
Jacek Wo∏oszyn

Cz∏onkowie Zwiàzku M∏odzie˝y
Polskiej w województwie
lubelskim wobec KoÊcio∏a

katolickiego – przyczynek do
dziejów mentalnoÊci m∏odzie˝y

W komunistycznej wizji budowy nowego ustroju w Polsce zasadniczà rol´ mia-
∏a odegraç m∏odzie˝. Dlatego jednym z celów w∏adz partyjno-paƒstwowych by∏o
dokonanie ca∏kowitej zmiany mentalnoÊci ka˝dego m∏odego cz∏owieka, aby uczy-
niç go pos∏usznym wykonawcà ich woli. KomuniÊci dostrzegali wiele zagro˝eƒ dla
tej „misji”, a za szczególnie niebezpieczne uznali religi´. Uwa˝ali oni swojà ideolo-
gi´ za system zamykajàcy dzieje ludzkoÊci, pozwalajàcy osiàgnàç jej optymalny
oraz zgodny z zasadami nauki rozwój. Za∏o˝yli równie˝, ˝e w wielkim sporze
o prymat ludzkiego rozumu mogà osiàgnàç pe∏ne zwyci´stwo. Z tymi tezami wià-
za∏o si´ poczucie uniwersalizmu ideologii komunistycznej, pretendujàcej do wy-
jaÊnienia i zmonopolizowania wszystkich dziedzin ludzkiego ˝ycia. W tych dzia-
∏aniach komunizm napotka∏ jednak powa˝nà przeszkod´ w postaci innych
systemów uniwersalistycznych, przede wszystkim poszczególnych religii. Dlatego
doprowadzenie do zdyskredytowania i odrzucenia religii jako sposobu wyjaÊnie-
nia Êwiata sta∏o si´ dla komunistów jednym z podstawowych zadaƒ w ich dà˝eniu
do przebudowy Êwiata. Za∏o˝ony uniwersalizm w∏asnej ideologii oraz dà˝enie do
monopolu prowadzi∏y do przybrania przez komunizm cech quasi-religii z dogma-
tami, katechizmem – Krótkim kursem historii Wszechzwiàzkowej Komunistycznej
Partii (bolszewików), „heretykami” oraz otoczkà ceremonialnà i dogmatycznà1.

W zwiàzku z za∏o˝onà racjonalnoÊcià i naukowoÊcià systemu komunistyczne-
go dla zwolenników tej formacji politycznej poszczególne wyznania stanowi∏y
symbole konserwatywnego, czyli „reakcyjnego”, a w konsekwencji „archaiczne-
go” Êwiata. Przywiàzanie do religii by∏o uznawane za przejaw anachronicznego
systemu wartoÊci i jeden z czynników blokujàcych modernizacj´ spo∏eczeƒstwa.
Ten sposób myÊlenia oddaje np. sformu∏owanie tematu, jaki w 1954 r. powinni

1 Analiza stalinizmu jako uproszczonego marksizmu, który „Êwietnie zaspokaja∏ potrzeb´ wiary,
a tak˝e potrzeb´ »naukowego« uzasadnienia wiary”, zob. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa
wolnoÊci. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996, s. 405–430. Analiza komunizmu jako
quasi-religii z licznymi przyk∏adami zob. M. Kula, Religiopodobny komunizm, Kraków 2003.
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omawiaç na zaj´ciach z m∏odzie˝à prelegenci Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej: „Co
ma za cel w tej chwili KoÊció∏ jako ta stara instytucja, która sieje fa∏szywe poglà-
dy na Êwiat?”2. W tym przypadku ponownie ujawni∏a si´ oparta na przekonaniu
o znajomoÊci „historycznych praw kszta∏tujàcych dzieje ludzkoÊci” wiara ideolo-
gów komunizmu w mo˝liwoÊç przebudowy Êwiata. Budowa „nowoczesnej”
i „lepszej” rzeczywistoÊci mog∏a jednak odbyç si´ dopiero po zlikwidowaniu
„starego Êwiata”. Tak poj´ta wizja w∏asnej ideologii prowadzi∏a nieuchronnie do
konfrontacji z poszczególnych wyznaniami.

W Polsce g∏ówny atak komunistów zosta∏ skierowany przeciw KoÊcio∏owi ka-
tolickiemu. Wynika∏o to przede wszystkim z roli, jakà katolicyzm odgrywa∏ w ˝y-
ciu znacznej cz´Êci polskiego spo∏eczeƒstwa. Religia stanowi∏a jeden z wa˝nych ele-
mentów to˝samoÊci indywidualnej poszczególnych osób, determinujàcy równie˝
ich ÊwiadomoÊç spo∏ecznà. Pewna cz´Êç spo∏eczeƒstwa ˝y∏a w przestrzeni wyzna-
czonej przez rytm kalendarza katolickiego3. Uwa˝ano KoÊció∏ za ostoj´ polskoÊci
i patriotyzmu oraz symbol niezale˝noÊci od w∏adzy, z czego dobrze zdawa∏y sobie
spraw´ czynniki partyjno-paƒstwowe4. Wi´kszoÊç m∏odzie˝y wynosi∏a z rodzinne-
go domu g∏´bokie wychowanie religijne. Wielu m∏odych ludzi znalaz∏o si´ w od-
tworzonych po wojnie – troch´ na przekór w∏adzom – organizacjach katolickich.

Jednym z zadaƒ, jakie postawi∏y sobie w∏adze paƒstwowe i partyjne, by∏o wy-
eliminowanie wp∏ywów KoÊcio∏a katolickiego na m∏odzie˝. Zamierzano to osiàg-
nàç m.in. przez likwidacj´ katolickich organizacji m∏odzie˝owych, usuni´cie
ksi´˝y ze Zwiàzku Harcerstwa Polskiego oraz wyrugowanie religii ze szkó∏5.
W∏adze partyjno-paƒstwowe zamyka∏y jednoczeÊnie koÊcielne placówki oÊwiato-
we i wychowawcze pod pozorem, ˝e w nich „m∏odzie˝ [...] zatraca swój charak-
ter i daje si´ Êlepo kierowaç” – jak ocenia∏ Komitet Wojewódzki PZPR w Lubli-
nie6. W ich miejsce powstawa∏y zak∏ady Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci, majàce
realizowaç idea∏ socjalistycznej szko∏y, pozbawionej pierwiastków religijnych
oraz uczàcej materialistycznego Êwiatopoglàdu7. Wbrew postanowieniom poro-

2 AP Lublin, Zarzàd Wojewódzki ZMP w Lublinie [dalej: ZW ZMP], 749, Wyk∏ad „Jak powinna
pracowaç powiatowa grupa prelegentów”, k. 62.
3 Zob. J. ˚aryn, Sacrum i profanum. Uwagi o religijnoÊci Polaków w latach 1945–1955, „Polska
1944/45–1989. Studia i Materia∏y” 2001, t. 5, s. 274.
4 W 1947 r. cz∏onkowie Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej analizowali dokument
Uwagi w sprawie KoÊcio∏a rzymskokatolickiego w Polsce, którego autor zauwa˝y∏, ˝e KoÊció∏ kato-
licki jest w ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa „bastionem tradycji i kultury polskiej, jest najpe∏niejszym
wyrazicielem »polskoÊci«” (cyt. za: A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce (1945–1989),
Kraków 2003, s. 28–29).
5 J. ˚aryn, „Ofensywa kleru a nasze zadania... 1947”. Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego
wobec KoÊcio∏a w Polsce, „Biuletyn G∏ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu – Instytutu Pami´ci Narodowej” 1993, t. 36, s. 105–114; H. Konopka, Religia w szko∏ach
Polski Ludowej. Sprawa nauczanie religii w polityce paƒstwa (1944–1961), Bia∏ystok 1997.
6 AP Lublin, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie [dalej: KW PZPR], 511/VI/616, Bursa przy
Zak∏adzie ks. salezjanów (1954), k. 26.
7 Boles∏aw Bierut w trakcie kongresu zjednoczeniowego w grudniu 1949 r. mówi∏ o koniecznoÊci
tworzenia szkó∏ TPD: „umo˝liwi to znaczne ograniczenie wzgl´dnie wyeliminowanie zorganizowa-
nych wp∏ywów reakcyjno-klerykalnych z opieki i wychowania” (cyt. za: K. Kowalczyk, Rola szkó∏
Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci w walce z religià i KoÊcio∏em katolickim [w:] Spo∏eczeƒstwo, paƒ-
stwo, KoÊció∏ 1945–2000. Materia∏y z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin, 15–16 VI
2000 r., red. A. Kawecki, K. Kowalczyk, A. Kubaj, Szczecin 2000, s. 99).
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zumienia mi´dzy przedstawicielami rzàdu a Episkopatu Polski z kwietnia 1950 r.
w∏adze utrudnia∏y praktyki religijne m∏odzie˝y w szkole i poza nià8.

W ten sposób przygotowywano grunt pod kolejny etap rugowania religii z ˝y-
cia m∏odzie˝y. W myÊl planów w∏adz partyjnych m∏odzi ludzie powinni zostaç
poddani laicyzacji, aby stali si´ gotowi na przyj´cie nowej wiary – marksizmu-le-
ninizmu – oraz zaakceptowali ustrój. Zgodnie jednak z poglàdami komunistów
na temat psychiki m∏odzie˝y nie by∏a ona zdolna do samodzielnego poznania ota-
czajàcego jà Êwiata. Ka˝dy proces poznawczy wymaga∏ zatem kontroli ze strony
osób doÊwiadczonych. Dlatego laicyzacja m∏odego pokolenia nie mog∏a byç
spontaniczna, musia∏a byç kierowana przez jednolità i podporzàdkowanà partii
organizacj´ m∏odzie˝owà, odgrywajàcà rol´ poÊrednika – „pasa transmisyjnego”
– mi´dzy partià a m∏odymi Polakami.

Na marginesie tych rozwa˝aƒ warto zaznaczyç, ˝e wspomniane zmiany za-
chodzàce w otaczajàcej polski KoÊció∏ katolicki rzeczywistoÊci mia∏y tak˝e
wp∏yw na jego dzia∏ania. Zmusi∏y bowiem jego przedstawicieli do poszukiwania
nowych sposobów utrzymania w∏asnej pozycji w spo∏eczeƒstwie. W pewnej mie-
rze biskupi zacz´li odchodziç od tradycyjnego traktowania wiernych jako biernej
grupy, w pe∏ni pos∏usznej hierarchii koÊcielnej9. Choç podtrzymywali zwyczajo-
we formy religijnoÊci, to jednoczeÊnie starali si´ zach´ciç cz´Êç wiernych do du-
chowego pog∏´biania wiary. Ksi´˝a szukali tak˝e nowych form pracy duszpaster-
skiej z m∏odzie˝à, dostosowanych do jej mo˝liwoÊci. Wa˝ne by∏o prowadzenie
lekcji religii w szko∏ach i poza nimi oraz zabiegi o obj´cie katechezà jak najwi´k-
szej liczby uczniów. JednoczeÊnie duchowni stosowali poÊrednie metody pozy-
skania m∏odzie˝y i dzieci, wykorzystujàc ich zainteresowania i potrzeby. Orga-
nizowali zawody, kupowali sprz´t sportowy oraz tworzyli kó∏ka czytelnicze.
W∏adze odnotowywa∏y ka˝dy taki przypadek. Na jednym z posiedzeƒ Zarzàdu
Wojewódzkiego ZMP w Lublinie informowano, ˝e w Zawadzie (powiat zamoj-
ski) ksiàdz nie tylko kupi∏ pi∏k´, ale „da∏ jà m∏odzie˝y, sam z nià gra∏, a w nie-
dziel´ prowadzi∏ do koÊcio∏a”10. Wzmiankowane zachowania ksi´˝y wynika∏y
tak˝e z nowego zagro˝enia, jakim by∏o istnienie masowej, w pe∏ni kontrolowa-
nej przez w∏adze partyjne organizacji m∏odzie˝owej.

W lipcu 1948 r. powsta∏ Zwiàzek M∏odzie˝y Polskiej11. G∏ównym jego celem
by∏a aktywizacja m∏odych Polaków i przygotowanie ich do przyj´cia „nowej wi-
zji rzeczywistoÊci”: „chcemy – pisano w dokumencie programowym – zbudowaç

8 W porozumieniu z 14 IV 1950 r. rzàd potwierdzi∏ m.in. prawo KoÊcio∏a do nauczania religii,
prowadzenia szkó∏ oraz prawo m∏odzie˝y do udzia∏u w ˝yciu religijnym (P. Raina, KoÊció∏ w PRL.
KoÊció∏ katolicki a paƒstwo w Êwietle dokumentów 1945–1989, t. 1: 1945–1960, Poznaƒ 1994,
s. 232–234).
9 J. ˚aryn, Sacrum i profanum..., s. 277.
10 AP Lublin, ZW ZMP, 27, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, Lublin, 25 IX
1953 r., k. 125.
11 A. Friszke, Polska – losy paƒstwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003, s. 178. ZMP powsta∏
w wyniku po∏àczenia na kongresie zjednoczeniowym we Wroc∏awiu organizacji m∏odzie˝owych:
Zwiàzku Walki M∏odych (dzia∏a∏ pod patronatem Polskiej Partii Robotniczej), socjalistycznej Orga-
nizacji M∏odzie˝y Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, ludowego Zwiàzku M∏odzie˝y Wiej-
skiej RP „Wici” i powiàzanego ze Stronnictwem Demokratycznym Zwiàzku M∏odzie˝y Demokra-
tycznej.
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nowe ˝ycie [...] Torujemy nowà drog´ ˝ycia dla polskiej m∏odzie˝y”12. Zwiàzek
wzià∏ równie˝ udzia∏ w przedsi´wzi´ciach zmierzajàcych do wyrugowania Ko-
Êcio∏a katolickiego z ˝ycia spo∏eczeƒstwa; zgodnie z Deklaracjà ideowo-progra-
mowà mia∏ bowiem przeciwstawiaç si´ „dzia∏alnoÊci wstecznych kó∏ kleru, któ-
re nadu˝ywajàc uczuç i wierzeƒ religijnych, kierowa∏yby si´ przeciwko paƒstwu
ludowemu, a tym samym przeciwko interesom m∏odzie˝y”13. Podobnie myÊleli
cz∏onkowie ZW ZMP w Lublinie, traktujàcy duchowieƒstwo jako konkurenta
w walce o m∏odych Polaków: „Ogólna tendencja kleru – czytamy w jednym ze
sprawozdaƒ – by mieç jak najwi´kszy wp∏yw na m∏odzie˝, odciàgaç od ZMP.
Krecia robota przeciwko post´powym dà˝eniom m∏odzie˝y [...], aby m∏odzie˝
nie czyta∏a prasy, nie chodzi∏a na zebrania, by skupia∏a si´ tylko pod sztandara-
mi, na których jest Matka Boska. Wyzywanie, ˝e teraz karmi si´ naród górnolot-
nymi has∏ami i frazesami, które nic nie dajà. G∏oszenie hase∏, ˝e nie powinniÊmy
wspominaç o przesz∏oÊci i szkodliwej dzia∏alnoÊci sanacji – oto najwa˝niejsze
przejawy dzia∏alnoÊci kleru”14.

