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PPowojenna elita partyjna wy-
wodziła się w duże mierze 
z organizacji młodzieżowych 
działających w czasach II RP. 

W 1922 roku z połączenia mniejszych 
grup uformował się Związek Młodzie-
ży Komunistycznej w Polsce (ZMK), 
w 1929 roku przemianowany na Komu-
nistyczny Związek Młodzieży Polski 
(KZMP). Był wzorowany na sowiec-
kim Komsomole, pełniąc (podobnie jak 
późniejsze organizacje tego typu) funk-
cję pierwszego pomocnika partii komu-
nistycznej. W szczytowym momencie 
rozwoju liczył 15 tys. członków. Dla 
porównania  Związek Młodzieży Wiej-

czałyby kadr młodych sił; musi mieć 
przygotowawczą szkołę, która wycho-
wałaby młode pokolenie proletariackie 
dla partii komunistycznej”.

To idzie młodość
Chyba najbardziej niedocenianym przez 
historyków czynnikiem wywołującym 
podatność części młodzieży w II Rze-
czypospolitej na agitację komunistyczną 
była właśnie (używając słów Romana 
Zambrowskiego) „młodość – jej siła, wy-

Młodzieżowe kuźnie kadr
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Organizacje młodzieżowe w ruchu komunistycznym służyły przede wszystkim do kształtowania 
„nowego człowieka”, uznającego za własne zasady ideologii marksizmu-leninizmu. 
W Polsce Ludowej odgrywały również rolę pierwszego pomocnika partii w procesie przebudowy
społeczno-gospodarczej państwa i świadomości społeczeństwa. Przygotowywały też kadry 
młodych aktywistów, zasilające następnie elitę PPR i PZPR.



skiej RP „Wici” w 1936 roku liczył po-
nad 90 tys. członków. W środowisku 
nieco starszej młodzieży akademickiej 
działała od 1928 roku Organizacja Mło-
dzieży Socjalistycznej (OMS) „Życie”. 
Jednym z głównych zadań młodzieżówki 
było wychowanie przyszłych działaczy 
partyjnych. W uchwale I zjazdu ZMK 
zapisano: „Partia komunistyczna, kie-
rowniczka klasy robotniczej, szczegól-
nie odczuwa potrzebę posiadania rezerw, 
które wzmacniałyby jej szeregi i dostar-
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  Obchody rocznicy bitwy pod Lenino, radzieccy sportowcy składają wieniec przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza na pl. Zwycięstwa; od lewej: miotaczka Anna Andrejewa, biegacz 
Jewgenij Bułanczik, miotaczka Tatiana Siewriukowa; Warszawa, 17 października 1948 roku
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obraźnia, wiara, bezkompromisowość”. 
Komuniści wykorzystywali ów mło-
dzieńczy idealizm i radykalizm – ostry, 
bezwzględny krytycyzm wobec zastanej 
rzeczywistości i bunt przeciwko autory-
tetom. Adeptom „nowej wiary” oferowa-
no poczucie misji – udziału w budowie 
nowego, lepszego świata. Kult młodo-
ści należał do stałych elementów utopii 
komunistycznej. Również po 1944 roku 
zaangażowanie ludzi młodych było gwa-
rantem zmian, a utożsamiany z młodoś-
cią nonkonformizm służył do walki ze 
wszystkim, co „reakcyjne”.

Na podstawie ankiet członków Ko-
munistycznej Partii Polski, historyk Zbi-
gniew Szczygielski obliczył, że 43 proc. 
z nich rozpoczynało działalność społecz-
no-polityczną, kiedy miało od 14 do 
20 lat. W węższym gronie funkcjona-
riuszy partyjnych ten odsetek wzrastał do 
ponad 60 proc. Można zatem zauważyć 
zależność między wiekiem rozpoczęcia 
działalności a miejscem zajmowanym 
w hierarchii partyjnej. Z przeprowadzo-
nej przeze mnie analizy życiorysów 230 
kapepowców, którzy po wojnie wchodzi-
li do szerokiej elity PPR/PZPR, wyni-
ka, że aż 152 z nich (65 proc.) wstąpiło 
do organizacji komunistycznych przed 
ukończeniem 20. roku życia. Co trze-
ci z nich uczynił to w wieku od 14 do 
16 lat. Wśród piętnastoletnich adeptów 
komunizmu byli późniejsi członkowie 
kierownictwa PZPR (Biura Polityczne-
go i Sekretariatu KC) – Roman Zamb-
rowski, Eugeniusz Szyr, Artur Starewicz. 
Z grona czołowych działaczy przedwo-
jennej młodzieżówki komunistycznej 
wywodzili się także m.in. wicepremier 
Hilary Minc i minister bezpieczeństwa 
publicznego Stanisław Radkiewicz. Byli 
członkowie KZMP mieli duże wpływy 
w elicie Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej do końca lat sześćdziesiątych.

