (tak 
artykuł został podpisany) zatytułowany Szare Szeregi, nakreślający wysiłek bojowy 
warszawskich harcerzy.

Działacze Stronnictwa nie pominęli jednak tradycji współpracy 
z afiliowaną pod szyldem SD organizacją młodzieżową. Na łamach 
„Tygodnika Demokratycznego” w ówczesnym czasie zaczęły poja
wiać się wzmianki o konieczności działań uwzględniających potrze
by i tradycje organizacyjne młodzieży253. Niemniej jednak sam sprzy
jający klimat polityczny w kraju, rzutujący odczuwalnie na ożywienie 
stosunków organizacyjnych w Stronnictwie, nie był czynnikiem wy
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starczającym, który umożliwiłby względnie swobodne tworzenie 
struktur młodzieżowych afiliowanych w tym przypadku przy SD. 
Konieczne stało się wyjaśnienie sytuacji w jedynej legalnej organi
zacji młodzieżowej ówczesnego okresu, czyli w Związku Młodzieży 
Polskiej.

ZMP, ze względu na erozję wzorców monopartyjnych oraz stylu 
działania słusznie utożsamianego z totalitarnym kierowaniem, roz
pad! się ostatecznie w grudniu 1956 r. Przysłowiowym gwoździem 
do trumny Związku była gwałtowna krytyka ze strony oficjalnego 
protektora, czyli PZPR. W dniu 5 grudnia 1956 r. miało bowiem 
miejsce znamienne posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR, któ
re - poświęcone w znacznej mierze sytuacji na odcinku młodzieżo
wym - nie tylko poddało ostrej krytyce osoby odpowiedzialne za tę 
sferę działalności, tj. Romana Zambrowskiego, Jerzego Morawskie
go, a szczególnie obecną na posiedzeniu Helenę Jaworską (ta skry
tykowana była za rozdźwięk pomiędzy aparatem a masą członkow
ską, izolowanie się władz centralnych oraz brak przeciwstawiania się 
tendencjom odśrodkowym), ale także wytknęło samej organizacji 
najpoważniejsze błędy: utratę pozycji przewodnika, kontrolera oraz 
reprezentanta PZPR wobec młodzieży254. Pomimo stwierdzonego 
chaosu i pozbawienia się wpływów Biuro Polityczne podjęło decy
zję o konieczności reintegracji młodzieży wokół socjalizmu poprzez 
utworzenie tym razem dwóch organizacji środowiskowych, robotni
czej i wiejskiej, które to finalnie, po porozumieniu się PZPR z ZSL25S, 

254 M. W i e r z b i c k i, Związek Młodzieży Polskiej..., s. 453.
255 W dniu 10 grudnia PZPR i ZSL podpisały wspólną deklarację o zasadach 

współpracy. Jej ostatni punkt odnosił się do spraw młodego pokolenia oraz ZMP: 
„Kierownictwa (...) uważają, że jedną z ważniejszych przyczyn słabości Związku 
Młodzieży Polskiej było zbiurokratyzowanie, zatracenie charakteru samorządnej 
organizacji (!) i nieuwzględnienie przezeń odrębności podstawowych środowisk 
młodzieżowych - robotniczego, chłopskiego i studenckiego, nieprzystosowanie 
treści i metod swojej pracy do duchowych i materialnych potrzeb młodzieży tych 
środowisk. W związku z tym oraz w związku z faktem, że tocząca się od szeregu 
miesięcy dyskusja w szerokich kołach młodzieży wykazała jej zasadniczą jedność 
na gruncie idei służby ojczyźnie, demokracji i socjalizmu, kierownictwa obu partii 
wypowiadają się za tymi propozycjami młodzieży, które zmierzają do utworzenia 
organizacji środowiskowych o jednolitej postawie ideowej, zrzeszonych na zasadach 
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winny stworzyć federację. Dnia 12 grudnia 1956 r. do Biura Poli
tycznego trafiła notatka komisji KC do spraw ruchu młodzieżowego, 
w zakończeniu której sugerowano ukrócenie dezorientacji aktywu 
młodzieżowego wywoływanej dalszym działaniem ZG ZMP poprzez 
jego rozwiązanie. Ostatnim, formalnym aktem dramatu było posie
dzenie Plenum Zarządu Głównego ZMP w dniu 10 stycznia 1957 r., 
kiedy to zebrani większością głosów podjęli decyzję o rozwiązaniu 
ZG, co oznaczało likwidację całej organizacji256.

federacji”. Deklaracja o zasadach współpracy między PZPR a ZSL z 10 grudnia 1956 r. 
[opublikowana w „Trybunie Ludu” 12 grudnia 1956 r.], [w:] Wspólne cele. Polityczne 
podstawy współdziałania międzypartyjnego wiatach 1944-1978. Wybór dokumentów 
i materiałów, kom. red. J. Fajko w s ki [et al.J, Warszawa 1980, s. 222.

256 M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej..., s. 453-454; B. Hille- 
brandt, Związek Młodzieży Polskiej, s. 411-413.

257 Problemowi temu poświęcona jest dogłębna analiza Marka Wierzbickiego 
zatytułowana Rozpad i likwidacja Związku Młodzieży Polskiej w latach 1956-1957, 
[w:] Władza a społeczeństwo..., s. 77-114. Bardzo interesujące są także spostrzeże
nia zawarte w publikacji Joanny Kochanowicz pt. ZMP w terenie. Stalinowska próba 
modernizacji opornej rzeczywistości, Warszawa 2000, W Krainie PRL, w której autorka 
omawia funkcjonowanie struktur terenowych ZMP na bazie analizy dokumentów 
organizacyjnych, co dało wiele ciekawych wniosków, jak np.: „Abstrahując od tego, 
że wiele pomysłów góry było absurdalnych i niewykonalnych w samych założeniach, 
to podstawowymi problemami terenu we wprowadzaniu w życie wytycznych Za
rządu Głównego był brak odpowiedniej liczby rąk do pracy i braki kadrowe. Kolej
ną trudność stanowiła kwestia koordynacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami 
struktur terenowych. Model hierarchicznie zbudowanej organizacji wydawał się, 
w zamyśle jej twórców, racjonalny: wystarczyło wydać polecenie, aby było ono zwie
lokrotnione i powtórzone w całej Polsce. W świetle sprawozdań (...) widać, jak bar
dzo ten model szwankował. (...) Przyczyną złej koordynacji był wadliwy przepływ 
informacji wynikający z braku kontaktów pomiędzy pracownikami poszczególnych 
szczebli”. Tamże, s. 113.

W czasie procesu faktycznej dezintegracji i rozpadu257 dotychcza
sowych struktur ZMP, trwającego przynajmniej od wiosny 1956 r., 
doszło do oddolnego tworzenia się różnych formuł politycznego za
angażowania młodzieży, w większości na bazie rewizji formuł działa
nia Związku. Mowa tutaj o grupie organizacji pozostających na grun
cie lewicowym, tworzonych głównie w miastach wojewódzkich, na 
wyższych uczelniach bądź w zakładach pracy, jak np. Związek Mło
dzieży Socjalistycznej w Warszawie, Związek Studencki Młodzieży 
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Komunistycznej we Wrocławiu, „Awangarda” i Związek Młodzie
ży Robotniczej w Częstochowie czy Studencki Komitet Rewolucyjny 
w Krakowie. W wymienionych i innych ośrodkach powstawały też 
ogniwa popieranego przez środowisko pisma „Po Prostu” Rewolucyj
nego Związku Młodzieży (RZM), który stał się formułą przewodzą
cą fermentowi oraz, co istotne, tworzoną oddolnie przez młodzież, 
często w oparciu o działaczy partyjnych szczebla wojewódzkiego. 
W dniach 6-7 grudnia 1956 r. w Warszawie na naradzie ośrodków 
młodzieżowych powołano, tym razem jako strukturę ogólnopolską, 
Rewolucyjny Związek Młodzieży z Józefem Lenartem na czele. Na 
początku stycznia 1957 r. tenże, ze względu na naciski Sekretariatu 
KC ds. Młodzieży odnośnie do konsolidacji środowisk lewicowych 
wobec niebezpieczeństwa działań sił „reakcyjnych”258, połączył się ze 
Związkiem Młodzieży Rewolucyjnej, tworząc Związek Młodzieży So
cjalistycznej259. Zjednoczenie było współgenerowane, jak stwierdził 
Marek Wierzbicki, za pomocą sprytnego fortelu Komitetu Central
nego PZPR, który wobec oddolności i niezależności RZM postano
wił posłużyć się powołanym ad hoc przez aktyw partyjny Związkiem 
Młodzieży Robotniczej - a wszystko to w celu osłabienia RZM jako 
już nie jedynej organizacji młodzieży robotniczej. Przed połączeniem 
miało dojść też do rozlicznych konfliktów między wspomnianymi or
ganizacjami w terenie, które były wygrywane przez PZPR działającą 
w roli arbitra. Efektem działań partii komunistycznej było również 
usunięcie z nowo powołanego Związku Młodzieży Socjalistycznej 
rzeczników niezależności organizacji, co osiągnięto, posługując się 
osieroconym po oficjalnym rozwiązaniu ZMP aktywem260.

2SB Argumenty o takiej wymowie wygłaszane przez J. Morawskiego na Krajowej 
Naradzie Aktywu Partyjnego w Warszawie w dniu 30 grudnia 1956 r. dotyczyły ludzi 
związanych ze sferami kościelnymi, ruchem ludowym oraz tych o nastawieniu en
deckim. Por. M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej..., s. 457.

259 Tamże, s. 442-457; Z. Kozik, PZPR w latach 19S4-19S7. Szkic historyczny, 
Warszawa 1982, s. 240-241.

260 M. W i e r z b i c k i, Młodzież w PRL, Warszawa 2009, s. 40, Seria 39/89, t. 2.

Środowisko młodzieży wiejskiej podlegało w tym czasie oddzia
ływaniu dwóch grup. Pierwsza z nich w oddolny sposób na jesie
ni 1956 r. tworzyła koła terenowe oparte o ideologię byłego ZMW 
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„Wici”, co doprowadziło finalnie do restytuowania tej organizacji 
w Krakowie 3 grudnia 1956 r. Druga, wsparta przez aparat ZSL, po
siłkując się oficjalnym stanowiskiem wyrażonym deklaracją politycz
ną wspomnianego stronnictwa oraz PZPR z 10 grudnia 1956 r., zwo
łała Krajową Naradę Młodzieży Wiejskiej, obradującą w Warszawie 
w dniach 10-11 lutego 1957 r. W jej wyniku utworzono konkuren
cyjny wobec „Wici” Związek Młodzieży Wiejskiej, któremu przewo
dził aktyw działaczy wiejskich z byłego ZMP: Józef Tejchma, Kazi
mierz Barcikowski, Józef Kępa i Edward Duda. Do lipca 1957 r. trwał 
zatem dualizm organizacyjny. Ostateczne zaprzestanie działalności 
przez „Wici” właśnie latem 1957 r. wywołane było naciskami PZPR 
na ZSL. To ostatnie na przełomie kwietnia i maja podjęło decyzję, iż 
na terenie wiejskim może działać tylko jedna organizacja młodzie
żowa261.

261 B. Hillebrand t, Związek Młodzieży Polskiej, s. 418-419; M. Wierzbicki, 
Związek Młodzieży Polskiej..., s. 459-460.

262 A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994, s. 92. 
Grzegorz Waligóra podaję, że w ZMD skupieni byli reprezentanci wszystkich ośrod
ków akademickich. Por. G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Ferment w środowisku młodzieżowym nie ominął także Stron
nictwa Demokratycznego. Od tzw. zjednoczenia organizacji mło
dzieżowych w 1948 r. grupa ta nie posiadała własnej młodzieżówki 
ani nie próbowała takowej stworzyć. Widoczne zmiany w stosun
kach wewnątrzorganizacyjnych w SD, dokonujące się za sprawą wy
darzeń 1956 r., wpłynęły jednakowoż na wytworzenie klimatu, który 
dopuszczał szeroką dyskusję, co zaowocowało podjęciem współpra
cy z ukonstytuowanym ostatecznie na przełomie listopada i grudnia 
1956 r. Związkiem Młodych Demokratów, nawiązującym do tradycji 
ZMD z lat 1945-1948. Niemniej jednak trzeba przyznać, że powsta
wanie środowisk, które finalnie skupiły się w ZMD, jesienią 1956 r. 
miało charakter przeważnie samorzutny i z całą pewnością niejed
norodny. Ówczesne kręgi młododemokratyczne skupiały przeważ
nie młodzież studiującą z takich miast akademickich, jak Wrocław, 
Warszawa, Łódź, Poznań czy Lublin. W ich szeregach można było 
spotkać także reprezentantów Szczecina262.
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Początki działalności Związku Młodych Demokratów sięgają 
3 maja 195 5 r., kiedy to grupa studentów Wydziału Prawa UW, w skła
dzie: Przemysław Górny263, Wiesław Szczechowski, Leszek Koryt- 
kowski, Przemysław Żuchowski oraz Jerzy Pietrasiewicz, powołała do 
życia Związek Młodzieży Demokratycznej, mający być bezpośrednią 
kontynuacją wcielonej do ZMP organizacji działającej zaraz po woj
nie. Swoista reaktywacja organizacji odbywała się w oparciu o przy
jęcie radykalnie opozycyjnych względem systemu zasad, wyłożonych 
w deklaracji ideowej, kolportowanej w formie ulotki. Zasadą naczelną 
uczyniono walkę o suwerenną i demokratyczną Polskę, prowadzoną 
poprzez zwalczanie obecności okupacyjnych wojsk sowieckich, od
rzucenie teorii o walce klas i dyktaturze proletariatu oraz kierowni
czej roli PZPR. Postulowano przy tym równouprawnienie partii poli
tycznych, likwidację wszystkich form kolektywizacji i wprowadzenie 
zasad wolnorynkowych, zniesienie cenzury i wolność mediów, likwi
dację aparatu bezpieczeństwa, ukaranie zbrodniarzy stalinowskich, 
wolność religijną i uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego, a tak
że przywrócenie tradycyjnego godła w postaci orła z koroną, insty
tucji Senatu i Prezydenta oraz święta 3 maja. Wymienione zasady 
rozpowszechniano w formie ulotek264.

1977-1981, Warszawa 2006, s. 29, Monografie - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 29.

263 Biogram P. Górnego por.: W.).Muszyński, Niepokorny. Życie i działalność 
Przemysława Górnego, „Biuletyn IPN” 2006, nr 1/2, s. 37-43.

2M P. Górny, Związek Młodych Demokratów (30.11.1956 - 16.01.1957), 2008 
(maszynopis w zbiorach autora), s. 2.

265 Tamże. Ówczesny działacz ZMD Marcin Nurowski w czasie rozmowy z au
torem na przełomie lutego i marca 2011 r. zakwestionował podaną liczbę jako nie
przystającą do rzeczywistości, zaznaczając, że mogło być to co najwyżej parę tysięcy. 
Jedno z wydawnictw encyklopedycznych SD podaję liczbę 10 tys. członków Związ
ku w grudniu 1956 r., rekrutujących się przeważnie z Warszawy, Gdańska i Łodzi.

Założyciele organizacji mieli przyjąć zasadę dynamicznego roz
woju poprzez rekrutację w wielu środowiskach - na uczelniach, 
w szkołach, zakładach pracy, na wsi (tutaj np. w czasie akcji żniwnych 
w PGR-ach w 1956 r.), a także w wojsku. Przemysław Górny podaję, 
że dokładnie po roku działalności ZMD liczył 35 tys. członków, co 
jest liczbą raczej mocno zawyżoną265. Bardziej prawdopodobna wy
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daje się tu liczba kilku tysięcy i to w odniesieniu do całej organizacji 
Związku Młodych Demokratów, która zespoliła różne grupy działa
czy na zjeździe w Warszawie w dniu 30 listopada 1956 r.266

Por. Vademécum wiedzy o Stronnictwie Demokratycznym. Stronnictwo Demokratyczne 
w działaniu wczoraj i dziś, red. W. B a 1 c e r a k [et al.], Warszawa 1985, s. 84.

2“ Bogusław Mazur w swojej pracy na temat Ruchu Wolnych Demokratów, 
posiłkując się opinią Andrzeja Ostoi-Owsianego, wymienia liczbę 10 tys. z zastrze
żeniem, że biorąc pod uwagę nierównomierną siłę różnych ośrodków Związku, na
leżałoby nie wykraczać poza szacunkowe parę tysięcy. Por. B. M a z u r, Ruch Wolnych 
Demokratów. Geneza, program i działalność w oświetleniu źródłowym (1956-1981), 
Opole 1986, s. 15.

267 P. Gór ny, dz. cyt., s. 2.

Górny we wspomnieniach podaję, że Związek powołany w 1955 r. 
przyjął następujące kryteria co do rekrutacji członków: obowiązek 
jednoznacznego przyjęcia programu i dynamicznych działań na rzecz 
rozwoju organizacji oraz zdolność do „najwyższych poświęceń”. 
Wstępujący ponadto nie mogli legitymować się przynależnością do 
jakiejkolwiek organizacji „reżimowej” i poddawani byli rocznej, nie
określonej jednak bliżej, „kuracji odstalinizującej”267.

W okresie zmian październikowych ZMD Górnego utrzymało 
kontakt z reprezentantami zwolenników reform: Jackiem Kuroniem, 
studentem UW, oraz Leszkiem Goździkiem z Żerania, ostrzegając ich, 
że działania wspieranego przez Kuronia i Goździka nowego 1 sekreta
rza PZPR Władysława Gomułki doprowadzą w efekcie do likwidacji 
reformatorskiej lewicy. Członkowie ZMD uczestniczyli w ulicznych 
manifestacjach, organizowali zebrania na uczelniach i w zakładach 
pracy, prowadzili akcję ulotkową i pomagali przyjmować repatrian
tów z ZSRR. Po wybuchu powstania budapesztańskiego w dniu 
23 października 1956 r. działacze ZMD organizowali przeprowadza
ne pod kościołami zbiórki pieniędzy dla walczących, oddawali krew 
dla rannych czy, jak twierdzi Górny, „przyjmowali węgierskie dzieci”. 
Kilka dni później, tj. 28 października, w auli Auditorium Maximum 
UW odbył się zjazd Związku Młodzieży Demokratycznej pod prze
wodnictwem Henryka Rummla, studenta psychologii UW. Na sali 
gościć mieli przedstawiciele prasy zachodniej - Larsen z amerykań
skiego tygodnika „Life” oraz Johnson z Wielkiej Brytanii, relacjonu
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jący wydarzenia w Polsce przez kilka miesięcy 1956 r. Liczne audy
torium na przewodniczącego organizacji miało wybrać Przemysława 
Górnego268.

268 Tamże.
265 Tamże, s. 3-4.
270 Por. B. Hillebrand t, Ruch młodzieżowy w Polsce..., s. 302; A. Andrusie- 

wicz, Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym Polski Ludowej, Warszawa 

Miesiąc później, a dokładnie w dniu 30 listopada 1956 r., w loka
lu CK SD mieszczącym się przy ul. Hibnera 11 w Warszawie zwołany 
został konkurencyjny, jak twierdzi Górny, zjazd Związku Młodych 
Demokratów. Oddajmy w tym miejscu głos szefowi ZMD AD 1955:

Na konkurencyjny zjazd zostają zaproszeni przedstawiciele Związ
ku Młodzieży Demokratycznej z Przemysławem Górnym na czele. 
Na zjazd (...) przybyły delegacje z wszystkich województw. Prze
mysław Górny po kolei podchodzi do stolików i zadaje pytanie. Ilu 
członków ma Wasze województwo? Odpowiedź: nie mamy człon
ków. Kazali przyjechać - to jesteśmy. To była farsa - mistyfikacja. 
Związek Młodych Demokratów nie istniał. Po prostu przyjechali 
młodzi działacze SD. Pierwszy odruch delegacji Związku Młodzieży 
Demokratycznej. Wychodzimy z sali. Po chwili przyszła zdroworoz
sądkowa refleksja. Sytuacja patowa. Dwóch związków o zbliżonej 
nazwie nikt nie zarejestruje. Zostajemy. Zjazdowi przewodniczył 
prof. Stanisław Kulczyński, przewodniczący CK SD. (...) W póź
nych godzinach wieczornych został wybrany Zarząd Główny nowo 
połączonego Związku o nazwie: Związek Młodych Demokratów. 
Przewodniczącym został Karol Głogowski z Łodzi, wiceprzewod
niczącym Przemysław Górny. Kompromis został po wielu sporach 
osiągnięty. Siedzibą Zarządu Głównego ZMD został gmach CK SD. 
Do naszej dyspozycji sekretarka, maszyna do pisania, łamy „Tygo
dnika Demokratycznego” i pokrycie kosztów działalności ZMD26’.

Powyższa relacja stanowi absolutne novum w historiografii ZMD. 
W piśmiennictwie dotyczącym struktur młododemokratycznych, 
zarówno tym powstałym w PRL, jak i w 111 RP, wspomina się o ZMD 
w odniesieniu do 1956 r. jako o organizacji formalnie ukonstytuowa
nej z różnych grup przez Karola Głogowskiego na zjeździe warszaw
skim i pozostającej w ideowej łączności ze Stronnictwem Demokra
tycznym270. Nigdzie nie ma słowa o inicjatywie Górnego, datującej 
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się jeszcze na 1955 r., jako o pierwocinach formacji. Nie ulega jednak 
większej wątpliwości, że do 30 listopada 1956 r. organizacja, a ra
czej ówczesna formuła ruchu młododemokratycznego stanowiła, 
jak wspomniano wcześniej, byt niejednorodny. Pewne światło rzu
cają na to informacje konfidencjonalne pozyskane przez SB w la
tach 60. na kanwie rozpracowywania grup frakcyjnych w Stronnic
twie. Wedle ustaleń informatora będącego członkiem SD, jesienią 
1956 r. na UW istniały trzy grupy działaczy, które skupiły się w ZMD: 
grupa Janusza Ziemiackiego, grupa Przemysława Górnego oraz grupa 
Marcina Nurowskiego. Pierwsza z nich, kierowana przez ówczesnego 
studenta psychologii, skupiała ludzi o poglądach prawicowych, któ
rzy niechętnie patrzyli na współpracę Związku z SD, określając tako
wą jako „sprzedanie się za miskę soczewicy”. Po rozwiązaniu ZMD 
działacze mieli wejść do stworzonego przez Górnego Centralnego 
Ośrodka ZMD, jednak bez przejawiania aktywniejszej działalności. 
Stronnicy Przemysława Górnego, tworzący grupę najbardziej licz
ną - ok. 70% całości Związku, opierali się na autorytecie przywódcy, 
który opowiadać się miał za współpracą z Kościołem (w tym kontek
ście był np. inicjatorem wydania przez ZMD ulotek wspierających 
posłów katolickich w wyborach do Sejmu w 1957 r.), a później skręcił 
na pozycje endeckie, co szczególnie było odczuwalne po rozwiąza
niu Związku i w czasie organizacji Centralnego Ośrodka ZMD, kiedy 
to w grupie z udziałem studentów UW i Politechniki Warszawskiej 
(PW) - Aleksandra (bądź Janusza) Pruszyńskiego, Tomasza Turskiego 
i Mariusza Króla - rozpowszechniał poglądy Romana Dmowskie
go. Do grona współpracowników Górnego w początkowym okresie 
należał także Protasiewicz, a od listopada 1957 r. - animator ZMS na 
Politechnice Leszek Gronostaj.

Wreszcie trzecia grupa - Marcina Nurowskiego, oceniana jako 
najmniej liczna, poddana wpływowi SD poprzez współpracę z człon
kiem Stronnictwa i absolwentem UW, pracownikiem Polskiego In
stytutu Spraw Publicznych Wiesławem Balcerakiem, po rozwiązaniu 
ZMD zaaprobowała taki bieg wypadków i jako pierwsza utworzyła 
dwudziestotrzyosobowe Koło Młodych SD przy UW, nieprzejawia- 

1985, s. 130-131; A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL..., s. 92-93; J. Wrona, 
Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym..., s. 89-91.



3.3 Przerwana szarża: Związek Młodych Demokratów 1956-1957 227

jące jednak większej aktywności aż do 1959 r., kiedy to powołano 
Uczelniany Komitet SD z Janem Kutkiem na czele271.

271 AIPN Warszawa, sygn. Bu 01419/59, Doniesienie TW „Zieliński" z 27stycznia 
1964 roku. Niektóre poglądy Karola Głogowskiego, k. 27-28.

272 A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL..., s. 92.
273 J. Sadowska, Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socja

listycznej (19S7-1976), Warszawa 2010, s. 52, W Krainie PRL. Autorka piszę także 
- na podstawie informacji SB - że niektórzy członkowie ZMD planowali tworzenie 
bojówek, likwidację osób związanych z Moskwą, a nawet wzniecenie powstania. 
Tworzyli oni grupę działaczy współpracujących z aktywistami Komunistycznego 
Związku Młodzieży (później w ZMS). Por. J. Sadowska, dz. cyt., s. 52-53. Zamiary 
takie wydają się prawdopodobne co do ich wyartykułowania w świetle wspomnień 
P. Górnego, który twierdzi, że po wybuchu „powstania w Poznaniu” w łonie ZMD 
rzucono hasło „Uderzmy”, ale po długiej dyskusji zamiar ten został jednak odłożo
ny. Gómy wspomina także o kontaktach z KZM, którego delegacja była obecna na 
zjeździe 30 listopada 1956 r.: „Ciekawa była wypowiedź jednego z nich: Jesteśmy tu 
z wami i popieramy Was w myśl słów Lenina: «Kadeci to nasz chwilowy sojusznik, 
w przyszłości niechybny wróg». Dzisiaj jesteśmy z Wami, jutro nasze drogi się rozej
dą. W monarchistycznej Belgii jest Związek Młodzieży Demokratycznej, w komuni
stycznej Polsce nie chcą nas zalegalizować. My i wy nie mamy wyboru. Musimy się 
popierać”. P. G ó r ny, dz. cyt., s. 2.

274 Bogusław Mazur na podstawie relacji K. Głogowskiego przypisuje słowa 
„sprzedaliście ZMD SD za miskę soczewicy” nie Januszowi Ziemiackiemu, a P. Góme- 

Jak widać, członkowie ZMD w większości mieli poglądy oscylu
jące wokół centroprawicy i wartości konserwatywnych. Tego zdania 
jest także Andrzej Friszke, twierdząc, że w Związku skupiła się mło
dzież demokratyczna sympatyzująca zarówno z socjaldemokracją, 
chadecją, jak i narodową demokracją272. Autorka monografii o dzie
jach ZMS Joanna Sadowska określa ZMD dosłownie jako organizację 
chadecką z członkami o niezależnych poglądach273.

W powyższym zestawieniu grup młododemokratycznych brak 
szerszej wzmianki o postaci zasadniczej dla rozwoju wypadków, 
czyli Karola Głogowskiego. Tenże, wówczas student prawa Uniwer
sytetu Łódzkiego, stał na czele grupy, która w środowisku młodo- 
demokratycznym przejęła inicjatywę organizacyjną i programową, 
co wyrażać się miało w przeforsowaniu na zjeździe inauguracyjnym 
nazwy „Związek Młodych Demokratów”, aby odciąć się od organiza
cji, która weszła w skład ZMP, oraz w doprowadzeniu do formalnej 
współpracy z SD, czemu sprzeciwiał się ostro P. Górny274. Wyrazem 
pozycji Głogowskiego w ZMD było objęcie przez niego stanowiska 
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przewodniczącego Tymczasowego Zarządu Głównego275 oraz firmo
wanie w „Tygodniku Demokratycznym” tekstów programowo-orga
nizacyjnych ZMD.

mu, sprzeciwiającemu się współpracy młodych demokratów ze Stronnictwem. 
Por. B. M a z u r, dz. cyt., s. 8.

275 Wiceprzewodniczącym został P. Górny, a w skład Zarządu wszedł także 
Adam Mucowski. Por. B. Mazur, dz. cyt., s. 8; A1PN Wrocław, sygn. 049/406, Cha
rakterystyka nr 404 nielegalnej organizacji „Związek Młodych Demokratów” zwanej 
także „Związkiem Młodzieży Demokratycznej”, działającej we Wrocławiu w okresie od 
listopada 19S6 r. do m-ca lutego 19S7 r., której próby reaktywacji podejmowane były 
w okresie od końca 1957 r. do marca 1964 r., k. 6.

276 Leon Chajn był blisko związany z Romanem Zambrowskim z BP KC PZPR 
i dzięki niemu aż do 1965 r., czyli do odwołania Zambrowskiego z BP, cieszył się 
silną pozycją w SD. Por. A1PN Warszawa, sygn. Bu 0236/34/1, Notatka słowna ze 
spotkania z kp. „Czamy”z 22 grudnia 1965 r., k. 225-226.

277 Krassowska, członkini grupy komunistycznej w SD, cieszyła się poparciem 
Edwarda Ochaba i - szczególnie - Władysława Gomułki. W latach 1966-1967 infor
matorzy SB tak określali owe relacje: Krassowska posiada silne poparcie u E. Ocha
ba, „przez niego załatwia wszystkie sprawy”; „Krassowska jest zdecydowanie ko- 
munistką i cała jej polityka w SD jest oparta na ideologii partii komunistycznej. 
(...) Gomułka w sprawie SD nie rozmawia w ogóle z nikim poza Krassowską. Tylko 
jej głos i opinia decyduje zarówno w KC PZPR, jak i u Gomułki osobiście". A1PN 
Warszawa, sygn. Bu 0236/34/2, Doniesienie nr 234/66 z 10 maja 1966 r., TW„Karol”, 
k. 40; sygn. Bu 0239/34/10, Wyciągi z doniesień z 12 grudnia 1967 r., TW „Aleksan
der", k. 14.

278 A1PN Warszawa, sygn. Bu 01419/59, Wyciąg z doniesienia TW „Zieliński” 
z 28 grudnia 1963 r., k. 26.

Nim jednak scharakteryzowany zostanie program „zjednoczone
go” ZMD, należałoby odpowiedzieć na pytanie o powód niezwykle 
silnej pozycji Głogowskiego w Związku, co może dziwić chociażby 
z tego powodu, że wydarzenia mające wpływ na tworzenie organiza
cji odbywały się w Warszawie, gdzie istniało silne środowisko młodo- 
demokratyczne. Trop do zrozumienia tej zagadki wiedzie wprost do 
władz centralnych Stronnictwa Demokratycznego. Otóż bezpośred
ni kontakt i możność wpływania na władze naczelne Stronnictwa 
zdobył Głogowski za sprawą znajomości z prof. Jerzym Jodłowskim, 
prawnikiem, który w owym okresie blisko współpracował z Leonem 
Chajnem276. Jodłowski, prywatnie mąż Eugenii Krassowskiej277, miał 
podzielać negatywne stanowisko Głogowskiego wobec kierowni
czej roli PZPR w państwie278. To z kolei stało się jednym z naczel
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nych postulatów ZMD, domagającego się w oficjalnym programie 
likwidacji monopartyjności na rzecz współdziałania partii politycz
nych na forum Sejmu279. Innym wątkiem jest walka w łonie CK SD 
w oparciu o zmiany zachodzące w październiku 1956 r. w PZPR. 
Wiele wskazuje na to, że faktycznym animatorem swoistego prze
chwycenia oddolnych inicjatyw młodych demokratów był sam Leon 
Chajn, próbujący wzmocnić swoją pozycję, która ze względu na jego 
działania z lat 1949-1954, sprzyjające ograniczeniu roli i pozycji SD, 
mogła ulec zachwianiu. Jeszcze przed utworzeniem ZMD, w dniu 
21 listopada 1956 r., odbyła się trójpartyjna konferencja z udziałem 
przedstawicieli KC PZPR i stronnictw sojuszniczych, na której Chajn 
pozytywnie ocenił młodych demokratów: „Jest [to] młodzież dobra, 
(...) to jest młodzież ideowa, dojrzała. Jej platforma i hasła pozostają 
w zgodności z podstawowymi założeniami naszej platformy, ustro
ju naszego”. Prócz tego uznał, że w obliczu chaosu i rozpadu ZMP 
należy podjąć dwojakiego rodzaju kroki: włączyć młodych demokra
tów do SD oraz stworzyć nową, ogólną formułę, która zapełniłaby 
pustkę po ZMP280. W tym kontekście nieprzypadkowe wydaje się, że 
już 27 listopada w Warszawie z inicjatywy aktywu młodzieżowego 
SD powołano Klub Młodych SD, w ramach którego dyskutowano 
nad odnową Stronnictwa, wciąganiem do niego osób bezpartyj
nych i rozprzestrzenianiem działalności klubowej na inne ośrodki281. 
Przypadkiem nie było także powołanie na szczeblu CK SD Komisji 
ds. Młodzieży, której zadaniem była analiza pracy politycznej wśród 
młodzieży, a zapewne także jej koordynacja.

279 AAN, SD, sygn. 2/1759, Deklaracja Ideowo-Programowa Związku Młodych 
Demokratów, k. 2.

280 Cyt. za: J. Sadowska, dz. cyt., s. 52.
281 Klub Młodych Stronnictwa Demokratycznego powstał w Warszawie, „Tygodnik 

Demokratyczny” 1956, nr 49, s. 3.

Na początku grudnia 1956 r. w „Tygodniku Demokratycznym” 
ukazał się tekst prof. Jodłowskiego zatytułowany Młodym demokratom 
naprzeciw, w którym autor jednoznacznie przyznawał palmę pierw
szeństwa w organizacji młododemokratycznej grupie łódzkiej z Gło
gowskim oraz „do niedawna jeszcze prześladowanym działaczem 
harcerskim - [Andrzejem] Ostoją[-Owsianym]”. Wedle Jodłowskiego 
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zasługa łodzian polegała na przyjęciu przez nich drogi poszukiwania 
dowodów naukowych w budowie światopoglądu, istotna była także 
„znaczna kultura dyskusji i dążenie do precyzowania swoich myśli”. 
Ważniejszym jednak elementem łączącym SD i ZMD ideowo, a nie 
organizacyjnie - ten wątek autor artykułu podkreślił - miał stać się 
konsens w temacie uznania wielopartyjności w podejmowaniu decy
zji na forum Sejmu, co uznane zostało za wspólną platformę reform 
generowanych przez VIII Plenum KC282. Tak czy inaczej głos wyso
ko postawionego członka władz SD - reprezentanta Prezydium CK, 
a wkrótce jego wiceprzewodniczącego oraz posła na Sejm i wicemar
szałka izby - jednoznacznie popierający młodych, wzmacniał pozycję 
organizacji młododemokratycznej, a poprzez to i jej mocodawców. 
Być może fakt, że w rezultacie rozliczeń na najwyższym szczeblu 
w SD jedynie Wacław Barcikowski stracił swe stanowisko283, a Leon 
Chajn, należący przecież tak jak Barcikowski do grupy „likwidato
rów”, utrzymał pozycję Sekretarza Generalnego CK SD, przypisać 
należałoby wpisaniu się w klimat zmian i umiejętnemu wykorzysta
niu inicjatywy organizowania ZMD dla umocnienia własnej pozycji. 
W każdym razie wsparcie Jodłowskiego oraz Chajna dla oficjalnej, 
zachowawczej ustrojowo, stonowanej, współdziałającej z SD i tym 
samym sterowalnej formuły ZMD było namacalne. Uprawdopodab- 
nia taki stan rzeczy analiza dokonana w 1965 r. przez mjr. Henryka 
Tomaszewskiego, naczelnika Wydziału 111 KW MO w Łodzi, który 
analizując ówczesne lokalne środowisko polityczne SD, stwierdził, że 
Chajn na przełomie 1956 i 1957 r. stał na czele grupy w CK SD chcą
cej stworzyć silną i prężną organizację młodzieżową, co ze względu 
na wymykanie się ZMD spod kontroli oraz przyjmowanie „wrogich 

282 J. Jodłowski, Młodym demokratom naprzeciw, „Tygodnik Demokratyczny” 
1956, nr 49, s.3.

283 Barcikowski w wyniku rozliczeń, które miały miejsce na forum CK SD 
w czasie plenum odbytym w dniach 2-3 grudnia 1956 r. i dotyczyły w większości sta
linowskiego dziedzictwa, zdecydował się zrezygnować z funkcji przewodniczącego 
CK (zastąpił go prof. Stanisław Kulczyński) i innych ważnych stanowisk - zastępcy 
przewodniczącego Rady Państwa oraz 1 Prezesa Sądu Najwyższego. W trakcie obrad 
plenum CK omawiano m.in. sprawy usunięcia z SD oraz represjonowania Kazimie
rza Moczarskiego oraz Włodzimierza Lechowicza, których finalnie rehabilitowano, 
podobnie zresztą jak Emilię Hiżową.
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tez programowych” doprowadziło do konieczności odcięcia się SD 
od Związku. To z kolei uczyniono jednak bardzo niechętnie. Major 
Tomaszewski konkludował: „Jak wynika z otrzymywanych przez nas 
informacji - władze CK SD, a zwłaszcza prof. Jodłowski i L. Chajn do 
dzisiaj nie mogą wybaczyć aktywowi ZMD-owskiemu faktu, że po
grzebał ich zamiary”284. Jakie były te zamiary związane z ZMD, moż
na tylko domniemywać. Wydaje się, że chciano co najmniej stworzyć 
konkurencję dla PZPR w środowisku młodzieżowym i przez to w spo
sób pośredni wzmocnić swą pozycję w SD i w systemie władzy PRL.

284 A1PN Warszawa, sygn. Bu 0236/34/5, Informacja dotycząca Leona Chajna 
i Leona Niteckiego, 28 maja 1965 r, „Tajne”, k. 1.

285 W „Tygodniku Demokratycznym” nr 50 z grudnia 1956 r. opublikowa
no m.in. Deklarację ldeowo-Programową Związku Młodych Demokratów oraz tekst 
K. Głogowskiego pt. Nasza koncepcja.

286 AAN, SD, sygn. 2/1759, Związek Młodych Demokratów (1956-1958), Projekt 
Statutu ZMD, k. 16-22. W cytowanym dokumencie ujęto także schemat organizacji 
Związku: na czele organizacji stał zwoływany raz do roku i wymieniający na nowych 

Za autora głównych tez programowych ZMD należy uznać Karola 
Głogowskiego. Poglądy prezentowane przez Związek, jak wcześniej 
wspomniano, wyrażał on oficjalnie na łamach „Tygodnika Demokra
tycznego”285, czym dopełniał treść dokumentów przyjętych na zjeź- 
dzie inauguracyjnym ZMD i dorobek własnego, łódzkiego ośrodka 
młododemokratycznego. Ten ostatni wydaje się kluczowy za sprawą 
określenia zasadniczych sfer zainteresowania ZMD, jeśli chodzi o ów
czesną sytuację polityczną i ideowe podstawy działalności. W pro
jekcie statutu Związku, powstałym zapewne właśnie w mateczniku 
Głogowskiego, na co wskazuje wymienienie Łodzi jako tymczasowej 
siedziby organizacji, obok wskazania bazy społecznej, tj. inteligencji 
studiującej i pracującej, wymienia się główny cel, czyli walkę o „reali
zację najlepszych tradycji demokratycznych i patriotycznych narodu 
polskiego i innych narodów prowadzoną pod ideowym kierownic
twem SD”. Obok dość powszechnych w dobie przemian październi
kowych haseł negujących „skostnienie, wstecznictwo, obskurantyzm 
i neofaszyzm” dokument uwypukla jednak wartości demokratyczne, 
jak prawda, jawność i swoboda życia politycznego, z czego wywo
dzi się „prawo do omawiania i krytyki na terenie Związku wszelkich 
przejawów życia politycznego, społecznego i gospodarczego PRL”286.
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Z punktu widzenia realiów lat 50. ważnym postulatem programo
wym było także uwypuklenie równego, podmiotowego traktowania 
uczestników życia politycznego, bez względu na wyznanie czy świa
topogląd287.