ZMP mia∏ do rozwiàzania powa˝ny problem, spotka∏ si´ bowiem z silnym
przywiàzaniem ca∏ego spo∏eczeƒstwa do KoÊcio∏a katolickiego. Uwaga ta odno-
si∏a si´ równie˝ do cz∏onków Zwiàzku „z mocno zakorzenionymi – jak ocenia∏
jeden z dzia∏aczy – przesàdami religijnymi”15. G∏ównym zadaniem nowej orga-
nizacji by∏o wi´c ponowne wychowanie swoich cz∏onków, doprowadzenie do
wyrugowania wyznawanych przez nich „idealistycznych” poglàdów oraz odrzu-
cenia wiary: „ZMP walczy o uwolnienie umys∏ów m∏odzie˝y od przesàdów i zabo-
bonów, od poglàdów obcych post´powi i nauce, szerzy wiedz´ o prawach rozwo-
ju przyrody i spo∏eczeƒstwa” – pisano w statucie z 1955 r.16 Dla ogólnopolskich
w∏adz Zwiàzku nie oznacza∏o to jednak agresywnej ateizacji, lecz stopniowà la-
icyzacj´: „Uznajemy wolnoÊç sumienia – deklarowa∏y one w poczàtkach istnienia
ZMP – jak równie˝ swobod´ wyznania i wykonywania praktyk religijnych. Nie-
zale˝nie od stosunku m∏odzie˝y do spraw religijnych, winna ona znaleêç si´
w szeregach demokratycznych”17. M∏odzi ludzie mieli zatem sami dokonaç kon-
wersji na nowà wiar´. „ZMP-owiec musi znaç ideologi´ marksistowskà i chrze-
Êcijaƒskà – mówi∏ cz∏onek prezydium ZW ZMP w Lublinie Kazimierz Po∏udnik
– wtedy b´dzie móg∏ przeciwstawiç jednà drugiej i przekonaç si´ o s∏usznoÊci na-
szej ideologii”18. W tym celu w∏adze Zwiàzku stara∏y si´ rozwijaç szkolenia ideo-

12 Deklaracja ideowo-programowa. Prawo i Statut Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej, Warszawa 1949,
s. 17–18.
13 Ibidem.
14 AP Lublin, ZW ZMP, 950, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie za sierpieƒ 1948 r., k. 47.
15 Ibidem, 983, Sprawozdanie. Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy ZMP w Kijanach, lipiec 1953 r.,
k. 9.
16 Statut Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej – uchwalony na II Zjeêdzie ZMP, Warszawa 1955, s. 8.
17 Deklaracja ideowo-programowa..., s. 18–19. W tym wypadku w∏adze Zwiàzku odpowiada∏y po-
Êrednio na wàtpliwoÊci m∏odych ludzi, wyra˝one m.in. przez jednego z cz∏onków ko∏a ZMP w Ob-
szy (powiat bi∏gorajski), ˝e „katolik nie powinien braç udzia∏u w ˝yciu politycznym, bo tak ich uczy
ksiàdz” (AP Lublin, ZW ZMP, 953, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie za listopad 1948 r., 14 XII
1948 r., k. 42).
18 AP Lublin, ZW ZMP, 29, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 24 III 1954 r.,
k. 103.
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logiczne, czytelnictwo oraz szeroko poj´tà dzia∏alnoÊç sportowo-kulturalnà.
ZMP w∏àczy∏ si´ równie˝ w akcje rugowania lekcji religii ze szkó∏ oraz usuwania
symboli religijnych z placówek oÊwiatowych, zak∏adów pracy oraz harcerstwa19.
Po osiàgni´ciu za∏o˝onych celów powinien powstaç „nowy cz∏owiek, pozbawio-
ny [...] wszelkich antynaukowych przesàdów”20. W deklarowanym obrazie Êwiata
wiar´ w Boga powinna zastàpiç wiara w „nieograniczone mo˝liwoÊci poznawcze
i twórcze ludzkiego rozumu”, a ÊwiadomoÊç spo∏ecznà determinowaç zaufanie
do „przeobra˝ajàcych Êwiat idei marksizmu-leninizmu”21.

Badania nad mentalnoÊcià m∏odzie˝y do 1956 r., jej postawami wobec zmie-
niajàcej si´ rzeczywistoÊci oraz próbami pozyskania tej grupy spo∏ecznej przez
w∏adze partyjno-paƒstwowe i oÊwiatowe podj´∏o wielu autorów. Trudno jest wy-
mieniç wszystkie prace i artyku∏y poÊwi´cone tej problematyce, warto jednak
omówiç kilka wa˝nych pozycji z ostatnich lat. Prób´ przedstawienia modelu wy-
chowawczego preferowanego przez w∏adze w latach 1945–1956 i jego wp∏ywu
na zmian´ mentalnoÊci m∏odego pokolenia uczynili m.in. Marta Brodala, Da-
riusz Jarosz, Krzysztof Kosiƒski i Anna Radziwi∏∏. Anna Radziwi∏∏ odtworzy∏a za-
dania i cele wychowawcze w∏adz oÊwiatowych w latach 1948–195622. Dariusz
Jarosz w jednym z rozdzia∏ów swojej pracy Polacy a stalinizm 1948–1956 omó-
wi∏ wiele aspektów dzia∏alnoÊci wychowawczej paƒstwa, polegajàcej na przygo-
towaniu odpowiedniej bazy organizacyjnej oraz kszta∏towaniu wzorca wycho-
wawczego, który zawiera∏ m.in. has∏a laicyzacji i kszta∏towania naukowego
Êwiatopoglàdu23. Wa˝nà cz´Êç tych rozwa˝aƒ zajà∏ opis postaw spo∏eczeƒstwa
wobec nowego wychowania, w tym laicyzacji, na przyk∏adzie reakcji na usuwa-
nie krzy˝y i religii ze szkó∏24. Krzysztof Kosiƒski i Marta Brodala starali si´ przed-
stawiç realizacj´ tych zadaƒ od strony konkretnych dzia∏aƒ w∏adz partyjno-paƒ-
stwowych i oÊwiatowych. Krzysztof Kosiƒski opisa∏ próby stalinizacji szkolnictwa
przez zmiany programów oraz zasad nauczania i funkcjonowania szkó∏25. Nie-
wiele miejsca poÊwi´ci∏ natomiast roli oficjalnej organizacji w kszta∏towaniu
mentalnoÊci uczniów. Marta Brodala „komunistyczne wysi∏ki zmiany mentalno-
Êci” ukaza∏a za pomocà obrazu Êwiata, jaki w∏adze stara∏y si´ przekazaç najm∏od-
szym Polakom26.W ostatnim rozdziale omówi∏a wprowadzanie do codziennego ˝y-
cia dzieci nowych, Êwieckich uroczystoÊci i zabaw, aby wypar∏y one dotychczasowe

19 Ibidem, 953, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie za listopad 1948 r., Lublin, 14 XII 1948 r.,
k. 42. W województwie lubelskim ju˝ w listopadzie 1948 r. usuni´to ksi´˝y instruktorów z dru˝yn
harcerskich.
20 Deklaracja ideowo-programowa..., s. 20.
21 Statut Zwiàzku..., s. 8.
22 A. Radziwi∏∏, Model ideologii wychowawczej w latach 1948–1956 [w:] Polacy wobec przemocy
1944–1956, red. B. Otwinowska, J. ˚aryn, Warszawa 1996, s. 332–333.
23 D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000, s. 186–219. Warto równie˝ przypo-
mnieç artyku∏ tego autora opisujàcy stalinowski model wychowawczy: idem, G∏ówne kierunki dzia-
∏alnoÊci paƒstwa w zakresie stalinizacji wychowania, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1998,
nr 2, s. 103–40.
24 D. Jarosz, Polacy..., s. 219–226.
25 K. Kosiƒski, O nowà mentalnoÊç. ˚ycie codzienne w szko∏ach 1945–1956, Warszawa 2000. 
26 M. Brodala, Propaganda dla najm∏odszych 1948–1956. Instrument stalinowskiego wychowania
[w:] M. Brodala, A. Lisiecka, T. Ruzikowski, Przebudowaç cz∏owieka. Komunistyczne wysi∏ki zmia-
ny mentalnoÊci, red. M. Kula, Warszawa 2001, s. 17–202.
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Êwi´ta, oparte na tradycji religijnej. Ten obraz uzupe∏ni∏a opisem kszta∏towania
„naukowego Êwiatopoglàdu”, który mia∏ doprowadziç do odrzucenia dotychcza-
sowej wiary. Marta Brodala w swojej pracy, si∏à rzeczy, nie mog∏a odnieÊç si´ do
roli ZMP, gdy˝ organizacja ta obejmowa∏a m∏odzie˝ powy˝ej pi´tnastego roku
˝ycia. PoÊwi´ci∏a jednak fragment monografii dzia∏aniom harcerstwa, jako orga-
nizacji przygotowujàcej dzieci do wstàpienia w szeregi ZMP27.

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje ksià˝ka Joanny Kochanowicz ZMP w terenie,
jedno z pierwszych nowych opracowaƒ poÊwi´conych funkcjonowaniu oficjalnej
organizacji m∏odzie˝owej28. Autorka opisa∏a w niej zderzenie postulowanego
przez zwiàzek modelu wychowawczo-ideologicznego z otaczajàcà m∏odych ludzi
rzeczywistoÊcià. Cz´Êç swojej pracy poÊwi´ci∏a reakcji cz∏onków zwiàzku na ten
dysonans, omawiajàc dwa typy odpowiedzi m∏odych ludzi na sprzecznoÊç mi´-
dzy Êwiatem deklarowanym a rzeczywistym – zniech´cenie i sprzeciw29. Jednà
z przedstawionych przez Joann´ Kochanowicz form sprzeciwu by∏ udzia∏ cz∏on-
ków organizacji w ˝yciu religijnym. Autorka poda∏a jednak tylko kilka przyk∏a-
dów takich zachowaƒ. Usuni´cie ksi´˝y i ˝ycia religijnego z harcerstwa oraz li-
kwidacj´ jego samodzielnoÊci przez podporzàdkowanie ZMP przedstawi∏ Julian
Kwiek30. Dzia∏alnoÊcià katolickich organizacji m∏odzie˝owych konkurencyjnych
wobec Zwiàzku oraz ich zwalczaniem przez czynniki oficjalne zajà∏ si´ Tomasz
Biedroƒ31. Na koniec mo˝na jeszcze wspomnieç o rugowaniu lekcji religii ze
szkó∏ jako jednym z symboli walki paƒstwa z KoÊcio∏em katolickim w latach
1948–1956; kwesti´ t´ przedstawi∏a w swojej pracy Hanna Konopka32.

Ze starszej literatury poÊwi´conej ZMP warto przypomnieç zbiór artyku∏ów
z konferencji zorganizowanej w czterdziestà rocznic´ powstania Zwiàzku,
a w nim zw∏aszcza artyku∏ Zofii Hirsz, która na podstawie dokumentów statu-
towych opisa∏a idealny profil psychologiczno-spo∏eczny cz∏onka ZMP. Powinien
byç to cz∏owiek „wolny od przesàdów i zabobonów [...] wytrwale pracujàcy nad
przyswajaniem naukowego Êwiatopoglàdu”33. W cytowanym zbiorze zwraca rów-
nie˝ uwag´ artyku∏ Edwarda Grygo34. Poda∏ on dwanaÊcie zagadnieƒ z historii
ZMP, które wymagajà krytycznej analizy; wÊród nich podkreÊli∏ m.in. wspó∏pra-
c´ w∏adz lokalnych Zwiàzku z organami bezpieczeƒstwa oraz skutecznoÊç akcji
wychowania ideologicznego. Ten ostatni problem rozwiàza∏ jednak w swoisty
sposób. Twierdzi mianowicie, ˝e idea∏ wychowawczy ZMP nie odpowiada∏ w pe∏-

27 Ibidem, s. 51–53.
28 J. Kochanowicz, ZMP w terenie. Stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistoÊci, Warsza-
wa 2000.
29 Ibidem, s. 61–104.
30 J. Kwiek, Zwiàzek Harcerstwa Polskiego w latach 1944–1950. Powstanie, rozwój, upadek, Toruƒ
1995, s. 110–112.
31 T. Biedroƒ, Organizacje m∏odzie˝y katolickiej w Polsce w latach 1945–1953, Kraków 1991.
32 H. Konopka, Religia w szko∏ach...
33 Z. Hirsz, Idea∏ cz∏owieka propagowany przez organizacje m∏odzie˝y w okresie ich jednoczenia
i tworzenia ZMP [w:] Zjednoczenie polskiego ruchu m∏odzie˝owego i powstanie ZMP. Materia∏y z se-
sji naukowej zorganizowanej przez Komisj´ Historii Ruchu M∏odzie˝owego przy Zarzàdzie Woje-
wódzkim ZSMP w Bia∏ymstoku w 40-tà rocznic´ powstania ZMP, 24 czerwca 1988, red. J.Z. Hirsz,
Bia∏ystok 1990, s. 74–75, 78–79. Autorka wymieni∏a pe∏ny katalog po˝àdanych cech.
34 E. Grygo, O pe∏niejszà ocen´ dzia∏alnoÊci ZMP [w:] ibidem, s. 313–320. Warto zaznaczyç, ˝e au-
tor sam by∏ etatowym pracownikiem ZW ZMP w Bia∏ymstoku.
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ni „modelowi socjalistycznego humanizmu”, gdy˝ uczy∏ nienawiÊci do przeciwni-
ka. Wa˝nym aspektem, który zauwa˝y∏ Edward Grygo, jest dualizm zachowania
si´ cz∏onków Zwiàzku. Do jego opisu u˝y∏ j´zyka charakterystycznego dla doku-
mentów oficjalnych ZMP, mówi bowiem o „dwóch moralnoÊciach” – „oficjalno-
-zebraniowej” i „codziennej”. Warto równie˝ zwróciç uwag´ na sugerowany przez
niego cel krytycznej analizy dziejów ZMP – swoiste usprawiedliwienie wyborów
dokonywanych w przesz∏oÊci przez niego i cz´Êç jego pokolenia. Edward Grygo
uwa˝a, ˝e „skutki tych badaƒ b´dà mia∏y realnà szans´ uwiarygodnienia, a w kon-
sekwencji wzmocnienia pozycji Zwiàzku w powojennej historii Polski”35.

Na podstawie cytowanej literatury mo˝na przedstawiç charakterystyk´ zmian,
jakie wed∏ug deklarowanego przez w∏adze modelu wychowawczo-ideologiczne-
go powinny dokonaç si´ w mentalnoÊci m∏odych Polaków. Brakuje natomiast od-
powiedzi na pytanie, czy dzia∏ania ideologiczne podejmowane przez ZMP mo-
g∏y skutecznie zmieniç mentalnoÊç konfesyjnà m∏odzie˝y. Joanna Kochanowicz
w przywo∏ywanej powy˝ej pracy jedynie zasygnalizowa∏a kwesti´ stosunku zet-
empowców do KoÊcio∏a katolickiego.

Warto zatem podjàç prób´ odpowiedzi na pytanie, czy w latach 1948–1956
dosz∏o do jakichÊ zmian w mentalnoÊci zbiorowej i indywidualnej zetempowców
– w za∏o˝eniu przysz∏ych cz∏onków PZPR – dotyczàcych ich stosunku do KoÊcio-
∏a katolickiego. Mo˝na jednoczeÊnie zapytaç, czy ewentualne przemiany w men-
talnoÊci indywidualnej przek∏ada∏y si´ na ewolucj´ postaw zbiorowych. Chodzi
tak˝e o poznanie wp∏ywu dzia∏alnoÊci prowadzonej przez oficjalnà organizacj´
m∏odzie˝owà na przemiany w tej sferze.

Rozwa˝ania nale˝y zaczàç od charakterystyki samego poj´cia „mentalnoÊç”.
W literaturze rozró˝nia si´ dwa rodzaje mentalnoÊci: zbiorowà i indywidualnà36.
MentalnoÊç indywidualna obejmuje zestaw pewnych cech umys∏owych, ideolo-
gicznych i religijnych, za pomocà których cz∏owiek postrzega, wartoÊciuje i reagu-
je na otaczajàcy go Êwiat oraz innych ludzi. MentalnoÊç zbiorowa jest nie tylko
sumà mentalnoÊci indywidualnej cz∏onków danej wspólnoty, lecz równie˝ pew-
nym jej uogólnieniem. Obejmuje ona te wspólne cechy cz∏onków zbiorowoÊci,
a przynajmniej wi´kszoÊci z nich, które determinujà ich sposób opisywania ota-
czajàcego ich Êwiata, reagowania na ten Êwiat oraz ich oczekiwania wobec niego.

Wa˝nym aspektem poszukiwaƒ jest równie˝ wybranie metody badania men-
talnoÊci cz∏onków ZMP w latach 1948–1956. Nale˝y tutaj poczyniç wa˝ne za-
strze˝enie. Badanie mentalnoÊci Polaków, jej trwa∏oÊci i zmian, w okresie PRL
napotyka znaczne trudnoÊci. Nie chodzi przy tym o brak materia∏ów, na których
podstawie mo˝na odtworzyç to zagadnienie. Istnieje du˝o oficjalnych dokumen-
tów, wytworzonych przez ró˝ne instytucje partyjne i paƒstwowe, które zawiera-
jà wypowiedzi przedstawicieli wielu Êrodowisk. TrudnoÊci nastr´cza jednak od-
powiedê, w jakim stopniu sà one wypowiedziami konkretnych osób oraz czy
oddajà rzeczywiste opinie mówiàcych. Kolejny problem, o czym b´dzie jeszcze
mowa, to specyficzny j´zyk oficjalnego opisu rzeczywistoÊci. Pewnym uzupe∏nie-
niem mogà byç pami´tniki i wspomnienia osób ˝yjàcych w tamtych czasach.