Młodzieżową przybudówką Polskiej 
Partii Robotniczej był od stycznia 1943 
roku Związek Walki Młodych (ZWM). 
W okresie okupacji niemieckiej nie od-
grywał on większej roli, licząc zaledwie 
kilkuset członków. Po 1944 roku służył 
natomiast do werbunku tak bardzo po-
trzebnych „władzy ludowej” nowych 

kadr. Do ZWM wstępowali głównie 
młodzi ludzie z awansu społecznego, 
wyrwani ze swoich środowisk chłop-
skich i robotniczych. Ich zaangażowanie 
wzmacniało to, że dotychczas pogardzani 
i upośledzeni, byli kreowani teraz na kla-
sę przewodnią. Drugą grupę rekrutowa-
nych stanowili uczniowie szkół średnich 
i studenci. Komuniści zastosowali w tym 
wypadku zabieg taktyczny polegający na 
apoteozie młodości. Przeciwstawiali mło-
dych starym, lansując w imię postępu bunt 
wobec rodziców i nauczycieli.

Po wojnie
Po wojnie „władza ludowa” nie pozwo-
liła na zalegalizowanie narodowych 
i chrześcijańsko-demokratycznych or-
ganizacji młodzieżowych, a działalność 
organizacji związanych z Kościołem 
katolickim zawieszono na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych. Nieza-

leżną organizacją młodzieżową był po-
czątkowo Związek Harcerstwa Polskie-
go, ale po 1948 roku w wyniku czystek 
kadrowych połączonych z wprowadza-
niem na stanowiska kierownicze akty-
wistów komunistycznych, został spa-
cyfi kowany i podporządkowany celom 
ideologicznym nowej władzy.

Młodzież o poglądach lewicowych 
oprócz ZWM miała do wyboru także 
inne organizacje – m.in. socjalistyczną 
Organizację Młodzieży Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR) 
i ludowy Związek Młodzieży Wiej-
skiej (ZMW) RP „Wici”. To-
też przynależność do ZWM 
miała charakter zupełnie 
dobrowolny i w dużej 
mierze ideowy. W lip-
cu 1948 roku organiza-
cja liczyła ponad 300 tys. 
ludzi, którzy zasila-
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li następnie szeregi PPR i PZPR. Jak 
się szacuje, ok. 15 proc. byłych zetwu-
emowców trafi ło do służby w aparacie 
bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, 
stając się prawdziwą podporą systemu. 
Kilkunastu znalazło się w elicie władzy. 
Najbardziej znanym wychowankiem 
ZWM w kierownictwie partyjnym był 
Stanisław Kania, I sekretarz KC PZPR 
w latach 1980–1981.

Największą rolę w wychowaniu kadr 
dla aparatu władzy w PRL odegrał Zwią-
zek Młodzieży Polskiej (ZMP), utwo-
rzony w lipcu 1948 roku z wymuszone-
go połączenia ZWM, OM TUR, ZMW 
RP „Wici” oraz Związku Młodzie-
ży Demokratycznej (ZMD). W zamy-
śle władz nowa zjednoczona organiza-
cja miała mieć monopol na działalność 
ideowo-wychowawczą wśród młodzieży. 
Przynależność do niej była w znacznej 
mierze obowiązkowa. W późniejszych 
badaniach socjologicznych aż 72 proc. 
członków ZMP przyznało, że przy-
stąpiło do organizacji na skutek 

presji administracyjnej w szkole czy 
zakładzie pracy lub za namową rodzi-
ców, świadomych, że będzie to warun-
kiem zdania matury i przyjęcia na studia. 
W 1955 roku w szeregach ZMP znajdo-
wało się 38 proc. młodzieży w wieku od 
14 do 25 lat (w sumie ponad 2 mln ludzi).