50% swoich członków Krajowy Kongres Delegatów. Pomiędzy pracami kongresowy
mi aktywnością kierować miał wybierany na dwuletnią kadencję Centralny Komi
tet, w sprawach kierowania zwierzchni wobec wybieranego przez Wojewódzki Zjazd 
Delegatów Komitet Wojewódzki. Niższe szczeble pochodzić miały z nadania Miej
skiego bądź Powiatowego Zjazdu Delegatów; były to odpowiednio Komitet Miejski 
i Powiatowy. Podstawowy szczebel w hierarchii tworzony był przez powoływane 
w obrębie zakładów pracy, instytucji czy wyższych uczelni ogniwa ZMD. W razie 
małej liczby członków dopuszczano też tworzenie tzw. sekcji.

287 AAN, SD, sygn. 2/1759, Związek Młodych Demokratów (1956-1958), Ode
zwa ZMD „Do młodzieży”, k. 30. W przywołanym dokumencie podkreślono także 
samodzielność organizacyjną względem innych inicjatyw młodzieżowych, co tłu
maczono obawą przed powtórzeniem się sytuacji z czasów „dawnego ZMP”. Postu
lowano jednakże współpracę za sprawą doraźnych komisji porozumiewawczych.

288 Obok kierunku demokratycznego wymieniono zwolenników zasad wypra
cowanych w ramach ZMP, a w szczególności systemu jednej organizacji, oraz rzecz
ników przekształcenia ZSP w organizację ideową z oparciem o dogmat monolitu 
organizacyjnego młodzieży.

289 Młodzi demokraci z ośrodka stołecznego jednoznacznie odczytywali fałsz 
używanego oficjalnie terminu „własność społeczna”, definiując stan faktyczny jako 
istnienie formy własności państwowej, którą promowano kosztem „likwidowanej 
i upaństwawianej na drodze przemocy drobnej własności chłopskiej i rzemieślni
czej”. AAN, SD, sygn. 2/1759, Deklaracja Programowa Grupy Radykalnej Młodzieży 
Demokratycznej przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, k. 14.

Innymi zachowanymi źródłami odnoszącymi się do ideologii 
i programu ZMD są dokumenty Komitetu Organizacyjnego Grupy 
Młodzieży Demokratycznej Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszaw
skiego, Grupy Radykalnej Młodzieży Demokratycznej przy Wydziale 
Pedagogicznym UW oraz enuncjacja Wydziału Śledczego Komendy 
Wojewódzkiej MO z Wrocławia poświęcona działalności tamtejsze
go lidera młododemokratycznego Adama Pleśnara.

Grupa warszawska, przyjąwszy niejako rolę reprezentanta „trze
ciej drogi”288, jeśli chodzi o sytuację w ruchu młodzieżowym po 
rozpadzie ZMP, i podparłszy się tezami V111 Plenum KC PZPR, po
stulowała likwidację monopartyjności, demokratyzację życia polega
jącą na wprowadzeniu pluralizmu w sferze reprezentacji politycznej, 
zrównanie sfer własności społecznej289 i prywatnej łącznie z drobną 
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wytwórczością, wprowadzenie rzeczywistego samorządu robotnicze
go w gospodarce oraz zerwanie z zasadą nomenklatury stanowisk290. 
W stosunkach międzynarodowych widziano miejsce dla wprowa
dzania w życie zasad tzw. pokojowego współistnienia, definiowane
go poprzez poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności 
państw, wyrzeczenie się agresji i mieszania się w wewnętrzne sprawy 
innych państw oraz ogólną zasadę równego traktowania. Wszyst
kie postulaty spajało pojmowanie „demokracji socjalistycznej” jako 
utożsamianej z demokracją polityczną, opartą o wolność słowa, dru
ku, zgromadzeń, swobodę tworzenia organizacji politycznych i za
wodowych oraz wolność wyborów do pluralistycznego i naczelnego 
centrum decyzji politycznej w kraju, czyli Sejmu291.

290 AAN, SD, sygn. 2/1759, [dokument bez nazwy], k. 9-10.
291 AAN, SD, sygn. 2/1759, Odezwa Komitetu Organizacyjnego Grupy Młodzieży 

Demokratycznej Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego „Do Młodzieży Akade
mickiej", k. 16; Deklaracja Programowa Grupy Radykalnej Młodzieży Demokratycznej 
przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, k. 13.

292 1PN Wrocław, sygn. 049/406, Charakterystyka nr 404 nielegalnej organizacji 
pn. „Związek Młodych Demokratów" (...) z 9 grudnia 1978 r., k. 6.

Charakter poglądów prezentowanych przez wrocławską grupę 
Pleśnara można określić jako funkcjonalny i zdecydowanie bardziej 
wyrazisty pod względem stosunku do PZPR. Przyjąwszy założenia 
ideowe ZMD na spotkaniu odbytym w listopadzie 1956 r. z przyby
łymi z Warszawy reprezentantami Zarządu Głównego organizacji, 
Karolem Głogowskim i Adamem Mucowskim, grupa Pleśnara miała 
się skupić na mobilizowaniu młodzieży akademickiej do wrogiego 
stosunku wobec PZPR, zwalczaniu nowo powstającej, propezetpe- 
erowskiej organizacji ZMS oraz negowaniu politycznej i gospodar
czej współpracy z ZSRR292.

Oficjalnie przyjęty dokument, czyli Deklaracja ideowo-progra- 
mowa ZMD, niejako zbierał i porządkował powyższe tezy. Specy
ficzne dla niego było powołanie się na ducha zmian zainicjowanych 
XX Zjazdem KPZR oraz VIII Plenum KC PZPR, negacja stalinizacji 
życia, czego objawem było m.in. wymuszenie jedności młodzieży 
w ramach ZMP, a z postulatów o bardziej szczegółowym charakterze 
- wprowadzenie swobody badań naukowych i właściwej roli nauki.
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Jakkolwiek traktować zarys programowy ówczesnego ZMD, jed
no wydaje się pewne: działacze Związku odbierali ówczesną woltę 
społeczno-polityczną jako rzeczywistą zmianę kierunku wprowadza
nia rozwiązań o wolnościowym i socjaldemokratycznym charakterze 
oraz jako początek drogi do uniezależnienia się od ZSRR. Taka jest 
bowiem wymowa głównego fragmentu Deklaracji zatytułowanego 
Nasze zasady, gdzie czytamy m.in.: „Związek Młodych Demokratów 
walczy o suwerenną i demokratyczną Polskę. Jak najczynniej buduje
my polski model socjalizmu”293.

293 AAN, SD, sygn. 2/1759, Deklaracja ldeowo-Programowa Związku Młodych 
Demokratów, k. 2.

294 Obok nich ZMD reprezentowali też: Janina Małachowska, Zbigniew Gro- 
szyk, Henryk Ziółkowski i Zygmunt Kuligowski.

295 W relacji K. Głogowskiego zdanej B. Mazurowi ten pierwszy stwierdził, że 
ZMD w odróżnieniu np. od stowarzyszenia zainicjował działalność poprzez ob
wieszczenie, ponieważ był ideowo-polityczną organizacją młodzieży. Por. B. M a - 
zur, dz. cyt., s. 17.

296 Spotkanie CK SD z TZG ZMD, „Tygodnik Demokratyczny” 1956, nr 50, s. 3.

Niemal równolegle z ogłaszaniem programu i celów ZMD, do ak
cji przystąpiło Stronnictwo Demokratyczne uznane w Deklaracji za 
„najbliższego” politycznie partnera. Otóż w dniu 6 grudnia 1956 r. 
w siedzibie CK SD odbyło się spotkanie Prezydium Stronnictwa 
z Tymczasowym Zarządem Głównym (TZG) ZMD. W obecności 
śmietanki przywódczej SD - prof. J. Jodłowskiego, J. K. Wendego, 
L. Chajna, Zofii Stypułkowskiej, Witolda Spychalskiego i Józefa Wy
dry - reprezentanci TZG Związku, w osobach m.in. K. Głogowskiego, 
P. Górnego i Tadeusza Kamińskiego294, powiadomili oficjalnie człon
ków Stronnictwa o inauguracji działalności, tezach programowych 
oraz przekonaniu o zbieżności ideowej obu organizacji. Spotkanie 
to było zatem oficjalnym ogłoszeniem współpracy i legitymizowało 
formalnie działalność295 ZMD na postulowanych przez jego repre
zentantów, a przyjętych przez aktyw, SD-owski zasadach, jak podano 
w „Tygodniku Demokratycznym”: „całkowitej samodzielności i nie
zależności”296.

Fakt powstania legalnej organizacji, podważającej w istocie sys
tem monopartyjny, ideę centralnego planowania w gospodarce oraz 
wytykającej faktyczne uprzedmiotowienie przedstawicielstwa naro
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dowego, jakim był Sejm, wzmacniany jeszcze za sprawą nawiązania 
formalnej współpracy z legalnym ugrupowaniem będącym częścią 
systemu sprawowania władzy, sprawił, że partia komunistyczna, 
kierując się autorytarną logiką, nie pozwoliła na szersze rozwinię
cie jej działalności. Już 10 grudnia 1956 r. oficjalnie ogłoszono de
klarację PZPR i ZSL o zasadach współpracy, która w odniesieniu do 
związków młodzieży przewidywała tworzenie organizacji środowi
skowych grupujących młode pokolenie, zespolonych jednolitą posta
wą ideową i zrzeszonych w federacji297. Kłóciło się to bezsprzecznie 
z młododemokratycznym aksjomatem samodzielności politycznej 
i organizacyjnej. Przemysław Górny podaję, że dwa tygodnie po zjeź- 
dzie inauguracyjnym ZMD przedstawiciele tej organizacji w oso
bach Głogowskiego, Kuligowskiego i Groszyka zostali zaproszeni na 
rozmowę do W. Gomułki, w której uczestniczyli też reprezentanci 
rozpadającego się ZMP - Jerzy Morawski i Herbert Goldberg. We
dle wspomnień Górnego spotkanie zakończyło się w momencie, 
w którym Karol Głogowski wyjaśnił, że deklarowana negacja mo- 
nopartyjności nie stanowi jedynie „swojego rodzaju ozdobnika pro
gramowego”298. Z całą pewnością reminiscencją tego spotkania stało 
się podjęcie tematu ZMD na wspólnym posiedzeniu KC PZPR i CK 
SD w dniu 15 grudnia 1956 r.299, na którym członkowie Biura Poli
tycznego mieli określić działalność młodych demokratów jako nie
legalną300. Władze naczelne SD w takiej sytuacji nie potrafiły najwy
raźniej znaleźć argumentów, aby skutecznie i efektywnie wspierać 
organizację, która w jawny sposób podważała logikę ówczesnego 

2,7 Deklaracja o zasadach współpracy między PZPR a ZSL, „Trybuna Ludu” 1956, 
nr 346, s. 1-2.

298 P. G ó r ny, dz. cyt., s. 4.
299 Janusz Wrona ustalił, że z inicjatywy Prezydium CK SD w dniach 14-18grud- 

nia 1956 r. toczyły się rozmowy z BP KC PZPR poświęcone działaniom SD na od
cinku młodzieżowym. Podstawowym problemem wysuwanym przez komunistów 
miał być brak społecznej bazy działania dla ZMD oraz pojęte jako zagrożenie dla 
PZPR wchodzenie młodych demokratów na odcinek robotniczy. W wyniku rozmów 
postanowiono porozumieć się z władzami ZMD w sprawie środowiska działania, 
przedstawić ten problem na szczeblu WK SD, a poprzez L. Chajna i W. Lechowicza 
utrzymywać kontakt w tej sprawie z BP KC PZPR.

300 B. Mazur, dz. cyt., s. 16.
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systemu politycznego. W czasie wzmiankowanych rozmów z Biurem 
Politycznym reprezentanci Prezydium SD liczyli jednak, że uda zna
leźć się kompromisowe rozwiązanie dla podtrzymania formuły ZMD 
jako niezależnej i powiązanej ze Stronnictwem organizacji, do czego 
chciano przekonać kierownictwo PZPR. Jednak problemem zasadni
czym było to, że ZMD wkraczało w oficjalne życie polityczne z ideą 
skupiania młodzieży niezależnie od środowiska pochodzenia. Już bo
wiem w dniu 3 grudnia 1956 r. w Wytycznych organizacyjnych TZG 
Związku nawoływał do tworzenia komórek w środowiskach stu
denckim, szkolnym, młodej inteligencji, robotniczym oraz wiejskim. 
Stało to w oczywistej sprzeczności z oficjalnym stanowiskiem PZPR 
i ZSL z 10 grudnia tego roku i było koronnym zarzutem przeciw or
ganizacji młododemokratycznej ze strony członków Biura Politycz
nego. Inną sprawą jest to, że po objęciu władzy przez W. Gomułkę 
SD utrzymywało stosunki z PZPR w ramach niezmąconej współpra
cy i sojuszniczej lojalności, przejawiających się m.in. w mobilizacji 
członków do wprowadzenia w życie linii VIII Plenum, czemu miała 
też służyć zdwojona aktywność organizacyjna zmierzająca do zwięk
szenia liczby członków spośród inteligencji, rzemiosła i młodzieży. 
Takie wytyczne przyjęte zostały na obradującym w dniach 2-3 grud
nia 1956 r. plenarnym posiedzeniu CK SD301.

301 Z. Ko z i k, PZPR w latach..., s. 268-269.
302 J. Wrona, Przejawy kontestacji..., s. 304-305.
303 Uchwała Prezydium CK SD, „Tygodnik Demokratyczny” 1957, nr 3, s. 2.

Równolegle do prowadzonych z SD rozmów PZPR środkami 
administracyjnymi rozpoczęło akcję ograniczania swobody działal
ności ZMD, za sprawą chociażby cenzury wszystkich informacji do
tyczących Związku, a przeznaczonych do publikacji w „Tygodniku 
Demokratycznym”302.

W efekcie kierownictwo Stronnictwa Demokratycznego, po 
przeciągających się do stycznia 1957 r. pertraktacjach z KC PZPR, 
postanowiło ostatecznie wycofać poparcie dla Związku Młodych De
mokratów. Oficjalny komunikat w tej sprawie został zamieszczony 
w „Tygodniku Demokratycznym” 11 stycznia 1957 r. Przewidywał on 
tworzenie instancji wewnątrzpartyjnych zwanych Kołami Młodych 
SD jako jedynego forum pracy z młodzieżą303. W tym samym dniu 



3.3 Przerwana szarża: Związek Młodych Demokratów 1956-1957 237

członkowie ZG ZMD zostali zaproszeni na posiedzenie Prezydium 
SD, w czasie którego Leon Chajn, w towarzystwie J. K. Wendego, 
J. Jodłowskiego i Z. Stypułkowskiej, zakomunikował przedstawicie
lom Związku, że kierownictwo PZPR nie widzi możliwości dalsze
go jego istnienia, natomiast samo SD planuje prowadzić działalność 
z młodzieżą za pomocą swoich własnych struktur304. Trzeba koniecz
nie przypomnieć w tym miejscu, że od 2 stycznia 1957 r., zgodnie 
z wcześniejszym zamysłem PZPR i ZSL, działalność rozpoczął środo
wiskowy, robotniczo-inteligencki ZMS, a po wyeliminowaniu „Wici” 
w lipcu 1957 r. po stronie chłopskiej jako jedyny pozostał zdomino
wany przez komunistów Związek Młodzieży Wiejskiej. Tym samym 
dla młodych demokratów jako bytu autonomicznego miejsca na pol
skiej scenie politycznej nie było.

304 P. Górny, dz. cyt., s. 4.
305 AAN, SD, sygn. 2/1759, MK SD w Łodzi do CK SD, k. 21-32.
306 P. Gór ny, dz. cyt., s. 4.

Oficjalną decyzję przyjęto ze względnym spokojem, choć w ośrod
kach mocno niepokornych, jak Łódź, w czasie zebrań instancji miej
skich SD dochodziło do jawnych protestów akcentujących tłumienie 
demokracji i wolności. Sytuacja w Łodzi była dodatkowo skompli
kowana przez fakt istnienia tam szczególnie prężnej komórki ZMD, 
o czym świadczy relacja Miejskiego Komitetu z 29 grudnia 1956 r. 
dla CK SD, w której stwierdzano czynny udział studentów-członków 
Związku w wiecach i demonstracjach akademickich oraz zwracano 
uwagę na tarcia młodzieży ZMP-owskiej z młodymi demokratami 
na kanwie występowania tych ostatnich przeciw PZPR i establish
mentowi politycznemu. Władze miejskie Stronnictwa zauważały bez 
ogródek, że w łonie tamtejszego ZMD znajduje się wielu studentów 
„z grup warcholskich i wiecznych malkontentów”. Wyrażono wtedy 
także nadzieję, że rozmowy z PZPR sytuację z ZMD rozwiążą305.

Ostatecznie w dniu 16 stycznia 1957 r. niejednogłośną decyzją 
Zarządu Głównego ZMD przesądzono o rozwiązaniu organizacji. 
Przeciw takiemu rozwiązaniu byli Przemysław Górny i Zygmunt Ku- 
ligowski306.

Decyzja o zakończeniu działalności wywołała różne reakcje ze 
strony byłych już działaczy ZMD. Najostrzej, kontestacyjnie zare
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agował P. Górny z bliską mu grupą o jaskrawię antykomunistycznym 
charakterze, co skończyło się powołaniem Centralnego Ośrodka 
Rewolucyjnego (COR) ZMD307. Inicjatywa ta była jednak poddana 
inwigilacji i prześladowaniu ze strony władz bezpieczeństwa, dlate
go po paru miesiącach zakończyła działalność308. Wedle wspomnień 
K. Głogowskiego niektóre osoby związane z COR ZMD prowadziły 
dalszą działalność publiczną, ale już na innej płaszczyźnie czy zmie
niwszy poglądy. Taką osobą miał być znany socjolog i cybernetyk 
społeczny Józef Kossecki.

307 Bogusław Mazur, powołując się na relację K. Głogowskiego, stwierdził, że 
nowa organizacja Górnego nosiła nazwę Tymczasowego Ośrodka Informacyjnego 
ZMD. Por. B. M a z u r, dz. cyt., s. 16.

308 Oto jak ówczesną sytuację wspomina sam P. Górny: „O ile do czasu stycz
niowych wyborów do sejmu komuniści tolerowali w jakimś stopniu działalność 
opozycyjną, to po wygranych przez obóz Gomułki wyborach wszystko zaczęło się 
radykalnie zmieniać. Komunistyczna władza pokazała kły. Centralny Ośrodek Re
wolucyjny ZMD poddany został coraz brutalniejszym represjom. Sukcesy służby 
bezpieczeństwa wynikały w znacznej mierze ze zwykłych ludzkich słabości. Działa
cze Cjentralnego] OŚ[rodka] poznali gorycz zdrady ze strony niektórych (...), bardzo 
nielicznych kolegów. O skali moralnych napięć towarzyszących tym wydarzeniom 
świadczy przykład jednego z członków COŚ. Złożył on wizytę matce Przemysława 
Górnego i poinformował ją o swojej współpracy z SB. Wkrótce potem popełnił sa
mobójstwo”. P. G ó r ny, dz. cyt., k. 4.

309 Przemysław Górny w okresie po rozpadzie Centralnego Ośrodka Rewolu
cyjnego (COR) ZMD zbliżył się do nurtu politycznego spokrewnionego ideologicz
nie z endecją, za co w 1961 r. skazano go na dwa lata więzienia. Por. A. Friszke, 
Opozycja polityczna w PRL..., s. 93; J. W r o n a, Przejawy kontestacji..., s. 305.

Drugą grupą, która wyłoniła się z ówczesnego ZMD, było gro
no działaczy o poglądach chrześcijańsko-demokratycznych, którzy 
z braku formacji chadeckiej zasilić mieli organizacje katolickie309. Na 
lidera wyrastał tu Ryszard Bender, pierwotnie szef Koła ZMD na Ka
tolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL), następnie przewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego Związku w Lublinie, a później m.in. poseł na 
Sejm z ramienia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego (PZKS).

Pozostali członkowie ZMD, którzy zdecydowali się na dalszy 
udział w życiu politycznym, weszli do nowo powstających Kół Mło
dych Stronnictwa Demokratycznego. Sam Głogowski uczynił tak 
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w rodzinnej Łodzi. Przypadek tego Koła był jednak zgoła odmienny 
od innych, gdyż próbowano tam w ramach struktury wewnątrzpar
tyjnej domagać się autonomii i akceptacji podstawowych wyznacz
ników ideologii ZMD. Lokalny WK SD nie przystał na takie rozwią
zanie, a żądając akceptacji kierowniczej roli PZPR, doprowadził do 
wyjścia z Koła grupy Głogowskiego, co ostatecznie zakończyło ist
nienie Koła w dniu 20 maja 1957 r.310

310 B. Mazur, dz. cyt., s. 21.
311 Szczegółowe biogramy zamieszczone w: Opozycja w PRL. Słownik biograficz

ny 1956-1989,1.1 i 3, red. nacz. J. Skórzyński, Warszawa 2000,2006.
312 A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL..., s. 93. W informacji Departamen

tu 111 MSW ze stycznia 1965 r. czytamy, że Głogowski zorganizował trzy nielegalne 
grupy w Łodzi oraz podobne w Warszawie i Wrocławiu (tutaj najpewniej przez A. Ple- 
śnara). Na zebraniach miano pracować nad politycznym doskonaleniem się oraz 
przygotowywać się organizacyjnie na wypadek zaistnienia możliwości stworzenia 
nowej partii politycznej i przejęcia władzy. Por. A1PN Warszawa, sygn. Bu 0296/207, 
t. 7, MSW, Departament 111, Informacja nr 33 z 6 stycznia 1965 r. o niektórych ujem
nych zjawiskach w Stronnictwie Demokratycznym, k. 8.

313 B. M a z u r, dz. cyt., s. 20

Karol Głogowski i A. Pleśnar kontynuowali działalność antysys- 
temową311. W odniesieniu do kręgów byłego ZMD ten pierwszy pró
bował w latach 1962-1964 tworzyć nieformalne, kilkunastoosobowe 
grupy dyskusyjno-programowe. W marcu 1964 r. został aresztowany, 
po czym aż do 1969 r. toczył się jego proces, na którym odpowiadał 
z wolnej stopy312.

Ostatnią grupą rekrutującą się z byłych działaczy ZMD było gro
no, które wstąpiło do Kół Młodych i próbowało nadawać im ton. Jed
ną z takich osób była Maria Regent-Lechowicz, piastująca w okresie 
późniejszym funkcję wiceministra sprawiedliwości z ramienia SD313. 
Nie można jednak utożsamiać rzeczonych Kół Młodych z wewnętrz
ną, ale autonomiczną strukturą w łonie SD. Interpretacja ich roli 
w Stronnictwie nie budziła od początku wątpliwości. Dali temu wy
raz m.in. autorzy wewnątrzpartyjnego opracowania, omawiając treść 
uchwały Prezydium CK SD z 11 stycznia 1957 r. w sposób niebudzą- 
cy wątpliwości: „Zgodnie (...) z uchwałą koła młodych powstały jako 
integralna część Stronnictwa, były partyjnymi komórkami SD i nie 
miały charakteru organizacji młodzieżowej działającej w Stronnic
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twie”314. Tak się jednak złożyło, że działacze pamiętający czasy paź
dziernikowego ZMD wpłynęli szczególnie wyraziście na wewnętrz
ną kondycję SD w latach 60. i to w sposób, który doprowadził do 
tzw. reorganizacji Kół w 1965 r., co faktycznie oznaczało kres ich 
działalności jako funkcji inicjatywy jedynie młodzieżowej. Koła, któ
re realnie zaczęły grupować młodzież inteligencką i rzemieślniczą, 
mniej więcej od połowy 1957 r. ukierunkowywane były na ideolo- 
giczno-organizacyjne wychowanie młodego aktywu Stronnictwa 
w duchu wierności zasadom systemu politycznego i miejsca w nim 
SD. Jak inaczej bowiem interpretować zapisy jednego z dokumentów 
organizacyjnych mówiące o nacisku na sprawy aktualne, odejściu od 
„obsesji historii” i przygotowaniu do obejmowania funkcji partyj
nych i społecznych np. w Radach Narodowych315? Z tego powodu po
śród głównych zadań Kół widziano tworzenie aktywu poprzez pracę 
wewnętrzną (seminaria i inicjowanie wydarzeń wewnątrzpartyjnych 
z zakresu spraw młodzieży) oraz zewnętrzną polegającą na udzia
le w organizacjach jak Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
(TPPR) czy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, publi
kacjach prasowych w organach SD wraz z tworzeniem grup młodych 
korespondentów, współpracy w konkretnych akcjach z ZMS i ZMW, 
kontaktach z Komisją Historyczną ZMS, inspirowaniu działania 
członków Kół na terenie ZSP i ZHP. W tym też czasie liczebność Kół 
Młodych oscylowała w granicach tysiąca członków w całym kraju316. 
Jednak już po paru latach, a dokładnie w połowie 1965 r., zgodnie 
z decyzją 111 Plenum CK SD odbytego po VIII Kongresie Stronnic
twa, postanowiono istniejące struktury de facto zlikwidować, choć 
oficjalnie decyzja dotyczyła ich reorganizacji. Chodziło o wejście 
dotychczasowych członków Kół Młodych do struktur ich odpo
wiedników środowiskowych bądź terenowych (np. rzemieślniczych, 
uczelnianych, miejskich) na każdym - wojewódzkim, powiatowym 
i miejskim - szczeblu. Motorem działań było rozbicie grup działa

314 AAN, SD, sygn. 1764, Zarys historii działalności młodzieży w Stronnictwie, 
k. 22.

315 AAN, SD, sygn. 2/1759, Sprawozdanie z prac Zespołu V [CK SD] ds. młodzieży 
na odprawie WK SD w dniu 25 kwietnia 1958 r., k. 43.

316 Tamże, k. 44, 46.
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czy, które w różnych ośrodkach obstawały przy poglądach i zasadach 
charakterystycznych dla środowiska młododemokratycznego oraz 
zaangażowane były w wewnątrzpartyjne walki frakcyjne. Likwidacja 
struktur młodzieżowych317, nie dość że pociągnęła za sobą oczywiste 
protesty zaangażowanej młodzieży318, do tego - i to w paradoksalny 
sposób - wywołała niechęć pośród starszych rzemieślników czy pra
cowników wyższych uczelni, tj. członków SD, którzy nie chcieli na 
równi traktować młodszych od siebie działaczy. Charakterystyczna 
jest tu uwaga zamieszczona w jednym z dokumentów organizacyj
nych, mówiąca o powstawaniu antagonizmów płynących z niezro
zumienia, że „student na uczelni to jedna sprawa, a student-kolega 
partyjny, działający wspólnie w jednym ogniwie partyjnym, to druga 
sprawa”319.

317 Wedle danych wewnętrznych SD z 352 Kół i 6 grup (stan z czerwca 1965 r.) 
do połowy grudnia tego roku zlikwidowano 296 Kół i wszystkie grupy. Por. AAN, 
SD, sygn. 2/1761, [dokument bez nazwy, dotyczący reorganizacji Kół Młodych 
z 1965 r.J, k. 21.

318 Znamienna jest tutaj reakcja członków Kół Młodych działających na UW, 
pośród których byli m.in. Euzebiusz Murawski, Piotr Winczorek, Dariusz Gierycz, 
Witold Ziemniak i Krzysztof Antosik. Zarzucali oni ówczesnemu kierownictwu SD 
(J. K. Wende, E. Krassowska, Stanisław Gabryl, Piotr Stefański) zdradę, przekup
stwo i tchórzostwo oraz to, że rozwiązali Koła Młodych, „aby kierownictwo SD 
miało spokój, gdyż władze obserwowały silne nawiązywanie do tradycji demokra
tycznych - byłych Klubów Demokratycznych”. Jeden z wymienionych studentów, 
D. Gierycz, chwalić się miał ponadto posiadaniem jakiejś formy testamentu poli
tycznego M. Michałowicza, zalecającego kontynuowanie działań w kierunku de
mokratycznym i chrześcijańskim. Por. A1PN Warszawa, sygn. Bu 01419/59, cz. 3, 
Pismo KM MO m. st. Warszawy do wiceministra MSW, gen. bryg. Stanisława Filipiaka 
z 6 grudnia 196S r., k. 102; Informacja KM MO m.st. Warszawy do Naczelnika Wydzia
łu II Departamentu III MSW z 21 lutego 1966 r., k. 172.

319 AAN, SD, sygn. 2/1761, [dokument bez nazwy, dotyczący reorganizacji Kół 
Młodych z 1965 r.],k. 15-20.

Jednakże sprawą kluczową dla decyzji o rozwiązaniu Kół Młodych 
było wspomniane wcześniej odchodzenie części młodych działaczy od 
oficjalnej linii partyjnej i znalezienie przez nich sojuszników pośród 
polityków starszych, co implikowało także wejście w rywalizację we
wnątrzpartyjną. Tajne opracowanie MSW z kwietnia 1967 r. pośród 
aktywistów, którzy po rozwiązaniu ZMD wstąpili w szeregi SD i roz
poczęli akcję określoną jako tworzenie „ruchu Młodych”, wymienia 
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Marcina Nurowskiego, Janusza Trybusiewicza i Marka Rychlickiego. 
Mieli oni nawiązać współpracę m.in. z Janem Kutkiem, Franciszkiem 
Januszkiewiczem, Wojciechem Grzybowskim, Zbigniewem Neuma
nem, Józefem Boberskim i Michałem Sadowskim. Meritum ich dzia
łalności wedle cytowanego opracowania polegało na przeforsowaniu 
twierdzeń „o całkowitej samodzielności Stronnictwa, jego równym 
partnerstwie z PZPR, oraz ukształtowaniu SD jako stronnictwa ogól
nonarodowego”320. Sukces miało zapewnić wprowadzanie swoich lu
dzi do władz centralnych i wojewódzkich, co umożliwiłoby realiza
cję własnych postulatów. Ferment uwidocznił się w 1965 r. w czasie 
prac przygotowawczych do VIII Kongresu, kiedy to planowano przy 
wsparciu notabli partyjnych - E. Krassowskiej i Z. Stypułkowskiej 
oraz L. Chajna321 - wprowadzić do władz naczelnych jak największą 
liczbę swoich ludzi. Cel ten jednak nie został osiągnięty za sprawą 
złego przygotowania akcji - jak twierdzić mieli sami zainteresowani. 
Następstwem była jednakże kontrakcja władz SD, które doprowadzi
ły do wspomnianego rozwiązania struktur młodzieżowych Stron
nictwa. Dodać trzeba w tym miejscu uwagę, że podobnie jak w roku 
1956, władze Stronnictwa były kontrolowane i inspirowane w tym 
względzie przez kierownictwo PZPR. Już bowiem w dniu Tl stycznia 
1965 r. na spotkaniu przedstawicieli Prezydium CK SD z członkami 
kierownictwa partii komunistycznej, Zenonem Kliszką, Ryszardem 
Strzeleckim, Franciszkiem Blinowskim i Mieczysławem Marcem, 
reprezentanci Stronnictwa zostali powiadomieni o zastrzeżeniach, 
jakie działania członków Kół Młodych budzą na najwyższym szcze
blu władzy. Sprawa była kontynuowana kilka dni później w czasie 
rozmów szefów SD i PZPR, odpowiednio: S. Kulczyńskiego i W. Go
mułki. Strona PZPR-owska wyraziła wtedy opinię, że szczególnie 
Akademickie Koła Młodych przejawiają tendencje do tworzenia sa

320 A1PN Warszawa, sygn. Bu 0238/34/5, Informacja („Tajne") z 4 kwietnia 
1967 r., k. 486-487.

321 Krassowska była wtedy członkiem Prezydium SD, a Stypułkowska Sekreta
rzem CK SD odpowiedzialnym za kierowanie dwoma Zespołami CK, IV do spraw in
teligencji oraz V do spraw młodzieży. Por. A1PN Warszawa, sygn. Bu 0296/207, t. 7, 
MSW, Departament 111, Informacja nr 33 z 6 stycznia 196S r. o niektórych ujemnych 
zjawiskach w Stronnictwie Demokratycznym, k. 14.
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modzielnej organizacji politycznej, w związku z czym sugerowano 
zmianę formy pracy SD w środowisku młodzieżowym poprzez likwi
dację całego pionu młodzieżowego. Dalsze rozmowy, prowadzone 
w podobnym duchu wiosną, nie zmieniły sytuacji, choć przedstawi
ciele SD sugerowali pozostawienie Kół grupujących młodzież rze
mieślniczą322.

322 J. W r o n a, Zależni czy suwerenni?..., s. 15 5.
323 Takowe są konieczne, szczególnie z uwzględnieniem zachowanych ma

teriałów prowadzonych przez SB spraw operacyjnych o kryptonimach „Epoka” 
i „Młodzi”.

Pomimo że działalność Kół Młodych SD jako integralnej struk
tury partii nie wiąże się bezpośrednio z tematem niniejszej pracy, to 
oczywisty jest fakt wpływu osób zaangażowanych w działania ZMD 
z lat 1956-1957 r. na istniejące w łonie SD w czasie następnych ośmiu 
lat tendencje zmierzające do podważenia omnipotencji PZPR na sce
nie politycznej. Założenie tu przyjęte nabiera wyrazistości za sprawą 
klimatu zaniepokojenia, jakie działalność szczególnie Akademickich 
Kół Młodych wywołała wśród kierownictwa PZPR. Wymaga to jed
nak osobnych, pogłębionych badań323.

3.4 „Trzecia fala” - ruch młododemokratyczny 
w ostatniej dekadzie PRL

Przełom lat 60. i 70. oraz cała dekada gierkowska były dla Stronnic
twa Demokratycznego faktycznym zepchnięciem na pozycję ograni
czonej omnipotencją partii komunistycznej reprezentacji interesów 
małych miast, środowisk drobnego handlu, usług i rzemiosła. Partia, 
która jeszcze w okresie przedwojennym zrodziła się jako emanacja 
poglądów centrolewicowej inteligencji, rozpoczęła od lat 50., głów
nie za sprawą likwidacji i wchłonięcia resztek chadeckiego Stronnic
twa Pracy, występować w roli obrońcy i wyraziciela interesów rze
mieślników i drobnych kupców. Kierunek ten był o tyle wygodny dla 
władz SD, że pozwalał wykazywać im przydatność w dziele budowy 
socjalizmu poprzez zgodne z wolą partii komunistycznej kształtowa
nie środowisk, które z ideami państwa opartego na zasadach mark
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sizmu-leninizmu niewiele miały wspólnego. Poza tym Stronnictwo 
uzasadniało potrzebę swego istnienia jako swoistego trzeciego filaru 
socjalistycznego państwa, dźwiganego siłą przewodnią warstw ro
botniczych i chłopskich, ale także części inteligencji i tzw. środowisk 
rzemieślniczych i drobnotowarowych. W programach i enuncja
cjach o charakterze gospodarczym, poczynając od tzw. tez majowych 
i wytycznych działalności ekonomicznej z 1956 r., poprzez uchwały 
Prezydiów CK SD i kolejnych Kongresów (1958, 1961, 1965, 1969, 
1973, 1976), umocniła się jedynie tendencja do reprezentacji „śro
dowisk inteligencji, rzemiosła, drobnych wytwórców, handlowców 
oraz grup wykonujących zawody usługowe”. Szczególny nacisk stara
no się przykładać do inspirowania powstawania niszy, która w syste
mie centralnego planowania pozwoliłaby rzemieślnikom i drobnym 
wytwórcom dostarczać na chłonny przecież rynek towary i usługi 
bardzo poszukiwane, związane ze sferą budownictwa mieszkanio
wego, motoryzacji, komunikacji, usług naprawczych, turystycznych 
i świadczeń produkcyjnych dla wsi324.

324 Problematyka ekonomiczna w myśli programowej i w działalności Stronnictwa 
Demokratycznego, red. K. Polarczyk, B. Sobczak, Warszawa 1980, s. 36-37.

325 Andrzej Jezierski określił politykę gospodarczą PRL lat 1971-197S jako istot
nie różną od tej prowadzonej od zakończenia wojny, gdyż integrowała ona dwa cele: 
przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz równoczesny wzrost stopy życiowej. 
Por. tamże, s. 25.

Postawienie na sektory marginalne z punktu widzenia systemu 
gospodarczego i nowego, forsowanego przez ekipę E. Gierka pro
gramu rozwoju, sformułowanego na VI Zjeździe PZPR w 1971 r., 
zepchnęło Stronnictwo na absolutny margines polityki lat 70. Idea 
budowy tzw. drugiej Polski poprzez planowe zadłużanie się dla wiel
kich inwestycji i konsumpcji, obliczona na szybki zwrot zainwesto
wanych kwot i poprawę sytuacji bytowej ludności, nie uwzględniała 
obiektywnie ważnych, acz z punktu widzenia strategii gierkowskiej 
drugoplanowych sfer gospodarowania, przynależnych co najwyżej 
do obszaru kooperacji z drobnym i średnim przemysłem325.

Pogorszenie się warunków wymiany międzynarodowej m.in. 
w związku z kryzysem naftowym roku 1973, logika systemu cen
tralnego planowania wpływająca na nikłą efektywność i utrudnioną 
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finalizację nowych, wielkich pod względem kapitałochłonności in
westycji przemysłowo-transportowych przyczyniły się do gorszych 
wyników gospodarczych, przejawiających się chociażby w ogranicze
niu już od 1975 r. tendencji wzrostowej w dochodzie narodowym. 
Następna pięciolatka oznaczała brnięcie Polski w sytuację marazmu, 
a na przełomie dekad - ewidentnego kryzysu gospodarczego, któ
rego znamiona odczuwano już w lecie 1976 r., a czemu dano wyraz 
w protestach robotniczych w Radomiu i Ursusie.

Polityka gospodarcza Gierka przypadła także na erę odprężenia 
w stosunkach międzynarodowych i początek funkcjonowania Konfe
rencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), co wpływało 
na złagodzenie tendencji do uniformizacji ideologiczno-politycz- 
nej społeczeństwa i radykalnej walki z przejawami opozycyjności. 
Wobec klimatu pewnej odwilży, ale i dyskontowania doświadczeń 
z 1968 i 1970 r. oraz świeżych wydarzeń Czerwca 1976 r., przeja
wiającego się m.in. w nawiązywaniu wzajemnej współpracy opozy
cyjnie nastawionych środowisk inteligencko-robotniczych niezależ
nie od różnic ideologicznych między nimi - kształtować się zaczęły 
ąuasi-sformalizowane środowiska antysystemowe, kojarzone głów
nie z działalnością Wolnych Związków Zawodowych, Komitetu Sa
moobrony Społecznej (KSS) KOR i środowiska formalnie powołanej 
do życia w 1979 r. Konfederacji Polski Niepodległej (KPN).