35 Ibidem, s. 320.
36 M. Zió∏kowski, MentalnoÊç Polaków w latach 1988–1998. Ciàg∏oÊç i powolna zmiana, „Studia
Polityczne” 2000, nr 11, s. 75–77.
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Pojawia si´ jednak kolejna uwaga. Tego typu êród∏a majà jednà wa˝nà cech´:
przekazujà przede wszystkim odczucia danej jednostki, na które w pewnych
przypadkach nak∏ada si´ pi´tno czasu, pami´ci oraz póêniejszych doÊwiadczeƒ.
Wymienione rodzaje êróde∏ odnotowujà zazwyczaj postawy poszczególnych
osób lub niewielkich grup, uwadze ich autorów umyka natomiast opinia wi´k-
szoÊci, którà cz´sto po prostu si´ nie interesujà. Dlatego badanie zmian zacho-
dzàcych w mentalnoÊci Polaków w okresie PRL jest trudne, przypomina prób´
z∏o˝enia zniszczonej mozaiki.

Obecnie historyk poszukujàcy metody poznania stosunku zetempowców do
KoÊcio∏a katolickiego mo˝e jedynie okreÊliç, ilu cz∏onków Zwiàzku uczestniczy-
∏o w ˝yciu religijnym – nabo˝eƒstwach, katechezie czy procesjach Bo˝ego Cia∏a.
Mo˝e on równie˝ opisaç zachowania i wypowiedzi szeregowych cz∏onków ZMP
oraz dzia∏aczy w ró˝nych sytuacjach ˝yciowych. W tym celu powinien skorzystaç
ze znajdujàcych si´ w aktach ZMP, PZPR oraz organów bezpieczeƒstwa informa-
cji o postawach tych ludzi oraz ich stosunku do KoÊcio∏a katolickiego.

Do dokumentów wytworzonych przez dzia∏aczy Zwiàzku i PZPR nale˝y jed-
nak podejÊç ze szczególnà starannoÊcià. Nie dajà one jednoznacznej odpowiedzi
na postawione tu pytanie, gdy˝ by∏y pisane z punktu widzenia czynników oficjal-
nych. Cz´sto ukazujà one jedynie deklaratywny obraz rzeczywistoÊci, widzianej
oczami cz∏onków ZMP, partii oraz pracowników organów bezpieczeƒstwa.
W innych natomiast przypadkach przejaskrawiajà niekorzystne w ocenie tych lu-
dzi zjawiska, cz´sto w celu usprawiedliwienia braków w ich pracy.

Wykorzystane dokumenty majà tak˝e inne mankamenty. Pierwszà cz´Êç ka˝de-
go sprawozdania zajmuje wyliczenie osiàgni´ç, a druga jest poÊwi´cona wytkni´-
ciu braków w pracy organizacyjnej. Poniewa˝ KoÊció∏ uznano za jednego z g∏ów-
nych przeciwników, sporo miejsca zajmuje opis sytuacji konfesyjnej. Zgodnie
z powtarzanymi wielokrotnie zaleceniami cz∏onkowie ZMP powinni zbieraç
wszelkie dane o aktywnoÊci ksi´˝y „na odcinku m∏odzie˝owym” oraz pokazywaç
ich „wrogie knowania”37. J´zyk tego opisu jest specyficzny. Fragment wytycznych
Komitetu Centralnego PZPR dla struktur lokalnych doskonale pokazuje jego po-
etyk´: „kler [...] wciska si´ przez szczeliny do duszy i zara˝a jà jadem obcej ideo-
logii”38. Poza tym ka˝de zachowanie ksi´˝y mog∏o zostaç uznane za „wrogie
dzia∏ania”. Dlatego w aktach ZW ZMP w Lublinie np. zarejestrowano, ˝e jeden
z ksi´˝y wozi∏ dzieci na motorze i zaprasza∏ do siebie na podwieczorek39.

Z analizy zachowaƒ cz∏onków ZMP wynika, ˝e dotyczà one tylko pewnej
grupy i nie zawsze odpowiadajà postawom ca∏ej m∏odzie˝y. Wed∏ug oficjalnych
danych w 1955 r. do organizacji nale˝a∏o 2 mln osób – jedynie 40 proc. m∏odych
Polaków40. Poza Zwiàzkiem pozostawa∏a zatem wi´kszoÊç m∏odzie˝y, dla której

37 AP Lublin, KW PZPR, 51/VII/15, t. 1, Sprawozdanie z kontroli pracy Zarzàdu Powiatowego
ZMP w Hrubieszowie, 1949 r., k. 114–118.
38 Ibidem, 51/VII/23, t. 2, Tezy do narady I sekretarzy komitetów powiatowych, przewodniczàcych
zarzàdów powiatowych ZMP w sprawie kierownictwa i metod pracy instancji i organizacji ZMP
– pomoc partii, 1956 r., k. 107.
39 Ibidem, ZW ZMP, 749, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie o pracy polityczno-wychowawczej
na wsi po XII Plenum ZG ZMP, 1954 r., k. 119. 
40 A. Paczkowski, Pó∏wiecze dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 2000, s. 248.
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ideologia ZMP w najlepszym przypadku by∏a oboj´tna. Równie˝ cz∏onkowie
ZMP zg∏aszali swój akces z ró˝nych powodów, najcz´Êciej dalekich od ideolo-
gicznych przes∏anek41. Potwierdzeniem tej opinii mo˝e byç informacja o sytuacji
w Krasnymstawie. G∏ównym motywem wstàpienia wszystkich uczniów klas dru-
gich tamtejszego Liceum Ogólnokszta∏càcego i Mechanicznego do ZMP by∏a po-
g∏oska, ˝e umo˝liwi im to zdanie matury42. Kolejny przyk∏ad mo˝na znaleêç
w ocenie pracy Zarzàdu Powiatowego ZMP w ZamoÊciu, w której mówiono
o masowych wnioskach akcesyjnych sk∏adanych przez uczniów klas matural-
nych43. Inni zostali przymuszeni przez dyrektorów szkó∏ lub w∏asnych prze∏o˝o-
nych. Dyrektor Liceum Ogólnokszta∏càcego w Hrubieszowie nakaza∏ po prostu
wszystkim uczniom zapisaç si´ do Zwiàzku pod groêbà obni˝enia stopnia ze
sprawowania, a komendantka ZHP w Lubartowie poleci∏a swoim harcerzom
wstàpiç do ZMP, „bo inaczej nie b´dà dru˝ynowymi”44. Najlepszym przyk∏adem
takiej postawy jest wypowiedê ucznia tomaszowskiego gimnazjum Lecha Olen-
dra, zanotowana przez pracownika Referatu V miejscowego PUBP sier˝. Czes∏a-
wa Skib´. Lech Olender mia∏ powiedzieç w obecnoÊci innych uczniów, „˝e jemu
na organizacji ZMP nie zale˝y i nie by∏by jej cz∏onkiem, gdyby mu nie zale˝a∏o
na nauce, poniewa˝ gdyby nie by∏ cz∏onkiem organizacji ZMP, to móg∏by mu
ktoÊ przeszkodziç w nauce”45.

Przedstawione powy˝ej zdarzenia uprawniajà stwierdzenie, ˝e cz´Êç zacho-
waƒ i wypowiedzi cz∏onków ZMP w ramach organizacji nie zawsze by∏a ade-
kwatna do ich rzeczywistych poglàdów i opinii. Warto jednak pokusiç si´ o pró-
b´ analizy stosunku zetempowców do KoÊcio∏a katolickiego, aby poznaç, jak
silne by∏o ich przywiàzanie do tej instytucji. Przy okazji dowiemy si´, jaki by∏ za-
kres poparcia m∏odych Polaków dla nowego ustroju i walki z religià. Wa˝ne jest
równie˝ przedstawienie, jak skuteczne by∏y zabiegi podejmowane przez oficjalnà
organizacj´ m∏odzie˝owà w celu laicyzacji m∏odego pokolenia. W pewien sposób
analiza tych zjawisk ujawni∏a postawy ca∏ej m∏odzie˝y, gdy˝ cz∏onkowie ZMP,
poza wyjàtkami, zachowali baga˝ doÊwiadczeƒ ˝yciowych w∏asnego Êrodowiska.
JednoczeÊnie w∏adze partyjno-paƒstwowe oczekiwa∏y, ˝e m∏odzie˝ zrzeszona
w oficjalnej organizacji b´dzie stanowiç elit´, wzór do naÊladowania dla wszyst-
kich m∏odych Polaków.

Zarysowany problem mo˝na omówiç na przyk∏adzie zachowaƒ cz∏onków
ZMP w województwie lubelskim, którego wi´kszoÊç mieszkaƒców to ludnoÊç
wiejska, tradycyjnie silnie przywiàzana do religii. Rozwój strukturalny Zwiàzku

41 Por. H. Âwida-Ziemba, Cz∏owiek wewn´trznie zniewolony. Mechanizm i konsekwencje minionej
formacji – analiza psychosocjologiczna, Warszawa 1997, s. 169–171. Autorka traktuje akces m∏o-
dzie˝y do ZMP jako jeden z mechanizmów przystosowawczych do ówczesnej rzeczywistoÊci.
42 AIPN Lu, 042/27, Sprawozdanie miesi´czne szefa PUBP w Krasnymstawie za grudzieƒ 1949 r.,
Krasnystaw, 31 XII 1949 r., k. 73.
43 AP Lublin, ZW ZMP, 971, Ocena pracy Zarzàdu Powiatowego z zarzàdami szkolnymi w Zamo-
Êciu, Lublin, 30 XI 1950 r., k. 16.
44 Ibidem, 20, Protokó∏ posiedzenia poszerzonego Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 2 II 1950 r., k. 42.
45 AIPN Lu, 034/22, Sprawozdanie z pracy referatu V PUBP w Tomaszowie Lubelskim za marzec
1952 r., Tomaszów Lubelski, 31 III 1952 r., k. 115. Na podstawie uzyskanych informacji powiato-
we w∏adze bezpieczeƒstwa zamierza∏y w porozumieniu z Zarzàdem Powiatowym ZMP w Tomaszo-
wie Lubelskim usunàç Lecha Olendra z organizacji oraz rozpoczàç jego rozpracowanie.
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napotyka∏ tam silny opór. Zgodnie z ocenà Zarzàdu G∏ównego ZMP wojewódz-
two lubelskie by∏o obszarem o najs∏abiej rozwini´tej sieci organizacyjnej. Wed∏ug
szacunkowych danych ZW ZMP w Lublinie z kwietnia 1952 r. na Lubelszczyê-
nie do Zwiàzku nale˝a∏o oko∏o 14,7 proc. m∏odzie˝y, a na wsi tylko 5,7 proc.46

Wybranie konkretnego obszaru i pokazanie sytuacji w poszczególnych ko∏ach
wiejskich i szkolnych pozwoli poznaç funkcjonowanie ZMP i sposób myÊlenia
jego szeregowych cz∏onków oraz dzia∏aczy na szczeblu lokalnym. Ponadto w lip-
cu 1949 r. dosz∏o w Lublinie do jednej z najwi´kszych manifestacji religijnych
tego okresu – zwiàzanej z „cudem lubelskim”, czyli pojawieniem si´ kropli uzna-
nej za ∏z´ na obrazie Matki Boskiej w miejscowej katedrze. Wydarzenie to odbi-
∏o si´ szerokim echem w ca∏ym kraju, Êciàgajàc do miasta wielu pielgrzymów.

„Nie chcà walczyç z Bogiem”

Wypadki zwiàzane z „cudem lubelskim” by∏y jednoczeÊnie wa˝nym doÊwiad-
czeniem dla nowej organizacji m∏odzie˝owej oraz sprawdzianem umiej´tnoÊci or-
ganizacyjnych dla przedstawicieli jej w∏adz wojewódzkich i powiatowych. W wy-
darzeniach uczestniczy∏o wielu cz∏onków ZMP i harcerzy. W koÊcielnej s∏u˝bie
porzàdkowej znalaz∏o si´ czterech zetempowców, wÊród nich przewodniczàcy
ko∏a w lubelskiej Fabryce Wag Bogdan Sawiƒski oraz niejaki Kolacz z Cukrowni
Lubelskiej – za co obaj zostali usuni´ci z organizacji47. Jeden z instruktorów ZW
ZMP w liÊcie do matki przychylnie opisywa∏ zdarzenia zwiàzane z „cudem”. Re-
akcja wojewódzkich w∏adz Zwiàzku na wypadki lubelskie Êwiadczy∏a o zaskocze-
niu ich rozwojem. Cz∏onkowie ZW ZMP w Lublinie mieli nadziej´, ˝e sprawa
umrze Êmiercià naturalnà, i zainteresowali si´ nià dopiero po kilku dniach. Sama
dyskusja nad tym zagadnieniem w poszczególnych ogniwach przebiega∏a z opora-
mi. Niektórzy przewodniczàcy zarzàdów powiatowych, obawiajàc si´ poruszania
kwestii religijnych, radzili, aby nie omawiaç ich na zebraniach. JeÊli dosz∏o do
spotkaƒ w ogniwach lokalnych, wielu uczestników opuszcza∏o je w momencie
rozpocz´cia dyskusji nad wypadkami lubelskimi, t∏umaczàc, „i˝ wierzà w cud i nie
chcà walczyç z Bogiem”. Zarzàd Miejski ZMP w Lublinie przed wiecem pot´pia-
jàcym, zwo∏anym na 17 lipca 1949 r., nie zorganizowa∏ zebraƒ, lecz ograniczy∏ si´
do zawiadomienia przewodniczàcych kó∏ o wiecu. Cz∏onkowie niektórych ogniw
zak∏adowych poczàtkowo odmówili udzia∏u w wiecu. Dopiero po „akcji uÊwiada-
miajàcej” robotnicy zdecydowali si´ pójÊç na zgromadzenie.

Udzia∏ cz∏onków ZMP w ˝yciu religijnym

Powodem troski w∏adz ZMP by∏ udzia∏ jego cz∏onków w ˝yciu religijnym.
Z protoko∏ów posiedzeƒ ZW ZMP w Lublinie wynika, ˝e nie by∏y to przypadki

46 AP Lublin, ZW ZMP, 954, Stopieƒ zorganizowania m∏odzie˝y w województwie lubelskim,

1952 r., k. 24. By∏ to spadek w porównaniu z 1950 r., kiedy do Zwiàzku nale˝a∏o 23 proc. m∏o-

dych mieszkaƒców województwa lubelskiego.
47 Ibidem, 19, Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji uÊwiadamiajàcej w czasie wypadków lubel-

skich oraz obecna sytuacja polityczna na odcinku m∏odzie˝owym, 1949 r., k. 63–67; ibidem, Pro-

tokó∏ odprawy przewodniczàcych zarzàdów powiatowych ZMP, 17 IX 1949 r., k. 74.
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odosobnione. Zagadnienie to PZPR i Zwiàzek traktowa∏y niezwykle presti˝owo,
by∏ to przecie˝ wymierny wynik prowadzonej przez nie akcji zwalczania wp∏y-
wów KoÊcio∏a. Na samym poczàtku nale˝y zastrzec, ˝e cz´Êç informacji b´dzie
odnosi∏a si´ do zachowaƒ zarówno m∏odzie˝y zrzeszonej, jak i pozostajàcej poza
strukturami oficjalnej organizacji. W 1949 r. dzia∏aczy Zarzàdu Wojewódzkiego
niepokoi∏o zorganizowanie przez lubelskich ksi´˝y uroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a,
a zw∏aszcza uczestnictwo w nich znacznej liczby uczniów szkó∏ Êrednich i wy˝-
szych (oko∏o 1500) – w tym zetempowców i junaków z Powszechnej Organiza-
cji „S∏u˝ba Polsce”48. Cz∏onkowie ZMP – prawdopodobnie w strojach organiza-
cyjnych – brali udzia∏ w banderiach rowerowych przygotowanych na powitanie
biskupów w czasie ich wizyt. PUBP w Pu∏awach poda∏ przyk∏ad z Kraczewic,
gdzie cz∏onkowie Zarzàdu Gminnego ZMP zorganizowali banderi´ rowerowà49.
W podobnych uroczystoÊciach w Markuszowie (powiat pu∏awski) bra∏o udzia∏
trzydziestu zetempowców ubranych w stroje ludowe50. W 1956 r. przewodniczà-
cy ko∏a ZMP w Borowie (powiat kraÊnicki) przemawia∏ na powitanie biskupa51.
Wielu zetempowców trzyma∏o stra˝ przy wielkanocnym Grobie Chrystusa52. Lu-
belskie Gimnazjum im. Stanis∏awa Staszica nie mia∏o najlepszej opinii i by∏o trak-
towane przez w∏adze jako miejsce, w którym „nastàpi∏o wyraêne zbratanie ZMP-
-owców z wyraênymi kleryka∏ami”53. Ko∏o z gminy Serniki (powiat lubartowski)
przeznaczy∏o nadwy˝k´ pieni´dzy na zakup obrazu do kaplicy – zamiast sprz´tu
sportowego54. Lokalne ogniwo ZMP w Kurowie (powiat pu∏awski) wr´czy∏o
miejscowemu ksi´dzu 8 tys. z∏ na odbudow´ przydro˝nej figury55. W Hrubieszo-
wie niektórzy aktywiÊci pomagali w przygotowaniu uroczystoÊci zwiàzanych
z wyÊwi´ceniem nowego kleryka. Zarzàd Wojewódzki z oburzeniem odnotowa∏
zgod´ tamtejszego Zarzàdu Powiatowego ZMP na zorganizowanie z tej okazji za-
bawy56. Cz´sto w∏adze Zwiàzku ostro reagowa∏y na takie zachowania. Uczennica
Liceum ˚eƒskiego w ZamoÊciu Miros∏awa Wigusik zosta∏a usuni´ta z ZMP za to,
˝e „bra∏a czynny udzia∏ w obs∏ugiwaniu [!] do mszy w Kolegiacie Zamojskiej”57.