Większość członków ZMP stosowała 
różne strategie przystosowawcze lub for-
my oporu, np. nieobecność lub bierność 
na zebraniach albo unikanie zaangażo-
wania w wykonywanie wyznaczonych 
zadań. Tylko 10–15 proc. członków orga-
nizacji utożsamiało się z jej celami, two-
rząc zdefi niowane przez socjolog Hannę 
Świdę-Ziembę „pokolenie ZMP-owskich 
wyznawców ideologii”. Ich doświadcze-
niem pokoleniowym było zaangażowanie 
w ofensywę ideologiczną stalinizmu na 
przełomie lat czterdziestych i pięćdzie-
siątych. Aktywistów ZMP wykorzysty-

wano do przeprowadzenia rewolucji 
w różnych dziedzinach życia 

społecznego. Na wyższych 
uczelniach stali się awan-

gardą walki z katolickimi organizacja-
mi studenckimi i „reakcyjną profesurą”. 
Gorliwość wielu działaczy sprawiała, że 
niejednokrotnie zadania nałożone przez 
partię wykonywali z przesadnym zaan-
gażowaniem. W latach 1955–1957 wielu 
wyznawców ideologii stanęło w pierw-
szym szeregu odwilży i przemian, opo-
wiadając się za powrotem Władysława 
Gomułki do władzy. Jak zauważył histo-
ryk Jerzy Eisler, ich dotychczasowy re-
wolucyjny zapał po 1956 roku przekształ-
cił się w pragmatyzm i programowanie 
własnej kariery. Interesowały ich przede 
wszystkim socjotechniczne umiejętności 
sprawowania władzy.

Zetempowcy już w latach sześćdzie-
siątych dominowali w średniej kadrze 
kierowniczej aparatu partyjnego. Wte-
dy też pierwsi z nich trafi li do kierow-
nictwa PZPR (w 1964 roku – Józef 
Tejchma, w 1968 roku – Stanisław Ko-
ciołek i Stefan Olszowski). W okresie 
rządów Edwarda Gierka ich znaczenie 
stopniowo rosło, a w latach osiemdzie-
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  Powołanie Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) 
przyniósł zjazd zjednoczeniowy organizacji 
młodzieżowych we Wrocławiu; zlot zamykała 
defi lada na pl. Grunwaldzkim; 22 lipca 1948 roku
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siątych uzyskali już przewagę liczebną 
w kierownictwie. Funkcję pierwszych 
sekretarzy KC PZPR pełnili jednak 
przedstawiciele nieco starszego poko-
lenia pepeerowskiego (Wojciech Jaru-
zelski i Mieczysław Rakowski). W su-
mie do Biura Politycznego i Sekretariatu 
KC PZPR weszło aż 42 zetempowców.

Drogi tych ludzi do ZMP i PZPR 
były dość zróżnicowane. Trzech nale-
żało w okresie okupacji nie-
mieckiej do Armii Krajowej 
(w tym późniejszy wicepre-
mier Kazimierz Barcikow-
ski). Czterech rozpoczynało 
swoją działalność politycz-
ną w szeregach ZMW RP 
„Wici” (m.in. Tejchma i Bar-
cikowski), czterech innych – 
w socjalistycznym OM TUR 
(m.in. Edward Babiuch). Nie 
wszyscy byli benefi cjenta-
mi awansu społecznego. Co 
prawda, osiemnastu pocho-
dziło z rodzin robotniczych, 
a dziewięciu z chłopskich, ale 
aż piętnastu z inteligenckich.