Kryzys gospodarczy i społeczny przełomu dekad, zakończony 
chwilowo podpisaniem późnym latem 1980 r. przez niezależne gru
py zawodowe tzw. porozumień sierpniowych z rządem, a następnie 
formalne powołanie NSZZ „Solidarność” jesienią tego roku odbiły 
się znacząco na klimacie politycznym w środowisku Stronnictwa De
mokratycznego. Skończyła się bowiem era działania SD przedstawia
nego oficjalnie w latach 70. jako formacja „funkcjonalna”, tzn. wy
konująca „konkretną robotę (...) na rzecz rozwoju kraju”326. Całość 
polityki gospodarczej legła w gruzach, a zatem także ta część, za 
którą teoretycznie odpowiadało SD, czyli drobna przedsiębiorczość. 
Wpływ ogólnego fermentu w kraju sprawił, że wielu działaczy Stron
nictwa zaczęło przechodzić do szeregów „Solidarności”, a zebrania 

326 A. Raje ws ki, Urzeczywistnić demokrację..., s. 76.
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szczególnie niższych szczebli organizacyjnych charakteryzowały się 
niezwykle burzliwą atmosferą. Interesujące, że wewnętrzna fluktua
cja miała szczególnie dotyczyć sfer inteligenckich skupionych w SD, 
a z kolei rzemieślnicy pozostawali spójni i pragmatyczni, skupieni na 
swoich odcinkowych interesach327.

127 Relacja ustna Stanisława Pilniakowskiego z 1 lutego 2011 r (notatki w zbio
rach autora). Pilniakowski, długoletni działacz SD w Krakowie, wspomina także, że 
w SD istniał zasadniczy podział na grupę inteligencką, podejmującą decyzje, i sfe
rę rzemiosła, dostarczającą głównie środków materialnych, przeznaczonych np. na 
utrzymywanie i zakup budynków. Te dwie grupy miały różnić się także ideologicznie 
- postawą lewicową (inteligencja) i tradycyjną (kupcy i rzemieślnicy).

328 W. Ż e b r o w s k i, Stronnictwo Demokratyczne w warunkach..., s. 79-80.

Klimat zmian i formowania się antysystemowej inicjatywy oby
watelskiej wpłynął w sposób znaczący na atmosferę i problema
tykę XII Kongresu Stronnictwa Demokratycznego, który odbył się 
w dniach 14-18 marca 1981 r. Z wielu ustaleń i rezolucji na baczną 
uwagę zasługują te głoszące potrzebę uznania roli Niezależnego Sa
morządnego Związku Zawodowego i Kościoła katolickiego w ma
jących właśnie miejsce przemianach oraz projekty ustrojowe zmie
rzające do wprowadzenia elementów państwa prawnego (uznanie 
realnej roli Sejmu jako instytucji naczelnej w państwie, umocnienie 
samorządu terytorialnego, powołanie Trybunałów: Konstytucyjnego 
i Stanu, urzędu Prezydenta, demokratyzacja ordynacji wyborczych do 
parlamentu i rad narodowych oraz prawodawstwo zgodne z aksjo
matem uznania wolności jednostki). Elementem niezwykle istotnym 
z punktu widzenia SD było uwypuklenie negatywnej roli biurokracji 
i scentralizowanej, nakazowo-rozdzielczej gospodarki oraz nawiąza
nie do znanej z lat powojennych koncepcji gospodarki trzysektoro- 
wej z możliwością tworzenia spółek. Jak stwierdził w swojej mono
grafii W. Żebrowski: „po raz kolejny (...) SD wskazało na ogromne 
możliwości rzemiosła, które trzeba rozwinąć, które jest przykładem 
realizowania się indywidualnej przedsiębiorczości ludzkiej. Także 
indywidualnego handlu, gastronomii i usług transportowych, któ
re w znacznym stopniu mogłyby wzbogacić skromną i prymitywną 
ofertę państwową”328.

XII Kongres podsumował też okres swoistego „buntu młodych”, 
wyrażającego się w aktywności sfer młodych działaczy i sympaty
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ków SD, którzy podobnie jak ich rówieśnicy o innych zapatrywaniach, 
gotowi byli tworzyć własne, często niezależne czy - jak się miało 
okazać - opozycyjne fora organizacyjne. W czasie marcowych obrad 
pozytywnie ustosunkowano się bowiem do inicjatywy sformalizowa
nej już miesiąc wcześniej, tj. 13 lutego 1981 r., w Krakowie Tymcza
sowej Rady Krajowej Związku Młodzieży Demokratycznej i objęto 
nad nowo powstałą organizacją patronat, z zastrzeżeniem jednak, 
że ZMD pozostanie samodzielny organizacyjnie, a współpraca z SD 
prowadzona będzie w oparciu o wspólnotę ideowo-programową329. 
Doszło tym samym do formalnej legitymizacji formacji, która po
woływała się na ciągłość ideowo-organizacyjną datowaną od czasów 
ZPMD, poprzez RMD, ZMD z lat 1945-1948 i ZMD z 1956 r.330

329 Dokumenty i materiały XII Kongresu Stronnictwa Demokratycznego, Warsza
wa 1981, s. 206.

330 Por. P. Kościński, Z kart historii, s. 61-64; tenże, W poszukiwaniu tra
dycji, „Tygodnik Demokratyczny” 1981, nr 11, s. 11; Z. Raducka, Początek drogi, 
„Tygodnik Demokratyczny” 1981, nr 21, s. 11; A1PN Warszawa, sygn. Bu 01232/141, 
Informacja dotycząca organizacji akademickich działających w środowisku akademic
kim, k. 195.

331 E. Gonkiewicz, 20 lat ZMD, [on-line:] http://www.stronydemokracji. 
man.pl/archiwa/2001/news9/zmdl.html - 24IX 2014.

332 Relacja ustna Adama Zyzmana z 14 stycznia 2011 r. (notatki w zbiorach 
autora).

333 W. Ż e b r o w s k i, Stronnictwo Demokratyczne w warunkach..., s. 69.

Początków trzeciego ZMD szukać należy w 1980 r., kiedy to naj
pierw na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a potem na innych 
uczelniach w kraju tworzone były Akademickie Kluby Demokra
tyczne. Pierwszy z nich, krakowski, powstał w październiku 1980 r. 
z inicjatywy Zbigniewa Grzyba, Stefana Bielańskiego, Bogumiła 
Woźniakowskiego i Adama Zyzmana331. Wedle relacji tego ostatnie
go inicjatywie młodzieży sprzyjali niektórzy liderzy SD, chcący wes
przeć skrzydło reformatorskie w Stronnictwie332. Jednakże zaraz na 
początku, jak słusznie zauważa W. Żebrowski, ze strony ówczesnego 
Prezydium CK SD doszło do próby wyciszenia i skanalizowania tej 
inicjatywy przez restytuowanie struktury wewnętrznej - Kół Mło
dych333. W odpowiedniej uchwale Prezydium CK z 21 października 
1980 r. zawarto także jednoznaczną sugestię nakłaniającą młodych 
do wstępowania również w szeregi Federacji Socjalistycznych Związ

http://www.stronydemokracji
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ków Młodzieży Polskiej333 334 i do działań w innych organizacjach „na 
gruncie socjalistycznych zasad ustrojowych”335.

333 Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP) powstała 
w 1973 r. w składzie: ZMS, Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej (ZSMW),
Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP) i ZHP. Od 1976 r. w miejsce ZMS 
i ZSMW oraz Socjalistycznych Kół Młodzieży Wojskowej utworzono Związek Socja
listycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP). Na przełomie 1980 i 1981 r., ze względu na 
sytuację w kraju i problemy wewnętrzne związane z kryzysem w PZPR, federacja 
rozpadła się, co formalnie potwierdzono w kwietniu 1981 r. Por. M. Wierzbic
ki, PZPR a środowisko młodzieżowe (1948-1990), [w:] PZPR jako machina władzy, 
s. 280-281.

335 Uchwała Prezydium CK SD w sprawie młodzieży z dnia 21 października 1980 r., 
„Biuletyn SD” 1980, nr 12, s. 32.

336 S. Bielański, Stracone szanse?, „Tygodnik Demokratyczny” 1981, nr 26, 
s. 15.

337 D. G i e r y c z, W trosce o przyszłość, „Biuletyn SD” 1980, nr 12, s. 35.

Koncepcja tworzenia struktur młodzieżowych wewnątrz Stron
nictwa nie była obca także niektórym działaczom inicjującym owe 
wydarzenia. Stefan Bielański z Krakowa, który miał już w maju 1980 r. 
na forum Koła SD UJ zgłosić inicjatywę utworzenia Akademickiego 
Klubu Demokratycznego, na łamach prasowych rok później stwier
dził, że był rzecznikiem utworzenia ZMD „drogą partyjną tzn. w ra
mach SD”336. Postawę taką tłumaczył inny działacz SD, Dariusz Gie- 
rycz, który pozytywnie ustosunkowując się do idei powołania ZMD 
skupiającego młodzież inteligencką i rzemieślniczą, wyrażał jednak 
obawę, że w odniesieniu do sytuacji politycznej w kraju (powstawa
nie organizacji opozycyjnej młodzieży) wzmacniałoby to tendencje 
dezintegracyjne wśród młodego pokolenia skupionego, jak można 
się domyślać, w ramach Federacji Socjalistycznych Związków Mło
dzieży Polskiej (FSZMP). Gierycz podsumował jednak, że należało
by zaakceptować fakty dokonane, tj. istnienie komórek młodzieży, 
i przyczynić się do tego, aby nowa inicjatywa nie została wykorzysta
na przez ugrupowania „typu KOR, ROPCiO, KPN itd.”337.

Próba niewątpliwego kontrolowania i moderowania oddolnej 
inicjatywy spotkała się z przekorną postawą młodzieży, która mnoży
ła komórki organizacyjne Akademickich Klubów Demokratycznych 
(obok Krakowa powstawały także w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi 
i Olsztynie), określające się często jako struktury ZMD. Przekonać 
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się mieli o tym członkowie SD podróżujący po kraju i uczestniczący 
w dyskusjach komisji przedkongresowych338.

338 T. S. Marek, Polemika wokół narodzin ZMD, „Tygodnik Demokratyczny” 
1981, nr 28, s. 13.

339 W wywiadzie prasowym Ewy Szemplińskiej z Piotrem Walio ten zadeklaro
wał członkostwo w ZMS, ZSP i SD. Por. Początek, „Tygodnik Demokratyczny” 1981, 
nr 14, s. 14.

340 Relacja ustna Zbigniewa Grzyba z 27 stycznia 2011 r. (notatki w zbiorach 
autora). Grzyb w okresie wyborów na szefa TRK przebywał w szpitalu, będąc ran
nym w wypadku motocyklowym. Później został szefem Koła ZMD na UJ.

341 Relacja ustna Krzysztofa Kopacza z 3 lutego 2011 r. (notatki w zbiorach au
tora). Kopacz miał zapewne na myśli grupę konkurencyjną z krakowskiego WK SD, 
gdyż Z. Grzyb od jesieni 1980 r. był członkiem Stronnictwa przy Kole na os. Willo
wym w Nowej Hucie. Tam też zetknął się ze S. Pilniakowskim i prof. Janem Janow
skim. Por. relacja ustna Zbigniewa Grzyba z 27 stycznia 2011 r. (notatki w zbiorach 
autora).

Powstające ZMD spotkało się z przychylnością sekretarza CK SD, 
szefa Wydziału Ideologii, Prasy i Propagandy CK Andrzeja Rajewskie- 
go, który prowadził rozmowy z organizatorami Związku. W efekcie 
w dniu 13 lutego 1981 r., a więc jeszcze przed XII Kongresem SD, do 
Krakowa zjechali przedstawiciele młodzieży z 15 województw, podej
mując uchwałę o utworzeniu ZMD i przyjmując deklarację ideową, 
a także wybierając władze tymczasowe w postaci Tymczasowej Rady 
Krajowej (TRK). Na jej czele stanął asystent Zakładu Ochrony Przy
rody PAN w Krakowie Piotr Walio. Wyboru dokonało grono 24 osób. 
Wedle słów lidera ośrodka krakowskiego Zbigniewa Grzyba Walio 
był szerzej nieznany339, a naturalny kandydat na przewodniczącego 
TRK, którym mienił się on sam, został pozbawiony szansy wyboru 
ze względu na wypadek losowy340. Inny działacz z Krakowa, Krzysz
tof Kopacz, wspominał, że Z. Grzyb, spiritus movens ZMD, przepadł 
w wyborach za sprawą „grupy z SD”341.

Na spotkaniu w Krakowie zebrani przyjęli projekt deklaracji 
ideowej, który następnie został opublikowany w udostępniającym 
swoje łamy dla młodych demokratów „Tygodniku Demokratycz
nym”. Dokument określał ZMD jako organizację młodzieży w wieku 
16-30 lat, która kierując się zasadami patriotyzmu i demokracji oraz 
tradycją dwóch poprzednich ZMD i Ruchu Młodej Demokracji, 
pragnie wcielać w życie wartości demokratyczne w ramach socja
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listycznego państwa. W szczególności postulowano demokratyza
cję stosunków politycznych poprzez tworzenie trwałych instytucji 
przedstawicielskich i samorządowych, obronę demokratycznych form 
rządzenia państwem, kształtowanie postaw patriotycznych i kulty
wowanie tradycji narodowej, propagowanie zasad tolerancji wobec 
różnych poglądów politycznych oraz osobistej odpowiedzialności 
i kultury politycznej. Ważniejszymi jednak elementami były zadekla
rowanie pluralizmu politycznego w sferze organizacji młodzieżowych 
i teza o realizacji umów z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia, pojętych 
jako rękojmia demokratycznego kierunku oraz udziału młodego po
kolenia w polityce. W odniesieniu do SD stwierdzano, że ze względu 
na zbieżności ideologiczne możliwa jest obopólna współpraca, której 
ramy określić ma w przyszłości statut ZMD342. Jeszcze przed rozpo
częciem obrad XII Kongresu, na którym finalnie znalazła się delega
cja Związku, stan pracy organizacyjnej wyglądał dość imponująco, 
gdyż podstawowe komórki budujące struktury, tzw. Tymczasowe 
Okręgowe Rady (TOR), działały już w 16 miastach343: Białymstoku, 
Bydgoszczy, Wrocławiu, Gdańsku, Gorzowie, Katowicach, Kielcach, 
Krakowie, Łodzi, Nowym Targu, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Tar
nowie, Toruniu i Warszawie. Charakterystyczną cechą tworzących 
się okręgów była ich znaczna autonomia, co zamierzano wykorzystać 
z myślą o planowanym Zjeździe Założycielskim w kontekście propo
zycji programowo-ideologicznych. Odnotowywano także zgłaszanie 
się do rad okręgowych dawnych działaczy ZMD, którzy mieli służyć 
radą swoim młodszym kolegom344. Należy zaznaczyć, że struktu
ry Związku rozpoczęły działalność wydawniczą. Okręg Dolnośląski 
oraz Łódź i Bielsko-Biała sygnowały pisma o nazwach, odpowiednio: 
„Młody Demokrata”, „Nowsze Drogi” i „Forum Młodych Demo
kratów”345.

342 Wstępna deklaracja ideowa Związku Młodzieży Demokratycznej, „Tygodnik 
Demokratyczny” 1981, nr 16, s. 15.

343 Biorąc pod uwagę, że Tymczasowa Rada Okręgowa (TOR) we Wrocławiu 
reprezentowała także Legnicę, Jelenią Górę i Wałbrzych, a Rada w Katowicach obej
mowała swym zasięgiem także okręg częstochowski, to ostateczna liczba ośrodków 
organizujących ZMD na przełomie lutego i marca 1981 r. wyniosła 20.

344 W terenie; Wokół programu, „Tygodnik Demokratyczny” 1981, nr 16, s. 16.
345 Prosówka, „Tygodnik Demokratyczny” 1981, nr 23, s. 14.
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W czasie XII Kongresu Stronnictwa Demokratycznego liderem 
delegacji ZMD był Piotr Walio, stojący na czele Tymczasowej Rady 
Krajowej. Wygłosił on płomienne przemówienie, które miało wywo
łać oklaski na stojąco. Efekt rnusiał być znaczący, gdyż na sali obrad 
znajdował się jako jeden z gości kongresowych gen. W. Jaruzelski346. 
W rezultacie nowy ZMD na swoją własną prośbę, motywowaną 
wspólnotą ideologii, otrzymał od SD patronat polityczny, co było 
ważnym krokiem ku formalnej legalizacji. Takowa dokonała się już 
po Zjeździe Założycielskim w dniu 9 czerwca 1981 r., a organem reje
strującym dla Związku był Prezydent Miasta Krakowa347. W kręgach 
Stronnictwa odczuwano jednak pewien niedosyt związany z luźniej
szą niż przewidywano formalizacją zależności obydwu organizacji. 
Dał temu wyraz m.in. A. Rajewski, pisząc, że każda inna forma ułoże
nia wzajemnych relacji z wyjątkiem patronatu i politycznego współ
działania była przez młodych odrzucana348. Powody takiego stanowi
ska delegacji kongresowej ZMD bezceremonialnie wyjaśnił P. Walio, 
stwierdzając, że „łatwiej działać mając taką właśnie płaszczyznę po
rozumienia”349.

546 Relacja ustna Stanisława Pilniakowskiego 1 lutego 2011 r. (notatki w zbio
rach autora). Pilniakowski opisał Szefa TRK ZMD jako osobę prezentującą etos in
teligencji katolickiej, a przy tym pełną inteligencji i przymiotów dobrego działacza.

347 Wybór Krakowa, a nie Warszawy, miał być wedle słów A. Zyzmana przemyś
lany. Chodziło o oddalenie od głównego ośrodka decyzyjnego (w rozmowie A. Zyz- 
man użył określenia: „zejść z oczu Warszawie"). Por. Relacja ustna Adama Zyzmana

z 14 stycznia 2011 r. (notatki w zbiorach autora); E. Gonkiewicz, dz. cyt., s. 1.
348 A. Rajewski, Urzeczywistnić demokrację..., s. 150.
349 Początek, „Tygodnik Demokratyczny” 1981, nr 14, s. 14.
350 Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: członek Prezydium i sekre

tarz CK SD Alfred Beszterda, członek Prezydium NK ZSL prof, dr Antoni Podra
ża, przewodniczący KK SD prof, dr Jan Janowski, wiceprezydent Krakowa i członek 
Prezydium CK SD dr Barbara Guzik, przedstawiciele ZSMP, ZMW, ZHP oraz grupa 
weteranów ruchu młododemokratycznego z lat powojennych, w tym mecenas Karol 
Głogowski.

W dniu 24 maja 1981 r. w salach krakowskiego ratusza, w obec
ności 104 delegatów z okręgów reprezentujących ok. 8 tys. członków 
i przy udziale przewodniczącego CK SD prof. Edwarda Kowalczyka, 
zainaugurowano dwudniowy I Zjazd Związku Młodzieży Demokra
tycznej350. W wyniku, jak się okazało, niełatwych rozmów i pole
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mik351 zebrani powołali formalnie nową organizację, sformułowali 
deklarację ideową, statut i tezy programowe. Ponadto poparto re
zolucje XII Kongresu SD. Dokonano także elekcji Krajowej Komisji 
Rewizyjnej z Lucjanem Michałowskim na czele oraz Krajowego Sądu 
Związkowego, któremu przewodził Leszek Huzior. Wybór kierują
cej Związkiem pomiędzy zjazdami Krajowej Rady zaplanowano na 
miesiąc czerwiec, natomiast do tego momentu pracami ZMD kiero
wał szef Prezydium Zjazdu Założycielskiego, przedstawiciel Pozna
nia Jakub Sobański352.

351 Por. R. Holly, Po krajowym Zjeździe-, Poszukiwanie wspólnego mianownika, 
„Tygodnik Demokratyczny” 1981, nr 23, s. 3,11.

352 Zjazd Założycielski Związku Młodzieży Demokratycznej, „Tygodnik Demokra
tyczny” 1981, nr 22, s. 2.

353 A. Rajewski, Urzeczywistnić demokrację..., s. 156.
354 A1PN Warszawa, sygn. Bi 397/402, Statut Związku Młodzieży Demokratycznej 

(tekst jednolity uchwalony przez Zjazd założycielski w dniu 24 maja 1981 r.), k. 4-8.

Finalnie w dniu 13 czerwca 1981 r. odbyło się pierwsze posie
dzenie Krajowej Rady ZMD, na którym doszło do elekcji Prezydium 
w składzie: Piotr Walio (przewodniczący), Leszek Mikos (wiceprze
wodniczący) oraz: Jakub Sobański, Grzegorz Grański, Ewa Zawarczyń- 
ska (sekretarz), Wiesław Łubniewski, Roman Barszcz, Marek Szymko
wiak, Grażyna Kucharska, Joanna Gibas i Maciej Jankowski353.

Obok wyboru władz zadaniem naczelnym Zjazdu było przyjęcie 
zasadniczych dla funkcjonowania ZMD dokumentów. 1 tak po dłu
gich dyskusjach prowadzonych w gorącej atmosferze przyjęto Statut 
ZMD, który kreował strukturę organizacyjną oraz formułował zasa
dy członkostwa. Potwierdzono współpracę na kanwie ideologicznej 
z SD przy zachowaniu samodzielności organizacyjnej. Jakikolwiek 
zamiar rozwiązania organizacji, wstąpienia do federacji, połączenia 
z inną strukturą młodzieżową obwarowano wymogiem uzyskania 
większości kwalifikowanej 3/4 głosów wszystkich członków ZMD, 
oddanych w powszechnym referendum. Po ewentualnym postano
wieniu o zakończeniu działalności Zjazd Krajowy rnusiał odpowied
nią decyzję zatwierdzić większością głosów. Podobnie rzecz się miała 
ze zmianą statutu, która wymagała większości 2/3 głosów Zjazdu 
Krajowego przy obecności co najmniej 3/4 delegatów354.
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Za podstawowe organy Związku uznano Zjazdy w hierarchicznej 
kolejności: Krajowy i Okręgowy, a w międzyczasie decyzje należały 
do kompetencji Rady Krajowej lub Okręgowej. Uwzględniono sys
tem rozstrzygania sporów i nakładania kar (Krajowy Sąd Związkowy, 
Okręgowe Sądy Związkowe) i przewidziano strukturę porządkującą 
zarządzanie organizacją (Komisje Rewizyjne: Krajowa i Okręgowa)355.

355 Tamże.
356 Por. Uczymy sif polityki i demokracji... [wywiad z przewodniczącym I Zjazdu 

ZMD Jakubem Sobańskim], „Tygodnik Demokratyczny” 1981, nr 23, s. 14.
357 A1PN Warszawa, sygn. Bi 397/402, Statut Związku Młodzieży Demokratycznej 

(tekst jednolity uchwalony przez Zjazd założycielski w dniu 24 maja 1981 r.), k. 2.

Biorąc pod uwagę także fakt oparcia się Związku przede wszyst
kim o system autonomicznych organizacji okręgowych (miejskich lub 
terenowych)356, klarowna wydaje się próba zabezpieczenia organiza
cji przed zakusami ewentualnej centralizacji ze strony prorządowych 
organizacji młodzieży czy samej PZPR. Co więcej, przyjęcie zasady 
samodzielności organizacyjno-programowej okręgów, obejmujących 
co do zasady obszar nie mniejszy niż województwo, przywoływało na 
myśl strukturę organizacyjną NSZZ „Solidarność”, zbudowaną nie 
na zasadach branżowych, a właśnie samodzielności okręgów.

Tekst Deklaracji ideowej oparty był na przyjętym na lutowym spo
tkaniu projekcie, jednakże dokonano w nim poważnych zmian. Za 
takie można uznać powołanie się na zasady patriotyzmu i demokracji 
jako kluczowe dla narodu upatrującego w nich podstaw niezależne
go i suwerennego bytu. W innym miejscu autorzy, deklarując bazo
wanie na istniejącym porządku konstytucyjno-prawnym, ewident
nie zignorowali odwołanie się do wartości socjalistycznych, pisząc: 
„Uznajemy, że demokracja jest jedna i każde stawianie przy tym sło
wie jakichkolwiek przymiotników jest faktycznym jej ograniczeniem. 
Jednocześnie sprzeciwiamy się wszelkim autokra
tycznym metodom sprawowania władzy” [podkreśle
nie - A. T.]357. Powtarzając główne założenia programowe, znane 
już z projektu deklaracji, oraz zasadę pozostawania na pozycjach 
„niemarksistowskich” przy jednoczesnym istotnym zaznaczeniu wagi 
„umów społecznych” z Wybrzeża i Śląska z 1980 r., Związek Młodzie
ży Demokratycznej sytuował się na pozycjach silnej samodzielności 
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i autonomiczności programowo-organizacyjnej nie tylko wobec zwy
czajowego patrona, ale także wobec centrum władzy.

Atmosfera rozpolitykowania i wydatnych sporów sprawiła, że 
Zjazd nie przyjął koherentnego programu, a jedynie dość zwarte, 
ale eklektyczne Tezy programowe. Podzielone na pięć części w sporej 
mierze odpowiadały logice programu reformatorskiego XII Kongresu 
SD (np. postulat utworzenia Trybunału Konstytucyjnego, Trybuna
łu Stanu; wprowadzenie instytucji Prezydenta pochodzącego z po
wszechnych wyborów; zreformowanie ordynacji wyborczej w duchu 
pluralizmu; miejsce dla trójsektorowej gospodarki przy uwzględ
nieniu podstawowych mechanizmów ekonomicznych i znaczenia 
inicjatywy prywatnej). Podkreślono jednak dogłębnie znaczenie 
problemów nurtujących ówczesną młodzież szkolną i studencką, 
wynikających z określonego stanu służby zdrowia czy kondycji pol
skiej nauki i edukacji. Zaznaczono konieczność rozwiązania proble
mów patologii wśród młodzieży, poruszono zagadnienie niepełno
sprawności czy degradacji środowiska naturalnego wpływającego na 
warunki życia358.

3S8 A1PN Warszawa, sygn. Bi 397/402, Tezy Programowe Związku Młodzieży 
Demokratycznej uchwalone przez Założycielski Zjazd ZMD w dniu 24 maja 1981 r., 
k. 9-13.

Wymowa dokumentu zmusza jednak do przysłowiowego czy
tania między wierszami w poszukiwaniu zasadniczych elementów 
programowych. Takowe znajdują się, być może celowo, w różnych 
miejscach. Katalog pryncypiów wygląda zatem następująco: a) za
sada legalizmu działania ZMD w państwie pod warunkiem rzeczy
wistego, pluralistycznego udziału we władzy innych niż PZPR ugru
powań, łącznie z reprezentacjami młodego pokolenia; b) reforma 
ustroju przeprowadzona w duchu tradycji przedwojennej i zasady 
klasycznego podziału władzy, z korzyścią dla zabezpieczenia i ochro
ny praw obywatelskich; c) gospodarka oparta na zreformowanej kon
cepcji klasycznego kapitalizmu w duchu potrzeb i partycypacji spo
łecznej; d) nomenklatura stanowisk zastąpiona merytokratyzmem; 
e) uwzględnianie realnych potrzeb i problemów społecznych; f) opar
cie wychowania młodzieży o prawdziwą historię Polski z uwzględ
nieniem czasów II RP i współczesności; g) ochrona i poszanowanie
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polskiego dorobku kulturowego w kraju i na emigracji; h) pluralizm 
i równe traktowanie organizacji młodzieżowych; i) współpraca z SD, 
ruchem związkowym i Kościołem katolickim (z tymi ostatnimi pod
miotami w duchu realizacji dobra młodego pokolenia); j) współpraca 
z Polonią i organizacjami młodzieży z zagranicy359.

159 Tamże.
360 A. Rajewski, Zjazd Założycielski Związku Młodzieży Demokratycznej, „ZH-P 

SD” 1981, nr 3,s. 52.

Z całą pewnością deklarowane poglądy i katalog wartości nie mie
ściły się w ramach totalitarnej logiki centralizmu demokratycznego. 
Jeśli nie atakowały systemu niedemokratycznego wprost, to przynaj
mniej stanowiły sensowną alternatywę dla istniejącego porządku. 
Nic dziwnego zatem, że przedstawiciel CK SD obecny na Zjeździe, 
A. Rajewski, przy swoim przychylnym stanowisku wobec ZMD jako 
inicjatywy młodzieży, w odniesieniu do intensywnej dyskusji pro
gramowej i jej efektów sformułował istotne zastrzeżenia. Niedłu
go po Zjeździe inauguracyjnym w jednym z numerów „Zeszytów 
Historyczno-Politycznych SD” relacjonował m.in.: „Obok pewnej 
ilości głosów przemyślanych, formułowanych w kategoriach poli
tycznych, głosów konstruktywnych, wiele było wystąpień niezbyt 
dojrzałych, a nawet trącących demagogią czy surrealizmem poli
tycznym”360.

Powyższe sformułowania były wynikiem logicznego traktowania 
ze strony SD „demokracji socjalistycznej” - jako docelowej formy 
ustroju wymagającego jednak reform w duchu XII Kongresu. Propo
zycje ZMD kłóciły się jeszcze wtedy dobitnie z głównymi zasadami 
porządku politycznego w kraju, choć należy przyznać, że w ostatnim 
kwartale 1981 r., w obliczu kostnienia relacji politycznych na linii 
rząd-opozycja solidarnościowa i zaostrzania się sytuacji kryzysu 
ekonomicznego, Stronnictwo Demokratyczne podejmowało inicja
tywy nawołujące do zaniechania jałowego dialogu w ramach Frontu 
Jedności Narodu i powołania na zasadach pluralizmu szerokiej plat
formy narodowego porozumienia z udziałem partii politycznych, 
związków zawodowych, Kościoła katolickiego, związków wyznanio
wych, organizacji młodzieżowych i społecznych. Ostatecznie ini
cjatywę tę nazwano Frontem Dialogu, Porozumienia i Współpracy, 
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jednakże w dalszym ciągu za nienaruszalne uznano „socjalistyczne 
zasady ustrojowe PRL i jej polityczne sojusze”361.

361 Uchwały V Plenum CK SD: w prawie płaszczyzny dialogu, porozumienia i współ
pracy wszystkich sił patriotycznych jako warunku wyjścia z kryzysu, „Tygodnik Demo
kratyczny” 1981, nr 44, s. 2; W. Ż e b r o w s k i, Stronnictwo Demokratyczne w warun
kach..., s. 92-94.

362 A1PN Warszawa, sygn. BU 01232/141, Informacja z sierpnia 1981 r. dotycząca 
organizacji młodzieżowych działających w środowisku akademickim, k. 201.

Wszystko to nie zmienia faktu, że kluczowe decyzje i ocena sytua
cji pozostawały w rękach partii komunistycznej i kreowanego przez 
nią systemu władzy. O sposobie widzenia rzeczywistości, w której 
udział miało ówczesne ZMD, wiele mówią analizy pionu bezpieczeń
stwa państwa, skierowanego na rozpracowywanie opozycji i walkę 
z nią. W przygotowanym przez MSW w sierpniu 1981 r. obszernym 
zestawieniu organizacji działających na polu akademickim, pośród 
kilkunastu inicjatyw o klarownie opozycyjnym charakterze profilu 
chadeckiego, chrześcijańsko-społecznego czy neoendeckiego, wy
mienia się także oficjalnie działający ZMD. Konkluzja analizy jest 
jednoznaczna, choć dotyczy z pozoru jedynie sfery funkcjonowania 
wyższych uczelni. Warto jej fragmenty przytoczyć w tym miejscu:

Wymienione organizacje i kluby kolportują masowo pisma i róż
nego rodzaju druki wykorzystując przy tym tzw. małą poligrafię 
znajdującą się na terenie poszczególnych uczelni. Pisma i ulotki za
wierają często treści, które godzą w interes Państwa i Partii. Więk
szość wspomnianych pism rozwieszana jest w uczelniach bądź na 
zewnętrznej części ich budynków. (...) W tej sytuacji wydaje się 
koniecznym zobowiązanie Rektorów Uczelni i komitetów uczel
nianych PZPR do współodpowiedzialności za wygląd wewnętrzny 
i zewnętrzny uczelni. Uczelnie nie mogą stanowić „słupa” wybu
dowanego przez Państwo, na którym nakleja się plakaty, ulotki 
itp. materiały wymierzone w treści przeciwko temu Państwu i jego 
Partii362.

Umieszczenie zatem ZMD niemal w jednym szeregu z takimi 
forami jak NZS, Ruch Młodej Polski, Ruch Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela (ROPCiO), Studenckie Komitety Solidarności (SKS) czy 
KPN skutkowało jednoznaczną zapewne oceną władz bezpieczeń
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stwa co do antysystemowości organizacji363. Stało się to namacalne 
po wprowadzeniu w trybie łamiącym Konstytucję PRL stanu wo
jennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., kiedy to trzy dni póź
niej, tj. 16 grudnia 1981 r., ZMD został wraz z innymi organizacja
mi zawieszony. Trudno powiedzieć, czy na ten fakt wpływ miała też 
ewidentnie opozycyjna aktywność członków ZMD, czy decyzja była 
podyktowana logiką stanu wyższej konieczności. Jeden z członków 
krakowskich władz ZMD, B. Woźniakowski, stwierdził później, że 
sama decyzja zawieszająca działalność Związku w dniu 17 grudnia 
1981 r. wynikała z niezajęcia przez ZMD stanowiska odnośnie do 
wprowadzenia stanu wojennego364.

363 Krzysztof Kopacz wspomina, że obok tworzenia przez część członków ZMD 
z jego udziałem tzw. „grupy malarzy”, zajmującej się wypisywaniem antysystemo- 
wych sloganów (m.in. na budynku konsulatu radzieckiego), Związek w początkach 
1981 r. nawiązał współpracę z grupą ZMW „Wici” (m.in. z Andrzejem Cyganowskim 
i Marcinem Duljanem, studentami historii UJ), czego wynikiem była m.in. udana ak
cja złożenia kwiatów pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie. Por. relacja ustna 
Krzysztofa Kopacza z 3 lutego 2011 r. (notatki w zbiorach autora).

3M Akta SD w Krakowie, Protokół z posiedzenia Prezydium Krakowskiego Komite
tu SD z dnia 4 lutego 1982 r., s. 2.

36S Akcja ulotkowa zainicjowana została w akademiku „Nowy Żaczek”, jednak 
ze względu na rewizje prowadzone tam przez SB pracę przeniesiono do oficjalnej sie
dziby władz ZMD mieszczącej się w lokalu KK SD przy ul. Batorego 14 w Krakowie.

3“ Relacje ustne: Stanisława Pilniakowskiego z 1 lutego 2011 r. i Zbigniewa 
Grzyba z 27 stycznia 2011 r. (notatki w zbiorach autora).

367 Akta SD w Krakowie, Protokół z posiedzenia Prezydium Krakowskiego Komite
tu SD z dnia 4 lutego 1982 r., s. 2.

Pewnym jest jednak, że w opozycji działali ci z ZMD-owców, 
którzy m.in. w Krakowie w lokalu SD przy ul. Batorego przy pomo
cy znajdującego się tam powielacza na podstawie nasłuchów Radia 
Wolna Europa (RWE) i Radio France lntemational (RF1) sporządzali 
ulotki, a następnie kolportowali je poprzez rozrzucanie pod zakłada
mi pracy i w tramwajach365. Podtrzymano wtedy także bliską współ
pracę z ZMW „Wici” oraz kontakty z NSZZ „Solidarność”, skutkują
ce np. audycją na temat Stronnictwa Demokratycznego w RWE366. 
Kontakty z opozycją solidarnościową wpłynęły też na zatrzymanie 
dwóch członków ZMD, przy czym zasadniczym powodem była jed
nak aktywność w strukturach „Solidarności”367.
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Po ogłoszeniu stanu wojennego doszło do próby plombowania 
lokalu ZMD w głównej siedzibie SD w Krakowie, podjętej m.in przez 
urzędników magistratu. Po sprzeciwie sekretarza Krakowskiego Ko
mitetu (KK) SD Stanisława Pilniakowskiego w sprawę zaangażowała 
się miejscowa SB. Dnia 14 grudnia przy ul. Batorego zjawili się funk
cjonariusze policji politycznej, żądając wydania akt Związku. Obecni 
wtedy w lokalu Pilniakowski i prof. Gwidon Rysiak odmówili oraz 
poinformowali o zaistniałej sytuacji w rozmowie telefonicznej ów
czesnego wicemarszałka Sejmu z SD Marka Wieczorka. Ten na pole
cenie szefa Stronnictwa prof. Edwarda Kowalczyka polecił dostarczyć 
akta do Warszawy. Uczynił to później S. Pilniakowski. W efekcie do
kumentacja działalności ZMD z lat 1980/1981 zaginęła368.

368 Relacje ustne: Stanisława Pilniakowskiego z 1 lutego 2011 r. i Zbigniewa 
Grzyba z 27 stycznia 2011 r. (notatki w zbiorach autora).

369 Walio miał wkrótce wyjechać do RFN, gdzie poprosił o azyl polityczny. 
Por. E. Gonkiewicz, dz. cyt., s. 2.

370 Kontakt z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów (NZS) miał być szczególnie 
cenny za sprawą nacisku członków ZMD na poznanie prawdziwej historii politycz

Nielegalna działalność ZMD trwała de facto do połowy stycznia 
1982 r., kiedy to kierownictwo Związku podjęło decyzję o rozwią
zaniu się ze względu na rewizje w mieszkaniach członków i obawę 
o rozpracowanie organizacji. W tym czasie nawiązano kontakt z sie
cią kolportażu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej (TKK) NSZZ 
„Solidarność”, uczestnicząc w jej akcjach. Miało dojść także do pro
pozycji ze strony podziemnej „Solidarności” odnośnie do nawiąza
nia bliższej współpracy, jednakże opcja ta została odrzucona przez 
P. Walio po prawdopodobnych konsultacjach z członkami Krajowej 
Rady (KR) ZMD369.

Dorobek organizacyjny rozwiązanego ostatecznie w dniu 10 stycz
nia 1982 r. Związku Młodzieży Demokratycznej był niewielki. Kil
ka miesięcy działalności poświęcono na tworzenie struktur, działal
ność wydawniczą i pracę programową. W tym czasie uruchomiono 
pięć pism (obok wymienionych wcześniej były to „Wolna Trybuna” 
w Piotrkowie Trybunalskim oraz „Biuletyn” w Białymstoku), nawiąza
no kontakt ze Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP), 
ZMW (inicjatywa współpracy przy organizowaniu Towarzystw Uni
wersytetów Ludowych), NZS370 oraz norweską centrową „Nową Pra
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wicą”. Planowano także współpracę z lektorami SD i Towarzystwem 
Wiedzy Powszechnej. ZMD w tym okresie został oficjalnie zareje
strowany sądowo (13 września 1981 r.). Charakterystyczne było także 
ignorowanie organizacji przez oficjalne czynniki PZPR-owskie odpo
wiedzialne za sprawy młodzieży - m.in. Związek nie otrzymał zapro
szenia na spotkanie sekretarza KC PZPR Kazimierza Barcikowskie- 
go z organizacjami młodzieżowymi. Ze względu na nikłe dotacje od 
SD371 organizacja musiała utrzymywać się niemal samodzielnie, na co 
przeznaczano fundusze pochodzące ze składek członkowskich pobie
ranych od trzech kategorii członków: uczniów, studentów i młodzie
ży pracującej372. U kresu działalności ZMD liczył, wedle oficjalnych 
danych przedstawionych w Krakowie w lutym 1982 r. przez P. Walio, 
ok. 14 tys. członków, z czego 8 tys. to uczniowie, 3,5 tys. to młodzież 
pracująca, a pozostałe 2,5 tys. to rzemieślnicy.

nej i spraw polskiej polityki. Por. E. Szemplińska, ZMD - po pół roku, „Tygodnik 
Demokratyczny” 1981, nr 42, s. 14.