48 Ibidem, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 18 VIII 1949 r., k. 63. Przed
Êwi´tem komendanci „S∏u˝by Polsce” zorganizowali obowiàzkowe zbiórki za miastem, ale nie zapo-
bieg∏y one udzia∏owi junaków w uroczystoÊciach – jedna z grup po powrocie uda∏a si´ do katedry.
49 AIPN Lu, 041/37, Sprawozdanie z pracy referatu V PUBP w Pu∏awach za czerwiec 1950 r., Pu-
∏awy, 30 VI 1950 r., k. 47.
50 Ibidem, Sprawozdanie z pracy referatu V PUBP w Pu∏awach za wrzesieƒ 1950 r., Pu∏awy, 30 IX
1950 r., k. 58. Zgodnie z informacjà w∏adz bezpieczeƒstwa w uroczystoÊciach uczestniczy∏o wielu
uczniów miejscowej szko∏y, chocia˝ tego dnia odbywa∏y si´ normalne lekcje.
51 Ibidem, Informacja dotyczàca sytuacji w Êrodowisku m∏odzie˝owym w powiecie kraÊnickim, Kra-
Ênik, 11 X 1956 r., k. 170.
52 AP Lublin, ZW ZMP, 53, Pismo ZW ZMP w Lublinie do Zarzàdu G∏ównego ZMP w Warsza-
wie, 11 IX 1950 r., k. 63.
53 Ibidem, 20, Protokó∏ posiedzenia rozszerzonego Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 4 V 1950 r.,
k. 176.
54 Ibidem, KW PZPR, 51/VII11, t. 1, Narada aktywu partyjnego PZPR i ZMP, 26 VIII 1950 r., k. 7.
55 AIPN Lu, 059/11, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Lublinie kpt. Jana Lelucha
za czas od 1 II do 28 III 1949 r., k. 175.
56 AP Lublin, ZW ZMP, 748, Notatka informacyjna o rozbudowie organizacji ZMP w wojewódz-
twie lubelskim od 1 VII 1953 r. do 1 XI 1953 r., k. 32. 
57 AIPN Lu, 046/27, Sprawozdanie z pracy referatu V PUBP w ZamoÊciu po linii Sekcji IV za paê-
dziernik 1951 r., ZamoÊç, 29 X 1951 r., k. 148.
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Informacja ta pochodzi ze sprawozdania z pracy Referatu V PUBP w ZamoÊciu,
sporzàdzonego przez m∏odszego referenta Czes∏awa Gajka. Pracownikowi UB
chodzi∏o zapewne o Êpiewanie w chórze koÊcielnym, którego cz∏onkiem by∏a wy-
mieniona uczennica.

Zetempowcy gremialnie przyst´powali do spowiedzi oraz eucharystii. W Opo-
lu Lubelskim list´ uczniów chcàcych przystàpiç do spowiedzi przygotowa∏ cz∏o-
nek ZMP Tadeusz Wieczorek58. Pod koniec roku szkolnego by∏y organizowane
zbiórki na nabo˝eƒstwa za pomyÊlne zdanie egzaminów59. W zamojskim Liceum
Odzie˝owym o mszy Êwi´tej i spowiedzi dla maturzystów informowa∏a uczniów
przewodniczàca szkolnego ko∏a ZMP Stanis∏awa Adamczyk60. W tamtejszym
Gimnazjum Ogólnokszta∏càcym przewodniczàca ko∏a ZMP w XI klasie Leoka-
dia Wy∏upek stwierdzi∏a, ˝e w Dzieƒ Zaduszny, który jest Êwi´tem religijnym, nie
powinno si´ iÊç do szko∏y61. Uczniowie pos∏uchali jej i opuÊcili lekcje. W Samo-
kl´skach (powiat lubartowski) m∏odzie˝ posz∏a do koÊcio∏a w tym samym czasie,
kiedy mia∏o si´ odbyç zebranie ko∏a ZMP62. Podobnie by∏o w Zakrzówku (po-
wiat kraÊnicki), gdzie uczniowie gimnazjum zamiast na plenum ZMP poszli do
koÊcio∏a na nabo˝eƒstwo zorganizowane przez ks. Jana Drabika63. W zebraniu
bra∏a udzia∏ jedynie niewielka grupa. 

Uczestnicy letniego wypoczynku tak˝e nie zapominali o praktykach religij-
nych. M∏odzie˝ z obozu letniego ZMP w Wierzchowiskach (powiat kraÊnicki)
zbiorowo odmówi∏a wyjazdu na niedzielnà wycieczk´, a 70 proc. uczestników
– w tym cz´Êç cz∏onków Zwiàzku – posz∏o w tym czasie do koÊcio∏a64. Po zakoƒ-
czeniu zbiórek harcerskich dzieci odmawia∏y modlitw´, zdejmowa∏y harcerskie
znaczki i nosi∏y medaliki, jak w Tarnawatce (powiat tomaszowski)65.

W∏adze bezpieczeƒstwa uwa˝a∏y, ˝e katecheza, zw∏aszcza poza budynkiem
szkolnym, by∏a wykorzystywana przez ksi´˝y do „wychowania m∏odzie˝y w du-
chu wrogim dla Polski Ludowej” oraz zwalczania oficjalnej organizacji m∏odzie-
˝owej66. Jak wynika z danych ZW ZMP w Lublinie, uczestnictwo cz∏onków

58 AIPN Lu, 0271/5, Informacja w sprawie wrogiej dzia∏alnoÊci wÊród m∏odzie˝y, Lublin,
29 X 1953 r., teczka 59 (mikrofilm bez paginacji).
59 AP Lublin, ZW ZMP, 951, Referat na III konferencj´ sprawozdawczà w Lublinie, czerwiec
1953 r., k. 176.
60 AIPN Lu, 046/29, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w ZamoÊciu po linii Sekcji IV za luty
1952 r., ZamoÊç, 27 II 1952 r., k. 96.
61 AIPN, MBP, 333, Sprawozdanie miesi´czne szefa WUBP w Lublinie za listopad 1953 r., Lublin,
10 XII 1953 r., k. 214.
62 AP Lublin, ZW ZMP, 53, Informacja ZW ZMP w Lublinie, 19 IX 1950 r., k. 15.
63 AIPN Lu, 033/54, Sprawozdanie szefa PUBP w KraÊniku za luty 1951 r., KraÊnik, 2 III 1951 r., k. 8.
64 AP Lublin, ZW ZMP, 983, Sprawozdanie z wyjazdu s∏u˝bowego 15 VII 1953 r., Lublin, 16 VII
1953 r., k. 2. Pracownik ZW ZMP, który protest nazwa∏ „wybrykiem chuligaƒskim”, informowa∏,
˝e wÊród 84 obozowiczów by∏o 35 cz∏onków ZMP. Wyjazdu odmówi∏o oko∏o 59 osób, zosta∏o oko-
∏o 25. Nie wyjaÊni∏ jednak, czy pozostali sami cz∏onkowie ZMP.
65 Ibidem, 953, Sprawozdanie z pracy ZMP z dzieçmi w województwie lubelskim, 1952 r., k. 156–157.
66 W jednym ze sprawozdaƒ pracownicy Sekcji IV Wydzia∏u V WUBP w Lublinie odnotowali, ˝e
ks. Zdzis∏aw Ozi´b∏o zbiera∏ oÊmioosobowà grup´ uczniów Gimnazjum Ogólnokszta∏càcego we
W∏odawie na lekcje religii w zakrystii miejscowego koÊcio∏a. Zgodnie z opinià WUBP ksiàdz w trak-
cie katechezy „daje jej [m∏odzie˝y] nastawienia [!] i formy walki z organizacjà ZMP oraz wpaja nie-
nawiÊç do Polski Ludowej” (AIPN Lu, 080/1, Sprawozdanie miesi´czne z pracy Wydzia∏u V WUBP
w Lublinie za grudzieƒ 1951 r., Lublin, 11 I 1952 r., k. 126).
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Zwiàzku w lekcjach religii nie nale˝a∏o do odosobnionych przypadków. W 1950 r.
w jednej z lubelskich szkó∏ na 163 zetempowców tylko dwóch nie mia∏o stopnia
z tego przedmiotu na Êwiadectwie67. Trzy lata póêniej na katechez´ ucz´szcza∏o
ca∏e ko∏o ZMP ze szko∏y zawodowej w Krasnymstawie. Cz∏onkowie Zwiàzku
stawali równie˝ w obronie religii usuwanej ze szkó∏. W sprawozdaniu zajmujàcej
si´ m∏odzie˝à Sekcji IV Wydzia∏u V Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego w Lublinie zosta∏a opisana reakcja uczniów lubelskiego Liceum im.
Jana Zamoyskiego na przygotowanà przez niektórych aktywistów ZMP rezolu-
cj´ w sprawie usuni´cia ze szko∏y prefekta ks. Stanis∏awa Pilchera. Uczniowie za-
protestowali przeciw temu, a inicjatorami sprzeciwu by∏o trzech zetempowców,
w tym cz∏onek zarzàdu szkolnego Kowalczyk68. Z ich inicjatywy m∏odzie˝ przy-
gotowa∏a petycj´ do kuratorium i kurii biskupiej z proÊbà o przys∏anie nowego
katechety.

Zdarza∏o si´, ˝e niektórzy dzia∏acze umo˝liwiali nauczanie religii. Propagan-
dzist´ i nauczyciela ze Spó∏dzielni Produkcyjnej D´ba (powiat pu∏awski) Roma-
na Piskorskiego usuni´to za to z obu stanowisk69. Choç wyró˝nia∏ si´ on w pra-
cy politycznej, prowadzi∏ zebrania i wyg∏asza∏ referaty, to uznano, ˝e pope∏ni∏
powa˝ny b∏àd polityczny – sprowadzi∏ ksi´dza i nie organizowa∏ kursów dla
analfabetów. Niepokojàce dla w∏adz Zwiàzku by∏o równie˝ katechizowanie
przez ksi´˝y uczniów szkó∏ TPD, w których formalnie nauki religii nie by∏o. Za-
j´cia te najcz´Êciej odbywa∏y si´ po zakoƒczeniu lekcji. Brakuje danych dotyczà-
cych udzia∏u w nich zetempowców, lekcje te cieszy∏y si´ jednak du˝ym powodze-
niem. W∏adze Zwiàzku narzeka∏y, ˝e ucz´szcza na nie od 50 do 80 proc. uczniów
danej placówki, wÊród nich wielu zetempowców70. O liczbie cz∏onków ZMP
uczestniczàcych w katechezie zorganizowanej poza budynkiem szko∏y mo˝na
wnioskowaç na podstawie listy uczniów X klasy Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Wisznicach (wówczas powiat w∏odawski), którà w listopadzie 1954 r. dostar-
czy∏ pracownikowi Powiatowego Urz´du do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego
we W∏odawie Czes∏awowi Gajkowi informator o pseudonimie „Korczagin”
– uczeƒ wisznickiej szko∏y. W spisie wymieniono 23 uczniów, do ZMP nale˝a∏o
dwunastu z nich (oko∏o 52 proc.)71.

Kolejnà bolàczkà wojewódzkich w∏adz ZMP by∏ udzia∏ uczniów w rekolek-
cjach. Trudno stwierdziç, jakiego odsetka zetempowców to dotyczy∏o. Wiadomo

67 AP Lublin, ZW ZMP, 21, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 19 XII 1950 r.,
k. 231.
68 AIPN Lu, 059/11, Sprawozdanie Sekcji IV Wydzia∏u V WUBP w Lublinie dotyczàce obiektu
„Spójnia” (czyli szkó∏ Êrednich) – za okres sprawozdawczy 1 II – 1 III 1950 r., Lublin, 1 III 1950 r.,
k. 190; ibidem, 059/12, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Lublinie za luty 1950 r.,
k. 26. UB postanowi∏ „profilaktycznie usunàç” z ZMP autorów petycji, jednak zast´pca przewodni-
czàcego ZW ZMP usi∏owa∏ to zablokowaç, ust´pujàc „dopiero pod naciskiem”.
69 AP Lublin, ZW ZMP, 20, Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie,
23 I 1950 r., k. 25.
70 Ibidem, 748, Informacja obrazujàca sytuacj´ na odcinku m∏odzie˝owym w 1952–1953 r., Lublin
25 VIII 1953 r., k. 46–47; ibidem, 29, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 10 III
1954 r., k. 93.
71 AIPN Lu, 0024/13, t. 2, Teczka robocza tajnego wspó∏pracownika ps. „Korczagin”, Doniesienie,
25 XI 1954 r., k. 132.
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jedynie, ˝e w wielu szko∏ach frekwencja na lekcjach w okresie rekolekcji wielko-
postnych spada∏a nawet do 50 proc.72 Na prowadzone przez lubelskich ksi´˝y
popo∏udniowe nauki dla m∏odzie˝y ze szkó∏ TPD ucz´szcza∏o do 90 proc.
uczniów danej placówki73. WÊród nich by∏o prawdopodobnie wielu cz∏onków
ZMP, o czym Êwiadczy∏y przypadki odnotowane w aktach Zarzàdu Wojewódz-
kiego. W sprawozdaniu z 1952 r. informowano o udziale w rekolekcjach ca∏ego
zarzàdu szkolnego z Gimnazjum Ogólnokszta∏càcego w Terespolu. Dlatego trzy
lata póêniej dzia∏acze cieszyli si´ z powodu braku wzmianek o podobnych zacho-
waniach74.