W przeciwieństwie do 
swoich starszych towarzy-
szy zetempowcy byli dobrze 
wykształceni (jedynie Alfred 
Miodowicz nie ukończył stu-
diów). Dziewięciu miało ty-
tuły profesorskie, ośmiu 
uzyskało doktoraty. Większość z nich 
wchodziła do elity władzy już po uzy-
skaniu stopni naukowych. Zwłaszcza 
Wojciech Jaruzelski starał się pozyskać 
do swej ekipy rządzącej profesorów. Dla-
tego wprowadził do kierownictwa partii 
takich ludzi, jak Marian Orzechowski, 
Władysław Baka i Janusz Reykowski. 
Inni działacze pisali doktoraty w Wyż-
szej Szkole Nauk Społecznych przy 
KC PZPR w trakcie pełnienia funk-
cji kierowniczych w aparacie 
partyjnym i państwowym 
(np. Ryszard Frelek i Mie-
czysław Jagielski). Sekretarz 
KW PZPR w Katowicach 
Tadeusz Pyka (od 1975 

roku wicepremier) uzyskał profesurę 
w zaprzyjaźnionej z tamtejszym komi-
tetem Wyższej Szkole Ekonomicznej.

Po ZMP
Większość przywoływanych działaczy 
z tego pokolenia rozpoczynała karierę 
polityczną od pełnienia funkcji kierow-
niczych w Zarządzie Głównym ZMP. 
Część znalazła się następnie w kierownic-

twie ofi cjalnych organizacji młodzieżo-
wych utworzonych zamiast rozwiązanego 
na początku 1957 roku ZMP. W okresie 
przemian po październiku 1956 roku po-
wstało bowiem kilka związków młodzieży 
próbujących wybić się na niezależność. 
Kierownictwo PZPR szyb-
ko opanowało jednak 
sytuację, pozwalając na 
funkcjonowanie tylko 

dwóch z nich. Związek 
Młodzieży Socjali-

stycznej (ZMS) działał de facto według 
modelu organizacyjnego ZMP, dostoso-
wanego do nowych warunków społeczno-
-politycznych. Kształtował postawy swo-
ich członków zgodne z obowiązującą linią 
partii. Odbudowany Związek Młodzieży 
Wiejskiej (ZMW) w swoim programie 
nawiązywał ofi cjalnie do dorobku ruchu 
ludowego, łącząc go z elementami ideo-
logii komunistycznej. W rzeczywistości 

służył głównie do transmi-
sji polityki PZPR na wieś. Aż 
80 proc. etatowych pracowni-
ków ZMW należało jednocześ-
nie do PZPR, tylko 20 proc. do 
satelickiego Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego.

Kilku byłych zetempow-
ców trafi ło do elity partyjnej 
bezpośrednio z kierownictwa 
ZMS (Andrzej Żabiński) lub 
ZMW (Józef Tejchma, Kazi-
mierz Barcikowski). Więk-
szość musiała się dłużej wspi-
nać po szczeblach kariery 
w terenowym lub centralnym 
aparacie PZPR. Część robiła 
kariery naukowe, a potem zo-
stała ściągnięta do elity wła-
dzy wprost z uczelni.

ZMS i ZMW szybko zaczę-
ły nabierać charakteru maso-
wego. W 1967 roku każdy 
z nich liczył już około milio-

na członków. W 1976 roku dokonano po-
nownego zjednoczenia ofi cjalnego ruchu 
młodzieżowego, tworząc jeden Zwią-
zek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 
(ZSMP), który w szczytowym momencie 
(1979) zgromadził w swoich szeregach 
2,5 mln członków. W 1980 roku z ZSMP 
wydzielono jednak ponownie odrębny 
Związek Młodzieży Wiejskiej.

Starsi działacze tych organizacji doj-
rzewali w latach gomułkowskiej ma-

łej stabilizacji, czyli w okresie akcep-
tacji ustroju socjalistycznego przez 

większość społeczeństwa. Młod-
si kształtowali się w klimacie 

bigosowego socjalizmu epo-
ki gierkowskiej. Cechowała 

  Ogólnokrajowy Zlot Młodzieży Polskiej z okazji 35. rocznicy 
zjednoczenia ruchu młodzieżowego i powołania Związku Mło-
dzieży Polskiej; Hala Ludowa, Wrocław, 1983 rok
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ich z reguły postawa głębokiego kon-
formizmu. Świadomie wybierali karie-
rę polityczną w zastanej rzeczywistości. 
W latach osiemdziesiątych obejmowali 
ważne stanowiska w aparacie partyjnym, 
chociaż do kierownictwa PZPR weszło 
tylko dziewięciu z nich. Byli to głów-
nie aktywiści ZMS i ZSMP. Za zupeł-
nie nietypowy można uznać przypadek 
przewodniczącego ZMW Waldemara 
Świrgonia, który w 1982 roku w wie-
ku niespełna 29 lat został sekretarzem 
KC PZPR.