371 ZMD miał otrzymać „na rozruch” 8,8 min zł wyasygnowanych przez SD. Nie 
wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpiło. Informację taką przedstawił P. Walio 
na posiedzeniu WK SD w Krakowie w lutym 1982 r. Por. Akta SD w Krakowie, Pro
tokół z posiedzenia Prezydium Krakowskiego Komitetu SD z dnia 4 lutego 1982 r., s. 3.

372 Tamże.
373 Wedle danych ze sprawozdania ZMD posiadał pracowników etatowych, 

których zamierzano skierować do aparatu SD w Krakowie. Por. Akta SD w Krako
wie, Sprawozdanie z działalności zawieszonego Związku Młodzieży Demokratycznej 
z 2S stycznia 1982 r., [strony nienumerowane].

Po zawieszeniu działalności ZMD szef Krajowej Rady P. Walio 
decyzją Urzędu Miasta Krakowa z 19 stycznia 1982 r. mianowany zo
stał kuratorem majątku ZMD, z której to działalności złożył krótkie 
sprawozdanie373.

Na początku 1982 r. na forum krakowskiego SD wywiązała się 
bardzo interesująca dyskusja dotycząca stanu i perspektyw zawie
szonej organizacji. Głos zabierało grono kierownicze Stronnictwa 
w Krakowie, m.in. Barbara Guzik, Zbigniew Razowski, Józef Pocie
cha i Stanisław Pilniakowski. Informacji udzielali P. Walio i B. Woź
niakowski. W trakcie wymiany poglądów i informacji uwidoczniła 
się tendencja do bliższego związania ZMD z SD po zakładanym za
kończeniu stanu wojennego, za sprawą opracowania przez Wydział 
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Pracy Ideologiczno-Propagandowej CK SD harmonogramu działania 
ZMD. Można nawet domniemywać podporządkowanie Stronnictwu, 
gdyż zakładano wypracowanie nowych warunków powiązania ZMD 
z SD, co miało być dziełem jedynie CK Stronnictwa. W okresie przej
ściowym planowano włączać członków związku w prace Klubów 
Partyjnych przy WK SD, a młodzież akademicką skierować do kół 
uczelnianych SD. Przestrzegano także przed ewentualnością wcho
dzenia w skład ZMD członków rozwiązanego NZS, co współgrało 
z koncepcją nawiązania w przyszłości ściślejszej współpracy z ZSMP 
i ZMW374. Okazało się zatem, że stan wojenny nie tylko zahamował 
formalne funkcjonowanie ZMD, ale i wpłynął na stępienie tendencji 
do autonomii oraz prawdziwie wolnościowego i demokratycznego 
kierunku rozwoju grupy.

374 Akta SD w Krakowie, Protokół z posiedzenia Prezydium Krakowskiego Komite
tu SD z dnia 4 lutego 1982 r., s. 1-4.

375 Antoni Czubiński podaję, że za sprawą interwencji CK SD w listopadzie 
1982 r. Urząd Miasta w Krakowie wyraził zgodę na przygotowanie dokumentów 
do ponownej rejestracji ZMD. Miało odbyć się też zebranie organizacyjne samego 
Związku. Urząd stał na stanowisku, że nie zostały spełnione warunki niezbędne 
do ponownej legalizacji, w następstwie czego ZMD został ostatecznie rozwiązany. 
Por. A. Czubiński, Stronnictwo Demokratyczne..., s. 293-294.

Ostatnim smutnym akordem w istnieniu ZMD było formalne 
rozwiązanie organizacji, co uczynił organ rejestrujący, tj. Urząd Mia
sta Krakowa, w dniu 10 grudnia 1982 r.375 Decyzja ta, a właściwie 
brak jej skonsultowania z władzami SD, wzbudziła protesty przed
stawicieli CK Stronnictwa. Mowa o wystąpieniu przewodniczącego 
CK SD E. Kowalczyka na IX Plenum Stronnictwa w dniu 11 grudnia 
1982 r. i uchwale tego grona oraz o stanowisku wyrażonym na X Ple
num CK SD z kwietnia 1983 r. Oficjalny pogląd władz SD był w rze
czonym wypadku kuriozalny, gdyż sprzeciwiał się trybowi działań 
organu zawieszającego, szczególnie odstąpieniu od powiadomienia 
i zasięgnięcia opinii centrali Stronnictwa odnośnie do omawianych 
działań, a nie samemu faktowi likwidacji legalnie istniejącej organi
zacji młodzieżowej. Co więcej, w wypowiedzi z 1983 r. wiceprzewod
niczący CK SD M. Wieczorek skrytykował część ogniw i działaczy za 
odstępstwo od zbieżności ideologicznej ze Stronnictwem oraz dzia
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łania niezgodne z prawem. Okazało się zatem, że ZMD ze względu 
na wyrazistość i samodzielność był ledwo przez władze SD tolerowa
ny, a stanowisko zajęte przez władze naczelne partii raz jeszcze uwi
doczniło silną zależność Stronnictwa od centrum decyzji politycznej, 
jaką cały czas pozostawała PZPR376.

376 W kontekście ZMD i zależności SD od PZPR symptomatyczna była wypo
wiedź prezydenta Krakowa Józefa Gajewicza na obradach miejscowego prezydium 
Stronnictwa, w której ten jasno zaznaczył, że decyzji o ewentualnej zgodzie na 
wznowienie działalności Związku „nie należy szukać u Prezydenta”. Por. Akta SD 
w Krakowie, Protokół z posiedzenia Prezydium Krakowskiego Komitetu Stronnictwa 
Demokratycznego z 11 lutego 1982 r., s. 2.

377 A. C z u b i ń s k i, Stronnictwo Demokratyczne..., s. 292.
378 Dlatego też Antoni Dudek zaproponował, aby okres od zakończenia stanu 

wojennego do powstania 111 RP ujmować jako czas „reglamentowanej rewolucji”. 
Por. A. D u d e k, Reglamentowana rewolucja...

379 Por. np. A. Tyszkiewicz, Koncepcje regulowanej zmiany politycznej w ostat
niej dekadzie PRL - kontekst prezydentury, [w:] Suweren, zwierzchnik, reprezentant pań
stwa. Głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej. Studia politologiczne, 
red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Warszawa2013.

Dla Stronnictwa Demokratycznego wprowadzenie stanu wojen
nego oznaczało zniweczenie ducha i wielu uchwał XII Kongresu. SD, 
opowiadając się wcześniej za dialogiem i konsensem politycznym za
interesowanych stron, poparło jednak dekret WRON z 13 grudnia 
1981 r., co było oznaką do częściowego odwrotu od logiki oddolnego 
i autonomicznego inicjowania reform. Pozycję Stronnictwa dodat
kowo osłabiała rzeczywistość stanu nadzwyczajnego. Na przełomie 
1981 i 1982 r. działały tylko władze centralne, zebrania WK zaczęto 
animować dopiero w lutym 1982 r., natomiast koła SD ponownie 
wykazywały aktywność od kwietnia tego roku377. W kolejnych mie
siącach Stronnictwo skupiło się na intensyfikacji działań parlamen
tarnych i wewnętrznych, wpisując się przy okazji w nurt powolnych 
zmian zmierzających, jak się później okazało, do próby wprowadze
nia elementów ograniczonego nadzorem PZPR pluralizmu i kontro
lowanej w ramach systemu prezydenckiego demokracji378. Inspiracja 
ewolucji stosunków politycznych pochodziła od grupy polityków 
związanych ściśle z gen. W. Jaruzelskim, który wyrastał na natural
nego kandydata na urząd głowy państwa w projektowanej republice 
prezydenckiej379.
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Sprawy młodzieży przybrały dla Stronnictwa Demokratycznego 
paradoksalnie, jak wyżej wspomniano, korzystny obrót. Można było 
bowiem skorzystać z wzorów znanych z lat 40. i 60., polegających 
nie tylko na ideowym i ewentualnie programowym, ale i statutowo- 
-funkcjonalnym związaniu młodych ze Stronnictwem. Podstawą for
malną była decyzja Prezydium CK SD z jesieni 1980 r. w sprawie mło
dzieży, przewidująca utworzenie Kół Młodych SD i ich akademickich 
odpowiedników. Władze SD po ostatecznej klęsce „trzeciego ZMD” 
poszły za ciosem i zainspirowały rozwój i intensyfikację działań we
wnątrzpartyjnych struktur młodzieży. Podstawę stanowiły 23 Koła 
Młodych, które do grudnia 1982 r. rozwinęły działalność w 13 wo
jewództwach. Na X plenum CK SD z dnia 21 kwietnia 1983 r. wła
dze Stronnictwa uznały, że nadszedł czas na ostateczne rozwiązanie 
spraw młodzieży w formach organizacyjnych, które z jednej strony 
spełniają warunki realizacji postulatów młodego pokolenia, a z dru
giej pozwalają na przygotowanie do życia politycznego poprzez „roz
budzenie motywacji zgodnych z ideałami demokracji, patriotyzmu 
i postępu”. Postanowiono zatem powołać Środowiskowe Komitety 
Młodych Demokratów380, grupujące również dotychczasowe koła 
młodzieżowe381. Ich reprezentanci mieli stworzyć na szczeblu kra
jowym tzw. Krajową Radę Młodych Demokratów (KRMD), organ 
programowo-koordynujący wobec komitetów. Za nadzór, faktyczną 

380 Komitety zobowiązane były działać zgodnie ze statutem i programem SD, 
wzbogacając aktywność o treści właściwe młodzieży. Podporządkowane były orga
nizacyjnie WK SD. Instancję zwierzchnią w sensie meritum działania stanowić mia
ła Krajowa Rada Młodych Demokratów, wyłoniona w drodze wyborów przedstawi
cieli Komitetów i kół. Wedle danych warszawskiej organizacji SD w 1984 r. istniały 
jedynie trzy Komitety środowiskowe (Zielona Góra, Elbląg i Piotrków Trybunalski) 
przy 105 Kołach Młodych Demokratów. Łączna liczba członków struktur młodzie
żowych wynosiła wtedy 1700 osób. Por. AAN, SD, sygn. 1766, Uchwała w sprawie po
wołania wewnętrznej struktury organizacyjnej młodzieży demokratycznej SD, k. 10-12.

381 Uchwała IX Plenum CK SD w sprawie powoływania Środowiskowych Ko
mitetów Młodych Demokratów formułowała zasady tworzenia odnośnych struk
tur. Wynikało z nich, że dotychczasowe koła otrzymują nazwę kół środowiskowych 
i wchodzą w skład Komitetów, natomiast tam, gdzie Komitety nie powstały, koła 
działają przy istniejących strukturach. Stworzono zatem system paralelnych struk
tur wewnętrznych młodzieży SD. Por. AAN, SD, sygn. 1768, Zasady powoływania 
Środowiskowych Komitetów Młodych Demokratów, k. 52.
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kontrolę i inspirację382 działań struktur młodzieżowych odpowiadał 
powołany 12 kwietnia 1983 r. Wydział CK SD ds. Młodzieży, na czele 
którego w dniu 5 września 1983 r. stanął członek Prezydium Stron
nictwa Andrzej Lewiński383. Wydział miał wobec KRMD spełniać spe
cjalną funkcję tzw. aparatu polityczno-organizacyjnego. Aż do czasu 
przygotowań do XIII Kongresu SD, tj. do przełomu marca i kwiet
nia 1985 r., funkcję projektowanej KRMD pełniła powołana decyzją 
CK SD z 28 czerwca 1983 r. Komisja ds. Młodzieży przy Centralnym 
Komitecie. Na jej czele stał Krzysztof Piotrowicz, zastępca naczelni
ka ZHP. Liczyła ona 27 osób, należących w większości do aparatu 
centralnego i wojewódzkiego SD, ale także do m.in. ZSMP, PRON 
i wspomnianego ZHP. W jej składzie znaleźli się również Andrzej 
Rajewski (dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury i Sztuki), po
seł na Sejm Edward Zgłobicki, Jan Marczuk (wiceprezes Centralne
go Związku Rzemiosła), Krzysztof Lewandowski (zastępca redaktora 
naczelnego „Tygodnika Demokratycznego”) oraz, co znaczące, jeden 
z przywódców ZMD z lat 1945-1948 Janusz Szałkowski. Wymie
nione grono aparatu wojewódzkiego SD to w części działacze ZMD 
z 1981 r. W czasie aktywności Komisji w jej składzie wymieniono 
cztery osoby. Jednym z nowych członków był zaangażowany w dzia
łalność nieistniejącego już ZMD krakowski działacz Z. Grzyb384.

382 W jednym z dokumentów wewnętrznych SD jasno stwierdzono, że nowa 
struktura organizacyjna młodzieży w stronnictwie, obok wyzwalania aktywno
ści społecznej i politycznej, zwiększa wpływ i oddziaływanie Stronnictwa na okreś
lone środowisko młodzieżowe. Por. AAN, SD, sygn. 1768, Stan i kierunki rozwoju 
działalności młodzieżowej w Stronnictwie Demokratycznym, k. 65.

383 AAN, SD, sygn. 1768, Działalność Wydziału d/s Młodzieży CK SD w okresie 
pomiędzy XH a XIII Kongresem, k. 9.

384 Tamże, k. 8-10.

W dniu 14 marca 1985 r. Wydział ds. Młodzieży złożył do Prezy
dium CK wniosek o powołanie przewidzianej ustaleniami X Plenum 
CK Krajowej Rady Młodych Demokratów. Takowa została ostatecz
nie zawiązana uchwałą CK z dnia 19 marca, a formalnie prace rozpo
częła 10 dni później. Przewodził jej zaproponowany przez Wydział 
ds. Młodzieży Zbigniew Sawicki, członek WK SD, Krajowej Rady 
PRON i zastępca komendanta chorągwi ZHP w Skierniewicach. 
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W skład Rady miało wejść do 60 osób reprezentujących Wojewódz
kie Komitety SD, proporcjonalnie do liczby członków Kół i Komite
tów Młodych. We wrześniu KRMD liczyła 50 członków385.

385 AAN, SD, sygn. 1768, Krajowa Rada Młodych Demokratów, k. 59-61.

Obradujący w dniach 11-13 kwietnia 1985 r. w Teatrze Wielkim 
w Warszawie XIII Kongres SD miał zasadnicze znaczenie dla wy
krystalizowania się ostatecznej formuły pracy SD wśród młodzieży. 
W wyniku podjętych postanowień zmieniono formułę pluralizmu 
organizacyjnego wprowadzoną przez XII Kongres, a w jej miejsce 
zaaplikowano zasadę ideowej jedności ruchu młodzieżowego, przy 
zróżnicowaniu organizacyjnym. Koła Młodych Demokratów, Środo
wiskowe Komitety Młodych Demokratów oraz Krajowa Rada Mło
dych Demokratów zostały zobowiązane do programowego współ
działania z prosystemowymi związkami młodzieży, co było ewident
nym objawem ponownej integracji młodzieży w kierunku budowy 
monolitu światopoglądowego.

Wedle programu wprowadzonego przez XIII Kongres SD za szcze
gólnie ważny cel postawiono sobie szerzenie ideałów demokratycz
nych wśród młodzieży, kształtowanie jej odpowiedzialności za losy 
kraju i narodu oraz postaw uczciwości, tolerancji i rzetelności. Wcie
leniem w życie powyższych założeń zajmowano się, prowadząc pod
stawową formę działalności, tj. aktywność seminaryjno-szkoleniową 
i klubową, polegającą na edukacji politycznej i społecznej ze szcze
gólnym uwzględnieniem historii oraz aktualnych kierunków dzia
łania SD. Do innych podejmowanych zagadnień należały sprawy 
związane ze stosunkami międzynarodowymi, ekologią, rzemiosłem 
i drobną wytwórczością, inteligencją, patologiami pośród młodzieży, 
a także jej sytuacją materialną i zawodową.

Przejawem zewnętrznej sfery działalności młodzieży SD-owskiej 
był udział w innych organizacjach młodzieżowych i strukturach 
państwowych. Wedle danych z grudnia 1986 r. na 117 741 członków 
Stronnictwa młodzież do 35 roku życia stanowiła ponad 31477 osób, 
czyli niespełna 27%, z czego prawie 6,5 tys. zgrupowane było w Ko
łach Młodych SD. Reszta lokowała się w 25 Środowiskowych Komi
tetach Młodych, 16 akademickich i 24 rzemieślniczych Kołach Mło
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dych Demokratów oraz w ZSMP (1500), ZHP (1000), ZMW (250) 
i ZSP (200). Dodać należy jeszcze ponad 300 członków ulokowanych 
w strukturach PRON, łącznie z instancjami kierowniczymi386, ponad 
70 osób w radach narodowych różnego szczebla oraz przedstawicieli 
w Komitecie Rady Ministrów ds. Młodzieży i Komitetach, ewen
tualnie Zespołach ds. Młodzieży przy wojewodach i prezydentach 
miast387.

386 Chodzi o stanowiska: Przewodniczącego Zespołu do spraw Młodego Poko
lenia (Krzysztof Piotrowicz), Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Programowej 
FORUM Młodego Pokolenia, członka Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej 
PRON (Andrzej Lewiński) oraz samej RK PRON (m.in. Zbigniew Sawicki i Marek 
Izmajłowicz). Por. AAN, SD, sygn. 1768, Stan i kierunki rozwoju działalności młodzie
żowej w Stronnictwie Demokratycznym, k. 77; Działalność Wydziału d/s Młodzieży 
CK SD w okresie pomiędzy XII a XIII Kongresem, k. 12-13.

387 AAN, SD, sygn. 1768, Stan i kierunki rozwoju działalności młodzieżowej 
w Stronnictwie Demokratycznym, k. 65-78; Działalność młodzieżowa Stronnictwa 
Demokratycznego. Materiał do użytku Zespołu d/s polityczno-organizacyjnych Komisji 
Kongresowej, k. 200-206.

388 AAN, SD, sygn. 1768, Działalność Wydziału d/s Młodzieży CK SD w okresie 
pomiędzy XII a XIII Kongresem, k. 11,16.

Szczególne znaczenie, zapewne ze względu na pozycję SD w sys
temie oraz naturę stosunków politycznych w PRL lat 80., przykła
dano do relacji z PZPR, o czym świadczy relacja A. Lewińskiego: 
„W naszej działalności młodzieżowej duże znaczenie ma współpra
ca międzypartyjna z PZPR. Na szczeblu centralnym współdziałamy 
z sekretarzem KC, tow. Waldemarem Świrgoniem i kierownikiem 
Zespołu d/s Młodzieży KC, tow. Leszkiem Millerem. Uczestniczymy 
w ważniejszych ogólnopolskich imprezach organizowanych przez 
KC PZPR”. Za jedno z ważniejszych wydarzeń uznał on spotkanie 
organizowane przez młodzież SD w 1985 r. pod hasłem „O pokój 
i bezpieczeństwo na świecie”, gdzie obok 200 młodych działaczy 
Stronnictwa znaleźli się przedstawiciele zaprzyjaźnionych organiza
cji młodzieżowych i delegacja PZPR w składzie: W. Świrgoń, L. Miller 
oraz minister ds. młodzieży Andrzej Ornat388.

Obecność w strukturach młodzieżowych SD, jak się okazało, mia
ła spore znaczenie z punktu widzenia wydarzeń z przełomu lat 1988 
i 1989, kiedy doszło raz jeszcze do próby stworzenia współpracującej 
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ze Stronnictwem, ale odrębnej organizacji młodzieżowej, czego uda
nym efektem późną wiosną 1989 r. było powołanie Unii Młodzieży 
Demokratycznej.

Jeszcze w czasie XIII Kongresu SD w kwietniu 1985 r. członek 
Prezydium KRMD i były aktywista krakowskiego ZMD Zbigniew 
Grzyb389 w obecności gen. W. Jaruzelskiego z trybuny kongresowej 
zażądał zobowiązania CK SD do reaktywacji ZMD, czym wywołał 
konsternację zgromadzonych. Zgłoszony formalnie wniosek nie zo
stał jednak wzięty pod uwagę390. Weterani spod znaku ZMD mieli 
jednakowoż działać dalej w ramach ówczesnych struktur młodzie
żowych i wykorzystać fakt hojnego finansowania Wydziału ds. Mło
dzieży do rozwijania kontaktów, m.in. poprzez konferencje i wyjaz
dy391, posługując się siecią Kół Młodych Demokratów.

389 Tenże w dniu 7 października 1987 r. zastąpił na stanowisku szefa Rady 
Z. Sawickiego, który zrezygnował z powodu objęcia funkcji komendanta chorągwi 
ZHP w Skierniewicach. Por. AAN, SD, sygn. 1763, Posiedzenia plenarne Krajowej Rady 
Młodych Demokratów, k. 28.

390 Relacja ustna Zbigniewa Grzyba z 27 stycznia 2011 r. (notatki w zbiorach 
autora).

391 W latach 1983-1985 organizowano szereg szkoleń, wyjazdów seminaryj
nych w kraju (Lanckorona, Zielona Góra, Sieniawa, Sobieszów) i za granicą (NRD, 
Algieria). W samym 1984 r. przeszkolono ok. 500 osób. Organizowano także se
minaria wespół z WK SD (Katowice, Krosno, Zielona Góra, Radom, Wrocław). 
Por. AAN, SD, sygn. 1768, Działalność Wydziału d/s Młodzieży CK SD w okresie pomię
dzy XII a XIII Kongresem, k. 13-14.

Proces powstawania nowej organizacji młodzieży był jednak 
elementem sterowanym przez władze centralne SD. Wynikało to 
z chęci rozciągnięcia kontroli nad powstającymi samoczynnie poza 
strukturami statutowymi SD grup młodych działaczy oraz wpisania 
się w nurt przemian politycznych, które na przekór fatalnej sytuacji 
gospodarczej doprowadziły do obiektywnego, acz nieformalnego 
odrodzenia instytucjonalnego NSZZ „Solidarność”, reform ustrojo
wych (jak np. wprowadzenie urzędu rzecznika praw obywatelskich) 
czy zapoczątkowania dialogu okrągłostołowego.

W1988 r. w kilku ośrodkach w całym kraju powstawały grupy od
wołujące się do wartości demokratycznych i wskazujących na związki 
ideowo-historyczne m.in. z SD. Do takich należały: Zrzeszenie Mło
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dzieży Demokratycznej w Warszawie, próbujące uzyskać zgodę na 
rejestrację Stowarzyszenie Akademickie „Młoda Demokracja” z Kra
kowa392 i Poznania, Związek Młodzieży Demokratycznej w Lublinie, 
kaliskie Stowarzyszenie Młodzieży Demokratycznej, Stowarzyszenie 
Wolnych Demokratów w Gdańsku i mniejsza grupa w Słupsku393. 
Równolegle do tych inicjatyw XV Plenum CK SD z czerwca 1988 r. 
przewidziało możliwość stworzenia organizacji młodzieży ideowo 
związanej z SD, czym miał się zająć Wydział ds. Młodzieży CK SD, 
opracowując harmonogram działania. Przewidywał on zwołanie 
w Warszawie spotkania tzw. grup inicjatywnych z terenu, aby wyło
nić jedną, ogólnopolską grupę inicjatywną, a także ustalenie nazwy 
z odwołaniem do wzorów ZMD, przygotowanie wniosku i formalne 
zarejestrowanie organizacji i podjęcie współpracy ze wszystkimi gru
pami, które uznawały Konstytucję PRL, w tym z PZPR, ZSL i innymi 
organizacjami młodzieżowymi i stowarzyszeniami394.

392 Organizacja krakowska tworzona była przez studentów Akademii Ekono
micznej, przewidywała współpracę z SD i Kołami Młodych na „niemarksistowskiej” 
podstawie. Por. P. Górski, Wspólny interes pokoleń, „Myśl Demokratyczna” 1988, 
nr 3, s. 34.

393 AAN, SD, sygn. 1765, Stan organizacyjny i struktury UMD, k. 64-65.
394 AAN, SD, sygn. 1765, Informacja Wydziału d/s Młodzieży CK SD na temat po

wstania UMD, k. 73-74.
395 Lewiński jeszcze w listopadzie otrzymał list od szefa Wydziału Ideologii, 

Prasy i Propagandy WK w Zielonej Górze Romualda Fursa, w którym autor pozy
tywnie wyrażał się o pomyśle powstania nowej organizacji młodzieżowej. Propono
wał m.in. centralne kierowanie przez władze SD procesem tworzenia organizacji, 
jej rejestrację w sądzie w Warszawie celem zapobieżenia rozwiązaniu przez władze 
lokalne oraz zapewnienia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, po
wołanie grupy inicjatywnej przeprowadzającej proces organizacyjno-rejestracyjny 
oraz wyłonienie kadry przywódczej organizacji o proponowanej nazwie „Związek 
Młodych Demokratów” z Kół Młodych Demokratów, z którymi nowa formuła or
ganizacyjna powinna ściśle współpracować. Por. AAN, SD, sygn. 1764, Koresponden
cja Romualda Fursa z WK SD w Zielonej Górze do A. Lewińskiego z dnia 25 listopada 
1988 r.,k. 103-104.

O zakulisowej i kierowniczej roli władz centralnych SD w tworze
niu nowej organizacji świadczy spotkanie odbyte 5 stycznia 1989 r., 
które u przewodniczącego CK SD Tadeusza Witolda Młyńczaka 
zgromadziło osoby zainteresowane sprawami młodzieży, tj. szefa 
Wydziału ds. Młodzieży A. Lewińskiego395, przewodniczącego KRMD 
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Z. Grzyba, kierownika biura przewodniczącego CK SD Krzysztofa 
Kotlarka oraz sekretarza CK Edwarda Zgłobickiego. Okazało się, że 
od jakiegoś czasu władze naczelne SD prowadziły konsultacje mię
dzypartyjne, zapewne z PZPR i może ZSL, dotyczące powołania orga
nizacji młodzieży związanej ze Stronnictwem. Ustalono, że nowy byt 
polityczny nawiąże też współpracę z PZPR i ZSL. Do połowy stycznia 
1989 r. postanowiono zachować ustalenia jako poufne, a obejmowa
ły one dalsze prowadzenie rozpoznania oddolnych inicjatyw tereno
wych, inspirowanie młodzieży SD do aktywnego udziału w tworze
niu nowej struktury celem zapewnienia Stronnictwu odpowiedniego 
wpływu, przyjęcie jako jedynego wariantu powołania nowej, a nie 
odnowy starej organizacji, zadbanie o finansowanie w odniesieniu 
do norm ustawowych i działań Komitetu Społeczno-Politycznego 
Rady Ministrów oraz opracowanie planu działania na okres od po
łowy stycznia 1989 r.396 Nie ma zatem wątpliwości, że ówcześni li
derzy SD chcieli wykorzystać czas widocznego przecież przesilenia 
dla wzmocnienia własnej pozycji. Nie było też mowy o rzeczywistym 
stopniu samodzielności nowej organizacji, czego obok przynależno
ści partyjnej jej młodych inicjatorów dowodzi także sytuacja mają
ca miejsce w czerwcu 1989 r. w czasie obrad Zgromadzenia Zało
życielskiego UMD. Wtedy to lider działającego w Lublinie397 ZMD 
Zbigniew Słomka sprzeciwił się wyborowi Piotra Górskiego na lidera 
nowej formacji ze względu na jego obecność w CK SD oraz zaprote
stował wobec niewłaściwego jego zdaniem rozdzielenia mandatów 
na Zgromadzeniu. Wniosek przepadł w głosowaniu, w wyniku czego 
delegacja lubelska opuściła obrady398.

396 AAN, SD, sygn. 1764, Notatka z posiedzenia u Przewodniczącego CK SD 
w sprawie powstania organizacji młodzieżowej ideowo związanej z SD w dniu 5 stycznia 
1989 r. (Andrzej Lewiński), k. 42-43.

397 Tamtejsza organizacja ZMD miała orientację chadecką i nie brała pod uwa
gę ściślejszych związków z SD. Por. AAN, SD, sygn. 1768, Informacja dotycząca powo
łania UMD, k. 322-323.

398 AAN, SD, sygn. 1765, Protokół ze Zgromadzenia Założycielskiego UMD, 
20-21 czerwca 1989 r., k. 164.

Niemniej jednak już 24 listopada 1988 r., formalnie z inicjatywy 
stołecznego Środowiskowego Komitetu Młodych Demokratów, od
było się w Warszawie spotkanie grup działaczy terenowych, na któ
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rym wyłoniono tzw. zespół programowo-organizacyjny zajmujący 
się przedmiotem programowo-statutowym. W jego składzie znala
zło się 14 osób z całego kraju, m.in. P. Górski z Warszawy, Krzysz
tof Olekszyk z Krakowa czy Jacek Dębski z Katowic. W wyniku prac 
zespołu powstały projekty deklaracji ideowej i statutu. W dniach 
17-18 grudnia w Centralnym Ośrodku Kształcenia Kadr SD kon
tynuowano prace organizacyjne, wypracowując ostateczny kształt 
podstawowych dokumentów, a także ustalono podstawy metod pra
cy organizacyjnej. W dniu następnym odbyło się posiedzenie KRMD, 
na którym ustalono ostatecznie nazwę nowej formacji młododemo- 
kratycznej - Unia Młodzieży Demokratycznej, choć powrót do starej 
nazwy ZMD był rozważany jako kontrpropozycja. Wyłoniono także 
dwudziestotrzyosobową, ogólnopolską otwartą grupę inicjatywną, 
złożoną głównie ze studentów, działaczy SD i Kół bądź Komitetów 
Młodych. Nieformalnym liderem grupy został Piotr Górski, student 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, radny stołecznej 
Rady Narodowej, szef Akademickiego Koła Młodych Demokratów, 
a od 1984 r. członek SD. Dnia 21 grudnia KRMD na zebraniu plenar
nym zaakceptowała ostatecznie nazwę nowej organizacji oraz pro
jekty dokumentów programowych399.

™ AAN, SD, sygn. 1763, Posiedzenia plenarne Krajowej Rady Młodych Demokra
tów, k. 27.

400 P. Górski, dz. cyt., s. 33.

Górski na łamach miesięcznika SD „Myśl Demokratyczna” pod
kreślał, że nowe forum młodzieżowe powinno wyciągnąć lekcje 
z historii trzech poprzednich wcieleń ZMD, aby uniknąć ich błędów. 
Za takowe w przypadku lat 1981 i 1982 uznał cofnięcie procesów 
demokratycznych w kraju, słabość SD i brak kadr, które mogłyby 
„odpowiedzialnie” pokierować Związkiem, brak zabezpieczenia ma
terialnego i błędy kierownictwa Związku oraz „niewłaściwe podej
ście” niektórych jego instancji wojewódzkich400. Jakkolwiek można 
by rozszyfrować powyższe zarzuty, pewnym jest, że nowy, wyznaczo
ny przecież przez SD lider młodzieży zdecydowany był na sterowany 
przez partię model zarówno tworzenia organizacji, jak i jej działania. 
Ciekawy jest też fakt, że autor artykułu przytoczył jedną z formuł na
zwy nowej organizacji pojawiającą się w dyskusjach, a była nią „Unia 
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Polskiej Młodzieży Demokratycznej”, co bezsprzecznie stanowiło 
przecież odwołanie do przedwojennej tradycji ZPMD.

W projekcie statutu UMD zapisano, że grupa stanowi samodziel
ną organizację młodzieży polskiej, posiadającą osobowość prawną, 
działającą w zgodzie z Konstytucją PRL oraz mającą prawo przystą
pić do organizacji krajowych i międzynarodowych. Za główne cele 
uznano: inicjowanie, organizowanie i wspieranie politycznej, ekono
micznej i społecznej działalności młodzieży; oparcie się o wartości 
humanizmu, tolerancji, demokracji, postępu i wolności; działanie 
w kierunku realizacji pełni swobód demokratycznych, obywatelskich 
i samorządowych; oraz szerzenie idei pokoju światowego, kształto
wanie postaw obywatelskich i patriotycznych, propagowanie postaw 
proekologicznych oraz zwalczanie patologii społecznych. Instru
mentarium działania zasadzać się miało na szerokim udziale w życiu 
politycznym i współpracy z organizacjami społeczno-politycznymi, 
prowadzeniu nieskrępowanej dyskusji politycznej, formułowaniu 
opinii w sprawach młodzieży i prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej401, kulturalnej, sportowej i turystycznej. Przewidywa
no też współdziałanie w realizacji własnych celów z bliskim ideowo 
i historycznie Stronnictwem Demokratycznym402.

401 Logistyka działania Unii Młodzieży Demokratycznej (UMD) według planu 
z początku 1989 r. wyglądała następująco: wstępną fazę działalności przewidywano 
oprzeć na współpracy z Wydziałem ds. Młodzieży oraz Krajową Radą Młodych De
mokratów (KRMD) (na szczeblu lokalnym: WK SD oraz Prezydia Środowiskowych 
Komitetów Młodych), planowano wyznaczyć lokale SD oraz samorządu rzemieślni
czego jako ośrodki pracy organizacyjnej, a wpływy zapewnić za sprawą działalności 
własnej, poprzez młodzieżowe spółdzielnie pracy (Chorzów, Olsztyn, Lublin, Kro
sno), nowe firmy, przedsiębiorstwo „Dempol”, dotacje od SD, rzemiosła, indywidu
alnego handlu, usług i transportu, wyższych uczelni oraz z budżetu państwowego. 
Por. AAN, SD, sygn. 1765, Wstępny kosztorys uruchamiania i prowadzenia działal
ności organizacji młodzieżowej ideowo związanej ze Stronnictwem Demokratycznym, 
k. 82-83.

402 AAN, SD, sygn. 1768, Jnformacja o realizacji postulatu młodzieży o powstaniu 
demokratycznej organizacji młodzieży ideowo związanej ze Stronnictwem Demokra
tycznym, k. 317-318.

Struktura organizacyjna UMD stanowiła lustrzane odbicie roz
wiązań zastosowanych i w Stronnictwie, i w przypadku ZMD z 1981 r. 
Na czele stało Krajowe Zgromadzenie Delegatów, wyłaniające spo
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śród siebie instancję zarządczą, czyli Krajowy Konwent UMD, oraz 
Krajową Komisję Rewizyjną i Krajowy Sąd Koleżeński. Instancjom na 
szczeblu centralnym odpowiadały struktury okręgowe UMD: Zgro
madzenie, Konwent, Komisja Rewizyjna i Sąd. Podstawowymi ko
mórkami były Koła Terenowe i Środowiskowe, działające poprzez 
Walne Zebranie członków, które dokonywało elekcji Zarządu (trzy 
do pięciu osób, w tym przewodniczący, zastępca i sekretarz)403.

403 AAN, SD, sygn. 1765, Statut UMD - projekt, k. 115-135.
404 AAN, SD, sygn. 1765, Tymczasowy Konwent UMD w Bielsku-Białej do CK SD, 

18 czerwca 1989 r., k. 141.

Problem o organizacyjno-funkcjonalnej naturze, który przekła
dał się jednak znacząco na praktyczne ograniczenie samodzielności 
organizacyjnej, wynikał z faktycznego powiązania UMD oraz Kół 
i Komitetów Młodych Demokratów. W czerwcu 1989 r. CK SD wy
dał uchwałę mówiącą, że w składzie Krajowej Rady Młodych Demo
kratów zasiadać będą delegaci Unii. KRMD była bezpośrednio pod
porządkowana CK SD, stąd o samodzielności UMD nie mogło być 
mowy. Ingerencji władz centralnych SD było zdecydowanie więcej, ja
skrawym przykładem sporu wynikającego z powyższego stanu rzeczy 
była sytuacja w Bielsku-Białej, gdzie mimo istnienia Tymczasowego 
Konwentu UMD władze wojewódzkie SD narzuciły kandydatów do 
zbliżającego się Zgromadzenia Założycielskiego UMD. W proteście 
przeciw „manipulowaniu mandatami” Tymczasowy Konwent podjął 
uchwałę o samorozwiązaniu, której uzasadnienie było znamienne: 
„Niezaprotestowanie przeciwko jawnemu gwałceniu suwerenności 
UMD województwa bialskiego członkowie Konwentu uważaliby za 
łamanie zasad ideowych i etycznych ruchu” [podkreś
lenie - A. T.]404.

W procesie tworzenia struktur UMD istotne znaczenie mia
ły związki z SD. Oceniano, że akces do Unii może złożyć do 4 
tys. członków Kół Młodych Demokratów oraz do 3 tys. osób z róż
nych środowisk współpracujących ze Stronnictwem. Bardzo liczono 
na młodzież szkolną i akademików. Za szczególnie dobre warunki 
dla rozwijania działalności uznano te związane z funkcjonowaniem 
w dużych miastach, głównie akademickich (m.in. Kraków, Katowi
ce, Gdańsk, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław). To miało 
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stanowić też przeszkodę w mniejszych ośrodkach wojewódzkich, 
jak np. Ciechanów, Kielce, Suwałki czy Gorzów Wielkopolski. Ko
łem zamachowym napędzającym członków była rekrutacja poprzez 
kluby polityczne SD, przygotowujące nowych adeptów za sprawą 
seminariów organizacyjno-programowych. Pracami organizacyjny
mi na szczeblu centralnym kierowała kilkuosobowa grupa nazwana 
Tymczasowym Zespołem Organizacyjno-Programowym w składzie: 
P. Górski, Z. Grzyb, Witold Nieć, Dariusz Pętlicki, Krzysztof Kaszyń
ski i Jacek Dębski. Przygotowano też harmonogram działań, który 
został względnie dotrzymany. Przewidywał do końca stycznia wyło
nienie Tymczasowego Konwentu, do końca lutego powołanie Tym
czasowych Struktur Okręgowych (ich zjazdy miały odbyć się w mar
cu), a na kwiecień zapowiadano 1 Zjazd UMD405.

405 AAN, SD, sygn. 1765, Informacja o realizacji postulatu młodzieży o powstaniu 
demokratycznej organizacji młodzieży ideowo związanej ze Stronnictwem Demokra
tycznym, k. 319-320.

406 Na jego czele stanął P. Górski. Wiceprzewodniczącymi byli Aldona Figurska- 
-Barszcz, Wojciech Lenarczyk, Jacek Podgórski (także w NZS) oraz Bogdan Turski. 
Funkcję sekretarza objęła Marlena Janczak, skarbnikiem została Anna Szwengru- 
ben. W Prezydium znaleźli się Walenty Filip, Maciej Kamicki, Andrzej Kuchta, Bo
żena Kuczyńska-Cichocka, Robert Pytel oraz Robert Szramski. Tymczasowy Kon
went (TK) UMD wyłonił trzy zespoły: organizacyjny, programowy i ekonomiczny. 
Por. AAN, SD, sygn. 1765, Korespondencja sądowa do P. Górskiego z dnia 17 stycznia 
1989 r. (decyzja nr SA.11-6017/5/89), k. 18; Skład osobowy Prezydium Krajowego Kon
wentu UMD, k. 39-40; Protokół z posiedzenia TK UMD z 7 lutego 1989 r., k. 57-60.