Informacje o udziale zetempowców w ˝yciu religijnym odnosi∏y si´ nie tylko
do szeregowych cz∏onków, lecz równie˝ do przedstawicieli w∏adz Zwiàzku na
szczeblu lokalnym. Powodem troski ZW ZMP w Lublinie by∏o post´powanie
tych osób w ˝yciu codziennym. WczeÊniej zosta∏ podany przyk∏ad przewodniczà-
cych kó∏ z lubelskich fabryk, którzy pilnowali porzàdku w czasie „cudu lubelskie-
go”. W latach póêniejszych przedstawiciele w∏adz ró˝nego szczebla, od najni˝-
szego do wojewódzkiego, swoimi postawami konfesyjnymi sprawiali organizacji
wiele problemów. Marian Kijowski, przewodniczàcy jednego z zarzàdów gmin-
nych ZMP w powiecie bialskim, zdjà∏ ze Êciany w Liceum Handlowym w Bia∏ej
Podlaskiej portret Stalina i powiesi∏ w jego miejsce krzy˝75. Przewodniczàcy ko-
∏a szkolnego w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie Janusz Kwiatkow-
ski za∏o˝y∏ komitet organizacji obchodów Bo˝ego Cia∏a76. Podobnie by∏o w la-
tach póêniejszych. Przewodniczàcy Zarzàdu Gminnego ZMP w Rudnie (powiat
lubartowski) Targoƒski w 1953 r. mia∏ utrzymywaç dobre stosunki z miejscowym
proboszczem, prowadzi∏ go w czasie procesji77. Opiekun szkolnego ko∏a ZMP
w Borzechowie (powiat lubelski) Antoniowski Êwiadomie blokowa∏ prace orga-
nizacji, namawiajàc uczniów do chodzenia na msze78. Rok póêniej szef PUBP
w ¸ukowie kpt. Marian Mozgawa opisa∏ udzia∏ sekretarza Prezydium Gminnej
Rady Narodowej w Ulanie oraz cz∏onka ZMP Górskiego w procesji Bo˝ego
Cia∏a79. W 1955 r. w Liceum Ogólnokszta∏càcym w Kocku organizatorem mo-

72 AP Lublin, ZW ZMP, 971, Notatka o przebiegu rekolekcji w szko∏ach Êrednich i podstawowych
województwa lubelskiego, 1954 r., k. 92; ibidem, KW PZPR, 51/VI/609, Notatka o pracy szkó∏ i na-
uczycieli w okresie rekolekcji w województwie lubelskim, 1954–1955, k. 3.
73 Zob. ibidem, KW PZPR, 51/VI/616, Ocena przebiegu rekolekcji i Âwiàt Wielkanocnych
w 1956 r. na terenie Lublina, k. 17.
74 Ibidem, ZW ZMP, 747, Ocena wspó∏zawodnictwa pracy i socjalistycznego wychowania m∏odzie-
˝y w województwie lubelskim, 1952 r., k. 134; ibidem, 751, Notatka o przebiegu „akcji wiosennej”
w województwie lubelskim, 1955 r., k. 13.
75 Ibidem, 51, Ocena realizacji uchwa∏y Prezydium ZW ZMP w Lublinie z 15 VII 1950 r. o pracy
Zarzàdu Powiatowego ZMP w Bia∏ej Podlaskiej dokonana przez Prezydium ZW ZMP, 4 XII
1950 r., k. 86.
76 Ibidem, KW PZPR, 51/VII/11, t. 1, Narada aktywu partyjnego wojewódzkiego PZPR i ZMP,
26 VIII 1950 r., k. 12–13.
77 Ibidem, ZW ZMP, 27, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie o pracy polityczno-wychowawczej na
wsi po XII Plenum ZG ZMP, 1953 r., k. 168.
78 Ibidem, 748, „Informacja o dzia∏alnoÊci wroga na terenie powiatu Lublin”, 5 VI 1953 r., k. 41.
WczeÊniej opiekun ten by∏ klerykiem.
79 AIPN Lu, 031/24, Informacja o sytuacji politycznej w poszczególnych Êrodowiskach i obiektach,
¸uków, 9 VIII 1954 r., k. 112.
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dlitwy w czasie lekcji okaza∏ si´ przewodniczàcy zarzàdu szkolnego ZMP80. Cz´-
sto przedstawiciele w∏adz Zwiàzku zawierali Êluby koÊcielne81. 

Wydaje si´, ˝e dzia∏acze powiatowi tolerowali podobne przypadki. Mo˝e
o tym Êwiadczyç wypowiedê przewodniczàcego ZP ZMP w Lubartowie, który
indagowany w sprawie zachowania si´ Targoƒskiego opowiedzia∏ wr´cz: „co
chcecie od przewodniczàcego Zarzàdu Gminnego, na gminie wszyscy wierzà, na-
wet u nas jest cz∏onek prezydium kleryka∏”82.

„By nie by∏o u nas ludzi [...] nale˝àcych do organizacji 
klerykalnych”

Oprócz uczestnictwa w ˝yciu religijnym zdarza∏o si´ równie˝ ∏àczenie przez
niektórych zetempowców przynale˝noÊci do Zwiàzku z cz∏onkostwem w organi-
zacjach koÊcielnych83. Warto zaznaczyç, ˝e w∏adze ZMP, partii komunistycznej
i bezpieczeƒstwa za katolickie organizacje m∏odzie˝owe uwa˝a∏y równie˝ ko-
Êcielne chóry i kó∏ka ró˝aƒcowe. 

Po „zjednoczeniu” organizacji m∏odzie˝owych w sprawozdaniach WUBP w Lu-
blinie odnotowano pewne zjawisko. Cz´Êç cz∏onków lokalnych ogniw dawnego
Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej „Wici” odmawia∏a przejÊcia do ZMP, zak∏adajàc
kó∏ka Caritasu84. Dla czynników miarodajnych rozwój ZMP mia∏ byç jednym ze
sposobów odciàgania m∏odzie˝y od organizacji katolickich, rejestrowano ka˝dy
przypadek dzia∏ania podobnych struktur. We wniosku z obrad prezydium lubel-
skiego ZW ZMP z sierpnia 1949 r. znalaz∏o si´ jednoznaczne okreÊlenie celów
Zwiàzku: „by nie by∏o wÊród nas ludzi b´dàcych pod wp∏ywem cz´Êci reakcyjne-
go kleru i nale˝àcych do organizacji klerykalnych”85. W∏adze ZMP doliczy∏y si´
pi´ciu kó∏ek Caritasu w Che∏mie. Ostrzega∏y zw∏aszcza przed mo˝liwoÊcià zak∏a-
dania ich w fabrykach. Niepokoi∏a je równie˝ przynale˝noÊç cz∏onków ZMP do
innych organizacji katolickich – Milicji Niepokalanej, Krucjaty Jezusowej oraz

80 AP Lublin, Prezydium WRN w Lublinie, Wydzia∏ ds. Wyznaƒ, 94, „Ocena analityczna nauczania
religii w szko∏ach i atmosfera [wÊród] rodziców a dzia∏alnoÊç kleru w zwiàzku ze zmniejszeniem si´
liczby szkó∏ z nauczaniem religii”, Lublin, 6 XII 1955 r., k. 204.
81 Ibidem, ZW ZMP, 29, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 3 III 1954 r., k. 36.
Jednego z pracowników ZP ZMP w ZamoÊciu zwolniono z powodu podejrzenia, ˝e bra∏ Êlub w ko-
Êciele.
82 Ibidem, 749, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie o pracy polityczno-wychowawczej na wsi po
XII Plenum ZG ZMP, 1954 r., k. 119.
83 W∏adze uwa˝a∏y to za szkodliwe. WUBP w Lublinie informowa∏: „Wed∏ug danych agenturalnych
kler na terenie powiatu zamojskiego pod pretekstem organizowania wspólnego op∏atka przez Cari-
tas i zabaw dla m∏odzie˝y prowadzi oficjalnà walk´ o przyciàgni´cie m∏odzie˝y jak najwi´cej do or-
ganizacji Caritas i pod tà markà prowadzi walk´ przeciwko elementom demokratycznym” (AIPN
Lu, 059/10, Charakterystyka obiektu „Demon” (organizacji Caritas), 2 II 1949 r., k. 11).
84 Ibidem, 059/5, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Lublinie za wrzesieƒ 1948 r.,
k. 79; ibidem, 038/17, Raport miesi´czny szefa PUBP Lublin za listopad 1948 r. z pracy aparatu bez-
pieczeƒstwa na wsi, Lublin, 2 XIII 1948 r., k. 80 v. Do takich wypadków dosz∏o w powiecie lubel-
skim w Kr´˝nicy Okràg∏ej, gdzie ko∏u „Wici” przewodniczy∏ Stanis∏aw Koziƒski, oraz we wsi Podo-
le, gdzie lokalnemu ogniwu „Wici” przewodzi∏ Jan Rokicki.
85 AP Lublin, ZW ZMP, 19, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 18 VIII 1949 r.,
k. 56–57.
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Sodalicji Mariaƒskiej. Cz∏onkowie w∏adz wojewódzkich ubolewali nad sytuacjà
w powiatach krasnostawskim i kraÊnickim, gdzie oko∏o 50 proc. dziewczàt przy-
stàpi∏o do ró˝nych stowarzyszeƒ religijnych, a w Gimnazjum im. Jana Zamoy-
skiego w Lublinie wi´kszoÊç m∏odzie˝y nale˝a∏a do Sodalicji Mariaƒskiej i kó∏ek
ró˝aƒcowych86. 

Pod koniec lat czterdziestych, kiedy w∏adze paƒstwowe przystàpi∏y do zwalcza-
nia zwiàzków koÊcielnych, Episkopat postanowi∏ zawiesiç dzia∏alnoÊç organizacji
katolickich87. Po tej dacie ksi´˝a starali si´ zmobilizowaç m∏odzie˝ przez tworzenie
licznych kó∏ek ró˝aƒcowych i chórów parafialnych. Zabiegi te irytowa∏y w∏adze,
gdy˝ oznacza∏y organizowanie m∏odych Polaków poza oficjalnymi i kontrolowa-
nymi strukturami. Jeszcze w styczniu 1950 r. Zarzàd Powiatowy w Hrubieszowie
odnotowa∏: „w Do∏hobyczowie ko∏o ZMP nie pracuje, pracuje natomiast organi-
zacja klerykalna”88. Dwa lata póêniej dzia∏acze Zarzàdu Wojewódzkiego odnoto-
wali przyk∏ad ko∏a w gromadzie Klesztów (powiat che∏mski), które sk∏ada∏o si´
z czternastu osób. TrzynaÊcie wstàpi∏o do za∏o˝onego przez miejscowego ksi´dza
kó∏ka ró˝aƒcowego, wszystkie nie wype∏ni∏y ankiety cz∏onkowskiej i odmówi∏y
przyj´cia legitymacji ZMP, a jedna podar∏a ten dokument89. Podobnie w Sitnikach
(powiat bialski) – miejscowy ksiàdz za∏o˝y∏ kó∏ko ró˝aƒcowe z cz∏onków trzech
kó∏ ZMP90. WUBP w Lublinie odkry∏ natomiast, ˝e organizatorem kó∏ka ró˝aƒco-
wego w miejscowym Gimnazjum im. Stanis∏awa Staszica by∏ cz∏onek Zwiàzku Ste-
fan Krukowski, a nale˝a∏o do niego pi´tnastu zetempowców91. 

Przynale˝noÊç do organizacji katolickich nie przeszkadza∏a uczniom braç
udzia∏u w pracach ZMP. Tak by∏o np. w lubelskiej szkole Wac∏awy Arciszowej,
a uczennice – jak mówiono na plenum ZW ZMP – by∏y Êwiadome, ˝e „taki stan
jest z∏y, ˝e kler opanowuje je dla celów politycznych”92. W powiecie lubelskim
wspomniany ju˝ Antoniowski z Borzechowa by∏ nie tylko ministrantem, lecz
równie˝ namawia∏ swoich kolegów do wstàpienia do kó∏ka ministrantów93.
Z dokumentów w∏adz bezpieczeƒstwa wynika, ˝e liczba cz∏onków m∏odzie˝o-

86 Ibidem, 20, Protokó∏ posiedzenia ZW ZMP w Lublinie, 2 I 1950 r., k. 1–6; ibidem, Protokó∏ po-
szerzonego posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 2 II 1950 r., k. 41–43. Wed∏ug danych
ZW ZMP do organizacji katolickich w powiecie kraÊnickim nale˝a∏o 10 tys. osób.
87 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em katolickim 1944–1990.
W Êwietle dokumentów MSW, Warszawa 2000, s. 117. W likwidacji tych organizacji mia∏y pomóc
nowe zasady ich rejestracji. ˚àdano, by wniosek o rejestracj´ zawiera∏ dok∏adne dane cz∏onków, co
nara˝a∏o ich na inwigilacj´ ze strony UB. Szerzej na ten temat zob. T. Biedroƒ, Organizacje m∏odzie-
˝y katolickiej..., s. 187.
88 AP Lublin, ZW ZMP, 53, Sprawozdanie Zarzàdu Powiatowego ZMP w Hrubieszowie za styczeƒ
1950 r., k. 120.
89 Ibidem, 954, Notatka o wrogiej dzia∏alnoÊci wÊród m∏odzie˝y województwa lubelskiego, 1952 r.,
k. 7. 
90 Ibidem, 5, Notatka ZW ZMP w Lublinie o dzia∏alnoÊci wroga wÊród m∏odzie˝y, 30 IX 1952 r.,
k. 166.
91 AIPN Lu, 059/12, Raport okresowy naczelnika Wydzia∏u V WUBP w Lublinie por. Zdzis∏awa
B∏achnio za styczeƒ 1950 r., Lublin, 14 II 1950 r., k. 7.
92 AP Lublin, ZW ZMP, 20, Protokó∏ posiedzenia poszerzonego Prezydium ZW ZMP w Lublinie,
2 II 1950 r., k. 46.
93 Ibidem, 748, Ocena pracy instancji i organów ZMP w Êwietle wytycznych XII Plenum ZG,
1953 r., k. 204.
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wych organizacji katolickich by∏a niewiele mniejsza ni˝ osób nale˝àcych do ZMP.
W powiecie radzyƒskim wed∏ug danych szefa WUBP w Lublinie pp∏k. Miko∏aja
Krupskiego w 1952 r. organizacje religijne skupia∏y 2 tys. osób, a ZMP mia∏
2450 cz∏onków94. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e Krupski nie poda∏ ca∏kowitej licz-
by m∏odzie˝y ani nie okreÊli∏, jaki jej procent dzia∏a∏ jednoczeÊnie w obu Êrodo-
wiskach. Szef WUBP w Lublinie uzna∏ te dane za „niekorzystnà dysproporcj´”95.

Sytuacja nie zmieni∏a si´ w latach nast´pnych. W 1954 r. w∏adze ZMP wcià˝
odnotowywa∏y przypadki zak∏adania kó∏ek ró˝aƒcowych przez duchownych,
którzy wykorzystywali do tego celu zebrania z m∏odzie˝à. Liczba cz∏onków tych
stowarzyszeƒ pozostawa∏a wysoka. Wed∏ug danych Zarzàdu Wojewódzkiego
w Lublinie z 1954 r. w samym powiecie lubartowskim skupia∏y one oko∏o 3620
osób – prawdopodobnie w tej liczbie byli równie˝ zetempowcy96. W tym samym
roku szef PUBP w Bi∏goraju por. Konstanty Lewczuk odnotowa∏, ˝e w gromadzie
Dzwola po zorganizowanej przez miejscowego organist´ zabawie do kó∏ka ró-
˝aƒcowego mia∏o zapisaç si´ oÊmiu cz∏onków Zwiàzku97. W ostatnim roku ist-
nienia ZMP w∏adze bezpieczeƒstwa odnotowa∏y natomiast przypadki znacznego
wzrostu liczebnoÊci chórów koÊcielnych. Powiatowy Urzàd do spraw Bezpie-
czeƒstwa Publicznego w ZamoÊciu informowa∏, ˝e chór koÊcielny w parafii Mo-
krelipie (za∏o˝ony przez ks. Jana Maciàga) liczy∏ 45, a w Krasnobrodzie pi´çdzie-
si´ciu cz∏onków, wÊród których znalaz∏o si´ wielu zetempowców98. Z tego
powodu dosz∏o do za∏amania si´ pracy ko∏a ZMP w Mokremlipiu, a podj´te
przez zamojski Zarzàd Powiatowy starania o „odizolowanie m∏odzie˝y od wp∏y-
wów kleru” nie przynios∏y rezultatów. 

Istniejà „dwa oblicza m∏odzie˝y...”