We wspomnianej grupie młodych 
członków kierownictwa PZPR pię-
ciu miało pochodzenie inteligenckie, 
trzech chłopskie, tylko jeden robotni-
cze. Można nawet mówić o swego ro-
dzaju reprodukcji elity. Sławomir Wiatr 
był bowiem synem profesora socjologii 
Jerzego Wiatra, w latach 1980–1984 dy-
rektora Instytutu Podstawowych Prob-
lemów Marksizmu-Leninizmu przy 
KC PZPR, a Marcin Święcicki – sy-
nem prof. Andrzeja Święcickiego, dzia-
łacza Klubu Inteligencji Katolickiej, 
od 1986 roku członka Rady Konsul-
tacyjnej przy Przewodniczącym Rady 

Państwa, a jednocześnie zięciem Eu-
geniusza Szyra – wicepremiera, człon-
ka Biura Politycznego w latach 1964–
–1968. Odosobniony przypadek awansu 
uzdolnionego robotnika stanowi karie-
ra elektryka Leszka Millera. Lokalny 
działacz ZMS z Żyrardowa został do-
strzeżony przez partyjnych zwierzchni-
ków i jako „jednostka wybitnie uzdol-
niona” skierowany do Wyższej Szkoły 
Nauk Społecznych przy KC PZPR. Po 
jej ukończeniu miał już otwartą drogę 
do awansu w aparacie partyjnym.

Oprócz wymienionych powyżej or-
ganizacji istotnym rezerwuarem kadr 
dla PZPR było również Zrzeszenie 
Studentów Polskich (ZSP), w latach 
1973–1982 działające jako Socjali-
styczny Związek Studentów Polskich. 
Z kierownictwa tej organizacji trafi ł do 
elity PZPR m.in. Stanisław Ciosek – je-
den z najbliższych współpracowników 
i doradców Jaruzelskiego.

Młodzieżowe przybudówki partii ko-
munistycznej stanowiły niewątpliwie 
wydajną kuźnię kadr dla „władzy ludo-
wej” w Polsce. Szczególną rolę odegra-
li członkowie przedwojennego KZMP, 

dzierżący do końca lat sześćdziesiątych 
wiele czołowych stanowisk w aparacie 
władzy. Później przejęli pałeczkę zet-
empowcy, którzy rozpoczynali działal-
ność w okresie ofensywy ideologicznej 
stalinizmu. Ostatnie, najmłodsze, poko-
lenie wychowanków partyjnych organi-
zacji młodzieżowych rozwinęło karie-
ry u schyłku PRL, by kontynuować je 
w III Rzeczypospolitej. Reprezentowali 
je m. in. wspomniani już Marcin Świę-
cicki (prezydent Warszawy w latach 
1994–1999) i Leszek Miller (premier od 
2001 do 2004 roku) oraz prezydent RP 
z lat 1995–2005, Aleksander Kwaśniew-
ski. Stanowiska ministerialne osiągnęli 
w III RP działacze pełniący w latach 
osiemdziesiątych funkcję przewodni-
czącego Zarządu Głównego ZSMP: Je-
rzy Jaskiernia (minister sprawiedliwości 
w latach 1995–1996) i Jerzy Szmajdziń-
ski (minister obrony narodowej w latach 
2001–2005). 

dr hab. Mirosław Szumiło – pracownik 
Instytutu Historii UMCS w Lublinie, redaktor 
naczelny czasopisma „Komunizm: system–
ludzie–dokumentacja”, autor monografi i 
Roman Zambrowski 1909–1977 (2014)
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