407 Po rejestracji, „Myśl Demokratyczna” 1989, nr 5, s. 36.

W dniu 23 stycznia 1989 r. odbyło się za zezwoleniem Urzędu 
Dzielnicowego Warszawa-Śródmieście zebranie założycielskie sto
warzyszenia UMD, na którym wyłoniono Tymczasowy Konwent 
Krajowy UMD406 i złożono wniosek do Urzędu Miasta Warszawy 
o rejestrację. Takową uzyskano 3 kwietnia 1989 r. - UMD została 
wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem 1243407.

Na przełomie stycznia i lutego 1989 r. miał miejsce kolejny fakt 
świadczący o sterowaniu procesem organizowania Unii. Znaczenie 
ustaleń rozmowy odbytej 1 lutego 1989 r. pomiędzy zastępcą kierow
nika Wydziału Organizacyjnego KC PZPR Stanisławem Sekleckim 
a szefem Wydziału ds. Młodzieży CK SD A. Lewińskim, choć dotyczy 



3.4 „Trzecia fala” - ruch młododemokratyczny w ostatniej... 273

teoretycznie przedmiotowej sprawy, wykracza jednak poza meritum 
działalności UMD. Konkluzje spotkania odnosiły się do zmian w pro
jekcie statutu, uzgodniono bowiem, że Unia będzie współpracowała 
ze wszystkimi partiami i organizacjami młodzieżowymi opierający
mi działalność na Konstytucji PRL408. Ponadto, co ważne, Wydział 
CK planował doprowadzić do poprawki w deklaracji ideowej, która 
głosiła działania na rzecz „przekształcenia socjalizmu w ustrój de
mokratyczny, efektywny i nowoczesny”. Członek KC zapewnił także 
kolegę z SD, że PZPR popiera rejestrację UMD, a jej instancje tereno
we będą tworzyć przyjazną atmosferę dla organizacji struktur w te
renie409. To drobne wydarzenie potwierdza po raz kolejny założenie 
o kierowaniu przez partię komunistyczną procesem demokratyzacji 
ustroju. Dla samej UMD miało to istotne znaczenie, gdyż centrum 
władzy dawało zielone światło jej działaniom. Jakże w tym kontek
ście inna była sytuacja ZMD z 1981 r.

408 Zapis takowy wprowadzono, lecz dotyczył on wszystkich istniejących partii 
i organizacji społecznych. Zmiana mogła wynikać z czasu uchwalania statutu, gdyż 
miało to miejsce już po wyborach z dnia 4 czerwca 1989 r. Por. AAN, SD, sygn. 1768, 
Deklaracja UMD (druk zwarty), k. 267-268.

409 AAN, SD, sygn. 1765, Informacja z 1 lutego 1989 r. (Andrzej Lewiński), k. 13-14.
410 Dla tej grupy zorganizowano wakacyjną akcję wypoczynkową „Lato 1989” 

z udziałem 400 osób. Por. AAN, SD, sygn. 1765, Materiał informacyjny. Stan organi
zacji i struktury UMD, k. 64-65; Po rejestracji, s. 36.

411 AAN, SD, sygn. 1765, Informacja Wydziału do spraw Młodzieży CK SD na te
mat powstania UMD, k. 72-74.

Na wiosnę 1989 r. zorganizowano władze tymczasowe UMD 
w 11 województwach, z których wyróżniały się następujące ośrodki: 
Lublin, Słupsk, Kraków i Gdańsk. Wiele problemów nastręczył mimo 
innych deklaracji brak zaplecza organizacyjnego, a pomoc Wydzia
łu ds. Młodzieży CK SD była niewystarczająca. Pomimo otwarcia 
na różne grupy młodzieży ZMD zyskał szczególną sympatię wśród 
uczniów szkół średnich, stanowiących większość spośród 3 tys. człon
ków oraz ok. 1 tys. sympatyków410. Inne dane organizacyjne mówią 
o 10 tys. członków w momencie rejestracji, tj. w kwietniu 1989 r., 
rekrutujących się spośród uczniów, studentów i rzemieślników411. Ta 
druga liczba wydaje się bardziej wiarygodna, zważając na przenika
nie się struktur Kół Młodych SD i UMD.
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Łamiąc monopol czterech oficjalnych organizacji młodzieżo
wych, UMD w początkach działania nawiązała jednak z nimi kontakt. 
Utrzymywany był on przez cały czas z NZS. Wespół z ZSP planowano 
powołać nawet fundację promującą młodych kandydatów na posłów 
przed przewidzianymi przez obrady okrągłostołowe wyborami do 
Sejmu. W trakcie samych wyborów parlamentarnych UMD miała wy
stawić dwóch kandydatów, uczestnicząc też energicznie w kampanii 
wyborczej za sprawą struktur z Warszawy, Chełma, Krakowa, Koni
na, Płocka, Gorzowa i Słupska. W tym czasie nawiązano i utrzymy
wano również kontakty z Komitetem Rady Ministrów ds. Młodzieży 
i Kultury Fizycznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, ZMW, ZSL, 
wspomnianym wyżej ZSP, ambasadą ZSRR, Ogólnopolskim Komite
tem Pokoju, Radą ds. Młodzieży przy ministrze sportu Aleksandrze 
Kwaśniewskim oraz Społecznym Komitetem rewaloryzacji Grobu 
Nieznanego Żołnierza i Radami Narodowymi412. Niezależnie od ek- 
lektyczności kontaktów na uwagę zwraca spora wszechstronność, 
z jaką próbowano wejść w oficjalne życie społeczno-polityczne.

412 AAN, SD, sygn. 1765, Materiał na posiedzenie Prezydium i Sekretariatu CK SD. 
Sytuacja polityczna i organizacyjna struktur UMD, k. 68.

413 W tym czasie, a dokładnie 19 czerwca, po ostatnim posiedzeniu Tymczaso
wego Konwentu UMD członkowie organizacji złożyli kwiaty pod pomnikiem Kar
dynała Stefana Wyszyńskiego. Dnia 21 czerwca przedstawicielom ambasady ChRL 
próbowano też wręczyć protest w sprawie masakry na Placu Niebiańskiego Spokoju 
w Pekinie, w którym domagano się zaniechania represji oraz rozpoczęcia procesu 
demokratyzacji w Chinach. Delegaci nie zostali jednak przyjęci, wobec tego odczyta
no tekst protestu i powieszono go w gablocie przed budynkiem ambasady. Por. AAN, 
SD, sygn. 1765, Materiał na posiedzenie Prezydium i Sekretariatu SD dotyczący UMD, 
k. 70; sygn. 1768, Apel uczestników założycielskiego zgromadzenia delegatów UMD do 
władz ChRL z 21 czerwca 1989 r., k. 372.

W dniach 20-21 czerwca 1989 r. w Warszawie413 odbyło się Zgro
madzenie założycielskie UMD. Uczestniczyło w nim 114 delegatów 
na 138 wybranych z 26 województw. W zgromadzeniu na prawach 
gości uczestniczyli przewodniczący CK SD Jerzy Jóźwiak, sekretarz 
KC PZPR L. Miller, sekretarz NK ZSL Roman Szarek oraz inni przed
stawiciele CK SD (Józef Musioł, Tadeusz Rymszewicz), MEN (Jan Ma
riański), Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej, NSZZ „Solidar
ność” (Tadeusz Bedyński z Biura ds. kontaktu z innymi organizacja
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mi społecznymi przy KKW NSZZ), oficjalnych i jeszcze niezarejestro- 
wanych organizacji młodzieżowych. Członkowie SD mieli stanowić 
ok. 40% zgromadzonych. W imieniu Ruchu Wolnych Demokratów 
w obradach uczestniczył też weteran ZMD z 1956 r. Adam Pleśnar414.

414 AAN, SD, sygn. 1765, Lista gości na Zgromadzenie Założycielskie UMD, k. 224.
41s Jego skład był identyczny jak w przypadku Tymczasowego Konwentu UMD.
416 Wedle danych przedstawionych na Zjeździe Założycielskim, działało tylko 

dziewięć Konwentów oraz 120 Kół UMD. Por. AAN, SD, sygn. 1765, Referat Przewod
niczącego. Zgromadzenie Założycielskie UMD, k. 25.

417 AAN, SD, sygn. 1765, Informacja o przebiegu Zgromadzenia Założycielskiego 
Unii Młodzieży Demokratycznej, k. 36-38.

Zjazd wypełnił wszystkie zakładane punkty programowe. 
W pierwszych turach dokonano wszystkich planowanych wyborów, 
tj. Przewodniczącego (P. Górski), Krajowego Konwentu415, jego Pre
zydium, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zatwierdzono 
ostatecznie Statut UMD i tzw. Tezy programowe (szerszą dyskusję 
ideowo-programową zaplanowano na jesień 1989 r.). Na obradach 
podniesiono zasadnicze wówczas dla UMD problemy, jak np. bar
dzo młody wiek składu członkowskiego. Przy szacowaniu liczby 
członków w przedziale od 7,5 tys. do 9 tys., zgrupowanych w 33 wo
jewództwach (w 22 istniały Tymczasowe Konwenty), średnia wieku 
miała osiągać tylko 21,6 roku416. Aktyw charakteryzowano jako oso
by entuzjastycznie nastawione, ale pozbawione doświadczenia. In
nym podniesionym problemem była współpraca z SD, a szczególnie 
wyraźne postulaty odnośnie do kiepskiego stanu finansowo-lokalo- 
wego UMD. Zebrani zgłosili też konieczność dookreślenia programu 
UMD poprzez konsultacje z SD, ale na zasadzie rozważania przy
jętych uprzednio i w sposób autonomiczny rozwiązań. Znaczącym 
postulatem było domaganie się szczegółowych zasad finansowania 
z ramienia Stronnictwa oraz odłączenie UMD od Wydziału ds. Mło
dzieży CK SD poprzez wycofanie jego przedstawicieli z Unii417.

W odniesieniu do spraw ideowo-programowych ciekawie za- 
brzmiały głosy niektórych mówców. Rywalizujący z P. Górskim 
w wyborach na szefa UMD Piotr Tondera, podnosząc temat natu
ralnych więzi z SD, domagał się jednoznacznej i faktycznej autono
mii, kończąc wystąpienie słowami: „pozwólcie działać”. Krzysztof 
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Kaszyński z Warszawy przeciwstawiał się systemowi nomenklatury 
i łamaniu praw jednostki, postulując poszanowanie praw obywa
telskich, gospodarkę opartą na zdrowych zasadach oraz pluralizm. 
Określił on też UMD jako formację centrową. O krok dalej poszedł 
Jacek Podgórski, propagując wartości liberalne jako właściwe UMD. 
Delegat mówił zatem o systemie wolnorynkowym jako gwarancie 
dobra jednostki i jej prawa do szczęścia i o wyzwalaniu inicjatywy 
gospodarczej na zasadach prywatnej własności. Stanisław Pilarczyk 
nawiązał do propozycji SD odnośnie do prodemokratycznych re
form dotyczących sądownictwa. Wiceszefowa Unii Aldona Figurska- 
Barszcz nawiązała do rzeczy zasadniczej, a mianowicie do ideału Pol
ski jako demokracji parlamentarnej z uszanowaniem podmiotowości 
obywatela i narodu jako suwerena418.

418 AAN, SD, sygn. 1765, Protokół ze Zgromadzenia Założycielskiego UMD, 
20-21 czerwca 1989 r„ k. 160-177.

419 Wystąpienie Jerzego Jóźwiaka na Zgromadzeniu Założycielskim UMD, „Biule
tyn Informacyjny SD” 1989, nr 12.

Sam Piotr Górski zawarł w swoim wystąpieniu inauguracyjnym 
wiele elementów, od polityki organizacyjnej (np. długi, czteromie
sięczny czas rejestracji i zmiany projektów statutu) po spojrzenie na 
sprawy wewnętrzne i międzynarodowe. Z poruszonych spraw wy
nikało, że widział on UMD jako formułę szeroką, opartą na tradycji 
ruchu młododemokratycznego, ale i gotową na zmiany, współdziała
jącą z ZMW, ZSP i ZHP, popierającą rejestrację NZS i Związku Har
cerstwa Rzeczpospolitej (ZHR). Za naczelne zadanie uznał on pro
wadzenie polityki zgodnej z podstawowymi zasadami podzielanymi 
z SD, takimi jak humanizm, tolerancja, demokracja, postęp. Odniósł 
się także pozytywnie do idei rozbrojenia i do wydarzeń z czerwca 
1989 r. w Pekinie, za które obwiniał „bandycko-zbrodnicze” władze 
chińskie.

Istotne było też wystąpienie wybranego na przewodniczącego 
CK SD na XIX Kongresie partii w kwietniu 1989 r. Jerzego Jóźwiaka, 
który potwierdzając kontakty UMD z innymi organizacjami nieza
leżnych demokratów i środowiskami chadeckimi, liberalnymi oraz 
endeckimi, deklarował chęć nieskrępowanej współpracy419.
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Biorąc pod uwagę zarówno przytoczone wątki, jak i elementy 
uchwalonych dokumentów - Deklaracji ideowej UMD oraz Tez pro
gramowych*10, należałoby usytuować Unię w centrum kształtującej 
się w klimacie początków transformacji ustrojowej polskiej sceny 
politycznej. Opowiadano się bowiem w jej ramach za pełną suwe
rennością, krzewieniem założeń demokracji, patriotyzmu, wolności 
obywatelskich, dialogu społecznego i indywidualnej inicjatywy go
spodarczej. Podnoszono wartość pielęgnowania tradycji narodowej 
oraz własnej, młododemokratycznej tradycji organizacyjnej (obok 
związków z SD powoływano się na Sekcje Młodych SD, RMD i ZMD). 
Propagowano model pluralistycznego, demokratycznego państwa 
prawa z samorządem terytorialnym, trójpodziałem władzy, instytucją 
referendum, wolnościami słowa, druku, stowarzyszeń i działalności 
związkowej. Swój stosunek do gospodarki określono jako liberalizm 
wolnorynkowy, postulując m.in. swobodę działalności gospodarczej, 
systemową redukcję ingerencji państwa w gospodarkę z uwzględnie
niem faktycznego, ale częściowego jej uspołecznienia, prywatyzację, 
urynkowienie rolnictwa i prorozwojową politykę podatkową420 421.

420 Por. AAN, SD, sygn. 1768, Deklaracja UMD (druk zwarty), k. 267-268; AAN, 
SD, sygn. 1765, Tezy Programowe UMD, k. 267-302.

421 Tamże.
422 AAN, SD, sygn. 1765, Oświadczenie Prezydium Krajowego Konwentu UMD 

w sprawie propozycji Lecha Wałfiy, k. 371.

UMD potwierdziła swoje proreformatorskie oblicze, popierając 
zdecydowanie przewodniczącego NSZZ „Solidarność” z 7 sierpnia 
1989 r. w jego koncepcji utworzenia nowego jakościowo gabinetu 
z udziałem „Solidarności”, ZSL i SD. W oficjalnym oświadczeniu 
Krajowego Konwentu UMD czytamy m.in.: „Rząd w kształcie pro
ponowanym przez Przewodniczącego NSZZ «Solidarność» byłby dla 
nas rządem zdolnym do przełamania trudności gospodarczych i spo
łecznych”. Projekt Lecha Wałęsy podsumowano mianem „szansy dla 
wszystkich sił demokratycznych w Polsce”422.

W drugiej połowie 1989 r., a więc już po powstaniu rządu Tade
usza Mazowieckiego, doszło do faktycznego rozłamu w UMD. Grupa 
działaczy z Krakowa, skupiona wokół Z. Grzyba, podjęła próbę re
stytucji Związku Młodzieży Demokratycznej, uznając konieczność 
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rehabilitacji jego działaczy z lat 1980-1982. W wyniku ich działań 
12 grudnia 1989 r. Sąd Wojewódzki w Krakowie wpisał do reje
stru stowarzyszeń ZMD na podstawie statutu i deklaracji ideowej 
z 1981 r., uznając tym samym jego ciągłość. Na czele Krajowej Rady 
ZMD stanął Z. Grzyb. Organizacja zajęła pozycje centroprawicowe, 
o czym świadczyć może udział jej przedstawicieli w spotkaniu Cen- 
troprawicy Polskiej w marcu 1990 r. w Poznaniu oraz w maju tego sa
mego roku w Kongresie Prawicy Polskiej. Nawiązała także kontakty 
ze środowiskami młodych liberałów z krajów Europy Zachodniej. Po 
rezygnacji Z. Grzyba z przywództwa Związku - zadecydował statuto
wy próg 30 lat - nowym szefem został student UJ i Akademii Ekono
micznej w Krakowie Krzysztof Majczyk, co miało miejsce w grudniu 
1990 r.423

423 E. Gonkiewicz, dz. cyt., s. 2-3.
424 M. Dehnel-Szyc, J. Stachura, Gry polityczne. Orientacje na dziś, War

szawa 1991, s. 237.
425 W kwietniu 1991 r. UMD wraz z ZMW miała zorganizować wspólną kon

ferencję, która m.in. sprzeciwiała się antagonizowaniu organizacji młodzieżowych 
i wykorzystywaniu młodzieży do bieżącej walki politycznej. UMD wystąpiła z pro
pozycją utworzenia Narodowej Rady Młodzieży integrującej środowiska młodych 
niezależnie od politycznej barwy czy światopoglądu oraz stanowiącej instrument 
uzgadniania opinii oraz nacisku na władze. W maju tego roku Unia wstąpiła do 
Polskiej Rady Młodzieży, traktując ją jako wstęp do zorganizowania postulowanej 
struktury. Por. tamże, s. 238.

Początek transformacji ustrojowej zastał zatem ruch młodode- 
mokratyczny w fazie organizacyjnego rozbicia - na UMD i reakty
wowane ZMD. Obie grupy prezentowały jednak poglądy centrowe 
o liberalnym zabarwieniu, o czym świadczyć mogą chociażby kon
takty zagraniczne. W przypadku Unii znaczące było członkostwo 
w Światowej Federacji Młodzieży Liberalnej i Radykalnej424.

Na XV Nadzwyczajnym Kongresie SD w Puławach (12-14 kwiet
nia 1991 r.) miało dojść do spotkania obydwu organizacji oraz wysu
nięcia przez K. Majczyka propozycji podjęcia współpracy przez ZMD 
i UMD, której to Piotr Górski nie przyjął. Wkrótce opuścił on sze
regi SD, w których pozostawał od połowy lat 80., a UMD425 zerwała 
ze Stronnictwem Demokratycznym, po czym - jak twierdzi Edyta 
Gonkiewicz - nastąpiło prawdopodobnie jej rozwiązanie. Na scenie 
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politycznej odrodzonej już, demokratycznej Rzeczpospolitej pozo
stał więc Związek Młodzieży Demokratycznej, który zacieśnił relacje 
z SD i, podobnie jak Stronnictwo, przynajmniej formalnie istnieje do 
dziś426.

426 Na oficjalnej stronie internetowej SD w zakładce „Młodzi” widnieje infor
macja o utworzeniu ZMD w 1945 r., delegalizacji w stanie wojennym oraz odro
dzeniu w 1989 r. na podstawie statutu z roku 1981. Zamieszczono tam także wzór 
deklaracji członkowskiej. Por. on-line: http://www.sd.pl/mlodzi.php - 20 XI 2014.

http://www.sd.pl/mlodzi.php
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Zakończenie

Ruch młododemokratyczny w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Lu
dowej funkcjonował w ramach czterech, a w końcowym okresie 
nawet pięciu formacjach ideowo-politycznych polskiej młodzieży. 
Mowa o Związku Młodzieży Demokratycznej (1945-1948), Związku 
Młodych Demokratów (1956-1957), Związku Młodzieży Demokra
tycznej (1981-1982) oraz Unii Młodzieży Demokratycznej, działają
cej od pierwszej połowy 1989 r. do początku lat 90. Ostatnia forma
cja, Związek Młodzieży Demokratycznej ze Zbigniewem Grzybem na 
czele, stanowiła, jak wykazano, ideowo-personalną, ale i formalną 
kontynuację organizacji założonej w 1981 r.

Cechą charakterystyczną powyższych bytów politycznych było 
powiązanie ze Stronnictwem Demokratycznym, różniące się jed
nakże stopniem sformalizowania relacji i charakterem owych sto
sunków. Organizacje młododemokratyczne wykazywały zbieżność 
ideową, programową, personalną i prosystemową, może z wyjątkiem 
pierwszej, kierowanej przez Przemysława Górnego formuły ZMD 
z 1956 r. Podobieństwo to polegało na oficjalnej działalności pod 
tzw. patronatem Stronnictwa, mającej formalnie bądź obiektywnie 
charakter legalny, przez co wpisywano się w kanon funkcjonowania 
legitymizującego oficjalny system społeczno-polityczny.

Działalność w ramach niedemokratycznej formuły ustrojowej 
o zabarwieniu totalitarnym, skutkująca poddaniem się regułom 
marksistowsko-leninowskiego centralizmu demokratycznego, któ
ry ze względu na ewolucję stosunków politycznych przybierał formę 
skrajnie represyjną (okres stalinowski) bądź w różnym stopniu zlibe
ralizowaną1, wyzwalała niejednorodne postawy masy członkowskiej, 

1 Określenie użyte w sensie wartościującym, a nie ideologicznym.
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złożonej generalnie z osób pomiędzy 16 a 30 rokiem życia2. Wpły
wało to w ewidentny sposób na oblicze, funkcjonowanie oraz po
stulaty danej formacji młododemokratycznej pojmowanej zarówno 
jako całość, jak i w odniesieniu do niektórych tylko struktur czy grup 
działaczy.

2 Taki wniosek da się wysnuć z analizy dokumentów statutowych. Podobnie 
rzecz ujmuje Marek Wierzbicki, który w swoim opracowaniu dotyczącym młodzie
żowej opozycji politycznej lat 80. stwierdza, że w rzeczonej dekadzie za młodzież 
uznać można osoby pomiędzy 14 a 29, a niekiedy nawet 34 rokiem życia. M. W i e r z - 
b i c ki, Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990. Fak
ty, konteksty, interpretacje, Lublin-Warszawa 2013, s. 15.

Fundamentem zachowań, które podważały czy to logikę funk
cjonowania tzw. ludowej demokracji, czy też niektóre z jej aspektów 
(np. faktyczną omnipotencję jednej partii politycznej lub brak zade
klarowanych w konstytucji, ograniczonych przecież już na wstępie 
treściami ideologicznymi, wolności obywatelskich), była przedwo
jenna tradycja, na którą częstokroć się powoływano. Dotyczyło to 
szczególnie tzw. lewicy legionowej i opozycyjnych wobec autorytar
nych rządów sanacji środowisk Sekcji Młodych Stronnictwa Demo
kratycznego czy też kręgów aktywistów powiązanych ze Związkiem 
Polskiej Młodzieży Demokratycznej i Akademickim Związkiem Pra
cy dla Państwa - Legion Młodych oraz ich efemerydami.

U podstaw ideologicznych wspomnianych formacji leżała troska 
o stworzenie nowoczesnego, względnie egalitarnego społeczeństwa, 
w którym wartości demokratyczne, prawa obywatelskie, ideały so
lidaryzmu, postępu, równomiernego rozwoju oraz zachowania na
rodowej tradycji i suwerenności państwowej miałyby pozycję na
czelną.

Założenia takie przyświecały wyłaniającemu się z wojennej pożo
gi Związkowi Młodzieży Demokratycznej, który był tworzony zarów
no przez działaczy pamiętających schyłkowe czasy międzywojennej 
„Rzeczypospolitej Akademickiej”, związanych przeważnie z ZPMD, 
jak i radykalnie w sensie reform i układów społeczno-politycznych 
nastawionych aktywistów wojennego Ruchu Młodej Demokracji, po
wiązanego ze Stronnictwem Polskiej Demokracji, jednego z dwóch 
najpoważniejszych, obok Zjednoczenia Demokratycznego, odłamów 
mieniących się kontynuatorami tradycji przedwojennego SD. Eklek
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tyzm poglądów i celów wpłynął na niejednorodność postaw, czego 
najlepszym przykładem były wydarzenia z maja 1946 r., które przy
czyniły się do politycznej pacyfikacji rzeczywistych, demokratycz
nych i prowolnościowych dążeń części członków, przeważnie z Kra
kowa i Górnego Śląska. W wyniku działań kierownictwa złożonego 
z działaczy o komunistycznej proweniencji (m.in. L. Guzicki, J. Szat
kowski) oraz inspiracji i kroków podjętych przez zawiadywane także 
przez ideowych komunistów SD (m.in. L. Chajn) ZMD jednoznacz
nie poparł zarówno Blok Demokratyczny, jak i wiodące organizacje 
młodzieżowe ówczesnego czasu, tj. ZWM i OM TUR. W wyniku 
przeobrażeń polskiej sceny politycznej (likwidacja legalnej opozycji 
i permanentna akcja przeciw opozycji uznanej za nielegalną), zmian 
systemowych (tworzenie instytucjonalnej fasady dla systemu jed
nopartyjnego) oraz tendencji unifikacyjnych (kopiowanie modelu 
radzieckiego) ZMD poparł utworzenie monolitu organizacyjnego 
młodzieży - stalinowskiego Związku Młodzieży Polskiej.

Działania podjęte przez animatorów Związku Młodych Demo
kratów w 1956 r. przybierały charakter anty systemowy, choć ofi
cjalnie głoszono poparcie socjalizmu i przepisów ustawy zasadni
czej z 1952 r. W wyniku głoszenia poglądów i działań o wydźwięku 
opozycyjnym (jak np. wystąpienie z Układu Warszawskiego, zerwa
nie z rzeczywistością monopartyjności, organizowanie pomocy dla 
antysowieckiego powstania na Węgrzech) oraz wizji odtworzenia 
faktycznego monolitu młodzieżowego tym razem pod postacią fe
deracji, propagowanego przez PZPR i ZSL, Związek Młodych Demo
kratów zepchnięty został na margines polityki. Wycofanie poparcia 
ze strony SD przesądzało o rozpadzie organizacji, której część przez 
kilka miesięcy prowadziła działalność tajną o antysystemowym cha
rakterze.

Przesilenia polityczne w latach 80., prowadzące do liberalizacji 
stosunków politycznych i chwilowego w 1981 r. bądź, jak się miało 
okazać, permanentnego w 1989 r. systemowego pluralizmu politycz
nego, przyczyniły się do odrodzenia formacji młododemokratycz- 
nych. W 1981 r. celem działań stricte autonomicznego wobec Stron
nictwa Demokratycznego ZMD było zainicjowanie istotnych zmian 
systemowych, które wprowadziłyby formy rzeczywistej praworząd
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ności i kontroli polityki PZPR, łącznie z oparciem systemu na demo
kratycznej woli suwerena wyrażanej w wolnych wyborach. Związek 
działał więc wbrew mechanizmom systemu, za co został ukarany 
najpierw zawieszeniem, a następnie ostateczną delegalizacją w zimie 
1982 r. Unia Młodzieży Demokratycznej z kolei, formułując program, 
cele i metody działania, korzystała z klimatu właściwego erze zmian 
okrągłostołowych. Podlegała jednak istotnym wpływom ze strony 
Stronnictwa Demokratycznego, które przyczyniając się do powoła
nia samodzielnej organizacji młodzieżowej, dążyło do wzmocnienia 
swojej pozycji względem PZPR.

Zmiany prawno-ustrojowe oraz polityczne, zapoczątkowane roz
mowami tzw. Okrągłego Stołu, a etapowo sfinalizowane nowelizacją 
konstytucji w zimie 1989 r., przeobrażały dotychczasowy totalitarny 
i niesuwerenny kraj w demokratyczne, republikańskie państwo pra
wa - III Rzeczpospolitą. W nowych warunkach ruch młododemo- 
kratyczny podzielony na dwie formacje nie znalazł własnego miej
sca na polskiej scenie politycznej za sprawą zużycia się szyldu SD, 
tradycyjnego patrona politycznego, kojarzonego słusznie przecież ze 
wspieraniem systemu komunistycznego. Powodem była też dezak
tualizacja części głoszonych wartości, kojarzących się z ideałami le
wicy komunistycznej. Dzieła zupełnej marginalizacji ruchu dopełnił 
pluralizm pośród organizacji młodzieżowych, generujący mnogość 
konkurencyjnych podmiotów.

Organizacje młododemokratyczne w PRL, jak wykazano nakreś
lając ich genezę, strukturę organizacyjną, założenia ideowo-progra- 
mowe oraz działalność, podejmowały częściowo działania podważa
jące logikę funkcjonowania systemu totalitarnego i motywowanej 
nim rzeczywistości politycznej. Nie zgadzano się na monopartyjność, 
degradację społeczeństwa poprzez odsunięcie go od wpływu na spra
wowanie władzy czy służalcze stosunki ze Związkiem Radzieckim 
kosztem rzeczywistego interesu i tradycji narodowej. Problemem 
zatem do ostatecznego rozstrzygnięcia jest, czy wszystkie wcielenia 
ZMD oraz UMD były organizacjami opozycyjnymi, jak można wy
wieść z niektórych aspektów ich działalności, czy też przy pewnych 
zastrzeżeniach i postulatach poważnej, reformatorskiej natury dzia
łały prosystemowo.
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Przy próbie rozstrzygnięcia tego zagadnienia przyjdzie z pomocą 
niejednoznaczna i wielowątkowa teoria opozycji politycznej w syste
mie niedemokratycznym. Michał Kubit, Jan Ryszard Sielezin i Marek 
Wierzbicki w swoich pracach3 dokonują przeglądu szeregu typologii 
opozycji politycznej4 w systemach niedemokratycznych. U wspo
mnianych autorów dominuje względny konsens co do ujmowania 
podziału opozycji na tę sensu stricto i jej odmianę sensu largo. Opo
zycja pierwszego typu, jak piszę M. Wierzbicki, to działanie zinsty
tucjonalizowane, nakierowane na obalenie rządu lub całego reżimu 
politycznego i zajęcie jego miejsca5. Opozycję sensu largo natomiast 
stanowią „wszelkie przejawy niezadowolenia z polityki rządzących, 
i to w najszerszym znaczeniu”. Składają się nań postawy lub czyny 
wymierzone przeciw władzy, zarówno zaplanowane, jak i sponta
niczne, występujące sporadycznie, jak i permanentnie, generowane 
przez grupy sformalizowane albo sytuacyjne czy pojedyncze osoby6. 
Obydwa typy są właściwe systemowi niedemokratycznemu, choć 
szczególnie widoczne jest występowanie opozycji sensu largo, przy
stającej do każdego typu systemu politycznego.

3 M. Kub ät, Teoria opozycji politycznej, Kraków 2010; J. R. S i e 1 e z i n, Koncep
cje i spory programowe opozycji politycznej w latach 1976-1982, Wroclaw 2012, Acta 
Universitatis Wratislaviensis, nr 3446; M. Wierzbicki, dz. cyt.

4 Kubit jest zdania, iż rozróżnianie terminów „opozycja” i „opozycja politycz
na” jest nieuzasadnione, gdyż zakładając prawdziwość propozycji Raymonda Arona 
o prymacie polityki w życiu społecznym, stwierdzić można, że wszystkie elementy 
rzeczywistości społecznej, nawet te uznane za apolityczne (sfera ekonomii, spraw 
społecznych, ekologicznych itp.), mają w gruncie rzeczy polityczne podłoże. M. Ku - 
bit, dz. cyt., s. 23.

5 M. Wierzbicki, dz. cyt., s. 12.
6 M. Kubit, dz. cyt., s. 18-19.

Ani Kubat, ani Sielezin, przytaczając kryteria tworzenia typolo
gii i jej rozmaite ujęcia, nie wskazują na wersję najwłaściwszą, nie 
formułują też własnej jednoznacznej propozycji. Takową, na potrze
by swojej pracy odnoszącej się do PRL, kreśli M. Wierzbicki, zazna
czając, że dla niego opozycją polityczną są wszelkie, choć w różnym 
stopniu zorganizowane, działania zmierzające bezpośrednio do prze
budowy bądź zmiany reżimu politycznego, ale ulokowane poza jego 
instytucjami.
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W rozumieniu Wierzbickiego żadna z analizowanych formuł 
ruchu demokratycznego opozycją polityczną nie była, gdyż każda 
z emanacji ZMD oraz Unia Młodzieży Demokratycznej wykazywały 
związki typu formalno-instytucjonalnego z będącym częścią składo
wą systemu władzy Stronnictwem Demokratycznym, funkcjonują
cym przecież w tzw. trójpartyjnym sojuszu aż do sierpnia 1989 r.

Jeżeliby zastosować jeden z wątków innej, zaproponowanej przez 
K. Pałeckiego w 2001 r. typologii, a mianowicie założyć istnienie opo
zycji reżimowej, to zarówno samo SD, jak i związane z nim organiza
cje młodzieżowe spełniałyby kryteria opozycyjności. Typ reżimowy 
opozycji powinien charakteryzować się orientacją na instytucje dzia
łające w obszarze władzy i prowadzeniem gry politycznej zmierzają
cej do zmiany konkretnych decyzji, roszad personalnych czy instytu
cjonalnych. W pewnych momentach w tym przypadku możliwe jest 
także zabieganie o władzę7.

7 Por. K. Pałę c ki, Opozycja polityczna - próba typologii, [w:] Opozycja w syste
mach demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, 
Kraków 2001; J. R. S i e 1 e z i n, dz. cyt., s. 82.

Rozważając zatem przypadek organizacji młododemokratycz- 
nych działających w PRL, na podstawie przeprowadzonej w tej pra
cy analizy można stwierdzić, że wiele aspektów ich funkcjonowania 
wskazuje na czasowe wchodzenie w rolę opozycji sensu largo, nato
miast poprzez związki ze Stronnictwem Demokratycznym ujmo
wanym jako ramię partii komunistycznej w pewnych środowiskach 
(część inteligencji, rzemieślnicy, drobni kupcy oraz studenci i ucznio
wie o „niemarksistowskich” poglądach) zarówno wszystkie wcielenia 
ZMD, jak i Unia Młodzieży Demokratycznej stanowiły opozycję typu 
reżimowego, dążącą do wymuszenia pewnych działań na ścisłym 
centrum władzy, jakim w Polsce Ludowej niepodzielnie była PZPR.



Aneksy





Aneks nr 1
Deklaracja ideowa

Związku Młodzieży Demokratycznej (1946)

• Młodzież polska była tą częścią społeczeństwa, która w czasie walk 
o niepodległość dała najwięcej krwi, cierpień i zwycięstw sprawie 
narodowej. Wszędzie tam, gdzie walka z najeźdźcą przekraczała 
granice życia i śmierci, wszędzie, gdzie trzeba było zarówno bo
haterskiego porywu, jak i trwałego oporu - tam młodzież była 
pierwsza.

• W walkach leśnych i zamachach ulicznych, pod Lenino i pod Cas
sino i w szeregach AK, AL, BCh i Wojska Polskiego młodzież bez 
różnicy przekonań krwawiła za istnienie wolnej Ojczyzny.

• Walka młodzieży o Polskę była nie tylko orężna. Ciężkie lata oku
pacji odświeżyły stare i zrodziły nowe pragnienia Polski niezależ
nej politycznie, Polski zdrowej gospodarczo i sprawiedliwej spo
łecznie. Rozpłomieniane w umysłach bojowników, wykuwane 
w namiętnych dyskusjach, składane rękami młodzieży w tajnych 
drukarniach i przez młodzież propagowane w społeczeństwie idee 
te kazały wierzyć w lepszą przyszłość, pragnąć jej i walczyć o nią.

• Z okresu walki zbrojnej, z okresu wielkich i bohaterskich zrywów 
wstępuje dziś młodzież w okres trwałego i systematycznego wysił
ku nad odbudową odrodzonej, demokratycznej Ojczyzny. Nie jest 
to zadanie łatwe, czekają nas bowiem wysiłki ogromne. Nie brak 
nam wprawdzie zapału, nie wolno jednak zapominać, że struktura 
moralna młodzieży, jak każda niewykończona całkiem budowla, 
poniosła w czasie wstrząsów wojennych dotkliwe straty i dąże
niem narodu i państwa jest zarówno odbudowa tego, co zostało 
zniszczone, jak również stworzenie takiego klimatu psychicznego, 
który wypracowane w młodzieży kryteria obywatelskie czyniłby 
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niewzruszonymi i zapobiegał kierowaniu niewyczerpanej ofiarno
ści młodzieży na tory ślepe, na drogę wiodącą do upadku państwa 
i zagłady narodu.

• Związek Młodzieży Demokratycznej pragnie być placówką w tej 
walce o nową młodzież, o nowego obywatela. Wyrośliśmy na tra
dycjach pierwszych zrębów polskiej myśli demokratycznej, konty
nuowanej w czasach międzywojennych przez Sekcję Młodych Klu
bu Demokratycznego. Jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami 
Ruchu Młodej Demokracji, który przez całą okupację był jednym 
z bastionów oporu przeciw najeźdźcy i jego zbrodniczym ideom.

• Związek Młodzieży Demokratycznej jest organizacją dla wszyst
kich, którzy pragną swoją młodość włączyć w potężne napięcie 
woli narodu, pragnącego jak najszybszej odbudowy zarówno ma
terialnej, jak i moralnej.

• Z.M.D. obejmuje zasięgiem swej pracy ideowo-wychowawczej całą 
młodzież polską, zarówno uczącą się w szkołach średnich, zawo
dowych i wyższych, jak i młodzież, która po zakończeniu nauki 
pracuje zawodowo.

• Z.M.D. postawił sobie jako zadanie scementowanie całej młodzieży 
w zgodnej i solidarnej współpracy nad odbudową i podniesieniem 
stanu gospodarczego i kulturalnego Rzeczypospolitej Polskiej.

• Stoimy wyraźnie po tej stronie barykady, po której walczy rozum
ny postęp społeczny i polityczny, i nigdy nie zgodzimy się na próby 
przeciągnięcia nas na stronę przeciwną.

• Z.M.D. zmierza do społecznego uświadomienia i ideowego uak
tywnienia najszerszych kręgów młodzieży oraz dąży do współpra
cy wszystkich prawdziwie demokratycznych organizacyj młodzie
żowych nie tylko u nas w kraju, ale także na całym świecie.