Przynale˝noÊç zetempowców do katolickich organizacji Êwiadczy∏a o tym, ˝e
wielu m∏odych Polaków w swoich dzia∏aniach stara∏o si´ pogodziç dwie rzeczy-
wistoÊci99. Z jednej strony próbowali oni zachowaç dotychczasowe wartoÊci i styl
˝ycia, w którym znacznà rol´ odgrywa∏a religia. Z drugiej strony przyjmowali,
Êwiadomie lub nie, cz´Êç nowego sztafa˝u ideologicznego (mo˝na przypomnieç
cytowanà ju˝ wypowiedê uczennic szko∏y Wac∏awy Arciszowej). W aktach lubel-
skiego Zarzàdu Wojewódzkiego odnotowywano wiele przyk∏adów takich postaw.
Chór za∏o˝ony przy kole ZMP w Liceum Ogólnokszta∏càcym w Hrubieszowie na
akademii wyst´powa∏ z repertuarem „pieÊni m∏odzie˝owych i robotniczych”,

94 AIPN, MBP 332, Sprawozdanie miesi´czne szefa WUBP w Lublinie za kwiecieƒ 1952 r., Lublin,
24 V 1952 r., k. 56.
95 Ibidem.
96 Ibidem, 749, Sprawozdanie ZW ZMP w Lublinie o pracy polityczno-wychowawczej na wsi po
XII Plenum ZG ZMP, 1953 r., k. 116. Wed∏ug tych danych kó∏ka ró˝aƒcowe mia∏y 2200 cz∏onków,
Sodalicja Mariaƒska – 720, chóry koÊcielne – 250, Krucjata KoÊcielna – 370, ministrantów by∏o 70.
97 AIPN Lu, 047/46, Sprawozdanie z pracy PUBP w Bi∏goraju za styczeƒ 1954 r., Bi∏goraj, 3 II
1954 r., k. 21. 
98 Ibidem, 08/251, t. 1, Pismo zast´pcy kierownika Referatu V PUdsBP w ZamoÊciu por. Alfreda
Goncerza do naczelnika Wydzia∏u III WUdsBP w Lublinie mjr. Boles∏awa Dudka, ZamoÊç,
11 X 1956 r., k. 161.
99 Zob. K. Kersten, Mi´dzy wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–1956, Londyn 1993, s. 14.
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a póêniej Êpiewa∏ w koÊciele100. Cz∏onkowie ZW ZMP pisali m.in. o ∏àczeniu przez
studentów religijnoÊci z marksizmem, ale nie sprecyzowali dok∏adnie, na czym mia-
∏yby polegaç te dzia∏ania101. Prawdopodobnie chodzi∏o o zbiorowe uczestnictwo
w ˝yciu religijnym studentów, b´dàcych jednoczeÊnie cz∏onkami oficjalnej organi-
zacji m∏odzie˝owej. W czerwcu 1953 r. ZW ZMP w Lublinie informowa∏: „Stu-
denci paƒstwowych uczelni jak nigdy dotàd uczestniczà w nabo˝eƒstwach niedziel-
nych i majowych”102. Uzupe∏nia ten obraz notatka dotyczàca uczniów pu∏awskiej
szko∏y podstawowej, którà mo˝na odnieÊç tak˝e do zachowania zetempowców:
„Dzieci starajà si´ to pogodziç w ten sposób, ˝e raz zostajà na pracy poza lekcjami
w szkole, na drugi dzieƒ idà do domu harcerza, a na trzeci do ksi´dza”103. Podob-
ne zjawisko odnotowywa∏y w∏adze bezpieczeƒstwa w ca∏ym kraju. Autor jednego
z centralnych sprawozdaƒ dotyczàcych m∏odzie˝y zauwa˝y∏, ˝e wielu studentów
nale˝àcych do ZMP mieszka∏o w domach studenckich prowadzonych przez ksi´˝y
i zakonników, aktywnie uczestniczàc w ˝yciu religijnym104. Na Lubelszczyênie
cz∏onkowie wielu kó∏, zw∏aszcza wiejskich, przychodzili na zebrania dopiero po za-
koƒczeniu nabo˝eƒstw majowych. W jednej z lubelskich szkó∏ uczniowie na po-
czàtku lekcji Êpiewali hymn m∏odzie˝owy, a potem odmawiali modlitw´105. 

Czasem ta dwoistoÊç prowadzi∏a do doÊç dziwnych zachowaƒ, które Êwiad-
czy∏y albo o umiej´tnoÊci „palenia Êwieczki i ogarka”, albo o braku orientacji
m∏odzie˝y co do oczekiwaƒ w∏adz komunistycznych. Dzia∏acze ZMP z jednej
z gmin zamierzali np. w ramach czynu spo∏ecznego pomóc przy budowie koÊcio-
∏a106. Przyk∏adem ˝ycia w rozdwojonym Êwiecie by∏o równie˝ porzucenie cz∏on-
kostwa w ZMP przez jednego z „bojowych aktywistów” i wstàpienie do semina-
rium duchownego107. Opisujàc takie zachowania, jeden z dzia∏aczy stwierdzi∏
nawet, ˝e istniejà „dwa oblicza m∏odzie˝y – jedno dla organizacji ZMP-owskiej,
dla dyrekcji i dla wychowawców – drugie natomiast dla u˝ytku wewn´trznego
– dla rodziców i dla [...] najbli˝szych”108.

M∏odzi ludzie nale˝àcy do Zwiàzku stawali na granicy dwóch Êwiatów. Chcie-
li zachowaç cz´Êç dotychczasowych wartoÊci, wyniesionych z rodzinnego domu
i Êrodowiska. Przywiàzanie do wiary i KoÊcio∏a katolickiego dla cz´Êci m∏odzie˝y

100 AIPN Lu, 953, Sprawozdanie opisowe Zarzàdu Powiatowego ZMP w Hrubieszowie za paêdzier-
nik 1949 r., k. 214.
101 Ibidem, 58, Sprawozdanie z pracy polityczno-wychowawczej na wy˝szych uczelniach, 10 VI
1952 r., k. 9; ibidem, 30, Protokó∏ posiedzenia Prezydium Zarzàdu Powiatowego ZMP w Lublinie,
10 XI 1954 r., k. 173.
102 Ibidem, 968, Pismo ZW ZMP w Lublinie do Wydzia∏u M∏odzie˝y Studenckiej ZG ZMP w War-
szawie, Lublin, 2 VI 1953 r., k. 73.
103 Ibidem, 914, Sprawozdanie z pobytu w województwie lubelskim od 27 I do 2 II 1953 r., k. 7.
104 AIPN, MBP, 843, Wroga dzia∏alnoÊç wÊród m∏odzie˝y, Warszawa, 4 XI 1954 r., k. 11.
105 AP Lublin, ZW ZMP, 954, Telefonogram ZW ZMP w Lublinie do ZG w Warszawie, 20 V
1950 r., k. 75.
106 Ibidem, 20, Protokó∏ posiedzenia rozszerzonego Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 4 V 1950 r.,
k. 182.
107 Ibidem, 14, Protokó∏ plenum ZW ZMP w Lublinie, 11 V 1955 r., k. 56.
108 Ibidem, 27, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 2 IX 1953 r., k. 93. Inny „ak-
tywista” stwierdzi∏: „wÊród m∏odzie˝y szkolnej jest wiele dwulicowoÊci, m∏odzie˝ w szkole umie byç
ZMP-owcem i podszywaç si´ pod ZMP-owca” (ibidem, 14, Protokó∏ plenum ZW ZMP w Lublinie,
11 V 1955 r., k. 56).
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by∏o elementem uwarunkowanego aksjologicznie odrzucenia istniejàcego systemu
politycznego. Przynale˝noÊç tej samej grupy do ZMP le˝a∏a ju˝ w sferze konkret-
nych dzia∏aƒ, by∏a próbà przystosowania si´ do rzeczywistoÊci. Opisane zjawisko
nie oznacza∏o w wi´kszoÊci przypadków akceptacji istniejàcego systemu politycz-
nego, w którym przysz∏o ˝yç m∏odym Polakom. M∏odzie˝ szuka∏a bowiem sposo-
bu, jak umiej´tnie znaleêç si´ w Êwiecie oficjalnym, ukoƒczyç szko∏´ czy pójÊç na
studia, a jednoczeÊnie zachowaç cz´Êç swojej dotychczasowej to˝samoÊci.

Zmiany w mentalnoÊci

Proces przystosowywania si´ do ówczesnej rzeczywistoÊci przynosi∏, jak wy-
nika z dokumentów ZW ZMP w Lublinie, równie˝ pewne oczekiwane przez
w∏adze rezultaty. Przedstawienie zatem tylko tych zachowaƒ cz∏onków ZMP, któ-
re pokazujà ich pozytywny stosunek do KoÊcio∏a katolickiego, nie daje pe∏nego
obrazu sytuacji. W swoich sprawozdaniach wojewódzkie w∏adze Zwiàzku odno-
towywa∏y bowiem, ˝e cz´Êç zetempowców w∏àczy∏a si´ w deklarowane przemia-
ny i podj´∏a dzia∏ania zmierzajàce do laicyzacji ˝ycia codziennego. Trudno si´
jednak zgodziç z opinià cz∏onków Zarzàdu Wojewódzkiego w Lublinie, ˝e Êwia-
dectwem „wzrostu ideologicznego jest wzrost cz∏onków [organizacji]”109. Wyda-
je si´, ˝e m∏odzie˝, wst´pujàc do ZMP, w wi´kszoÊci przypadków kierowa∏a si´
bardzo pragmatycznymi celami, a nie ideologià.

W tej sytuacji wa˝nym Êwiadectwem „nowego myÊlenia” by∏y zdarzenia
utrwalone w sprawozdaniach w∏adz wojewódzkich, które wskazujà na zmiany
mentalnoÊci osób nale˝àcych do ZMP. W∏adze Zwiàzku cieszy∏ choçby fakt zdej-
mowania krzy˝y w szko∏ach i internatach, co uzna∏y za przejaw podniesienia si´
poziomu intelektualnego uczniów. Jedna z piel´gniarek, cz∏onkini ZMP, usun´∏a
krzy˝e ze szpitala miejskiego w Pu∏awach110. Zetempowcy z niektórych kó∏ lo-
kalnych po przeprowadzonych szkoleniach nie chodzili na nabo˝eƒstwa majowe
lub organizowali zabawy w poÊcie. Inni natomiast „uczyli si´ nowego spojrzenia
na kler”. Cz∏onkowie kó∏ w Kodniu i Opolu (powiat w∏odawski) „zdemaskowa-
li” w karykaturze miejscowych ksi´˝y, którzy odmówili podpisu pod apelem
sztokholmskim, „jako pacho∏ków amerykaƒskich imperialistów bioràcych dola-
ry do worka za to, ˝eby wraz z nimi dà˝yç do nowej rzezi”111.

W aktach Zwiàzku odnotowywano jednak przede wszystkim przemiany
w mentalnoÊci jego pojedynczych cz∏onków. Na przyk∏ad kierownik szkolenia
w Liceum Pedagogicznym w Lublinie udaremni∏ swoim kole˝ankom z ZMP
– dzi´ki donosowi innych cz∏onków – zorganizowanie Wigilii i Êpiewanie ko-
l´d112. W Jastkowie (powiat lubelski) miejscowy ksiàdz stara∏ si´ przekonaç
osob´ prowadzàcà szkolenia ideologiczne do omawiania na nich problematyki
zaczerpni´tej z wydawnictw religijnych, jednak jego propozycja spotka∏a si´ ze

109 Ibidem, 952, Protokó∏ plenarnego posiedzenia ZW ZMP w Lublinie, 6 II 1954 r., k. 112.
110 Ibidem, 53, Informacja ZW ZMP w Lublinie, 13 X 1950 r., k. 71.
111 Ibidem, 745, Ocena udzia∏u ZMP w akcji zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim,
1950 r., k. 75.
112 Ibidem, 971, Ocena sytuacji politycznej na odcinku szkolnym z województwa lubelskiego,
1949 r., k. 252.

Cz∏onkowie Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej w województwie lubelskim

89



„zdecydowanà odprawà propagandzisty”113. W kraÊnickim Liceum Ogólno-
kszta∏càcym zetempowcy usun´li powieszony przez uczniów obraz Matki Boskiej
i przygotowali na koniec roku dekoracj´ „takà, jaka powinna byç”114.

W sprawozdaniach ZMP pojawi∏y si´ równie˝ dwie wzmianki o przygotowa-
niu przez cz∏onków Zwiàzku rezolucji w sprawie usuni´cia lekcji religii ze szkó∏,
pochodzàce z poczàtku lat pi´çdziesiàtych. Decyzj´ takà mieli podjàç uczniowie
z Liceum Mechaniki Rolnej w Janowicach (powiat pu∏awski) i Liceum Ogólno-
kszta∏càcego w Che∏mie, gdy˝ – jak informowano w sprawozdaniu – „pragnà, by
ich szko∏a by∏a bezwyznaniowa – Êwiecka”115. W latach póêniejszych cz∏onkowie
ZMP wielokrotnie próbowali doprowadziç w poszczególnych szko∏ach do g∏o-
sowania nad usuni´ciem lekcji religii. Warto jednak zaznaczyç, ˝e podobne za-
chowanie niektórych uczniów prowadzi∏o do wyraênych podzia∏ów wÊród m∏o-
dzie˝y, równie˝ w ∏onie samego Zwiàzku, na wierzàcych i niewierzàcych116.

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e dzia∏ania te by∏y inspirowane z góry. W cytowanym
sprawozdaniu WUBP pracownicy aparatu bezpieczeƒstwa odradzali sk∏adanie
zbiorowych deklaracji, proponujàc przedk∏adanie indywidualnych oÊwiadczeƒ
uczniów w tej kwestii. W przypadku ks. Stanis∏awa Pilchera z Liceum im. Jana
Zamoyskiego w Lublinie wiadomo, ˝e ju˝ w 1949 r. miejscowy WUBP planowa∏
wystàpienie z wnioskiem o usuni´cie go ze stanowiska prefekta i zastàpienie in-
nym duchownym, „który, jak wynika z zebranych danych, jest przychylnie usto-
sunkowany do Polski Ludowej”117. W aktach lubelskiego WUBP z marca 1954 r.
znajdujemy wzmiank´ o protestach cz∏onków ZMP z Liceum Ogólnokszta∏càce-
go w Wisznicach (powiat w∏odawski) przeciw wpisaniu ich na list´ uczestników
katechezy118. Pod koniec istnienia oficjalnej organizacji m∏odzie˝owej uda∏o si´
jej w∏adzom osiàgnàç ju˝ pewnà dyscyplin´ we w∏asnych szeregach. W 1955 r.
cz∏onkowie ZW ZMP w Lublinie z zadowoleniem odnotowali, ˝e zarzàdy szkol-
ne nie organizujà ju˝ zbiorowych wyjÊç na nauki rekolekcyjne119.

Na marginesie opisanych zachowaƒ m∏odzie˝y zetempowskiej warto równie˝
wspomnieç o wykorzystaniu „aktywu” do kontrolowania dzia∏aƒ ksi´˝y kateche-

113 Ibidem, 954, Ocena ZW ZMP w Lublinie o realizacji uchwa∏y ZG ZMP z 1952 r. w sprawie ma-
sowego szkolenia organizacyjnego, b.d., k. 261.
114 Ibidem, 954, Telefonogram Referatu Informacji ZW ZMP w Lublinie do ZG ZMP, Lublin, 25 VI
1950 r., k. 224.
115 Ibidem, 53, Informacja ZW ZMP w Lublinie, 21 XII 1950 r., k. 4. W Janowicach list podpisa∏o
77 osób (brakuje jednak ogólnej liczby uczniów), w Che∏mie uczyni∏o to osiem osób, w tym szeÊciu
zetempowców. Warto równie˝ przytoczyç poczàtek deklaracji uczniów che∏mskiego liceum: „S∏u-
chajàc wyk∏adów religii, spotykamy si´ niejednokrotnie z fa∏szywymi twierdzeniami, które mogà
nas wprowadziç na b∏´dnà drog´ idealistycznà, a˝eby uniknàç wrogiej dzia∏alnoÊci ksi´dza” (ibidem,
Informacja ZW ZMP w Lublinie, 1 XI 1950 r., k. 103).
116 AIPN Lu, 080/1, Sprawozdanie z pracy Wydzia∏u V WUBP w Lublinie za luty 1951 r., k. 18–19.
Podzia∏ na uczniów wierzàcych i niewierzàcych przebiega∏ w wielu szko∏ach Lubelszczyzny i rodzi∏
konflikty.
117 Ibidem, 059/9, Sprawozdanie Sekcji VI Wydzia∏u V WUBP w Lublinie z pracy po linii kateche-
tów od 12 VIII do 1 IX 1949 r., k. 157. Dodatkowym argumentem przemawiajàcym na korzyÊç
drugiego ksi´dza by∏y jego zatargi z lubelskà kurià biskupià.
118 Ibidem, 015/212, Doniesienie informatora „Korczagin”, 26 III 1954 r., k. 73.
119 AP Lublin, ZW ZMP, 751, Notatka o przebiegu akcji wiosennej w województwie lubelskim,
1955 r., k. 13.
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tów. Pomys∏ ten pojawi∏ si´ w sprawozdaniu Sekcji VI Wydzia∏u V WUBP w Lu-
blinie w 1949 r., a kilka miesi´cy póêniej znajdujemy potwierdzenie funkcjono-
wania tego systemu zdobywania informacji120. Powsta∏a wówczas „siatka kadro-
wa”, na którà sk∏ada∏ si´ „najbardziej wyrobiony i politycznie pewny aktyw ZMP
(wi´kszoÊç cz∏onków partii)”121. Pracowa∏a ona w ramach Referatu Kadr Zarzà-
du Miejskiego ZMP w Lublinie, którego kierownikiem zosta∏ oddelegowany
funkcjonariusz organów bezpieczeƒstwa, wczeÊniej pracownik prezydium tego
zarzàdu, Stanis∏aw Rutkowski. Na szczeblu poszczególnych szkó∏ do pracy zosta-
li wytypowani, w porozumieniu z w∏adzami partyjnymi, cz∏onkowie zarzàdów
szkolnych do spraw kadrowych. Osoby te zbiera∏y informacje oraz mia∏y obo-
wiàzek sk∏adaç do Referatu Kadr comiesi´czne sprawozdania na temat dzia∏aƒ
ksi´˝y, nauczania religii oraz ogólnej sytuacji w poszczególnych placówkach
oÊwiatowych. Prawdopodobnie by∏ to samodzielny pomys∏ pracowników WUBP
w Lublinie, którzy wyra˝ali nadziej´: „b´dziemy mogli przy umiej´tnym kiero-
waniu tà akcjà wykonaç jak najlepiej polecenie MBP w sprawie kontroli lekcji re-
ligii, jak i te˝ lekcji klerykalnych profesorów”122.