• Nasze najważniejsze postulaty, których realizację uważamy nie 
tylko za warunek postępu społecznego i politycznego, ale również 
za warunek istnienia suwerennego Państwa Polskiego, są następu
jące:
1) W pierwszym rzędzie należy utrwalić naszą niepodległość opar
tą o granicę na Odrze i Nysie oraz odbudowywać zniszczone przez 
okupanta Państwo.
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Ustrój polityczny suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej winien być 
oparty o zasady konstytucji z roku 1921, uważamy bowiem, że tyl
ko rozumny parlamentaryzm może zapewnić narodowi udział za
równo w obowiązkach, jak i prawach.
Polityka zagraniczna opierać się musi na przyjaźni ze wszystkimi 
prawdziwie demokratycznymi narodami świata. Należy wpoić 
ideowo, jak i ugruntować uczuciowo w całym narodzie głębokie 
przeświadczenie, że zarówno położenie geopolityczne, jak i wspól
nota słowiańskiej krwi nakazują nam prawdziwą, szczerą, trwałą 
przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, która musi być nadal wyrażo
na w ścisłym przymierzu obu państw.
Niebezpieczeństwo agresji odradzającego się germanizmu nakazu
je nam ścisłą współpracę ze wszystkimi narodami słowiańskimi.
2) Należy doprowadzić do końca wielkie reformy gospodarcze - 
zarówno w dziedzinie rolnictwa, jak i przemysłu, oraz stworzyć 
pełną niezależność gospodarczą Państwa przez rozbudowę wszyst
kich dziedzin gospodarki narodowej, która uwarunkowana jest 
należytym rozwojem techniki. Należy również uspołecznić życie 
gospodarcze do granic, które nie zagrażają rozwojowi ustawowo 
określonej inicjatywy prywatnej.
3) Obywatelowi należy zapewnić maksymalną wolność osobistą, 
wolność słowa i sumienia, wyrażającą się między innymi w tole
rancji wyznań i przekonań politycznych, wolność zrzeszania się dla 
godziwej walki o wyznawane przekonania. Stwierdzamy jednak 
przy tym, że nadużywanie tej wolności przeciw państwu i demo
kracji jest zbrodnią. Dla osiągnięcia takiej właśnie najszerzej poję
tej wolności należy wysiłkiem wszystkich sił narodowych zwalczać 
wszelkie pozostałości faszyzmu i szowinizmu, zwalczać zbrodnię 
antysemityzmu, który niweczy efekty moralne naszych osiągnięć, 
który niszczy to, co w czasie wojny krew, a po wojnie praca zbudo
wały dla imienia Polski poza granicami kraju: unicestwia podziw, 
szacunek i autorytet.
4) Troska o dobra kulturalne narodu zająć musi naczelne miejsce 
wśród rozlicznych zagadnień życia powojennego. Demokratyza
cja kultury, a więc udostępnienie jej zdobyczy i wytworów, a więc 
poszerzenie jej działalności - musi być połączona z energicznym 
dążeniem do jej podniesienia.
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• Pierwszym krokiem, warunkującym należyty rozwój kultury naro
dowej, jest stworzenie bezpłatnego publicznego, jednolitego szkol
nictwa.

• Szczególną opieką musi być otoczone szkolnictwo wyższe. Musi 
przede wszystkim wzrosnąć opieka nad uczącą się młodzieżą, cze
go warunkiem jest upaństwowienie wszystkich uczelni. Opiekę tę 
rozumiemy przez:
a) pomoc materialną w formie stypendiów i płatnej pracy,
b) objęcie ubezpieczeniami społecznymi,
c) budowę i rozbudowę Domów Akademickich i internatów,
d) zapewnienie wystarczającej aprowizacji,
e) ustawowe uregulowanie stosunku pracodawcy do kształcącego 

się pracownika,
f) otoczenie specjalną opieką młodzieży - uczestników walk 

o Niepodległość i Demokrację, oraz młodzieży pozostałej po 
poległych uczestnikach walk z faszyzmem.

• Najgłębszą jednak troską samej młodzieży i całego społeczeństwa 
musi się stać reforma studiów. Zanim się tego dokona, trzeba jed
nak zmienić klimat psychiczny, w którym nauczanie się odbywa, 
a który narzucany jest przez część wykładowców i wychowawców, 
reprezentujących bezkompromisowy konserwatyzm. Jest zaś rze
czą samą przez się zrozumiałą, że państwo, dążące za nurtującymi 
świat cały tendencjami do wychowania postępowej młodzieży, nie 
powinno się zgodzić, by wyższe uczelnie, w których kształtuje się 
mentalność młodego pokolenia, były bastionami społecznego i po
litycznego zacofania. Zmiana stosunku wychowawców młodzie
ży do rzeczywistości pozwoli skutecznie przeprowadzić wszystkie 
utrudniane dotąd reformy samych studiów, które należy przysto
sować do stawianych dzisiejszej młodzieży przez życie zadań.

• Dzieje ludzkości są nieprzerwanym dążeniem do postępu, który, 
choć hamowany co jakiś czas dziejowymi kataklizmami, dokonu
je się mimo wszystko nieustannie i pozwala wierzyć, że ludzkość 
zmierza ku coraz lepszym formom społecznego bytowania.

• W tej walce o postęp, w nieustannej ofensywie przeciw kostnieniu 
form i treści młodzież była zawsze czynnikiem ważkim, bo repre
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zentującym bezkompromisowy bunt przeciwko wszystkiemu, co 
kłamliwe i niesprawiedliwe. Szczególnie w walce o sprawiedliwość 
społeczną młodzież polska walczyła zawsze ofiarnie, w pierwszym 
szeregu.

• Podstawą naszej dzisiejszej walki o lepsze jutro jest wiara w postęp 
i dlatego pragniemy, by ideologia nasza nie kostniała. Wierzymy, 
że dla realizacji naszej ideologii konieczne jest wytworzenie po
stawy krytycznej, lecz twórczej wobec problemów rzeczywistości. 
Walczymy w nadziei, że walką swoją przyczynimy się do utrwa
lenia pokoju świata i osiągnięć demokracji politycznej, społecznej 
i gospodarczej.

• Wspólna więź ideowa łącząca nas ze Stronnictwem Demokratycz
nym będzie nam w tej walce pomocą.
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Aneks nr 2
Statut Związku Młodzieży Demokratycznej (1946)

Rozdział I
Nazwa, siedziba, cel i zadania.

J 1. Związek nosi nazwę „Związek Młodzieży Demokratycznej” 
w skrócie Z.M.D. i jest osobą prawną.

J 2. Terenem pracy Związku jest Rzeczypospolita Polska i ośrodki 
polskie za granicą; siedzibą Władz Naczelnych jest Warszawa.

$ 3. Związek Młodzieży Demokratycznej ma na celu zrzeszanie 
młodzieży polskiej, rozpowszechnianie wśród niej i pogłębianie 
postępowej myśli demokratycznej, opartej o Deklarację ideową 
Z.M.D. oraz o program Stronnictwa Demokratycznego.

Rozdział 11 
Członkostwo.

J 4. Członkiem Związku Młodzieży Demokratycznej może być każ
dy obywatel polski po ukończeniu lat 16-tu.

§ 5. W celu przyjęcia do Związku Młodzieży Demokratycznej nie
zbędne jest, po zapoznaniu się z programem ideowym i Sta
tutem, wypełnienie deklaracji członkowskiej; konieczne jest 
wprowadzenie przez dwóch członków Z.M.D. lub Stronnictwa 
Demokratycznego.

(j 6. Wniosek o przyjęcie na członka stawia Zarząd Koła. Przyjęcie 
kandydata na członka Związku Młodzieży Demokratycznej za
twierdza Stała Komisja Weryfikacyjna w liczbie 3-ch członków 
(2 zastępców) wyłoniona przez Okręgowy Komitet Wykonaw
czy.

J 7. W wypadku nieprzyjęcia kandydata przez Zarząd Koła przysługu
je mu prawo odwołania się do Okręgowego Komitetu Wykonaw
czego. W wypadkach odrzucenia akcesu przez Okręgową Komi
sję Weryfikacyjną ostateczną instancją odwoławczą jest GKW.

§ 8. Każdy członek otrzymuje legitymację wydaną przez Główny Ko
mitet Wykonawczy. Członkowie Rady Związkowej, Głównego 
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Komitetu Wykonawczego i Prezydiów Okręgowych Komitetów 
Wykonawczych otrzymują legitymacje służbowe wystawione 
przez Główny Komitet Wykonawczy.

J 9. Członek Z.M.D. może być członkiem Stronnictwa Demokra
tycznego, nie może zaś być członkiem innej organizacji mło
dzieżowej czy stronnictwa politycznego.

§ 10. Członkowie Z.M.D. mają czynne i bierne prawo wyborcze do 
władz Z.M.D.

§ 11. Członkowie muszą się podporządkować zarządzeniom władz 
Z.M.D. pod sankcją wykluczenia ze Związku.

§ 12. Przestaje być członkiem Z.M.D. ten, kto:
1) zgłosi ustąpienie,
2) utraci prawa obywatelskie,
3) zostanie pozbawiony członkostwa przez OKW lub GKW:
a) na podstawie uchwały Okręgowego lub Głównego Komitetu 
Wykonawczego Z.M.D., przy czym od decyzji OKW przysługu
je prawo odwołania się do GKW,
b) na podstawie wyroku Okręgowego lub Centralnego Sądu 
Z.M.D.,
c) na umotywowany wniosek Komitetu Powiatowego (Miej
skiego), Wojewódzkiego lub Centralnego Stronnictwa Demo
kratycznego.

J 13. Zawiesić członka w prawach członkowskich i czynnościach 
i oddać go pod Sąd Związkowy mają prawo GKW lub OKW 
zwykłą większością głosów. Od decyzji zawieszenia wydanej 
przez OKW przysługuje prawo odwołania się do decyzji GKW. 
W wypadkach nagłych prawo zawieszenia członka ma Pełno
mocnik GKW, w porozumieniu z prezydium odnośnego OKW. 
W wypadkach spornych decyzja zależy od GKW.

Rozdział 111 
Zjazd Walny.

(j 14. Walny Zjazd jest naczelną władzą Z.M.D.
J 15. Walny Zjazd zwołuje się przynajmniej raz na 2 lata w Warsza

wie. Zjazd zwołuje GKW na:
a) podstawie własnej uchwały,
b) wniosek prezydium Rady Związkowej,
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c) wniosek % członków Rady Związkowej,
d) wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej.

5 16. W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym:
a) delegaci poszczególnych organizacji Związkowych w ilości 
odpowiadającej kluczowi uchwalonemu każdorazowo przez 
Radę Związkową, która ustali też sposób ich powołania.
Ilość mandatów dla poszczególnych organizacji okręgowych 
ustala GKW na podstawie klucza uchwalonego przez Radę 
Związkową. GKW podaję najdalej na 4 tygodnie przed Zjaz
dem Walnym podział mandatów do wiadomości całej organi
zacji Z.M.D.
b) członkowie Rady Związkowej,
c) członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej,
d) członkowie Centralnego Sądu Związkowego,
e) członkowie Prezydiów OKW,
f) członkowie Komitetu Centralnego Str. Dem.

5 17. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
1) wysłuchanie, przyjęcie lub odrzucenie sprawozdań Rady 
Związkowej, GKW, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Centralne
go Sądu Związkowego.
a) wszelkie sprawozdania oraz wnioski na Zjazd Walny winny 
być zgłaszane bezpośrednio do GKW,
b) wnioski składać mogą OKW, Zarządy Kół i poszczególni 
członkowie; w tym ostatnim wypadku wniosek powinien być 
zaopatrzonym w co najmniej 10 podpisów,
c) wnioski i sprawozdania składać należy najpóźniej na 2 tyg. 
przed otwarciem Zjazdu.
2) uchwalenie zmian w Statucie,
3) kierowanie i wytyczanie linii politycznej, programowej i or
ganizacyjnej Związku,
4) wybór Rady Związkowej, Centralnej Komisji Rewizyjnej, 
Centralnego Sądu Związkowego,
5) walny Zjazd wybiera Radę Związkową w drodze głosowania 
na listę kandydatów. Lista powinna obejmować pełne 40 na
zwisk. Umieszczenie nazwiska kandydata na danej liście wy
maga jego zgody. Tym samym trybem odbywają się wybory 
Głównego Komitetu Wykonawczego przez Radę Związkową.
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$ 18. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności przynajmniej ¥2 osób uprawnionych do udzia
łu w Walnym Zjeździe.

$ 19. Rozwiązanie Z.M.D. zapada większością % głosów, przy czym 
o majątku Z.M.D. decyduje Zjazd Walny zwykłą większością 
głosów.
W razie braku takiej decyzji majątek przechodzi na Stronnic
two Demokratyczne.

Rozdział IV
Rada Związkowa.

J 20. Kierownictwo polityką i działalność Z.M.D. w okresie między 
Walnymi Zjazdami należy do Rady Związkowej.

J 21. Rada Związkowa liczy 40 członków wybranych przez Walny 
Zjazd, w czym przynajmniej po jednym przedstawicielu z każ
dego Okręgu.

J 22. Rada Związkowa wybiera własne Prezydium w składzie: 
Prezes,
I v.-prezes,
II v.-prezes,
I sekretarz,
II sekretarz.

§ 23. Rada Związkowa wybiera GKW Z.M.D.
5 24. Do uprawnień Rady Związkowej należy: przyjmowanie, rozpa

trywanie, zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdań GKW.
5 25. Radę Związkową zwołuje się przynajmniej raz na 4 miesiące 

w Warszawie. Radę Związkową zwołuje Prezydium Rady:
1) na podstawie własnej uchwały,
2) na wniosek GKW,
3) na wniosek co najmniej pięciu OKW,
4) na wniosek 14 członków Rady.

J 26. Uchwały Rady Związkowej są prawomocne przy obecności 
przynajmniej połowy członków Rady i zapadają zwykłą więk
szością głosów.

§ 27. W posiedzeniach Rady Związkowej mogą brać udział przed
stawiciele Komitetu Centralnego Stronnictwa Demokratycz
nego.
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Rozdział V
Główny Komitet Wykonawczy.

§ 28. Główny Komitet Wykonawczy jest naczelną władzą wykonaw
czą Związku, kieruje całością prac Związku i reprezentuje go 
na zewnątrz, zarządza majątkiem Związku, koordynuje i kon
troluje prace wszystkich organizacji Związkowych.

5 29. Główny Komitet Wykonawczy składa się z 13 [osób] wybra
nych przez Radę Związkową spośród jej członków, z czego 
przynajmniej 8 członków stale zamieszkałych w Warszawie. 
Prezydium GKW składa się z 5 osób.

5 30. GKW jest odpowiedzialny za swą działalność przed Radą 
Związkową i Zjazdem Walnym.

J 31. Główny Komitet Wykonawczy ma prawo zawieszenia i uchy
lania uchwał Okręgowych Komitetów Wykonawczych, Zarzą
dów Kół i Zjazdów. Główny Komitet ma prawo również zawie
szenia i rozwiązywania wszystkich OKW, Zarządów Kół, o ile 
działalność ich pozostaje w sprzeczności z programem, dyrek
tywami kierownictwa Związku oraz Statutem.

5 32. W posiedzeniu Głównego Komitetu Wykonawczego mogą 
uczestniczyć członkowie Rady Związkowej, Centralnej Komi
sji Rewizyjnej, Centralnego Sądu Związkowego oraz przedsta
wiciele Okręgowych Komitetów Wykonawczych na specjalne 
zaproszenie Prezydium GKW z głosem doradczym. Prezes 
Rady Związkowej ma prawo brać udział w posiedzeniach GKW 
z prawem głosu.

§ 33. W posiedzeniach Głównego Komitetu Wykonawczego bierze 
udział stały przedstawiciel Komitetu Centralnego Stronnictwa 
Demokratycznego.

5 34. Posiedzenia Głównego Komitetu Wykonawczego winny odby
wać się co najmniej raz na miesiąc.

5 35. Posiedzenia Głównego Komitetu Wykonawczego są prawo
mocne przy obecności co najmniej połowy członków Główne
go Komitetu Wykonawczego.

5 36. W wypadku opróżnienia się miejsca w składzie Głównego Ko
mitetu Wykonawczego, GKW ma prawo kooptacji nowego 
członka. Uchwała w tym przedmiocie Głównego Komitetu 
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Wykonawczego wymaga zatwierdzenia przez Prezydium Rady 
Związkowej.

$37. Członkowie Głównego Komitetu Wykonawczego mogą uczest
niczyć na wszystkich zebraniach Okręgowych Komitetów Wy
konawczych, Zarządów Kół i zebraniach ogólnych Kół.

5 38. Prezes Głównego Komitetu Wykonawczego wchodzi do Ko
mitetu Centralnego Stronnictwa Demokratycznego.

5 39. Główny Komitet Wykonawczy winien składać co 3 miesiące 
sprawozdania ze swej działalności Komitetowi Centralnego 
Stronnictwa Demokratycznego.

Rozdział VI 
Kontrola.

§ 40. Centralna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków 
i dwóch zastępców wybieranych przez Walny Zjazd, Przewod
niczący i jeden z członków muszą mieszkać w Warszawie.

$41. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę gospodarki finan
sowej Głównego Komitetu Wykonawczego, OKW i Zarządów 
Kół.

$ 42. Komisja Rewizyjna na Walnym Zjeździe zgłasza wniosek 
o udzielenie absolutorium ustępującemu Głównemu Komite
towi Wykonawczemu.

$ 43. Przepisy dotyczące swych prac ustala Komisja Rewizyjna 
sama.

$ 44. Centralna Komisja Rewizyjna oraz Wojewódzkie Komisje Re
wizyjne Str. Dem. mają prawo dokonywać kontroli gospodar
czej i finansowej odpowiednich Komitetów Z.M.D.

Rozdział VII
Centralny Sąd.

J 45. Sąd Z.M.D. składa się z trzech członków i dwóch zastępców 
wybieranych przez Walny Zjazd, przy czym przewodniczący 
i jeden członek muszą mieszkać w Warszawie.

$ 46. Sąd Związku rozpatruje spory między stronami w zakresie 
działalności na terenie Związku.
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J 47. Ustala się dwie instancje Sądów Z.M.D.: przy Głównym Ko
mitecie Wykonawczym i Okręgowych Komitetach Wykonaw
czych.

J 48. Od wyroków Sądów instancji niższej istnieje prawo odwołania 
się do Sądu Centralnego.

J 49. O swojej decyzji zawiadamia Sąd odpowiedni Komitet.
J 50. Oskarżycielem może być każdy członek lub władze Z.M.D.
J 51. Obowiązuje tajność posiedzeń.
J 52. Jako sankcjami karnymi Sąd dysponuje:

1) naganą,
2) czasowym zawieszeniem w prawach członka,
3) wykluczeniem ze Związku.

5 53. Regulamin szczegółowy odnośne Sądów opracuje i ogłosi Sąd 
Centralny.

Rozdział VIII
Władze Okręgowe.

J 54. Okręgowe Komitety Wykonawcze składają się z siedmiu człon
ków. Prezydium Komitetu składa się z: 
przewodniczącego, 
v.-przewodniczącego, 
sekretarza.
W zebraniach Prezydium bierze udział skarbnik z głosem do
radczym.

J 55. Okręgowe Komitety Wykonawcze zbierają się raz na dwa ty
godnie.

$ 56. Okręgowy Komitet Wykonawczy ma prawo wydawania upo
ważnień członkom Z.M.D. do zakładania nowych Kół.

5 57. OKW stosuje się do poleceń Centralnego Komitetu Wykonaw
czego, wykonuje uchwały zapadłe na Zjeździe Okręgowym, 
rozszerza działalność na terenie Okręgu (kieruje pracą poli
tyczną, zakłada nowe Koła).

5 58. Okręgowy Komitet Wykonawczy wybierany jest przez Zjazd 
Okręgowy.

5 59. W Zjeździe Okręgowym biorą udział z prawem głosu:
1) członkowie Okręgowego Komitetu Wykonawczego,
2) członkowie Sądu,
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3) członkowie Komisji Rewizyjnej,
4) przedstawiciel Koła, z tym że na 10 członków przypada 1 de
legat,
5) członkowie Głównego Komitetu Wykonawczego Z.M.D.,
6) przedstawiciel odpowiedniego Komitetu Str. Dem.

§ 60. Okręgowe Komitety Wykonawcze przesyłają raz na 2 miesią
ce sprawozdania ze swej działalności Głównemu Komitetowi 
Wykonawczemu oraz odpowiednim władzom Stronnictwa 
Demokratycznego.

J 61. Okręgowy Komitet Wykonawczy deleguje swojego przedsta
wiciela będącego członkiem Stronnictwa Demokratycznego 
do odpowiedniego Komitetu Stronnictwa.

§ 62. Okręgowy Komitet Wykonawczy ustala rozdzielnik mandatów 
na Walny Zjazd między Koła, zgodnie z instrukcjami Główne
go Komitetu Wykonawczego zawartymi w J 16 a.

$ 63. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Zjazd Okręgowy 
w składzie trzech członków i dwóch zastępców. Odpowiednie 
przepisy o Centralnej Komisji Rewizyjnej stosuje się do Komi
sji Okręgowych.

§ 64. Sąd jest wybierany przez Zjazd Okręgowy w składzie trzech 
członków i dwóch zastępców. Odpowiednie przepisy o Sądzie 
Centralnym stosuje się do Sądów Okręgowych.

Rozdział IX
Organizacje lokalne.

J 65. Zarządy Kół składają się z siedmiu osób.
W skład Prezydium Koła wchodzą: prezes, v.-prezes, sekretarz. W ze

braniach Prezydium bierze udział skarbnik z głosem dorad
czym.

5 66. Zarząd Koła jest wybierany przez Walne Zebranie członków 
Koła.

J 67. Zwyczajne ogólne zebrania członków odbywają się przynaj
mniej raz na miesiąc.

5 68. Walne Zebranie Koła odbywa się przynajmniej raz na rok.
5 69. Koło może liczyć najmniej 10-ciu członków.
5 70. W zebraniach Kół bierze udział przedstawiciel odpowiedniej 

władzy Str. Dem. Zarząd Koła deleguje swego przedstawiciela 
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będącego [członkiem] Stronnictwa Demokratycznego do od
powiedniego Komitetu Stronnictwa.

5 71. W wypadku, gdyby to było pożyteczne, mogą być powołane 
organizacje powiatowe za zgodą Głównego Komitetu Wyko
nawczego.

Rozdział X
Fundusze.

5 72. Na fundusze Z.M.D. składają się następujące wpływy:
1) składki członkowskie i wpisowe,
2) dochody z imprez, wydawnictw itd.
3) subwencje.

J 73. Zarządy Kół mogą indywidualnie zwolnić ze składek poszcze
gólnych członków.

5 74. GKW Z.M.D. udziela subwencji i pożyczek poszczególnym 
Okręgowym Komitetom Wykonawczym, a te z kolei poszcze
gólnym Zarządom Kół.

Rozdział XI.
Przepisy końcowe.

5 75. Wszelkie zagadnienia nie objęte niniejszym Statutem pozosta
wia się do uzupełnienia Głównemu Komitetowi Wykonawcze
mu, z tym że odnośne uchwały podlegają zatwierdzeniu przez 
Radę Związkową na jej najbliższym posiedzeniu.

J 76. Statut niniejszy wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zjazd 
Walny i podlega zatwierdzeniu przez Komitet Centralny 
Stronnictwa Demokratycznego.
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Aneks nr 3

Druk ulotny Koleżanki i Koledzy (1946)

KOLEŻANKI 1 KOLEDZY!
Minął rok wytężonej pracy całego narodu Polskiego nad odbudo
wą zniszczonej wojną Ojczyzny. Wysiłkiem rąk robotnika polskiego 
dźwiga się z ruin nasz przemysł, powstają z gruzów fabryki i kopal
nie. Wysiłkiem ramion chłopa polskiego odbudowuje się wieś polska, 
zaludniają się i zagospodarowują nasze ziemie zachodnie. Wysiłkiem 
mózgu inteligenta polskiego usprawnia się funkcjonowanie aparatu 
administracyjnego i organizacja pracy. Wysiłkiem umysłu uczonego 
i artysty odradza się nasza nauka i kultura.
Ta atmosfera wytężonej pracy ogarnęła i młodzież akademicką, znaj
dując swój wyraz w gorącym zapale do nauki. Akademicy warszaw
scy biorą udział w odbudowie stolicy, dając czynny wkład w dzieło 
odbudowy kraju.
Bilans rocznego trudu wykazał, iż weszliśmy na drogę poprawy bytu, 
pokoju i porządku.
KOLEŻANKI 1 KOLEDZY.
Wypadki, które miały miejsce w dniu 3 maja oraz następstwa tych 
wypadków zakłóciły spokój i sprowadziły niewłaściwe nastroje w na
sze szeregi. Dla nas studentów najistotniejszy jest fakt, że obecny 
stan rzeczy utrudnia podjęcie normalnych zajęć i przywrócenie ko
niecznego do pracy spokoju.
Niestety znalazła się nieliczna grupa spadkobierców ideologii 
ONR-u, której nie odpowiada Polska Ludowa, nie odpowiada wytę
żona praca nad odbudową kraju, nie odpowiada poważna atmosfera 
studiów.
Wokół wypadków tych powstała mgła plotek i świadomych kłamstw. 
Do tych świadomych kłamstw należy pogłoska, że podczas krakow
skich zajść były ofiary wśród studentów, jest to celowe kłamstwo, 
mające za zadanie sprowokowanie nowych zajść i zakłócenie spokoju 
na uczelniach.
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KOLEŻANKI I KOLEDZY.
Nie dajcie się nikomu prowokować. Zachowajcie spokój i powagę. 
Wiemy dobrze, jak bardzo potrzebują uzupełnienia przerzedzone ka
dry inteligencji zawodowej. Wiemy, że każda chwila zwłoki opóźnia 
niebezpiecznie proces normalizacji życia społecznego.
Młodzież akademicka, która walczyła o Polskę z okupantem w sze
regach organizacji podziemnych, w partyzantce i na szańcach War
szawy, torturowana w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, ma 
prawo uczyć się spokojnie i ma obowiązek przeciwstawiać się zdecy
dowanie tym, którzy zakłócają normalny bieg studiów na wyższych 
uczelniach.

Chcemy spokoju!
Chcemy nauki!
Czeka na nas zniszczony kraj, czeka nas praca nad podniesieniem 
kultury i dobrobytu narodu.

Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
Komitet Wykonawczy
Ogólnopolski Komitet

Studiującej Młodzieży Wiejskiej „Wici” 
Akademicki Związek Walki Młodych „Życie” 

Komitet Główny 
Związek Młodzieży Demokratycznej 

Zarząd Główny
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Aneks nr 4 
Deklaracja ideowa Związku Młodzieży Demokratycznej 

(uchwalona przez Zjazd Założycielski Z.M.D.
w dniu 24 V 1981)

Patriotyzm i demokracja to wartości, w których postępowe kręgi 
Narodu Polskiego zawsze upatrywały gwarancję dla swego harmo
nijnego rozwoju i niezależnego, suwerennego państwowego bytu.

Nosicielem tych idei w każdym przełomowym okresie historii 
Narodu Polskiego była głównie młodzież. Tak dzieje się dzisiaj i pra
gniemy, aby było w przyszłości.

Młodzież uznająca ideały demokracji, których realizację uważa za 
podstawowe czynniki rozwiązania trudnej sytuacji politycznej kraju, 
zawiązuje swą organizację polityczną o nazwie Związek Młodzieży 
Demokratycznej, będącą formą wyrażania jej poglądów. Organiza
cja nasza w swej działalności nawiązuje do tradycji dawnego Związ
ku Młodzieży Demokratycznej, Ruchu Młodej Demokracji i Związku 
Młodych Demokratów.

Związek Młodzieży Demokratycznej jest niemarksistowską orga
nizacją polityczną młodzieży (od 15 do 30 lat) otwartą dla wszystkich, 
którzy kierując się postępowymi i humanistycznymi ideami, pragną 
aktywnie uczestniczyć w patriotycznym dziele urzeczywistniania de
mokratycznych zasad funkcjonowania społeczeństwa i państwa pol
skiego, rozwijania nowych form i instytucji demokratycznych oraz 
ich obronę.

Związek Młodzieży Demokratycznej, uznając konstytucyjne za
sady systemu polityczno-społecznego i polityki zagranicznej Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, stwierdza, że ze względu na zbieżność 
głoszonej ideologii współdziała ze Stronnictwem Demokratycznym. 
Zasady współpracy określa program Związku Młodzieży Demokra
tycznej.

Uznajemy, że demokracja jest jedna i każde stawianie przy tym 
słowie jakichkolwiek przymiotników jest faktycznym jej ogranicze
niem. Jednocześnie sprzeciwiamy się wszelkim autokratycznym me
todom sprawowania władzy.
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Młodzież zrzeszona w Związku Młodzieży Demokratycznej 
uważa, że drogą wyjścia z kryzysu polityczno-społecznego kraju jest 
pełna i niczym nieograniczona realizacja zasad demokracji, a zatem 
głównymi założeniami programowymi jej działalności są:

- dążenie do demokratyzacji życia politycznego i społecznego 
kraju poprzez współtworzenie trwałych instytucji demokra
tycznych przedstawicielskich i samorządowych,

- obrona demokratycznych form rządzenia państwem, kierowa
nia życiem społecznym i gospodarką narodową,

- kształtowanie autentycznego patriotyzmu i kultywowanie 
najchlubniejszych tradycji Narodu Polskiego,

- upowszechnianie zasad politycznego myślenia głównie po
przez ukazywanie prawdziwej historii naszego kraju,

- kształtowanie kultury politycznej, odpowiedzialności obywa
telskiej, tolerancji i postępu.

Związek Młodzieży Demokratycznej opowiada się za plura
lizmem organizacji młodzieży i pragnie utrzymywać partnerskie sto
sunki z innymi młodzieżowymi organizacjami w kraju i za granicą.

Z.M.D. twierdzi, że nikt nie może być represjonowany za swo
je przekonania, ponieważ swobodna wymiana myśli i poglądów jest 
jednym z podstawowych praw człowieka i gwarancją jego rozwoju.

Młodzież zrzeszona w Z.M.D. uważa że pełna realizacja wszyst
kich umów społecznych, a zwłaszcza z Gdańska Szczecina i Jastrzę
bia, jest gwarancją demokratyzacji i szerokiego udziału młodego po
kolenia w życiu politycznym i społecznym naszego kraju.

Przedmiotem szczególnej troski Związku Młodzieży Demokra
tycznej będzie stałe dbanie o interesy młodzieży, wzrost poziomu 
kształcenia i rozwoju nauki, swobodę wymiany poglądów w środo
wisku młodzieżowym, których ścieranie się zapewnia postęp.

Komu drogie są nasze zasady i kto czuje się na siłach wcielać je 
w życie, kto chce urzeczywistniać demokrację w socjalistycznym 
państwie polskim, tego witamy w naszym Związku.

Wydano nakładem: Tymczasowej Warszawskiej Rady Związku Mło
dzieży Demokratycznej,
Warszawa, ul. Widok 10
Druk: SK SD, nakł. 150 egz.
Do użytku wewnątrzorganizacyjnego
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Aneks nr 5
Statut Związku Młodzieży Demokratycznej 

(tekst jednolity uchwalony
przez Zjazd Założycielski Z.M.D. w dniu 24 V 1981)

I ZASADY OGÓLNE

5 1. Terenem działania Związku Młodzieży Demokratycznej 
jest Polska Rzeczpospolita Ludowa. Siedzibą władz naczelnych 
jest miasto Kraków.

J 2. Związek Młodzieży Demokratycznej jest samodzielną organi
zacją polityczną. Ze względu na zbieżność ideową - Związek 
współpracuje ze Stronnictwem Demokratycznym.

$ 3. Związek Młodzieży Demokratycznej w swych pracach kieruje 
się zasadami demokracji i kolegialności, opierając się na inicja
tywie, aktywności i społecznej pracy swoich członków.

J 4. Władzami Związku są:
- Krajowy Zjazd,
- Krajowa Rada,
- Krajowa Komisja Rewizyjna,
- Krajowy Sąd Związkowy,
- Okręgowe Zjazdy,
- Okręgowe Rady,
- Okręgowe Komisje Rewizyjne,
- Okręgowe Sądy Związkowe.

5 5. Organami Związku są Prezydia poszczególnych Rad. Naczelne 
i Okręgowe organy mogą powoływać swój pomocniczy aparat 
etatowy.

6. Wszystkie władze Związku działają kolegialnie i podejmują 
decyzje w formie uchwał. Uchwały mogą być podejmowane 
w obecności przynajmniej połowy liczby członków - i jeżeli Sta
tut inaczej nie stanowi - zwykłą większością głosów.

J 7. We władzach i organach Związku tego samego szczebla nie 
można sprawować tej samej funkcji [dłużej] niż dwie kadencje.

§ 8. We władzach Związku nie mogą zasiadać osoby pełniące funkcje 
w partiach politycznych, od szczebla wojewódzkiego wzwyż.
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11 CZŁONKOSTWO

J 9. Członkiem Z.M.D. może być każdy obywatel Polski wieku od 
15 do 30 lat, który uznaje niniejszy Statut, akceptuje Deklara
cję ideową Związku i zobowiązuje się brać czynny udział w jego 
pracach.

5 10. Przyjęcie do związku uzależnione jest od:
- złożenia deklaracji członkowskiej,
- decyzji o przyjęciu w poczet członków Związku przez człon

ków koła, do którego została złożona deklaracja członkow
ska.

5 11. Członek Z.M.D. nie może być jednocześnie członkiem innej 
politycznej organizacji młodzieżowej.

J 12. Członek Z.M.D. ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Z.M.D. (o ile nie zalega 

ze składkami członkowskimi dłużej niż 6 miesięcy),
b. na zebraniach Związku wyrażać w sposób nieskrępowany 

swój pogląd we wszystkich sprawach,
c. omawiać i poddawać ocenie działalność wszystkich władz,
d. zwracać się do wszystkich ogniw i władz Z.M.D. i korzystać 

z ich pomocy,
e. nosić odznaki Związku.

J 13. Członek Z.M.D. ma obowiązek:
a. realizować w działalności zasady ideowo-programowe 

Z.M.D.,
b. brać udział w pracach Związku,
c. przestrzegać postanowień Statutu, realizować uchwały 

władz,
d. szanować barwy i emblemat Związku,
e. opłacać regularnie składki członkowskie.

(j 14. Krajowy Zjazd może nadać osobom zasłużonym dla Z.M.D. 
członkostwo honorowe. Zasady nadawania określa regulamin.

15. Ustanie członkostwa następuje z chwilą:
1. zgłoszenia ustąpienia,
2. utraty praw obywatelskich,
3. pozbawienia członkostwa na podstawie decyzj i okręgowego 

lub Krajowego Sądu Związkowego,
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4. ukończenia 30 lat, członkostwo osób, które ukończyły 30 lat, 
a pełnią funkcje we władzach Z.M.D., ustaje po zakończeniu 
kadencji,

5. złamania Deklaracji ideowej Z.M.D.

III KOŁA

J 16. Podstawową jednostką organizacyjną Z.M.D. jest koło. Każdy 
członek Z.M.D. należy do jednego z kół Związku.

J 17. Koło winno liczyć nie mniej niż siedmiu członków.
J 18. Koło wybiera spośród siebie Zarząd.

IV ORGANIZACJE OKRĘGOWE (TERENOWE)

J 19. Okręg Z.M.D. stanowi obszar nie mniejszy niż Województwo. 
J 20. Najwyższą władzą organizacji okręgowej Z.M.D. jest Okręgo

wy Zjazd.
J 21. Okręgowy Zjazd zwoływany jest raz na dwa lata przez Okrę

gową Radę. Okręgowa Rada zwołuje nadzwyczajny Okręgowy 
Zjazd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/2 kół lub organizacji miejskich 

(terenowych),
Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd musi się odbyć w nieprzekra
czalnym terminie 2 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zło
żenia wniosku.

J 22. W Okręgowym Zjeździe biorą udział delegaci kół, a z głosem 
doradczym członkowie ustępujących władz okręgowych i za
proszeni goście.

J 23. Do kompetencji Okręgowego Zjazdu należy:
1. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Okręgowej 

Rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu,
2. ustalanie programu działania organizacji okręgowej,
3. wybór Okręgowej Rady, okręgowej komisji rewizyjnej 

i okręgowego sądu związkowego,
4. wybór delegatów na Krajowy Zjazd.
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J 24. Rada wybiera swoje prezydium, przewodniczący okręgowej 
rady jest jednocześnie przewodniczącym prezydium.

J 25. Okręgowa rada ustala program realizacji uchwał Krajowej 
Rady, wykonuje podjęte na Okręgowym Zjeździe uchwały, kie
ruje pracą Związku na terenie okręgu.

5 26. Okręgowe rady mogą tworzyć rady miejskie i terenowe. Status 
ich określi odpowiednia rada okręgowa.

V KRAIOWARADA

5 27. Koordynowanie działalności Z.M.D. w okresie między Krajo
wymi Zjazdami należy do Krajowej Rady.

5 28. Krajową Radę tworzy po 2 reprezentantów każdego z okręgów 
wybieranych przez okręgowe rady, przy czym każda delegacja 
dysponuje tylko jednym głosem.

J 29. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady odbywa się najpóźniej po 
zakończeniu Zjazdu. Do tego czasu władzą Związku jest prezy
dium Zjazdu.

J 30. Krajowa Rada wybiera swoje Prezydium. Przewodniczący Rady 
jest jednocześnie przewodniczącym Prezydium.

J 31. Posiedzenia Krajowej Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 
3 miesiące. Radę zwołuje jej Prezydium.

VI PREZYDIUM KRAJOWE] RADY

5 32. Prezydium Krajowej Rady w okresach między Krajowymi Zjaz
dami i posiedzeniami Krajowej Rady reprezentuje Z.M.D. na 
zewnątrz, zarządza majątkiem Związku, koordynuje i kontro
luje pracę organów terenowych Związku.

§ 33. Prezydium jest odpowiedzialne za swoją działalność przed 
Krajową Radą i Krajowym Zjazdem.

VII KRAJOWY Z1AZD

S 34. Krajowy Zjazd jest naczelną władzą Z.M.D.
s 35. Krajowy Zjazd zwoływany jest przez Krajową Radę raz na dwa 

lata. Krajowa Rada zwołuje nadzwyczajny Krajowy Zjazd:
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a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad.

J 36. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd musi się odbyć w nieprzekraczal
nym terminie trzech miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

5 37. W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci poszczególnych 
organizacji okręgowych zgodnie z ordynacją uchwaloną przez 
Krajową Radę oraz z głosem doradczym członkowie ustępują
cych władz naczelnych Z.M.D. i zaproszeni goście.

38. Do kompetencji Krajowego Zjazdu należy:
a. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady, 

Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Związko
wego,

b. uchwalanie programu i Statutu Z.M.D. oraz ich zmian,
c. wytyczanie linii politycznej, programowej i organizacyjnej 

Związku,
d. wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Związ

kowego,
e. oraz inne decyzje określone w tym Statucie.

VIII KONTROLA

5 39. Kontrolę finansową i organizacyjną Prezydium Krajowej Rady, 
innych organów Związku przeprowadza Krajowa Komisja Re
wizyjna.

40. Krajowa Komisja Rewizyjna uchwala zasady działania komisji 
rewizyjnych wszystkich stopni.

IX SĄD ZWIĄZKOWY

41. Sądy związkowe są niezawisłe i podlegają postanowieniom 
Statutu.

J 42. Krajowy Sąd Związkowy i inne sądy związkowe rozpatrują spo
ry między stronami w zakresie działania Związku.

43. Ustala się dwie instancje sądów Z.M.D.: Krajowy Sąd Związko
wy, okręgowe sądy związkowe.

44. Od wyroku niższej instancji przysługuje prawo odwołania do 
Sądu Krajowego.
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§ 45. Stroną w sądzie może być każdy członek lub władza Z.M.D.
5 46. Sąd dysponuje sankcjami:

1. naganą,
2. pozbawieniem pełnionej funkcji,
3. zawieszeniem w prawach członka na okres 2 lat,
4. wykluczeniem ze Związku.

J 47. Od orzeczenia Krajowego Sądu Związkowego przysługuje pra
wo odwołań do Krajowego Zjazdu.

5 48. Krajowy Sąd Związkowy uchwala regulamin pracy sądów 
Z.M.D., zasady postępowania określą odrębne przepisy.

X FUNDUSZE

J 49. Fundusz Z.M.D. tworzą:
1. składki członkowskie - wysokość składek ustala Krajowa 

Rada,
2. dochody z imprez, wydawnictw itd.,
3. dotacje i inne wpływy.

XI SZTANDAR 1 EMBLEMAT ZWIĄZKOWY

J 50. Związek Młodzieży Demokratycznej posiada swój sztandar 
i emblemat (znak) organizacyjny.

XII PRZEPISY KOŃCOWE

$51. Rozwiązanie się Związku, przystąpienie do jakiejkolwiek fe
deracji lub zrzeszenia organizacji młodzieżowej, a także zmia
na niniejszego paragrafu może nastąpić jedynie za zgodą 
3/4 wszystkich członków Związku, wyrażoną w drodze po
wszechnego referendum. Wniosek o przeprowadzenie referen
dum może przyjąć Krajowy Zjazd większością głosów. Uchwała 
o rozwiązaniu Związku powinna jednocześnie określać sposób 
likwidacji i cel, na jaki zużyty będzie majątek Związku.

$ 52. Statut Z.M.D. uchwala lub zmienia Krajowy Zjazd większością 
2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 delegatów.

$ 53. Wykładnia Statutu należy do Krajowego Sądu Związkowego.
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$ 54. Zgodność uchwał Krajowej i terenowych rad ze Statutem i De
klaracją ideową bada Krajowy Sąd Związkowy.

Nakładem: Tymczasowej Warszawskiej Rady Związku Młodzieży 
Demokratycznej,
Warszawa, ul. Widok 10
Druk: SK SD, nakł. 200 egz. do użytku wewn.
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Aneks nr 6
Tezy programowe Związku Młodzieży Demokratycznej 

(uchwalone przez Założycielski Zjazd Z.M.D.
w dniu 24 V 1981)

I Z.M.D. a ustrój polityczny PRL

1. Z.M.D. opiera się na Konstytucji PRL i działa w jej duchu.
2. Zasady funkcjonowania systemu politycznego PRL powinny za

pewniać pełne partnerstwo, samodzielność i suwerenność działa
jących partii politycznych.

3. Akceptujemy i będziemy czynnie popierać inicjatywę utworzenia:
- Trybunału Konstytucyjnego, który stałby na straży zgodności 

ustaw z Konstytucją;
- Trybunału Stanu, przed którym realizowałaby się konstytucyj

na odpowiedzialność osób postawionych na najwyższych sta
nowiskach administracji państwowej;

- Instytucji Prezydenta PRL, wybieranego co najwyżej na dwie 
kadencje w wyborach powszechnych.

4. Najwyższa pozycja Sejmu oraz względy praworządności wyma
gają wyraźnego określenia w Konstytucji spraw, które mogą być 
regulowane w trybie dekretów.

5. Uważamy, że niedopuszczalne jest pełnienie funkcji w rządzie 
przez osobę posiadającą mandat poselski.
Jesteśmy za rozszerzeniem form demokracji bezpośredniej, 
a szczególnie za wprowadzeniem instytucji referendum stano
wiącego, rozpisywanego przez Sejm PRL.

6. Uważamy za konieczne zreformowanie ordynacji wyborczej do 
rad narodowych i Sejmu, co umożliwiłoby pełną reprezentację 
narodu:
a) zmiany te powinny uwzględniać obowiązkową tajność w gło

sowaniu,
b) obowiązek skreśleń,
c) alfabetyczny układ kandydatów na liście,
d) projekt ordynacji wyborczej powinien być zatwierdzony przez 

referendum,
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e) prawo zgłoszenia kandydatów mają organizacje polityczne 
i społeczne oraz grupy obywateli.

7. Popieramy stanowisko SD w kwestii rozdzielania kierowniczych 
funkcji w radach Narodowych i w administracji państwowej.

8. Wśród kandydatów na posłów do Sejmu powinni znaleźć się 
przedstawiciele wszystkich organizacji młodzieżowych.

9. Stoimy na stanowisku konsekwentnej i pełnej realizacji umów 
międzynarodowych ratyfikowanych przez PRL ze szczególnym 
uwzględnieniem Paktu Praw Człowieka i Obywatela.

11 Związek MD a sprawy gospodarcze państwa

1. Uważamy, że naczelną zasadą funkcjonowania gospodarki jest 
zaspakajanie potrzeb społeczeństwa. Żądamy, aby zasada ta była 
konsekwentnie realizowana w praktyce.

2. Jesteśmy przekonani, że sektor spółdzielczy i prywatny jest i bę
dzie integralną częścią gospodarki narodowej.

3. Prawidłowy rozwój gospodarki polskiej wymaga znacznego 
wzrostu udziału przemysłu drobnego i średniego w wytwarzaniu 
dochodu narodowego. Rozwój drobnej wytwórczości zarówno 
w formie uspołecznionej, jak i indywidualnej zapewni właściwe 
proporcje w gospodarce. Służyć temu powinno również ułatwia
nie młodzieży rzemieślniczej otwieranie własnych zakładów.

4. Równorzędny dostęp wszystkich sektorów gospodarczych - pań
stwowego, spółdzielczego i prywatnego, do wszelkich środków 
niezbędnych w produkcji jest warunkiem wyjścia z obecnego kry
zysu i dalszego harmonijnego rozwoju gospodarki i państwa.

5. Reforma gospodarcza powinna uwzględniać:
- funkcjonowanie podstawowych praw ekonomicznych,
- pełne zaspokajanie potrzeb rolnictwa indywidualnego, które 

jest podstawą wyżywienia narodu,
- wymogi ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska na

turalnego.
6. Obsadzanie stanowisk kierowniczych winno się odbywać wg za

sad konkursowych.
7. Podstawowym warunkiem demokratyzacji systemu zarządzania 

będzie faktyczny udział wszelkich form samorządowych.
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8. Polityka płacowa powinna zapewnić młodym rodzinom możli
wość samodzielnej egzystencji. Dynamika wzrostu płac powinna 
być największa w okresie pierwszych 10 lat pracy.

9. Uważamy za konieczne wydatne zmniejszenie ilości ministerstw 
i urzędów centralnych oraz innych przerostów administracyjnych.

10. Z.M.D. będzie się ostro przeciwstawiać i ujawniać wszelkie wy
padki marnotrawstwa, nadużyć gospodarczych i autokratycz
nych sposobów kierowania gospodarką.

11. Z.M.D. wnosi o zmianę przepisów normujących funkcjonowa
nie rzemiosła w celu dalszego jego rozwoju.

12. Z.M.D. pragnie wychowywać swoich członków w duchu sza
cunku do pracy oraz oddziaływać w myśl tej zasady na całą mło
dzież.

III Z.M.D. a polityka społeczna

1. Z.M.D. za jedno ze swoich podstawowych zadań uważa czuwanie 
nad realizacją potrzeb młodzieży polskiej.

2. Uważamy, że największym problemem młodzieży są trudności 
mieszkaniowe, a w związku z tym domagamy się natychmiastowe
go opracowania planu oraz zabezpieczenie jego wykonania w jak 
najbliższym czasie. Z.M.D. będzie działać na rzecz stworzenia do
godnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego 
systemem gospodarczym, co częściowo ułatwiłoby rozwiązanie 
trudności mieszkaniowych.

3. Domagamy się odpowiednich warunków dla wychowywania 
dzieci poprzez:
- zaspokojenie potrzeb społecznych na miejsca w żłobkach 

i przedszkolach, co można osiągnąć poprzez adaptację nie 
w pełni wykorzystanych budynków administracji,

- znaczące zwiększenie dodatku rodzinnego na dziecko do 3 lat. 
Dodatek ten byłby również wypłacany matkom niepracującym,

- wprowadzenie urlopu płatnego - wychowawczego dla matek 
z dziećmi od lat 3-6.

4. Zdecydowanie protestujemy przeciwko biologicznemu wynisz
czeniu społeczeństwa, co jest wynikiem degradacji środowi
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ska człowieka, a także katastrofalnego stanu służby zdrowia we 
wszystkich jej dziedzinach/działach.

5. Z.M.D. uważa za konieczne otaczanie szczególną troską młodzie
ży niepełnosprawnej. Rozwiązanie problemów w zakresie pracy 
i rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz opieki społecznej zapo
biegającej wyobcowaniu jej z środowiska.

6. Uważamy, że żołd otrzymywany w zasadniczej służbie wojskowej 
powinien być znacznie podwyższony.

IV Z.M.D. - nauka i kultura

1. Uważamy, że konieczne jest opracowanie i wprowadzenie realnej 
reformy szkolnictwa do 1985 roku, która umożliwiałaby wszech
stronny rozwój młodzieży oraz rozwijanie jej indywidualnych za
interesowań.
Reforma powinna uwzględniać m.in.:
- opracowanie nowego programu historii ze szczególnym 

uwzględnieniem 20-lecia międzywojennego i historii współ
czesnej,

- wprowadzenie do programu nauczania podstawowych wiado
mości z zakresu prawa, szczególnie praw obywatelskich,

- wprowadzenie możliwości wyboru języka obcego już na pozio
mie szkoły podstawowej.

2. W naszej działalności opierać się będziemy o umowy dotyczące 
szkolnictwa na wszystkich szczeblach nauczania.

3. W celu zapewnienia pracy absolwentom szkół, Z.M.D. wnosi 
o zmianę przepisów o zatrudnieniu absolwentów i spowodowa
nie ułatwień podejmowania przez nich pracy w rzemiośle.

4. Domagamy się jawności życia politycznego, pełnej informacji 
społeczeństwa o ważnych wydarzeniach w kraju i za granicą.

5. Domagamy się niczym nieograniczonego rozwoju kultury naro
dowej.
W tym celu jest niezbędne:
- racjonalne dysponowanie funduszami przeznaczonymi na roz

wój kultury, dostosowanie nakładów wydawniczych do potrzeb 
społecznych,
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- stworzenie szerokiego dostępu do literatury wydanej w kraju 
i za granicą bez względu na głoszoną ideologię,

- popieranie niezależnej twórczości literackiej i artystycznej, 
w tym również młodych twórców,

- budowa i rozwijanie ośrodków kulturalnych w małych mia
stach i gminach oraz wprowadzenie nowoczesnego profilu ich 
działalności.

6. Uważamy, że kultura polska jest niepodzielna, domagamy się więc 
szerokiego dostępu do dorobku kulturalnego polskiej emigracji.

7. Z.M.D. opowiada się za wychowaniem społeczeństwa w duchu 
tradycji narodowej i poszanowania dla dorobku innych narodów. 
Wiąże się z tym ochrona i udostępnianie społeczeństwu pamiątek 
narodu. Pragniemy przywrócić Polakom zapomniane i zaniedba
ne symbole walki, pracy i kultury naszych przodków.

8. Uważamy, że bezwzględnym obowiązkiem państwa jest otoczenie 
opieką miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą.

V Współpraca Z.M.D. z innymi organizacjami

1. Uważamy, że pluralizm organizacji politycznych i społecznych 
jest jednym z podstawowych warunków istnienia demokracji.

2. W sprawach całej młodzieży Związek pragnie współdziałać z in
nymi organizacjami młodzieżowymi. Współdziałanie odbywałoby 
się na forum organów przedstawicielskich i różnego typu samo
rządu (uczniowskiego, studenckiego, pracowniczego).

3. Jesteśmy przeciwni tworzeniu różnego rodzaju struktur organiza
cyjnych grupujących organizacje młodzieżowe, które uniemożli
wiają swobodny rozwój środowiska młodych. Jednocześnie prze
ciwstawiamy się jakiejkolwiek próbie majoryzacji ruchu przez 
którekolwiek z nich.

4. Z.M.D. współdziała z SD w celu realizacji zbieżnych założeń ideo- 
wo-programowych. Współpraca ta odbywa się na wszystkich 
szczeblach organizacyjnych.

5. Z ruchem związkowym współpracujemy w sprawie obrony inte
resów młodzieży.

6. Z.M.D. pragnie nawiązać współpracę z Kościołem w celu podno
szenia poziomu moralnego młodego pokolenia.
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7. Za podstawę swej działalności za granicą Z.M.D. przyjmuje szero
ką współpracę z Polonią na całym świecie.

8. Deklarujemy współpracę z demokratycznymi organizacjami mło
dzieżowymi w różnych krajach.

Nakładem: Tymczasowej Warszawskiej Rady Związku Młodzieży 
Demokratycznej,
Warszawa, ul. Widok 10
Druk: SK SD, nakł. 200 egz.
Do użytku wewnątrzorganizacyjnego
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Aneks nr 7
Druk ulotny wydany przez Koło Z.M.D. w Warszawie

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY DEMOKRATYCZNEJ
Z.M.D. działający jako młodzieżowa, niemarksistowska organi

zacja polityczna skupia w swoich szeregach przedstawicieli wszyst
kich środowisk.

Uważamy, że patriotyzm i demokracja to wartości, w których po
stępowe kręgi Narodu Polskiego zawsze upatrywały gwarancję roz
woju i niezależnego, suwerennego państwowego bytu. Nosicielem 
tych idei była najczęściej postępowa młodzież polska.

Organizacja nasza w swej działalności nawiązuje do tradycji daw
nego Związku Młodzieży Demokratycznej, Ruchu Młodej Demokra
cji i Związku Młodych Demokratów z przełomu lat 1956/67.

Z.M.D. opowiada się za pluralizmem organizacji młodzieży i tym 
samym sprzeciwia się wszelkim autokratycznym i autorytatywnym 
metodom sprawowania władzy.

Młodzież zrzeszona w Związku Młodzieży Demokratycznej 
uważa, że drogą wyjścia z kryzysu polityczno-społecznego kraju jest 
pełna i niczym nieograniczona realizacja zasad demokracji, a zatem 
głównymi założeniami programowymi jej działalności są:

- dążenie do demokratyzacji życia politycznego i społecznego 
kraju poprzez współtworzenie trwałych instytucji demokra
tycznych przedstawicielskich i samorządowych,

- obrona demokratycznych form rządzenia państwem, kierowa
nia życiem społecznym i gospodarką narodową,

- kształtowanie autentycznego patriotyzmu i kultywowanie naj- 
chlubniejszych tradycji Narodu Polskiego,

- upowszechnienie zasad politycznego myślenia głównie poprzez 
ukazywanie prawdziwej historii naszego kraju,

- kształtowania kultury politycznej, odpowiedzialności obywa
telskiej, tolerancji i postępu.

Z.M.D. twierdzi, że nikt nie może być represjonowany za swoje prze
konanie, ponieważ swobodna wymiana myśli i poglądów jest jednym 
z podstawowych praw człowieka i gwarancją jego rozwoju.
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Przedmiotem szczególnej troski Z.M.D. będzie stałe dbanie o intere
sy młodzieży, wzrost poziomu kształcenia i rozwoju nauk, swobodę 
wymiany poglądów w środowisku młodzieżowym.

Program ten znalazł potwierdzenie w przyjętej na pierwszym Krajo
wym Zjeździe Z.M.D. (Kraków 23-25.05.1981 r.) Deklaracji ideowej 
ZWIĄZKU MŁODZIEŻY DEMOKRATYCZNEJ.
W dniu 3O.1V.1931 r. zostało zawiązane międzydzielnicowe koło, 
obejmujące swoją działalnością obszar Woli i Ochoty.
Liczymy na szeroki udział młodzieży związanej z ww. Dzielnicami 
w pracach naszego Koła.
Tymczasową Siedzibą MDK Z.M.D. jest Dzielnicowy Komitet SD 
Warszawa-Wola ulica Żytnia 46 (róg Młynarskiej).
Dyżury Prezydium:

wtorek 14-16
środa 14-16
czwartek 15-19 
piątek 14-16

Międzydzielnicowe Koło Związku Młodzieży Demokratycznej 
Wola/Ochota 
pow. SK SD 50 egz.
do użytku wewnątrzorganiz[acyjnego]
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(AjSKPOM - (Akademicka) Stała Komisja Porozumiewawcza Organizacji 
Młodzieżowych

AAN
A1PN
AL
(A)ZMW
AZWM „Życie”
BBWR
BCh
BP KC PZPR
CBKP
ChD
CK SD
CKJ
CKL
CKM
CKO
CKPOM

- Archiwum Akt Nowych
- Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
- Armia Ludowa
- (Akademicki) Związek Młodzieży Wiejskiej
- Akademicki Związek Walki Młodych „Życie”
- Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
- Bataliony Chłopskie
- Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PZPR
- Centralne Biuro Komunistów Polskich
- Chrześcijańska Demokracja
- Centralny Komitet SD
- Centralny Komitet Jedności
- Centralny Komitet Ludowy
- Centralny Komitet Młodzieży
- Centralny Komitet Organizacyjny
- Centralna Komisja Porozumiewawcza Organizacji Młodzie

żowych
COR ZMD 
CSDiS

- Centralny Ośrodek Rewolucyjny ZMD
- Centralizacja Stronnictw Demokratycznych i Syndykali- 

stycznych
CWM PPS 
DOK
FML
FPOS 
FSZMP
G1SZ
GKW
KBW 
KBWE
KD
KG ZWZ-AK

- Centralny Wydział Młodzieży Polskiej Partii Socjalistycznej
- Dowództwo Okręgu Korpusu
- Front Młodej Lewicy
- Federacja Polskich Organizacji Studenckich
- Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej
- Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych
- Główny Komitet Wykonawczy
- Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
- Klub Demokratyczny
- Komenda Główna Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej
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KK POS - Komitet Koordynacyjny Polskich Organizacji Studenckich
KK SD - Krakowski Komitet SD
KOR - Komitet Obrony Robotników
KPN - Konfederacja Polski Niepodległej
KPP - Komunistyczna Partia Polski
KPZR - Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
KRZMD - Krajowa Rada ZMD
KRMD - Krajowa Rada Młodych Demokratów
KRN - Krajowa Rada Narodowa
KRP - Krajowa Reprezentacja Polityczna
KSS - Komitet Samoobrony Społecznej
KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski
KWMO - Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KZMP - Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej
LM - Legion Młodych
LWP - Ludowe Wojsko Polskie
MBP - Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej
MO - Milicja Obywatelska
MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ND - Narodowa Demokracja
NIK - Naczelna Izba Kontroli
NKZSL - Naczelny Komitet ZSL
NPR - Narodowa Partia Robotnicza
NSZZ „Solidarność” - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
NZS - Niezależne Zrzeszenie Studentów
OKSMW - Ogólnopolski Komitet Studencki Młodzieży Wiejskiej
OKW - Okręgowy Komitet Wykonawczy
OM TUR - Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robot

niczego
OMN - Organizacja Młodzieży Narodowej
OMS „Życie” - Organizacja Młodzieży Socjalistycznej „Życie”
ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych
OWP - Obóz Wielkiej Polski
OZN („OZON”) - Obóz Zjednoczenia Narodowego
PAL - Polska Armia Ludowa
PAML - Polska Akademicka Młodzież Ludowa
PGR - Państwowe Gospodarstwo Rolne
PKJ - Powiatowy Komitet Jedności
PKP - Polski Komitet Porozumiewawczy
PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
PLAN - Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa
POD - Polska Organizacja Demokratyczna
POP - Podstawowa Organizacja Partyjna
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POW
PPD
PPP
PPR
PPS
PPS-WRN

PRON
PSL 
PTTK
PW
PZKS
PZPR
RF1
RGP
RJN
RK PRON 
RMD
RNR „Falanga”
ROPCiO
RPPS
RWE 
RZM
SB
SD
SKS
SL 
SM
SM1ERSZ

SN
SOS
SP
SPD
SZP 
SZSP 
TKUMD
TKK
TOR
TPPR
TRJN
TRK
TZG
UB

- Polska Organizacja Wojskowa
- Powstańcze Porozumienie Demokratyczne
- Polskie Państwo Podziemne
- Polska Partia Robotnicza
- Polska Partia Socjalistyczna
- Polska Partia Socjalistyczna - Wolność, Równość, Niepod

ległość
- Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
- Politechnika Warszawska
- Polski Związek Katolicko-Społeczny
- Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
- Radio France Intemational
- Rada Główna Polityczna
- Rada Jedności Narodu
- Rada Krajowa PRON
- Ruch Młodej Demokracji
- Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga”
- Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
- Robotnicza Partia Polskich Socjalistów
- Radio Wolna Europa
- Rewolucyjny Związek Młodzieży
- Służba Bezpieczeństwa
- Stronnictwo Demokratyczne
- Studencki Komitet Solidarności
- Stronnictwo Ludowe
- Sekcja Młodych
- Spiecjalnyje Mietody Rozobłaczenija Szpionow - Specjalne Me

tody Wykrywania Szpiegów
- Stronnictwo Narodowe
- Społeczna Organizacja Samoobrony
- Stronnictwo Pracy
- Stronnictwo Polskiej Demokracji
- Służba Zwycięstwu Polski
- Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
- Tymczasowy Konwent UMD
- Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
- Tymczasowa Okręgowa Rada
- Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
- Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
- Tymczasowa Rada Krajowa
- Tymczasowy Zarząd Główny
- Urząd Bezpieczeństwa
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UJK - Uniwersytet Jana Kazimierza
UMD - Unia Młodzieży Demokratycznej
UW - Uniwersytet Warszawski
WKSD - Wojewódzki Komitet SD
WKP(b) - Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)
WKJ - Wojewódzki Komitet Jedności
WKO - Wojewódzki Komitet Organizacyjny
WRON - Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
YMCA - Young Men’s Christian Association
ZAMP - Związek Akademicki Młodzieży Polskiej
ZD - Zjednoczenie Demokratyczne
ZG - Zarząd Główny
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego
ZH-P SD - Zeszyty Historyczno-Polityczne SD
ZHR - Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
ZLP - Związek Lewicy Patriotycznej
ZMD - Związek Młodzieży Demokratycznej
ZMD - Związek Młodych Demokratów
ZMP - Związek Młodzieży Polskiej
ZMS - Związek Młodzieży Socjalistycznej
ZNMS - Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
ZNP - Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZNR „ABC” - Związek Narodowo-Radykalny „ABC"
ZO ZMD - Zarząd Okręgowy ZMD
ZPMD - Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej
ZPP - Związek Patriotów Polskich
ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSMP - Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
ZSMW - Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej
ZSP - Zrzeszenie Studentów Polskich
ZWC - Związek Walki Czynnej
ZWM - Związek Walki Młodych
ZZZ - Związek Związków Zawodowych



Bibliografia

1. Archiwalia

Akta SD w Krakowie (dostępne na nośniku elektronicznym, w zbiorach autora):
- Protokoły z posiedzeń KK SD w Krakowie z lat 1981-1982.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie:
- Zespół akt Stronnictwa Demokratycznego,
- Zespół akt Związku Młodzieży Demokratycznej.

Archiwum 1PN w Białymstoku:
- Akta MSW dotyczące Związku Młodzieży Demokratycznej.

Archiwum 1PN w Krakowie:
- Akta MBP dotyczące SD z lat 1937-1951.

Archiwum 1PN w Warszawie:
- Akta MSW dotyczące SD.

Archiwum 1PN we Wrocławiu:
- Akta MSW dotyczące Adama Pleśnara.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego:
- Zbiór akt Senatu 111 1945-1953; Związek Młodzieży Demokratycznej 1946- 
-1947.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu:
- Materiały ulotne do dziejów organizacji młodzieżowych.

2. Źródła i dokumenty publikowane

Dekret z dnia 17 maja 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych, Dziennik Ustaw 
1946, nr 26 poz. 163 i 164.

Dekret z dnia 2 sierpnia 194S r. o amnestii, Dziennik Ustaw 1945, nr 28 poz. 172.
Dekret z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, 

Dziennik Ustaw 1947, nr 66 poz. 415.
Dokumenty i materiały XII Kongresu Stronnictwa Demokratycznego, Warszawa 1981. 
Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 

w dniu 22 lipca 19S2 r., Dziennik Ustaw 1952, nr 33 poz. 232.
Materiały do historii Klubów Demokratycznych i Stronnictwa Demokratycznego w la

tach 1937-1939, cz. 1-2, wstęp i oprać. L. Chajn, Warszawa 1964.



328 Bibliografia

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. 
w sprawie jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym, 
Dziennik Ustaw 1985, nr 42 poz. 201.

Obwieszczenie Ministra WRiOP z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie ogłoszenia jedno
litego tekstu ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dziennik 
Ustaw 1937, nr 1 poz. 5 i 6.

Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944-1945, oprać. A. Kochański, War
szawa 1992, Dokumenty do dziejów PRL, z. 2.

Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, t. 1: Październik 1939 - 
czerwiec 1940, oprać. W. Rojek, A. Suchcitz, Kraków 1994.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 kwiet
nia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich, Dziennik Ustaw 1933, nr 30 
poz. 258 i 259.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 maja 
1933 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinamem przeciw
ko słuchaczom szkół akademickich, Dziennik Ustaw 1933, nr 61 poz. 457 i 458.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Prawo o sto
warzyszeniach, Dziennik Ustaw 1932, nr 94 poz. 808.

Ruch Wolnych Demokratów 1975-1980. Wybór dokumentów, wstęp i oprać. G. Wali
góra, przed. S. Ciesielski, Kraków 2003, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego, t. 22.

Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 1: Wybór dokumentów z lat 1944- 
-1949, red. W. Beczek, Warszawa 1968.

Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 2, t. 1: Wybór dokumentów z lat 
1950-1958, red. W. Beczek, Warszawa 1970.

Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 2, t. 2: Wybór dokumentów z lat 
1959-1969, red. W. Beczek, Warszawa 1970.

Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, cz. 3: Udział Stronnictwa w pracach par
lamentu PRL w latach 1944-1968, oprać. H. Wosiński, Warszawa 1969.

Ustawa KRN z dnia 3 stycznia 1945 r. o wydawaniu dekretów z mocą ustawy, Dziennik 
Ustaw 1945, nr 1 poz. 1.

Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dziennik Ustaw 1933, nr 29 
poz. 246 i 247.

Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym, Dziennik Ustaw 1982, nr 14 
poz. 113.

Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, 
Dziennik Ustaw 1944, nr 5 poz. 22.

Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, Dziennik Ustaw 1920, nr 72 
poz. 494.

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw 
1921, nr 44 poz. 267.

Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo
wego, Dziennik Ustaw 1944, nr 1 poz. 001.

Ustawa z dnia 22 września 1946 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego, 
Dziennik Ustaw 1946, nr 48 poz. 274.



Bibliografia 329

Wspólne cele. Polityczne podstawy współdziałania międzypartyjnego w latach 1944-1978. 
Wybór dokumentów i materiałów, kom. red. J. Fajkowski [et al.J, Warszawa 1980.

Związek Młodzieży Demokratycznej, Deklaracja ideowa. Statut, Warszawa 1946.

3. Wspomnienia

Chajn L., Kiedy Lublin był Warszawą, Warszawa 1964.
Górny P., Związek Młodych Demokratów (30.11.19S6 - 16.01.1957), 2008 (maszyno

pis w zbiorach autora).
Grzędziński J., Przyczynek do historii ruchu demokratycznego lat 1937-1939, cz. 4, 

„Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1980, nr 1.
Grzędziński J., Przyczynki do historii ruchu demokratycznego lat 1937-1939, cz. 3, „Ze

szyty Historyczno-Polityczne SD” 1979, nr 4.
Guzicki L., Droga do socjalizmu, „Pokolenia” 1964, nr 2/3.
Jaszczukowa M., Sekcja Młodych Klubu Demokratycznego w Warszawie, „Zeszyty His

toryczno-Polityczne SD” 1984, nr 4.
Marzec-Styma 1., Działalność Klubu i Stronnictwa Demokratycznego w Krakowie 

(1937-1945), „Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1978, nr 16.
Młyńczak T. W., Herz J., Widziane z trzeciego planu, Warszawa 1992.
Relacja ustna Adama Zyzmana z 14 stycznia 2011 r. (notatki w zbiorach autora). 
Relacja ustna Krzysztofa Kopacza z 3 lutego 2011 r. (notatki w zbiorach autora).
Relacja ustna Marcina Nurowskiego z 28 lutego 2011 r. (notatki w zbiorach autora).
Relacja ustna Stanisława Pilniakowskiego z 1 lutego 2011 r. (notatki w zbiorach au

tora).
Relacja ustna Zbigniewa Grzyba z 27 stycznia 2011 r. (notatki w zbiorach autora). 
Świdowski W., Klamecka-Jabłkowska K., Klub Demokratyczny w Warszawie. Podsta

wowe człony organizacyjne, „Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1978, nr 18.
Świdowski W., Klamecka-Jabłkowska K., Klub Demokratyczny w Warszawie. Sekcja 

Młodych, „Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1978, nr 19.
Torańska T., Oni, Warszawa 1997.

4. Prasa i wydawnictwa cykliczne

ЛВС Młodych” 1934
„Biuletyn Informacyjny SD” 1989
„Biuletyn IPN” 2006, 2011
„Kurier Codzienny” 1946
„Młoda Demokracja” 1944-1946
„Myśl Demokratyczna” 1988-1989
„Niepodległość” 1930
„Nowa Epoka” 1945
„Państwo Pracy” 1933-1934
„Trybuna Ludu” 1956,1971
„Tygodnik Demokratyczny” 1956-1957,1981



330 Bibliografia

5. Monografie, opracowania i artykuły naukowe

Andrusiewicz A., Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym Polski Ludowej, 
Warszawa 1985.

Andrusiewicz A., Stronnictwo Pracy 1937-1950. Ze studiów nad dziejami najnowszymi 
chadecji w Polsce, Warszawa 1988.

Arendt H., Discussion. The nature of totalitarianism, [w:] Totalitarianism, ed. C. J. Frie
drich, New York 1964.

Bäcker R., Gnoza polityczna systemu totalitarnego, [w:] Skryte oblicze systemu komuni
stycznego. U źródeł zła, red. R. Bäcker [et al.J, Warszawa 1997.

Bäcker R., Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011.
Bäcker R., Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń 1992.
Balcerek J., Przewrót biurokratyczny w Polsce 1944-1956, [w:] Elity władzy w Polsce 

a struktura społeczna w latach 1944-1956, red. P. Wójcik, Warszawa 1992.
Bałtowski M., Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek, Warszawa 

2009.
Bankowicz M., Autorytaryzm i totalitaryzm - analiza porównawcza, [w:] Totalita- 

ryzmy XX wieku. Idee, instytucje, interpretacje, red. W. Kozub-Ciembroniewicz 
[et al.J, Kraków 2010.

Bankowicz M., Niedemokratyzmy, Kraków 2011.
Bankowicz M., Kozub-Ciembroniewicz W., Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokra

tycznej władzy, Kraków 2007.
Beyme K. von, Współczesne teorie polityczne, tłum. J. Łoziński, Warszawa 2005, Hu

manistyka Europejska.
Biedka E., Sprawozdania. Geneza ruchu demokratycznego, „ZH-P SD” 1987, nr 4.
Biedroń T, Polityczne aspekty działalności studentów demokratów na krakowskich wyż

szych uczelniach 1945-1948, „Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1982, nr 1/2.
Biedroń T., Próby reaktywacji i działalności Związku Młodzieży Pracującej „Jedność” 

w Polsce w latach 1945-1950, „Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1987, nr 4.
Brzoza Cz., 3 maja 1946 w Krakowie. Przebieg wydarzeń i dokumenty, Kraków 1996, 

Wydawnictwa „Księgami Akademickiej”, nr 31.
Bujak W., Historia Stronnictwa Pracy 1937-1946-1950, Warszawa 1988.
Centkowski J., Prasa SD w Polsce Ludowej 1945-1973, Warszawa 1976, Wydawnictwa 

Problemowe Ogólno-Polityczne, t. 2.
Chajn L., Stronnictwo Demokratyczne w latach 1944-1949, [w:] Z dziejów Polski Ludo

wej. Zbiór artykułów, red. W. Góra, J. Gołębiowski, Warszawa 1966.
Chajn L., Warstwy pośrednie a socjalizm, Warszawa 1962.
Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.
Cieślikowa A., O człowieku, który się nie zgadzał. Biografia pułkownika Januarego Grzę- 

dzińskiego 1891-1975, Warszawa 2009.
Czubiński A., Stronnictwo Demokratyczne (1937-1989). Zarys dziejów, Poznań 1998, 

Publikacje Instytutu Historii UAM.
Dehnel-Szyc M., Stachura)., Gry polityczne. Orientacje na dziś, Warszawa 1991.
Dobieszewski A., Organizacja społeczeństwa socjalistycznego a system partyjny w Pol

sce, [w:] Partie sojusznicze i organizacje społeczne w systemie politycznym PRL, 
red. nauk. A. Owieczka, Warszawa 1976.



Bibliografia 331

Dobrowolski P., Janik K., Pietras W., PZPR w procesie kształtowania socjalistycznej 
kultury politycznej, Katowice 1984, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Ka
towicach, nr 661.

Dokumenty. Fragmenty notatek Władysława Gomułki, [w:] Między realizmem a utopią. 
Władysław Gomułka we wspomnieniach syna, red. R. Strzelecki-Gomułka, E. Sal- 
wa-Syzdek, Warszawa 2003.

Drążek A., Przy - czy obok władzy? Stronnictwo Demokratyczne w województwie biało
stockim w latach 1945-1989. Organizacja i działalność, Białystok 2005.

Dudek A., „Pierwsze lata". Model nadzoru PZPR nad władzą ustawodawczą, wykonaw
czą i sądownictwem, [w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, 
R. Spałek, Warszawa 2011.

Dudek A., Historia Polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.
Dudek A., Paczkowski A., Polska, [w:] Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europej

skich krajach bloku sowieckiego 1944-1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warsza
wa 2010.

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 
1988-1990, Kraków 2004, Arkana Historii.

Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999.
Eisler J., „Polskie miesiące" czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, Monografie - Insty

tut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie
mu, t. 47.

Fijałkowska B., ldeowo-polityczna działalność związków młodzieży w Polsce w latach 
1944-1957, Warszawa 1978.

Finer S. E., Comparative Government, New York 1970.
Friedrich C. J., The unique character of totalitarian society, [w:J Totalitarianism, 

ed. C. J. Friedrich, New York 1964.
Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.
Friszke A., Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007, Biblioteka 

„Więzi”.
Garlicki A., Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008.
Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1979.
Garlicki A., Geneza Legionów. Zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych 

Stronnictw Niepodległościowych, Warszawa 1964.
Gnat-Wieteska Z., Działalność stołecznej organizacji SD wśród młodzieży (1945-1950), 

„Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1987, nr 4.
Gołębiowski B., Wzorce osobowe kształtowane przez organizacje młodzieżowe w czter

dziestoleciu Polski Ludowej, [w:] Młodzież i związki młodzieży w czterdziestoleciu 
Polski Ludowej, red. J. Bogusz, G. Nowacki, Warszawa 1987.

Gomułka W., O naszej partii, Warszawa 1969.
Góra W., Ruch młodzieżowy w latach 1944-1948, Warszawa 1962.
Graja-Trotzki M., Socjalistyczne związki młodzieży w systemie politycznym Polski Lu

dowej, Warszawa 1988.
Grott B., Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka  formacja ideowa w 11 Rzeczy

pospolitej na tle porównawczym, Kraków 1996.



332 Bibliografia

Hertz A., Szkice o totalitaryzmie, wybór J. Garewicz, wstęp W. Lamentowicz, Warsza
wa 1994, Biblioteka Socjologiczna.

Heywood A., Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, tłum. 
P. Komobis, K. Wolański, Warszawa 2008, Klucz do...

Heywood A., Politologia, tłum. B. Maliszewska [et al.J, Warszawa 2006.
Hillebrandt B., Problemy socjalistycznego wychowania młodzieży w ujęciu PPR i PZPR, 

„Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1978, nr 19.
Hillebrandt B., PZPR a ruch młodzieżowy w latach 1948-1976, Warszawa 1979.
Hillebrandt B., Związek Młodzieży Polskiej, Warszawa 1980.
Hillebrandt B., Ruch młodzieżowy w Polsce. Zarys historii postępowego nurtu, Warsza

wa 1982.
Holzer J., Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000.
Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
Jakubowski J., Postawy ideowe i polityczne nauczycieli oraz młodzieży szkół średnich 

w pierwszych latach po wyzwoleniu, „Pokolenia” 1971, nr 3.
Joniec G., Krajowa Rada Narodowa 1944-1947, [w:J Między konstytucją Nihil Novi 

a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm polski wXVl-XX wie
ku. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej odbytej w Radomiu w dniach 
12-13 października 2005 roku, red. H. Gmiterek, S. Piątkowski, J. Wrona, Ra
dom 2005.

Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000.
Kamińska K., Dobór elementów podlegających analizie systemowej jako problem badaw

czy, [w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, red. A. J. Cho
dubski, M. J. Malinowski, Gdańsk 2006.

Kamiński Ł., Aparat bezpieczeństwa i zbrodnie komunizmu, [w:] PRL od lipca ‘44 do 
grudnia ‘70, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2010, Polski wiek XX, t. 3.

Kantyka Z., Ruchy społeczne jako podmioty polityki, [w:J Teoretyczne problemy ruchów 
społecznych i politycznych, red. S. Wróbel, Toruń 2011.

Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Rzeszów [b.d.w.J.
Kinecki W., O udziale polskiego ruchu młodzieżowego w Światowej Federacji Młodzieży 

Demokratycznej, „Pokolenia” 1964, nr 2/3.
Klandermans B., Tarrow S., Mobilizacja w ruchach społecznych. O syntezie koncepcji 

europejskich i amerykańskich, [w:J Dynamika życia społecznego. Współczesne kon
cepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. H. Mooney, Warszawa 2008.

Kochanowicz J., ZMP w terenie. Stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości, 
Warszawa 2000, W Krainie PRL.

Kościński P., Prasa Związku Młodzieży Demokratycznej 1945-1948, „ZH-P SD” 1985, 
nr 4.

Kościński P., Z kart historii, „Biuletyn SD” 1981, nr specjalny z 14-16 111.
Kozik Z., Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem 1945-1947, Kraków 1975. 
Kozik Z., PZPR w latach 1954-1957. Szkic historyczny, Warszawa 1982.
Kozik Z., Skład lewicy politycznej i sprawa obrony demokracji w 11 Rzeczpospolitej, „Ze

szyty Historyczno-Polityczne SD” 1978, nr 19.
Kozłowski Cz., Z dziejów organizacji młodzieżowych w latach 1944-1948, [w:] Z dziejów 

Polski Ludowej. Zbiór artykułów, red. W. Góra, J. Gołębiowski, Warszawa 1966. 



Bibliografia 333

Krawulski J., Powstanie i rozwój organizacyjny Związku Młodzieży Demokratycznej 
w Wielkopolsce w latach 1945-1948, „Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1982, 
nr 1/2.

Krawulski J., Ruch Młodej Demokracji w okresie okupacji, „Zeszyty Historyczno-Poli
tyczne SD” 1981, nr 4.