„Lewackie wypaczenia”

W∏adze Zwiàzku zamierza∏y doprowadziç do stopniowej oraz dobrowolnej
zmiany mentalnoÊci jego cz∏onków. Nie chcia∏y jednak dawaç powodów do sze-
rzenia si´ pog∏osek, ˝e paƒstwo walczy z KoÊcio∏em. Cz∏onek Biura Politycznego
i jeden z sekretarzy Komitetu Centralnego PZPR Roman Zambrowski zastrzega∏,
˝e w ramach ZMP „ostrze walki nale˝y kierowaç przeciwko tym, którzy nadu˝y-
wajà wiary dla celów politycznych”123. W∏adze zwiàzkowe niech´tnie widzia∏y
zatem zbyt radykalne zachowania, które mog∏y zaszkodziç wizerunkowi organi-
zacji. Dlatego w ich oczach nie znalaz∏o aprobaty publiczne oÊwiadczenie „akty-
wisty” z powiatu radzyƒskiego, ˝e do ZMP mogà nale˝eç tylko niewierzàcy124.
Za naganne uznano równie˝ zmuszenie przez zast´pc´ przewodniczàcego ZP ZMP
w Hrubieszowie Baranowskiego dwóch urz´dniczek Komendy Powiatowej „S∏u˝-
by Polsce” do rezygnacji z pracy z powodu uczestnictwa w ˝yciu religijnym125.
Obie kobiety broni∏y si´, odwo∏ujàc si´ do konstytucji. W odpowiedzi us∏ysza∏y, ˝e

120 AIPN Lu, 059/9, Sprawozdanie Sekcji VI Wydzia∏u V WUBP w Lublinie z pracy po linii kateche-
tów od 12 VIII do 1 IX 1949 r., k. 157; ibidem, 059/13, Sprawozdanie Sekcji VI Wydzia∏u V po
linii katechetów za okres sprawozdawczy za styczeƒ 1950 r., k. 339. Jak napisano w tym dokumen-
cie, Zarzàd Miejski ZMP w Lublinie by∏ obsadzony „przez ludzi ideowo pewnych (przewodniczà-
cym jest by∏y pracownik K[omitetu] M[iejskiego] PZPR specjalnie oddelegowany do pracy z m∏o-
dzie˝à)”.
121 Ibidem, 059/9, Sprawozdanie Sekcji VI Wydzia∏u V WUBP w Lublinie z pracy po linii kateche-
tów od 12 VIII do 1 IX 1949 r., k. 157.
122 Ibidem. 
123 Roman Zambrowski przestrzega∏, ˝e „zamiast stawiania przed m∏odzie˝à sprawy koniecznoÊci
przeciwstawiania si´ reakcyjnej dzia∏alnoÊci rozpolitykowanego kleru na terenie szkó∏, dopuszczo-
no do przesuni´cia dyskusji wÊród m∏odzie˝y na p∏aszczyzn´ sporów na temat wiary” (idem, O pra-
cy Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej, „Nowe Drogi” 1949, R. III, nr 1, s. 57).
124 AP Lublin, ZW ZMP, 20, Protokó∏ obrad Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 26 IV 1950 r., k. 116.
125 Ibidem, 914, Notatka z pobytu w powiecie hrubieszowskim, województwo lubelskie, w dniach
30 X – 1 XI 1952 r., k. 17–18. Zast´pca przewodniczàcego „bluêni∏ i obra˝a∏ uczucia religijne”.
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„w aparacie ZMP konstytucja nie obowiàzuje, bo jest to instytucja polityczna”.
Sprawa zakoƒczy∏a si´ usuni´ciem Baranowskiego z zajmowanej funkcji.

W∏adze zareagowa∏y równie˝ na skarg´ m∏odzie˝y z powiatu kraÊnickiego.
Przewodniczàcy ZP ZMP w KraÊniku Gorgol w celu udaremnienia cz∏onkom
Zwiàzku uczestnictwa w procesji Bo˝ego Cia∏a zorganizowa∏ w tym dniu wy-
cieczk´ do spó∏dzielni produkcyjnej. Z akt WUBP w Lublinie wynika, ˝e przed-
stawiciel Zarzàdu G∏ównego ZMP Marzec za∏atwi∏ t´ spraw´ po myÊli skar˝à-
cych i napi´tnowa∏ zachowanie przewodniczàcego, wnioskujàc o jego
zwolnienie126. W 1954 r. w Lublinie „dopuszczono si´ natomiast przegi´ç”, jak
Zarzàd Wojewódzki oceni∏ decyzj´ tamtejszego Zarzàdu Miejskiego ZMP – do
koÊcio∏ów zostali wys∏ani „aktywiÊci” w celu „Êledzenia uczestników rekolek-
cji”127. W tym samym roku cz∏onkowie w∏adz wojewódzkich mówili tak˝e o „le-
wackich wypaczeniach” na obozie w Klementowicach, gdzie jeden z kierowni-
ków zwróci∏ si´ do ch∏opca noszàcego krzy˝yk: „chodzisz jak na ∏aƒcuchu”128.
Inny przyk∏ad, Êwiadczàcy o specyficznym podejÊciu cz∏onków Zwiàzku do ha-
se∏ antyreligijnych, mo˝na znaleêç w sprawozdaniu Zarzàdu Wojewódzkiego
w Lublinie z 1949 r. Opisano w nim przypadek trzech zetempowców wys∏anych
na kurs do Dar∏owa, którzy zniszczyli znajdujàce si´ w kaplicy ewangelickiej fi-
gury oraz zabrali szaty i naczynia liturgiczne. Po powrocie do obozu parodiowa-
li nabo˝eƒstwo, a póêniej wywieêli ze sobà do Lublina skradzione sprz´ty129. Za
ten czyn Prezydium Zarzàdu Miejskiego ZMP w Lublinie postanowi∏o zawiesiç
ich w prawach cz∏onkowskich. Dwa lata póêniej starszy referent Referatu
V PUBP w Radzyniu Podlaskim Marian Janiczek przedstawi∏ kolejny przyk∏ad
podobnego zachowania. W Gimnazjum Ogólnokszta∏càcym w Mi´dzyrzecu
Podlaskim jeden z uczniów wyrzuci∏ przez okno szkolne krzy˝e, pracownicy
PUBP stan´li jednak po jego stronie, usprawiedliwiajàc jego dzia∏anie tym, „˝e
jest niewierzàcym, pochodzi z rodziny bliskiej nam klasowo i jest aktywnym
ZMP-owcem”130. Pob∏a˝liwoÊç wynika∏a nie tylko z przes∏anek ideowych i kla-
sowych, lecz równie˝ z tego, ˝e opisana sprawa nie sta∏a si´ szerzej znana miej-
scowej spo∏ecznoÊci.

Przedstawione przyk∏ady Êwiadczy∏y o swoistym rozumieniu metod walki
z KoÊcio∏em przez cz´Êç aktywu i cz∏onków ZMP. By∏y one równie˝ Êwiadec-
twem poziomu umys∏owego i ideologicznego przedstawionych osób, które dzia-
∏ania te pojmowa∏y w sposób jednoznaczny i otwarcie walczy∏y per fas et nefas.
Nie mo˝na równie˝ wykluczyç innego powodu oburzenia wojewódzkich w∏adz

126 AIPN Lu, 080/2, Sprawozdanie Sekcji IV Wydzia∏u V WUBP w Lublinie za czerwiec 1951 r., Lu-
blin, 11 VII 1951 r., k. 140. Sposób rozstrzygni´cia tej sprawy wywo∏a∏ zdziwienie pracowników
UB.
127 AP Lublin, ZW ZMP, 971, Notatka ZW ZMP w Lublinie o przebiegu rekolekcji w szko∏ach Êred-
nich i podstawowych województwa lubelskiego, 1954 r., k. 94.
128 Ibidem, 749, Ocena obozów wypoczynkowo-szkoleniowych dla aktywu ZMP województwa lu-
belskiego organizowanych w ramach akcji letniej w lipcu 1954 r., b.d., k. 134.
129 Ibidem, 950, Uchwa∏a prezydium ZW ZMP w Lublinie z 5 IX 1949 r. w sprawie miejskiej orga-
nizacji ZMP w Lublinie, k. 245; AIPN Lu, 059/9, Charakterystyka obiektu ZMP, 5 XI 1949 r.,
k. 306.
130 AIPN Lu, 036/31, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w Radzyniu Podlaskim po linii Sek-
cji IV za maj 1951 r., Radzyƒ Podlaski, 29 V 1951 r., k. 297.
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ZMP – naruszenie uczuç religijnych by∏o dla nich kwestià drugorz´dnà i pretek-
stem do pozbycia si´ kogoÊ, kto sta∏ si´ niewygodny z ca∏kiem innych przyczyn.

* * *

Powsta∏y w lipcu 1948 r. ZMP powinien – zgodnie z za∏o˝eniami jego twór-
ców – zjednoczyç m∏odzie˝ i przygotowaç jà do ˝ycia w nowym ustroju. Cz´Êç
cz∏onków organizacji mia∏a zasiliç szeregi PZPR. Dlatego jednym z wa˝niejszych
elementów dzia∏alnoÊci Zwiàzku by∏y prace prowadzàce do przemiany Êwiado-
moÊci jego cz∏onków – m.in. wyrzeczenia si´ przez nich katolicyzmu. By∏o to jed-
nak zadanie niezwykle trudne ze wzgl´du na znaczenie religii w ˝yciu ówcze-
snych Polaków. Dokonanie si´ jakichkolwiek przemian by∏o procesem
d∏ugotrwa∏ym i wymagajàcym mobilizacji ogromnych si∏ i Êrodków. W aktach
w∏adz wojewódzkich ZMP, PZPR oraz organów bezpieczeƒstwa w Lublinie od-
notowano pewne sukcesy tych dzia∏aƒ. Cz´Êç cz∏onków ZMP na Lubelszczyênie
zachowywa∏a si´ zgodnie z ˝yczeniem w∏adz zwiàzkowych i partyjnych. W swo-
ich wypowiedziach krytykowa∏a ksi´˝y, domaga∏a si´ usuni´cia symboli religij-
nych oraz katechezy ze szkó∏. Trudno jednak oceniç, czy zachowania te rzeczy-
wiÊcie by∏y spontaniczne, oznacza∏y zmiany w mentalnoÊci, czy raczej by∏y
re˝yserowane odgórnie. Pewne jednostki mog∏y bowiem przyjàç, ˝e nowa sytua-
cja pozwoli im na awans spo∏eczny i materialny. Dlatego, zajàwszy tzw. pozycj´
predestynujàcà, uzna∏y walk´ z KoÊcio∏em za odpowiedni sposób przypodobania
si´ w∏adzom131. Mo˝na zaryzykowaç twierdzenie, ˝e zakres tych zmian nie by∏
zbyt szeroki. Dokonywa∏y si´ one raczej w mentalnoÊci indywidualnej oraz
– prawdopodobnie – jedynie w ma∏ym stopniu wp∏ywa∏y na ewentualnà trans-
formacj´ zbiorowej mentalnoÊci m∏odzie˝y zorganizowanej. 

Nawet przypadek domagania si´ przez szkolne ko∏o ZMP usuni´cia symboli
religijnych nie oznacza∏ ewolucji poglàdów ca∏ej spo∏ecznoÊci uczniowskiej. By∏o
to raczej „masowe dzia∏anie indywidualne” pewnej grupy, gdy˝ inni cz∏onkowie
ZMP potrafili wyraziç swój sprzeciw. Pozostali zetempowcy byli raczej figuran-
tami, a ich udzia∏ wynika∏ jedynie ze swoistej gry pozorów – „dla Êwi´tego spo-
koju”. Zachowywali swojà dotychczasowà to˝samoÊç i sympati´ dla KoÊcio∏a ka-
tolickiego, a do Zwiàzku wst´powali z powodów koniunkturalnych. Niewielu
m∏odych ludzi mia∏o odwag´ powiedzieç tak jak Lech Olender lub Stefan Ko∏o-
dziej, uczeƒ Liceum Chmielarskiego w Krasnymstawie, który usprawiedliwia∏
cz´stà nieobecnoÊç na zebraniach s∏owami, „˝e w szkole jest zb´dna praca ideo-
logiczna”, a „organizacja go nie obchodzi, gdy˝ przyszed∏ do szko∏y tylko uczyç
si´ i nic poza tym jemu nie jest potrzebne”132. Dlatego wielu cz∏onków ZMP ˝y-
∏o w rozdwojonym Êwiecie, próbujàc pogodziç ideologi´ partyjno-zetempowskà
z systemem wartoÊci przyj´tym we w∏asnym Êrodowisku. By∏a to próba wyrobie-
nia w sobie umiej´tnoÊci ∏àczenia aksjologicznego sprzeciwu z pragmatycznym
przystosowaniem si´ do nowej rzeczywistoÊci. W tym przypadku mo˝na mówiç

131 P. Sztompka, Socjologia: analiza spo∏eczeƒstwa, Kraków 2002, s. 133. Zgodnie z definicjà „po-
zycja predestynujàca” obejmowa∏a zachowania majàce umo˝liwiç osiàgni´cie awansu.
132 AIPN Lu, 042/42, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w Krasnymstawie za paêdziernik
1951 r., Krasnystaw, 27 X 1951 r., k. 89. Wypowiedê Ko∏odzieja przekaza∏ PUBP cz∏onek szkolnych
w∏adz ZMP.
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ju˝ o rozwini´tym zjawisku konformizmu zewn´trznego. Uczeƒ X klasy gimna-
zjum w Garwolinie Ryszard Butrymowicz w trakcie zebrania szkolnego ko∏a
ZMP tak scharakteryzowa∏ t´ postaw´: „ZMP-owiec, aczkolwiek mo˝e mieç
inne zapatrywania w g∏´bi duszy, myÊleç, co chce, tzn. duchowo mo˝e byç inny,
lecz powierzchownie powinien przedstawiaç wzorowego ZMP-owca”133.

Cz´Êç lokalnych dzia∏aczy pozostawa∏a – w ukryciu lub jawnie – praktykujà-
cymi katolikami, bra∏a Êluby koÊcielne i uczestniczy∏a w nabo˝eƒstwach. Powoli
dostosowywa∏a si´ do ówczesnej rzeczywistoÊci. Nie oznacza∏o to braku doÊç od-
wa˝nych wystàpieƒ zetempowców, umiejàcych wyraziç w w´˝szym lub szerszym
gronie swoje poglàdy, b´dàce reakcjà na wydarzenia lub komentarzem do stosun-
ków mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em. Jesienià 1949 r. w czasie zebrania ko∏a ZMP
w Szkole Zawodowej w Radzyniu uczeƒ Zygmunt Paszkiewicz tak skomentowa∏
ekskomunik´ Piusa XII na∏o˝onà na katolików b´dàcych cz∏onkami lub sympa-
tykami partii komunistycznych: „papie˝ nic nie jest winien, ˝e ba∏ si´ zabraniaç
Niemcom, a˝eby Niemcy nie mordowali Polaków, a obecnie on si´ nikogo nie
boi i dlatego rzuca na naród przekleƒstwa”134. Trzy lata póêniej zetempowiec ze
Êwidnickiej Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego przy okazji dyskusji nad za∏o˝e-
niami konstytucji stwierdzi∏ wprost, ˝e naruszajà one interesy KoÊcio∏a katolic-
kiego135. Nowak, cz∏onek ZMP z Zagród (powiat bi∏gorajski), powiedzia∏ wyraê-
nie, „˝e paƒstwo walczy z KoÊcio∏em, a Kaczmarek siedzi nie za wrogà robot´,
a za to, ˝e jest biskupem”136. 

W 1956 r., pod koniec istnienia ZMP, m∏odzi ludzie bardziej ju˝ otwarcie de-
monstrowali swojà niech´ç do organizacji: „m∏odzie˝ – czytamy w jednym ze
sprawozdaƒ – masowo chce sk∏adaç legitymacje oraz nie chce s∏yszeç w ogóle
o zwiàzku komunistycznym”137. W tym samym roku przy okazji komentarzy do
pewnego artyku∏u ze „Sztandaru M∏odych” na zebraniu w Milejowie (powiat lu-
belski) cz∏onkowie ZMP twierdzili: „komuniÊci równie˝ sà przekonani, i˝ Bóg
jest”138. JednoczeÊnie, b∏´dnie interpretujàc treÊç artyku∏u, cz´Êç zetempowców

133 Wed∏ug doniesienia informatora „Zenona” w trakcie tego zebrania jedna z uczennic zwróci∏a Bu-
trymowiczowi uwag´, ˝e „ZMP-owiec powinien byç duchowo i powierzchownie przesiàkni´ty ideo-
logià ZMP-owca”. Odpowiedzia∏ on kole˝ance, ˝e „19-letniego m∏odzieƒca nie da si´ przekonaç,
gdy˝ on ma swojà ideologi´ i swoje zapatrywania, których nie da si´ wykorzeniç” (ibidem, 041/37,
Charakterystyka obiektu ZMP, Pu∏awy, 26 II 1950 r., k. 19).
134 Ibidem, 059/9, Charakterystyka obiektu ZMP, Lublin, 5 XI 1949 r., k. 306.
135 AP Lublin, ZW ZMP, 747, Informacja o pracy ZW ZMP w województwie lubelskim, Lublin,
22 II 1952 r., k. 144.
136 Ibidem, 27, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 26 X 1953 r., k. 165. Podob-
ne opinie wyra˝a∏o wielu cz∏onków ZMP.
137 Ibidem, 33, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 17 X 1956 r., k. 142.
138 Ibidem, KW PZPR, 51/VII/11, t. 2, Notatka dotyczàca komentarzy nad artyku∏em w „Sztandarze
M∏odych” z 31 V 1956 r. Tylko dla g∏upców, k. 49–50; ibidem, ZW ZMP, 33, Sprawozdanie Zarzà-
du Powiatowego ZMP w ZamoÊciu z pracy z nowo wybranymi zarzàdami gromadzkimi kó∏ ZMP
oraz aktywistami, k. 34. Artyku∏ dotyczy∏ pog∏osek, ˝e jedna z cz∏onkiƒ ZMP w Olsztynie wros∏a
w ziemi´ za taniec z krzy˝em. Zadaniem publikacji by∏o nie tyle oÊmieszenie wiary w „cuda”, ile uka-
zanie, ˝e poza strukturami oficjalnymi nie mo˝na doprowadziç do zmian w kraju. Plotce towarzy-
szy∏ bowiem komentarz, ˝e wypadek ten by∏ „G∏osem pot´piajàcym jakieÊ tam XX Zjazdy, przyna-
le˝noÊç do partii i Êwiatopoglàd marksistowski”. Autor odpowiada∏ twierdzàco na pytanie, czy
wierzàcy mogà braç udzia∏ w ˝yciu politycznym. Pewne wyrwane z kontekstu, ironiczne zdania mo-
g∏y jednak spowodowaç opaczne zrozumienie tego przes∏ania. Dziennikarz polemizowa∏ bowiem 
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zamierza∏a wystàpiç ze Zwiàzku. W trakcie spontanicznie organizowanych w paê-
dzierniku 1956 r. wieców m∏odzie˝ ˝àda∏a m.in. przywrócenia religii w szko∏ach
oraz wolnoÊci sumienia, „aby wojskowi nie musieli po kryjomu braç Êlubów
i chrzciç dzieci”139.

Nale˝y wziàç pod uwag´, ˝e uczestnictwo w ˝yciu religijnym, wykorzystywa-
nie symboli oraz hase∏ religijnych by∏o dla przedstawicieli spo∏eczeƒstwa swo-
istym manifestem niezale˝noÊci. Wi´kszoÊç emblematów patriotycznych zosta∏a
zaw∏aszczona przez w∏adze komunistyczne, dlatego dopiero zestawienie ich
z symbolikà religijnà pozwala∏o w pe∏ni zamanifestowaç w∏asne poglàdy.

Sàdzàc po wypowiedziach przedstawicieli w∏adz partyjnych i zwiàzkowych
oraz na podstawie zjawisk odnotowywanych w aktach organów bezpieczeƒstwa
mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e prowadzona przez czynniki oficjalne w wojewódz-
twie lubelskim akcja sekularyzacji ˝ycia codziennego i zmian w ÊwiadomoÊci
cz∏onków organizacji m∏odzie˝owej nie przynios∏a oczekiwanych rezultatów.
W 1949 r. w∏adze ZMP by∏y jeszcze pe∏ne wiary w mo˝liwoÊç dokonania zmian
mentalnoÊci m∏odego pokolenia. W czasie posiedzenia Prezydium Zarzàdu Wo-
jewódzkiego z sierpnia tego roku jego cz∏onkowie twierdzili: „gdy mo˝emy wy-
chowywaç, nale˝y uÊwiadamiaç ideologicznie”140. Stopniowo jednak ufnoÊç we
w∏asne si∏y mala∏a. Trzy lata póêniej w jednym ze sprawozdaƒ WUBP w Lublinie
odnotowano, ˝e ZP ZMP w Lubartowie mia∏ problemy ze zorganizowaniem
konferencji sprawozdawczych w poszczególnych gminach wobec ma∏ej frekwen-
cji m∏odzie˝y, która w tym samym czasie licznie uczestniczy∏a w rekolekcjach
wielkopostnych141. W tym przypadku zrzucenie winy za brak zebraƒ na ducho-
wieƒstwo s∏u˝y∏o usprawiedliwieniu s∏abej pracy organizacyjnej Zwiàzku.
W 1954 r. jeden z cz∏onków Prezydium Zarzàdu Wojewódzkiego w Lublinie
przed wyborami do rad narodowych radzi∏, aby w okresie adwentu nie organi-
zowaç taƒców, a akcj´ propagandowà ograniczyç jedynie do wieczornic i wyst´-
pów artystycznych142.

W ostatnim roku istnienia ZMP w aktach Zwiàzku oraz PZPR mo˝na znaleêç
stwierdzenia, których nieco histeryczny ton wskazuje na pesymistycznà ocen´
postaw cz∏onków oficjalnej organizacji m∏odzie˝owej. Wojewódzkie w∏adze
ZMP skar˝y∏y si´, ˝e w jego szeregach znalaz∏a si´ „du˝a liczba przypadkowego

z opinià: „Polaku, chrzeÊcijaninie. Nie daj si´ z∏apaç na lep rzekomej demokratyzacji, jawnoÊci i na-
prawy krzywd. Pami´taj o karze boskiej. Bóg jest silniejszy od komunistów” (Tylko dla g∏upców,
„Sztandar M∏odych”, 30 V 1956, s. 2). Niezrozumienie przes∏ania autora potwierdza choçby spra-
wozdanie z pracy Delegatury ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego w KraÊniku. Zadaniem ppor. Stanis∏a-
wa Panka, zast´pujàcego kierownika delegatury, artyku∏ „by∏ tak dwuznacznie i niezrozumiale zre-
dagowany, ˝e niektórzy czytelnicy odebrali go jako potwierdzenie zaistnia∏ego »cudu« przez pras´”
(AIPN Lu, 033/48, Sprawozdanie kierownika Powiatowej Delegatury ds. Bezpieczeƒstwa Publiczne-
go w KraÊniku z pracy w drugim kwartale 1956 r., KraÊnik, 6 VIII 1956 r., k. 30). 
139 AP Lublin, KW PZPR, 51/VII/11, t. 2, Notatka Komitetu Powiatowego PZPR w Hrubieszowie
dotyczàca wiecu w Hrubieszowie, 31 X 1956 r., k. 72–74.
140 Ibidem, ZW ZMP, 19, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 18 VIII 1949 r.,
k. 57.
141 AIPN Lu, 080/7, Sprawozdanie z pracy Sekcji IV Wydzia∏u V WUBP w Lublinie za kwiecieƒ
1952 r., Lublin, 9 V 1952 r., k. 37.
142 AP Lublin, ZW ZMP, 30, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 1 XII 1954 r.,
k. 225.
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i zdemoralizowanego elementu, b´dàcego [...] pod wp∏ywem i na us∏ugach kle-
ru”143. Dzia∏acze Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie jeszcze ostrzej
twierdzili: „W ZMP nie mo˝e byç kleryka∏ów demonstracyjnie wyra˝ajàcych swe
uczucia religijne, takich nale˝y z ZMP usuwaç”144. W∏adze partyjne i zwiàzkowe
coraz cz´Êciej zdawa∏y sobie tak˝e spraw´, ˝e nie wystarczy doprowadziç do
odejÊcia m∏odzie˝y od religii, aby mog∏a nastàpiç konwersja na marksizm-leni-
nizm: „walka Êwiatopoglàdowa – czytamy w jednym ze sprawozdaƒ – sprowadza
si´ do sprawy religii, a to za ma∏o, bo cz∏owiek niewierzàcy nie jest jeszcze mark-
sistà”145. Chodzi∏o o to, aby m∏odzie˝ wierzy∏a nadal, ale ju˝ w nowà wiar´. Z cy-
towanych przyk∏adów wynika, ˝e w województwie lubelskim konwersji dokona-
li nieliczni cz∏onkowie oficjalnej organizacji m∏odzie˝owej, a wi´kszoÊç stara∏a
si´ oswoiç istniejàcà rzeczywistoÊç. Mo˝na jednak postawiç pytanie, czy dosz∏o-
by do g∏´bszych zmian mentalnoÊci indywidualnej i zbiorowej m∏odych miesz-
kaƒców Lubelszczyzny, gdyby stalinizm i ZMP istnia∏y d∏u˝ej.

Polityka zwalczania wp∏ywów KoÊcio∏a katolickiego wÊród m∏odzie˝y przy-
nios∏a pewne efekty. Dlatego na koniec warto przytoczyç znamienny przyk∏ad,
który Êwiadczy nie tyle o zmianie mentalnoÊci m∏odych Polaków, ile o skutecz-
nym zastraszeniu m∏odzie˝y i umiej´tnoÊci przystosowywania si´ do nowej rze-
czywistoÊci. Przypadek ten opisa∏ szef PUBP w Bia∏ej Podlaskiej kpt. Roman M∏y-
narczyk w sprawozdaniu ze stycznia 1954 r. Zgodnie z informacjà „kontaktu
poufnego C” w bialskim gimnazjum ˝eƒskim jedna z uczennic puÊci∏a wÊród ko-
le˝anek list´ osób ch´tnych do mówienia modlitwy przed porannym apelem146.
Inna mia∏a jej odpowiedzieç: „po co si´ nara˝aç, modlitw´ mo˝emy zmówiç
w domu”, a pomys∏ uzna∏a za sprzeczny z konstytucjà. Obie dosz∏y do wniosku,
˝e nale˝y z niego zrezygnowaç.

Przedstawionych przyk∏adów nie mo˝na uznaç za charakterystyczne dla ca∏e-
go kraju, dotyczà one tylko cz∏onków ZMP w województwie lubelskim. Trudno
jednoznacznie okreÊliç, które z omówionych zjawisk wyst´powa∏y wÊród m∏o-
dzie˝y najcz´Êciej. Odpowiedzià na to pytanie nie jest bowiem wykaz zachowaƒ
m∏odych ludzi w okreÊlonych sytuacjach. W∏adze ZMP i PZPR mog∏y Êwiado-
mie akcentowaç pewne zjawiska, a inne wyciszaç. Narzekania na dzia∏ania ksi´-
˝y oraz konfesyjne zachowania m∏odzie˝y stanowi∏y prawdopodobnie sta∏y rytu-
a∏ i obowiàzkowà cz´Êç ka˝dego sprawozdania z dzia∏alnoÊci ZW ZMP
w Lublinie. Nadmierne chwalenie si´ sukcesami w walce z wp∏ywami ducho-
wieƒstwa mog∏o byç êle odebrane oraz uznane przez central´ za przejaw „fa∏szy-
wego entuzjazmu”. Warto uwzgl´dniç równie˝ fakt, ˝e Zwiàzek nie by∏ organi-
zacjà masowà. W województwie lubelskim w 1952 r. jedynie oko∏o 14 proc.
m∏odzie˝y znalaz∏o si´ w jego szeregach. Dlatego artyku∏ jest jedynie próbà scha-
rakteryzowania mentalnoÊci m∏odych mieszkaƒców województwa lubelskiego,
którzy w latach 1948–1956 nale˝eli do ZMP.

143 Ibidem, KW PZPR, 51/VII/11, t. 2, Notatka dotyczàca narady aktywu ZMP z województwa lu-
belskiego, 26 IX 1956 r., k. 80–82.
144 Ibidem, 51/VII/18, t. 1, O pracy z m∏odzie˝à na wsi, k. 114.
145 Ibidem, ZMP 26, Protokó∏ posiedzenia Prezydium ZW ZMP w Lublinie, 13 III 1953 r., k. 72.
146 AIPN Lu, 048/23, Sprawozdanie z pracy PUBP w Bia∏ej Podlaskiej za styczeƒ 1954 r., Bia∏a Pod-
laska, 3 II 1954 r., k. 10.
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JACEK WO¸OSZYN (ur. 1972) – historyk, doktor nauk humanistycznych, pra-
cownik Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Zajmuje si´
historià najnowszà Polski, w szczególnoÊci stosunkiem w∏adzy ludowej do
m∏odzie˝y szkolnej w latach 1948–1956 oraz problematykà Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. Opublikowa∏: Charakterystyka niemieckiej i sowieckiej polityki
terroru wobec spo∏eczeƒstwa i podziemia zbrojnego na Lubelszczyênie w latach
1939–1947 [w:] Podziemie zbrojne na Lubelszczyênie wobec dwóch totalitary-
zmów 1939–1956, red. S. Poleszak, A. Pu∏awski (2002); Reakcja prasy konspi-
racyjnej na wydarzenia w Zamojskiem z lat 1942–1942 („Pami´ç i Sprawiedli-
woÊç” 2002, nr 2). Przygotowuje prac´ poÊwi´conà konspiracji m∏odzie˝owej
na Lubelszczyênie w latach 1944–1956.

Members of the Union of Polish Youth (ZMP) in the Lublin province in relation to the
Catholic Church – a contribution to young people’s outlooks

One of the missions the communists set themselves was to change the outlook of the
young Poles. One of the ways they wanted to do this was by eliminating the influence
of the Catholic Church on them and trying to secularise them. The main role in the im-
plementing of this plan was to be played by the Union of Polish Youth (ZMP) created
in 1948, the only official youth organisation at the time. The aim of the article is to show
whether in the years 1948–1956 the members of the Union changed their attitude towards
the Catholic Church and if the possible change was a result of the ideological activity
of their organisation. This problem has been discussed based on the behaviour of the youth
in the Lublin province (województwo), where the majority consisted of a rural population
which was strongly attached to Catholicism.

The first part of the article describes the members of the Union’s behaviour, which
show their attachment to the Catholic Church. It presents, among others, their participa-
tion in the events of “Lublin miracle” in 1949. The Union activists participated in retre-
ats, Masses and received Sacraments. They participated in religion lessons organised in
school and in Church. They would defend the priests teaching them religion, who were be-
ing removed from the school. Some of them would belong to Catholic youth organisations
at the same time. On the other hand there was the behaviour of another part of the Union,
of those who had already gone through the mental transformation. They demanded the re-
moval of religion from schools and removed crucifixes. Some co-operated with the securi-
ty services, spying on catechists, teachers and classmates.

However, it needs to be said that changes in the mentality of particular members can-
not be seen as an evolution of the collective outlook of this group. The majority remained
believers and participated in religious life. They tried to combine the Union ideology with
values taken from the family home. Despite the hopes of the United Polish Workers’ Party
(PZPR) and the Union of Polish Youth there were no mass conversions to Marxism-Leni-
nism. In 1956, when it was possible to drop out of the Union, many people from the Lu-
blin region were prepared to do so.
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