Leśniak T., Skarbowski J., Struktura organizacyjna ZWM, OM TUR, ZMW „Wici", 
ZMD, [w:] Ruch młodzieżowy w regionie krakowskim w latach 1945-1948. Mate
riały z sesji historycznej 29 VI1972, red. J. Skarbowski, Kraków 1973.

Linz J. J., Totalitaryzm i autorytaryzm, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów 
z zakresu socjologii polityki, wybór i oprać. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, Warszawa 1935.
Machcewicz A., Kazimierz Moczarski. Biografia, Kraków 2009, Biografie Bohaterów. 
Machcewicz P., Zmiana czy kontynuacja? Polska przed i po październiku 1956 r., 

[w:] PRL. Trwanie i zmiana, red. nauk. D. Stola, M. Zaremba, Warszawa 2003.
Mackiewicz (Cat) S., Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 5 lipca 1945 r., Londyn 

[b.d.w.], Historia - Plus, 1.14.
Majchrowski ]. M., Geneza politycznych ugrupowań katolickich. Stronnictwo Pracy, 

grupa „Dziś i jutro", Paryż 1984, Historia i Teraźniejszość - Towarzystwo Histo
ryczno-Literackie (Paryż), t. 8.

Majchrowski J. M., Silni - Zwarci - Gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Na
rodowego, Warszawa 1985.

Mazur B., Ruch Wolnych Demokratów. Geneza, program i działalność w oświetleniu 
źródłowym (1956-1981), Opole 1986.

Mazur G., Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939, Kraków 2007, Societas - Księ
garnia Akademicka, t. 7.

Mazur M., O człowieku tendencyjnym... Obraz nowego człowieka w propagandzie ko
munistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009.

McAdam D., Model procesu politycznego, [w:] Dynamika życia społecznego. Współczesne 
koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. H. Mooney, Warszawa 2008.

Micewski A., W cieniu Marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rze
czypospolitej, Warszawa 1969.

Mikosz J., Państwo a ideowo-polityczne organizacje młodzieżowe w Polsce Ludowej, 
Warszawa 1977.

Mizia J., Przyczynek do dziejów Związku Młodzieży Demokratycznej na Dolnym Śląsku, 
„Pokolenia” 1971, nr 4.

Mołdawa T., Konstytucyjne podstawy ustroju Polski Ludowej, [w:] Władza w PRL. Lu
dzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011.

Mołdawa T., Sejm Polskiej Rzeczpospolitej [/] Ludowej, Warszawa 1987.
Nowiński T., Stronnictwo Demokratyczne w województwie krakowskim w latach 1945- 

-1975, Warszawa 1981.
Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-1989, t. 1, red. nacz.). Starzyński, War

szawa 2000.
Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-1989, t. 3, red. nacz. J. Starzyński, War

szawa 2006.



334 Bibliografia

Organizacja polityczna społeczeństwa socjalistycznego w Polsce, red. A. Dobieszewski, 
Warszawa 1977.

Paczkowski A., System nomenklatury, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948-1970, 
red. A. Paczkowski, Warszawa 2003.

Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939, Lublin 2005.
Paruch W., Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Obóz piłsudczykow

ski w Polsce wiatach 1926-1939, Lublin 1997.
Pilch A., „Rzeczpospolita Akademicka”. Studenci i polityka 1918-1933, Kraków 1997. 
Pilch A., Lewica akademicka w Polsce 1918-1939, Kraków 1986.
Pilch A., Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939, Kraków 1972, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 299, Prace Historyczne, z. 37.
Podemski M., „Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa!”, „Biuletyn 

1PN” 2011, nr 5/6.
Pomian K., Oblicza dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne, Lublin 2002. 
Ponczek E., Wyjaśnianie genetyczne a ahistoryzm w badaniach politologicznych, 

[w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, red. A. J. Chodub
ski, M. J. Malinowski, Gdańsk 2006.

Prasa Stronnictwa Demokratycznego. Tradycje i współczesność. Materiały z naukowej 
konferencji prasoznawczej zorganizowanej w 20-lecie wydawnictwa „Epoka” i „Ku
riera Polskiego”, oprać. T. Jarzębowski, Warszawa 1978, Wydawnictwa Problemo
we Ogólno-Polityczne, t. 3.

Problematyka ekonomiczna w myśli programowej i w działalności Stronnictwa Demo
kratycznego, red. K. Polarczyk, B. Sobczak, Warszawa 1980.

Quinn R. E., Cameron K., Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness. 
Some preliminary evidence, „Management Science” 1983, Vol. 29, no. 1.

Raina P., Political Opposition in Poland 1954-1977, London 1978.
Rajewski A., Geneza i działalność Związku Młodzieży Demokratycznej, [w:] Par

tie i stronnictwa polityczne a ruch młodzieżowy w Polsce Ludowej 1944-1978, 
red. nauk. W. Góra, Warszawa 1979, Materiały i Dyskusje - Wyższa Szkoła Nauk 
Społecznych przy KC PZPR, nr 23.

Rajewski A., Urzeczywistnić demokrację. Stronnictwo Demokratyczne w PRL, Warsza
wa 1987.

Rajewski A., Uwagi na temat genezy i działalności Związku Młodzieży Demokratycznej, 
„Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 1978, nr 19.

Rajewski A., Zjazd Założycielski Związku Młodzieży Demokratycznej, „Zeszyty Histo- 
ryczno-Polityczne SD” 1981, nr 3.

Ratuś B., Ruch młodzieżowy w Polsce Ludowej. Zagadnienia teoretyczne, Warsza
wa 1981.

Rogowska B., Rola i miejsce organizacji młodzieżowych w systemie politycznym. Analiza 
teoretyczna, [w:] Młode pokolenie Polski, red. B. Rogowska, Wrocław 2000, Acta 
Universitatis Wratislaviensis, nr 2179.

Rosja - XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, red. J. Zło- 
towskij, red. nauk. H. Kowalska-Stus, L. Suchanek, tłum. P. Burek, Kraków 2004.

Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rze
szy, Wrocław 1985.



Bibliografia 335

Sadowska J., Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957- 
-1976), Warszawa 2010, W Krainie PRL.

Sadowski M., System polityczny PRL, Warszawa 1975.
Sartori G., Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1994. 
Schapiro L., Totalitaryzm, Warszawa 1987, Zeszyty Edukacji Narodowej.
Scruton R., Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, tłum. T. Bieroń, 

Poznań 2012, Antropos.
Scruton R., Słownik myśli politycznej, tłum. T. Bieroń, Poznań 2002.
Sikorski S., Społeczno-polityczne oblicze Klubów Demokratycznych i Stronnictwa 

Demokratycznego w latach 1937-1939, „Zeszyty Historyczno-Polityczne SD” 
1981, nr 2.

Sikorski S., Stronnictwo Demokratyczne w latach wojny i okupacji, „Zeszyty Historycz
no-Polityczne SD” 1982, nr 1/2.

Słabek G., Działalność Głównego Komitetu Wykonawczego ZMD 1946-1948, „Poko
lenia” 1970, nr 2.

Słabek G., Związek Młodzieży Demokratycznej - rodowód, powstanie i działalność w la
tach 1945-1946, „Pokolenia” 1969, nr 4.

Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.
Stefanowicz )., Chrześcijańska demokracja. Inspiracja, doktryna, polityka, Warszawa 

1991, Biblioteka „Integracji”.
Stronnictwo Demokratyczne w latach 1937-1971, Warszawa 1972.
Studencki Z., Początki działalności Związku Młodzieży Demokratycznej na Górnym 

Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1945-1946), [w:] Ruch młodzieżowy w począt
kach Polski Ludowej 1944-1947, red. Z. J. Hirsz, Warszawa 1987.

Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychosocjologiczne 
minionej formacji, Warszawa 1998.

Tarkowski J., Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, wstęp E. Wnuk- 
-Lipiński, Warszawa 1994.

Tomaszewski P., Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. Struktury, myśl 
polityczna, działalność, Toruń 2011, Seria Nobilitat, 1.1.

Touraine A., Samotworzenie się społeczeństwa, tłum. A. Karpowicz, Kraków 2010, 
Współczesne Teorie Socjologiczne, 1.13.

Touraine A., Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, [w:] Władza i społeczeń
stwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, 1.1, wybór i oprać. J. Szczu- 
paczyński, Warszawa 1995.

Trembicka K. W., Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni
czej, Lublin 2013.

Turowski K., Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce, 1.1-2, Warsza
wa 1989.

Tyszka K., Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim 
i Polsce Ludowej, Warszawa 2004.

Tyszkiewicz A., Koncepcje regulowanej zmiany politycznej w ostatniej dekadzie PRL 
- kontekst prezydentury, [w:] Suweren, zwierzchnik, reprezentant państwa. Gło
wa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej. Studia politologiczne, 
red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Warszawa 2013.



336 Bibliografia

Tyszkiewicz A., Lwowskie korporacje akademickie w dwudziestoleciu międzywojennym, 
[w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów miasta, t. 9: Życie co
dzienne miasta, red. nauk. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2014, Prace Mono
graficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
nr 688.

Ulicka G., Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, 
Warszawa 1993.

Vademécum wiedzy o Stronnictwie Demokratycznym. Stronnictwo Demokratyczne 
w działaniu wczoraj i dziś, red. W. Balcerak [et al.J, Warszawa 1985.

Walczak J., Ruch studencki w Polsce 1944-1984, Wrocław 1990.
Walicki A., Zniewolony umysł po latach, Warszawa 1993, Autobiografie Intelektualne. 
Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006, 

Monografie - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, t. 29.

Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991.
Wiatr J. J., Polska droga do demokracji, [w:] J. J. Wiatr [et al.J, Demokracja polska 1989- 

-2003, Warszawa 2003.
Widawska E., Totalitaryzm a władza legalna. Przypadek Polski 1945-1989, To

ruń 2007.
Wieczorkiewicz P. P., Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005. 
Wierzbicki M., Młodzież w PRL, Warszawa 2009, Seria 39/89, t. 2.
Wierzbicki M., Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980- 

-1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Lublin-Warszawa 2013.
Wierzbicki M., PZPR a środowisko młodzieżowe (1948-1990), [w:] PZPR jako machina 

władzy, red. D. Stola, K. Persak, Warszawa 2012.
Wierzbicki M., Rozpad i likwidacja Związku Młodzieży Polskiej w latach 1956-1957, 

[w:] Władza a społeczeństwo w PRL. Studia historyczne, red. A. Friszke, Warsza
wa 2003.

Wierzbicki M., Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjo
nowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006, W Krainie PRL.

Winczorek P., Miejsce i rola SD w strukturze politycznej PRL (zagadnienia wybrane), 
Warszawa 1975, Wydawnictwo Problemowe Ogólno-Polityczne, 1.1.

Winczorek P., Myśl polityczna Stronnictwa Demokratycznego w latach 1944-1974, 
„Studia Nauk Politycznych” 1976, nr 1.

Winiarska-Twaróg D., Droga Związku Młodzieży Demokratycznej do zjednoczenia, 
[w:] Zjednoczenie polskiego ruchu młodzieżowego i powstanie ZMP, red. Z. J. Hirsz, 
Białystok 1990.

Winiarska-Twaróg D., Kształtowanie się oblicza ideowo-politycznego Związku Młodzie
ży Demokratycznej, [w:] Ruch młodzieżowy w początkach Polski Ludowej 1944- 
-1947, red. Z. J. Hirsz, Warszawa 1987.

Winsch J., Winsch J., Stronnictwo Demokratyczne w województwie rzeszowskim w la
tach 1944-1975, Warszawa 1981, Monografie Działalności Wojewódzkich Instan
cji SD, t. 5.

Władze RP na obczyźnie podczas 11 wojny światowej 1939-1945, red. Z. Błażyński, Lon
dyn 1994, Materiały do Dziejów Polskiego Uchodźstwa Niepodległościowego, t. 1.



Bibliografia 337

Wosiński H., Stronnictwo Demokratyczne w latach II wojny światowej, Warszawa 
1980, Wydawnictwa Problemowe, Ogólnospołeczne i Polityczne, t. 5.

Wójcik P., Ideowo-polityczne organizacje młodzieży (Leninowska koncepcja ideowo- 
-politycznych związków młodzieży), [w:] Partie sojusznicze i organizacje społeczne 
w systemie politycznym PRL, red. A. Owieczka, Warszawa 1976.

Wrona J., Komuniści wobec próby odbudowy demokracji w Polsce po 1944 r., [w:] Demo
kracja i społeczeństwo. Studia z myśli politycznej i zmian ustrojowych w Polsce, red. 
T. Godlewski, W. Jurkiewicz, Warszawa 2003.

Wrona J., Przejawy kontestacji i próby działań opozycyjnych w SD i ZSL w latach 1945- 
-1980, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. 
K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001.

Wrona J., PZPR a partie satelickie, [w:] PZPR jako machina władzy, red. D. Stola, 
K. Persak, Warszawa 2012.

Wrona J., Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym PRL 1944-1965. Stu
dium krytyczne, „Zeszyty Historyczno-Polityczne SD" 1990, nr 3.

Wrona J., System partyjny w Polsce 1944-1950. Miejsce, funkcje, relacje partii politycz
nych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1996.

Wrona J., Ustanowienie systemu komunistycznego w Polsce, [w:] PRL od lipca ‘44 do 
grudnia ‘70, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2010, Polski wiek XX, t. 3.

Wrona J., Zależni czy suwerenni? Stronnictwo Demokratyczne w województwie lubel
skim 1944-1975, Lublin 1998.

Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja 
władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001, W Krainie PRL.

Zaremba M., Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kra
ków 2012.

Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej w okresie 11 Rzeczpospolitej i 11 wojny świa
towej, red. J. Pietrusza, Kraków 1998.

Żebrowski W., Stronnictwo Demokratyczne w latach 1937-1995, Warszawa 1997.
Żebrowski W., Stronnictwo Demokratyczne w warunkach demokratyzacji ustroju poli

tycznego, Olsztyn 2003.
Żebrowski W., Z dziejów Stronnictwa Demokratycznego w Polsce, Bydgoszcz 1999.
Żyromski M., Teorie elit a systemy polityczne, Poznań 2007, Nauki Polityczne - Uni

wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 21.

6. Źródła internetowe

Internetowy System Aktów Prawnych - http://isap.sejm.gov.pl
Portal „Wszechnica Konstytucyjna” - www.trybunal.gov.pl
Stronnictwo Demokratyczne - www.sd.pl
Strony Demokracji - www.stronydemokracji.man.pl

http://isap.sejm.gov.pl
http://www.trybunal.gov.pl
http://www.sd.pl
http://www.stronydemokracji.man.pl




İndeks osobowy

Albinowski 189-190
Albrecht Jerzy 94,112, 213
Ambroziewiczówna Alina 104
Amsterdamski Piotr 42
Anders Władysław 163,184 
Andrusiewicz Andrzej 19,132-133 
Andrzejewski Tadeusz 172, 178, 183,

186,189
Antosik Krzysztof 241
Arciszewski Tomasz Tl
Arczyński „Marek” Ferdynand 106, 114, 

168-169,177,211
Arendt Hannah 19, 30
Ariet Wiesław 78
Aron Raymond 285

Babiuch Edward 47
Backer Roman 19,43, 53
Balcerak Wiesław 226
Balcerek Józef 32
Balicki Zygmunt 70
Banko wicz Marek 19
Barcikowski Kazimierz 222, 259
Barcikowski Wacław 113,130-131,177, 

184, 214
Barszcz Roman 252
Beck Józef 83, 89,132
Beczek Wiktoria 216
Bednarek Lech 173
Bedyński Tadeusz 274
Bender Ryszard 238
Beria Ławrentij 208
Berman Jakub 127

Beszterda Alfred 251
Beyme Klaus von 15
Białobłocka 184
Biedroń Tomasz 172
Bielański Stefan 247-248
Bień Mieczysław 131
Bieroń Tomasz 15,43
Bierut Bolesław 27, 30, 120, 131-132, 

143,163,193,214
Bieske Zdzisław 184
Biskupska Maria 147-148, 151, 156, 

158,170
Blinowski Franciszek 174
Błażyński Zbigniew 26
Błoński Jan 112
Boberski Józef 242
Bociański Włodzimierz 86, 93-94
Boemer Ignacy 62
Bogusz Jan 67
Borejsza Jerzy 102
Bormann Martin 43
Borysiewicz, kierownik filii Polskiej Mło

dzieży Społeczno-Demokratycznej 
95

Boye Edward 102
Brzeziński Stefan 213
Brzeziński Zbigniew 36, 39-40
Brzoza Czesław 19,162,164
Buczyński Władysław 112
Bujak Władysław 19
Bułganin Nikołaj 209
Burek Paweł 208
Bursze Tadeusz 205
Bzowski Kazimierz 183



340 Indeks osobowy

Cameron Kim 15
Chajn Leon 100, 121, 129-131, 136, 

138, 142-143, 161, 171-174, 177, 
181, 184-187, 189-190, 205, 210, 
212-215, 228-231, 234-235, 237, 
242, 283

Chmielowski Franciszek 112
Chodubski Andrzej 16
Choiński Wiesław 149, 170, 172, 177- 

178,184
Chruszczów Nikita 208-209
Churchill Winston S. 27
Chwistek Leon 130
Cieślikowa Agnieszka 87
Csala 204
Cyganowski Andrzej 257
Cyrankiewicz Józef 30, 213
Cywiński Bohdan 66
Czarnowski Zygmunt 106
Czarnowski Eugeniusz 106
Czubiński Antoni 19, 213-214, 216, 260

Damięcki Edward 80
Daniszewski Andrzej 179,189
Dargiel Jerzy 218
Dąbrowski Juliusz 112
Dembiński Henryk 80-81
Dębski Jacek 269, 272
Dmowski Roman 70,226
Dobieszewski Adolf 19, 46, 48 
Dobraczyński Jan 69
Domańska Ewa 15
Drewnowski Jerzy 112-113
Duda Edward 222
Dudek Antoni 19, 21,44-45, 261
Duljan Marcin 257
Duraczyński Eugeniusz 26,107
Dutkin, ppłk 163
Dworski, kierownik filii Polskiej Mło

dzieży Społeczno-Demokratycznej 
95

Dziadyk Andrzej 172
Dziedzic Paweł 166,168,172

Eisler Jerzy 162
Ejtner Tadeusz 93

Fabrycy Kazimierz 71
Fajkowski Józef 220
Felczak Zygmunt 29, 80
Fiderkiewicz Alfred 112
Figurska-Barszcz Aldona 272, 276
Fik Helena 112
Fik Ignacy 112
Filip Walenty 272
Finer Samuel C. 41
Fleszarowa Regina 91,131
Friedrich Carl J. 19, 36, 39-40
Friszke Andrzej 19,40,209, 227
Furs Romuald 267

Gabryl Stanisław 241
Gajewicz Józef 261
Garewicz Jan 30
Garlicki Andrzej 72
Gertner 158
Gertych Zbigniew 178,189
Gibas Joanna 252
Gierycz Dariusz 241, 248
Głogowski Karol 225, 227-229, 231, 

233-235,238-239,251
Gmiterek Henryk 121
Gnat-Wieteska Władysław 183, 204 
Godlewski Tadeusz 52
Godorowski (Goronowski) Kazimierz 

189
Goldberg Herbert 235
Gołębiowski Bronisław 66-67
Gołębiowski Jerzy 136
Gomułka Władysław 30, 49-51, 111, 

295, 214, 224, 228, 235-236, 238, 
242

Gonkiewicz Edyta 278
Gorlach Krzysztof 13
Gorzechowski Jan 71
Goździk Leszek 224
Góra Władysław 136
Góralczyk 189
Górka Olgierd 138,156
Górny Przemysław 17, 223-228, 234- 

-235,237-238, 281



İndeks osobowy 341

Górski Piotr 268-269, 272, 275-276, 
278

Graja-Trotzki Maria 19, 55, 61
Grański Grzegorz 252
Grindberg Daniel 42
Gronostaj Leszek 226
Groszyk Zbigniew 234-235
Grott Bogumił 88
Gryczyński Stefan 93-94
Grzesik Zbigniew 158,174,179
Grzędzińska Waleria 178,183 
Grzędziński January 18,87,93,100-102 
Grzyb Zbigniew 17, 247, 249, 257-258, 

263, 266, 268, 272, 277-278, 281
Grzybowski Konstanty 30
Grzybowski Wojciech 242
Guzicka Maria 93, 283
Guzicki Leszek 18, 114, 119, 121-122, 

131, 145-149, 153, 156, 158, 160, 
170,178,183-185,197,204-205

Guzik Barbara 251, 259

Handelsman Marceli 106
Hański Edward 172-173
Herling-Grudziński Gustaw 112
Hertz Aleksander 19, 30
Hillebrandt Bogdan 10,19, 52, 59, 206 
Hirsz Zbigniew Jerzy 147,153
Hiżowa Emilia 107,142,159,177, 230 
Holzer Jerzy 19, 25
Huntington Samuel 32
Huzior Leszek 252

Ignar Stefan 193
Izmajłowicz Marek 265

Jabłoński Henryk 30
Jackiewicz Jerzy 214
Jagusztyn Władysław 193
Jakubowski Jerzy 152
Janczak Marlena 272
Janik Krzysztof 56
Jankowski Maciej 252
Janowski Jan 158,249, 251
Janusz Stanisław 113

Januszkiewicz Franciszek 242
Jarosz Zygmunt 112
Jaroszewicz Alfred 111
Jaruzelski Wojciech 69,251, 261, 266
Jarzębowski Tadeusz 114
Jastrun Mieczysław 114-115
Jaszczukowa Maria 18, 92,131,177
Jaworska Helena 114,119, 219
Jenek 189
Jezierski A. 244
Jędrychowski Stefan 80-81
Jędrzejewicz Janusz 62,74, 83
Jodłowski Jerzy 131, 177, 216, 228-231, 

234, 237
Jonson (Johnson) 224
Jóźwiak Jerzy 274, 276
Jurkiewicz Wojciech 52

Kaczmarek Roman 178
Kaczyński Lech 17
Kidir Jdnos 45
Kaliszewski Stanisław 217
Kallas Marian 29,121
Kamiński Łukasz 31
Kamiński Tadeusz 234
Kantyka Zbigniew 11
Kapitaniak Zygmunt 106,137
Karaszewicz-Tokarzewski Michał 105
Kamicki Maciej 272
Karpowicz Agnieszka 12
Kaszyński Krzysztof 272, 276
Kawka Henryk 144
Kersten Krystyna 19
Kępa Józef 222
Klandermans Bert 14
Klimowicz Andrzej 114, 136-137, 148- 

-149,160
Kliszko Zenon 242
Kłosek (Kłossek) Antoni 141
Kobylański Adam 173
Koc Adam 85, 94,101
Kochanowicz Joanna 220
Kochański Aleksander 131
Konarzewska Wanda 147
Kopacz Krzysztof 17, 249, 257



342 İndeks osobowy

Korfanty Wojciech 88
Komobis Piotr 15, 23
Korytkowski Leszek 223
Kossecki Józef 238
Kościński Piotr 149,160
Kościuszko Tadeusz 97
Kotarbiński Adam 93
Kotlarek Krzysztof 268
Kott Kazimierz 112,115
Kowalczyk Edward 251, 258, 260
Kowalewski Janusz 80
Kowalska-Stus Hanna 208
Kowalski Aleksander 137
Kowalski Władysław 120
Kozik Zenobiusz 19
Kozłowski Czesław 160
Kozłowski Zygmunt 131
Kozub-Ciembroniewicz Wiesław 30
Krahelska Halina 106
Krasicki Janek 94
Krassowska Eugenia 131,141, 177,181, 

184, 187, 199, 205, 212, 214, 228, 
241-242

Król Mariusz 226
Krukowska Aldona 80
Kryspin 94
Krzemiński Henryk 183
Krzyżanowski Adam 142
Kubit Michał 285
Kucharska Grażyna 252
Kuchta Andrzej 272
Kuczyńska-Cichocka Bożena 272 
Kukieł Marian 71
Kulczyński Stanisław 101,177,225,230, 

242
Kulesza Erazm 93
Kuligowski Zygmunt 234-235,237
Kulma Stanisław 172
Kuroń Jacek 224
Kutek Jan 227,242
Kwaśniewski Aleksander 274

Lamentowicz Wojciech 30
Langrod Jerzy 138,142, 215

Larsen Lisa 224
Lauerówna Stanisława 204
Lawęcki Jerzy 80
Lechowicz Włodzimierz 111-112, 122, 

137, 184, 211-212, 214-215, 230, 
235

Lenarczyk Wojciech 272
Lenart Józef 221
Lenin Włodzimierz 47, 51, 54-56, 227
Lerski Jerzy 95
Lewandowski Krzysztof 90, 263
Lewińska Pelagia 112
Lewiński Andrzej 263, 265, 267, 272
Lewiński Mieczysław 112
Leżeński Cezary 174
Linz Juan J. 19, 37-39, 42
Lipiński Jan 112
Lukrec Henryk 114,177

Łabędź Krzysztof 126, 286
Ładoś Aleksander 102
Łapińska Jadwiga 178,183
Łazarkiewicz Antoni 111
Łoziński Jerzy 15
Łubniewski Wiesław 252
Łukasiewicz Witold 148,154
Łukaszewicz Jan 155
Łukaszewicz Wacław 158-159,162

Machcewicz Paweł 31, 41
Maciurzyński Zdzisław 179
Mackiewicz „Cat” Stanisław 81
Maj Adam 173
Majchrowski Jacek M. 133
Majczyk Krzysztof 278
Majda Aleksander 149
Majski Iwan 108
Makowiecki Jerzy 93-94,106-107
Malenkow Grigorij 208
Malinowski Marek 16
Maliszewska Barbara 15
Małachowska Janina 234
Mandel Ryszard 104
Mantel Feliks 130



indeks osobowy 343

Manuilski Dymitr 129
Marczuk Jan 263
Mariański Jan 274
Marks Karol 54
Marzec-Styma Izabela 18, 94,107,122
Marzec Mieczysław 242
Mazowiecki Tadeusz 277
Mazur Bogusław 10,224, 227, 234,238
Mazur Grzegorz 21
Mazur Mariusz 53
McAdam Doug 12-13
Messner Zbigniew 178
Miączyński Adam 158
Miączyński Andrzej 172
Micewski Andrzej 74, 83
Michałowicz Mieczysław 91,93,98,101, 

105-107,149,177,181,184, 241
Michałowski Lucjan 252
Miedziński Bogusław 83
Mierzeński Stanisław 112
Mijał Kazimierz 120
Mikołajczyk Magdalena 126, 286
Mikołajczyk Stanisław 26,146,163,172, 

182,193
Mikos Leszek 252
Mikosz Jerzy 57, 59
Miller Leszek 265, 274
Miller Romuald 107,110,113-114,137
Minc Hilary 140, 211
Mizia Jerzy 176
Młyńczak Tadeusz W. 17,129, 267
Moczarski Kazimierz 106, 230
Mołdawa Tadeusz 28
Mołotow Wiaczesław 26
Mond Jerzy 172
Mooney H. Patrick 13
Morawsld Jerzy 94, 119, 155, 219, 221, 

235
Moskwa Zygmunt 214, 217
Mościcki Ignacy 89, 92,101
Mroczek Stanisław 148,170
Mucowski Adam 228, 233
Murawski Euzebiusz 241
Musioł Józef 274
Mussolini Benito 42

Nagórski Wiktor 94,100,160,177,184- 
-185,188,203-205

Namysłowski Kazimierz 86
Nasierowski Jerzy 164
Neuman Zbigniew 242
Nieć Witold 272
Niedziałkowski Mieczysław 105
Nienałtowski Stanisław 112
Nieniewska Halina 98
Nkrumah Kwame 42
Norwid Cyprian K. 91
Nowacki Grzegorz 67
Nowodworski Leon 105
Nurowski Marcin 17, 223, 226, 242

Ochab Edward 228
Oderfeld Halina 104
Odorkiewicz Edmund 141
Olech Franciszek 92
Olekszyk Krzysztof 269
Olszewski Zygmunt 93
Orkiszewski Edmund 172, 204
Ornat Andrzej 265
Osiński Dobromir 142
Osóbka - Morawski Edward 27, 120, 

151,164,193
Ostoja-Owsiany Andrzej 229
Owieczka Aleksander 48
Ozga-Michalski Józef 194

Paczkowski Andrzej 19,40,47
Pałecki Krzysztof 286
Paruch Waldemar 89
Penkala Maksymilian 215
Persak Krzysztof 31,211
Pętlicki Dariusz 272
Piasecki Bolesław 100-101
Piątkowski „Mak” Mieczysław 86, 93-94
Piątkowski Stanisław 121
Pieracki Bronisław 62
Pietrasiewicz Jerzy 223
Pietrusza Józef 74
Pietrzykowski Władysław 92
Pilarczyk Stanisław 276



344 Indeks osobowy

Pile Tadeusz 112
Pilch Andrzej 19,79, 85
Pilniakowski Stanisław 17, 129, 246, 

249,251,257-259
Piłsudski Józef 24, 70, 72-73, 79, 81-83, 

88, 97, 99
Piotrowicz Krzysztof 263, 265
Piotrowski Jerzy 80
Pleśnar Adam 232-233, 239, 275
Pług-Piętowski Jerzy 114,177
Pociecha Józef 259
Podgórski Jacek 272,276
Podraża Antoni 251
Polarczyk Kazimierz 244
Pomian Krzysztof 45
Popiel Karol 87-88
Powiertowski Tadeusz 148,170 
Protasiewicz 226
Pruszyński Aleksander (Janusz) 226 
Prystor Aleksander 62
Ptaszyński Radosław 261
Pużak Kazimierz 105
Pytel Robert 272

Quinn Robert, E. 15

Rabanowski Jan 130-131, 214, 217 
Rabbe Leszek 92
Raczkiewicz Władysław 34
Radomski Grzegorz 92
Radziwiłł Krzysztof 138
Raina Peter 51
Rajewski Andrzej 130, 249, 251, 255, 

263
Rakowski Mieczysław F. 45
Rataj Maciej 105
Ratuś Bronisław 19
Razowski Zbigniew 259
Regent-Lechowicz Maria 239
Rejment Zenon 119
Rogalski Mieczysław 131
Rogowska Barbara 57-58, 63
Rojek Wojciech 34
Rola Zbigniew 173

Roman Antoni 89
Roosevelt Franklin D. 27
Rostkowski Ludwik 122, 147, 149, 153, 

155, 158, 170, 172, 177-179, 183, 
190, 205

Rousseau Wacław 186
Roykiewicz Barbara 147
Różański Kazimierz 146,154,166,170
Rudnicki Romuald 131
Rudnicki Szymon 82
Rummel Henryk 224
Rutkowski Jerzy 85
Rychlicki Marek 242
Rymszewicz Tadeusz 274
Rysiak Gwidon 258
Ryszka Franciszek 19, 29, 47
Rzymowski Wincenty 93,102,121,129- 

-132,136,138,149,156

Sadowska Joanna 227
Sadowski Michał 242
Salawa-Syzdek Elżbieta 111
Sarnecki Tadeusz 138
Sartori Giovani 42
Sawicka Hanka 94
Sawicki Zbigniew 263,265-266
Schapiro Leonard 19, 36, 40-42
Schatzel Tadeusz 83
Seklecki Stanisław 272
Sielezin Ryszard 285
Sieńka Uładzimir 83
Sikorski Sławomir 99
Sikorski Tomasz 261
Sikorski Władysław E. 25
Siudyła Zdzisław 92
Skórzyński Jan 239
Skwarczyński Adam 74
Skwarczyński Stanisław 83
Słabek Genowefa 121,153,156
Sławek Walery 89
Słomka Zbigniew 268
Sobański Jakub 252-253
Sobczak Bogumił 244
Sobolewski Zbigniew 131



İndeks osobowy 345

Sorel Jerzy 73
Sosnkowski Kazimierz 71
Spychalski Marian 111
Spychalski Witold 234
Stachowiak Jan 172
Stachurski Leon 86
Stalin Józef25-27,42-43,45,47, 51,108- 

-109,127-128, 207-208, 211, 215
Stańczak 94
Stańczyk Irena 178
Starzyński Stefan 83,104
Stefański Piotr 216,241
Stepan Alfred 38
Stola Dariusz 41, 211
Stpiczyński Wojciech 74
Stroński Stanisław 33
Strzelecki-Gomułka Ryszard 111
Strzelecki Ryszard 242
Studencki Zbigniew 153
Stypułkowska Zofia 234, 237, 242
Suchanek Lucjan 208, 323
Suchcitz Andrzej 34
Szałkowski Janusz 149, 178, 183-184, 

189-190,199,205, 263,283
Szarek Roman 274
Szczechowski Wiesław 223
Szczupaczyński Jerzy 12, 38 
Szemplińska Ewa 249
Szewczyk Jerzy 183
Szlachta Bogdan 21
Szlęzak Faustyn M. 92-93, 214
Szramski Robert 272
Sztejman Jerzy 92
Szturm de Sztrem Tadeusz 105
Szulkin Michał 81
Szurig Jerzy 73
Szwengruben Anna 272
Szymkowiak Marek 252

Śmigły „Rydz” Edward 82-83, 89,105
Śmiśniewicz Witold 172, 178, 183, 197, 

203-205
Światło Józef 209
Świda-Ziemba Hanna 41

Świdowski Władysław 18, 85, 92-95
Świętosławski Wojciech 101
Swirgoń Waldemar 265
Świtalski Kazimierz 83

Tarkowski Jacek 46
Tarrow Sidney 14
Tejchma Józef 222
Teliga Jerzy 92
Tomaszewski Henryk (major MO) 230- 

-231
Tomaszewski Patryk 82
Tomczak Zygmunt 159,177
Tondera Piotr 275
Torańska Teresa 17
Touraine Alain 12
Trejgiell Bohdan 131
Trojanowski Józef S. 122,162
Trybusiewicz Janusz 242
Turlejski Jan 92
Turski Bogdan 272
Turski Tomasz 226
Tyblewski Edward 172
Tyszka Krzysztof 19

Ulicka Grażyna 13
Ulrych Juliusz 83
Unger Andrzej 204

Wachowiak Klaudiusz 178
Wachowicz Henryk 164
Walicki Andrzej 36, 38-39, 42
Waligóra Grzegorz 222
Walio Piotr 249, 251-252, 258-259
Wałęsa Lech 277
Wapiński Roman 66, 68
Wasilewska Wanda 80,130
Wasowski Józef 131
Ważyk Adam 130
Weber Andrzej 104,112
Wenclik Witold 143
Wende Jan Karol 130-132, 174, 234, 

237, 241
Wemer Jerzy 172



346 İndeks osobowy

Westfal Janusz 161
Wiatr Jerzy J. 30,36, 38
Wichman Andrzej 172
Widawska Edyta 34, 41
Widerszal Ludwik 106
Widy-Wirski Feliks 29, 80,133 
Wiechecki Jerzy 114
Wieczorek Marek 260
Wieczorkiewicz Antoni 102,104 
Wieczorkiewicz Paweł P. 27 
Wierzbiańska Danuta 103
Wierzbicki Marek 10, 15, 19, 69, 206, 

220-221, 282, 285-286
Wierzchowski Jerzy 92
Wieteska Władysław 183, 204
Więckowski Stanisław 106-107 
Wilanowski Wacław 179,184,189, 204 
Wilczek Mieczysław 45
Winczorek Piotr 19,133-134, 241
Winiarska-Twaróg Danuta 19,153,202- 

-203
Winiecki Michał 80
Wiszniewski Jerzy 81
Wnuk-Lipiński Edmund 46
Wojdak Ryszard 122,147-151,153-156,

158,160-161,168-170
Wojeński Teofil 114
Wojtyński Jan 131
Wosiński Henryk 19,107,111,174 
Woźniakowski Bogumił 247, 257, 259 
Wójcik Przemysław 33
Wrona Janusz 39-40, 48, 121, 126, 130, 

235

Wróbel Sylwester 12
Wróblewski Zenon 213
Wydra Józef 234
Wyka Kazimierz 66
Wysocki Lesław 147,178,183-184 
Wyspiański Stanisław 91
Wyszyński Stefan 223, 274

Zakrzewski Kazimierz 73
Zambrowski Roman 174, 219,228
Zamieński-Dobrowolski Szczęsny 104, 

112
Zapasiewicz Jerzy 82, 84, 86
Zapasiewicz Zbigniew 86
Zaremba Marcin 28,41
Zaremba Zygmunt 105
Zarzycki Janusz 194, 205
Zawarczyńska Ewa 252
Zgłobicki Edward 263,268
Zieleńczyk Maria 114
Zieliński Józef 138
Ziemiacki Janusz 226-227
Ziemniak Witold 241
Ziółkowski Henryk 234
Złotowskij Julij 207-208 
Zyndram-Kościałkowski Marian 83 
Zyzman Adam 17, 247, 251
Żebrowski Waldemar 210, 214, 246-247

Żuchowski Przemysław 223
Żuk Henryk 205
Żymierski Michał „Rola” 120,137,193
Żyromski Marek 19










	Pomiędzy afirmacją a negacją

	Spis treści

	Wprowadzenie

	Część 1


	Młodzi Demokraci w systemie politycznym PRL

	1.1	Uwagi wstępne

	1.2	Uwarunkowania nowej legalności w początkach Polski Ludowej

	1.3	Pomiędzy komunistycznym autorytaryzmem a czerwonym totalitaryzmem

	1.4	Zasada naczelna - centralizm demokratyczny

	1.5	Miejsce i rola organizacji młodzieżowych w systemie realnego socjalizmu

	Część 11


	Antecedencje

	2.1	Wspólnota pokoleniowa

	2.2	Inspiracje polityczne - Druga Rzeczpospolita

	2.3	Krystalizacja ruchu - okoliczności powstania, program i działalność Sekcji Młodych Klubów Demokratycznych/Stronnictwa Demokratycznego

	2.4	Na wojennym rozdrożu - wyłanianie się Ruchu Młodej Demokracji i jego oblicze

	Część 111


	Cztery oblicza ZMD

	3.1	Budując „ludową demokrację” - restytucja i oblicze Stronnictwa Demokratycznego w nowej rzeczywistości polityczno-ustrojowej

	3.2	Związek Młodzieży Demokratycznej 1945-1948: inauguracja - pacyfikacja - unifikacja

	3.3	Przerwana szarża: Związek Młodych Demokratów 1956-1957

	3.4	„Trzecia fala” - ruch młododemokratyczny w ostatniej dekadzie PRL


	Zakończenie

	Aneks nr 1

	Deklaracja ideowa

	Związku Młodzieży Demokratycznej (1946)

	Aneks nr 2

	Statut Związku Młodzieży Demokratycznej (1946)

	Aneks nr 3

	Druk ulotny Koleżanki i Koledzy (1946)

	Aneks nr 4 Deklaracja ideowa Związku Młodzieży Demokratycznej (uchwalona przez Zjazd Założycielski Z.M.D.

	w dniu 24 V 1981)

	Aneks nr 5

	Statut Związku Młodzieży Demokratycznej (tekst jednolity uchwalony

	przez Zjazd Założycielski Z.M.D. w dniu 24 V 1981)

	Aneks nr 6

	Tezy programowe Związku Młodzieży Demokratycznej (uchwalone przez Założycielski Zjazd Z.M.D.

	w dniu 24 V 1981)

	Aneks nr 7

	Druk ulotny wydany przez Koło Z.M.D. w Warszawie


	Wykaz skrótów

	Bibliografia

	İndeks osobowy



