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AKADEMICKI ZWI¥ZEK WALKI M£ODYCH ¯YCIE
 AWANGARDA NOWEGO PORZ¥DKU
NA WY¯SZYCH UCZELNIACH
W pierwszym okresie budowania systemu opartego na dominacji Polskiej Partii
Robotniczej (PPR) komunici nie stworzyli jeszcze precyzyjnego planu podporz¹dkowywania sobie rodowisk inteligenckich. Niemniej nie rezygnowali z prób
kontrolowania sytuacji na wrogim dla siebie terenie akademickim, d¹¿¹c do opanowania ca³oci ¿ycia spo³ecznego. Ingerowali rodkami administracyjnymi w organizatorskie wysi³ki dawnej profesury, maj¹ce na celu odtworzenie struktur istniej¹cych w II Rzeczypospolitej.
Pod has³em demokratyzacji zmierzano do przebudowy sk³adu spo³ecznego
uczelni, stwarzano preferencje dla m³odzie¿y robotniczej i ch³opskiej1, wprowadzano
administracyjne u³atwienia w awansie m³odych pracowników naukowych, powo³ywano do ¿ycia nowe orodki. Za g³ównych sprzymierzeñców na terenie uczelnianym uznano m³odzie¿, nap³ywaj¹c¹ na wy¿sze uczelnie. Wiosn¹ 1945 r. w poszczególnych orodkach akademickich zaczê³y powstawaæ uczelniane komórki
PPR, grupuj¹ce zarówno pracowników naukowych2, jak i studentów, dzia³aczy
Zwi¹zku Walki M³odych (ZWM). Partyjni studenci d¹¿yli pocz¹tkowo do opanowania
organizacji samopomocowych, spontanicznie odbudowywanych Bratnich Pomocy, by
poprzez odpowiednio sterowan¹ pomoc materialn¹ zdobywaæ kolejnych adherentów.
Ze wzglêdu na specyfikê rodowiska akademickiego, na I Zjedzie Akademików Zetwuemowców (2324 wrzenia 1945 r.), podjêto decyzjê o wyodrêbnieniu z ZWM autonomicznego Akademickiego Zwi¹zku Walki M³odych ¯ycie3.
1

2

3

Projekt stworzenia nowego inteligenta, lojalnego wobec nowego porz¹dku, który umo¿liwi³
mu zmianê statusu spo³ecznego, przedstawia H. Palska, Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. wiat przedstawieñ i elementy rzeczywistoci, Warszawa 1994.
Jeszcze w maju 1948 r. na ogóln¹ liczbê 2 188 profesorów do PPR nale¿a³o 82 (3,2%),
wród asystentów ten odsetek by³ nawet ni¿szy  2,9% (na 3 762  109). Dane za: B. Fija³kowska, Polityka i twórcy (19481959), Warszawa 1985, s. 6667.
Baz¹ ród³ow¹ dla podjêtej przeze mnie analizy za³o¿eñ ideowych, struktury, mechani-
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Dotychczasowa literatura tematu, nie jest zbyt obszerna i, co wiêcej, nie spe³nia
wymogu obiektywizmu monografii historycznych zarówno ze wzglêdu na polityczne
zaanga¿owanie autorów, któremu dawali wyraz w swoich ksi¹¿kach, jak te¿ i ograniczenia cenzuralne. Najobszerniejsz¹ pozycj¹ jest praca Adama Leniewskiego,
³ódzkiego ¯yciowca, wydana w 1963 r.4 Ksi¹¿ka ta ju¿ wtedy spotka³a siê z zarzutem tendencyjnoci ze strony historyków oraz innych dzia³aczy5. Niemniej,
zas³ug¹ autora by³o zebranie bogatego materia³u faktograficznego, czêsto na podstawie dokumentów znajduj¹cych siê w posiadaniu osób prywatnych6.
Krótki rys historii AZWM ¯ycie zawiera monografia ZWM pióra Czes³awa Koz³owskiego7 oraz praca Jana Walczaka, napisana w czterdziestolecie ruchu studenckiego w PRL8. Wa¿nym uzupe³nieniem dokumentacyjnym jest artyku³ Agnieszki Jarzêbowskiej9, przybli¿aj¹cy realne problemy, przed jakimi sta³a
organizacja w swej dzia³alnoci. Istnieje tak¿e kilka artyku³ów powiêconych
poszczególnym oddzia³om terenowym10. Materia³y o charakterze biograficznym

4
5
6

7
8
9
10

zmów funkcjonowania Akademickiego Zwi¹zku Walki M³odych ¯ycie (dalej  AZWM
¯ycie) jest zespó³ akt organizacji, przejêty z Archiwum Zak³adu Historii Partii, znajduj¹cy siê obecnie w VI Oddziale Archiwum Akt Nowych (dalej  AAN), AZWM ¯ycie,
sygn. 419, obejmuj¹cy 40 teczek. Na zespó³ ten sk³adaj¹ siê przede wszystkim dokumenty
o charakterze normatywnym, plany pracy, instrukcje, korespondencja, sprawozdania zarz¹dów terenowych. Akta te s¹ niekompletne, zachowane nierównomiernie dla poszczególnych lat, stan ich zachowania nie pozwala na odtworzenie dzia³alnoci organizacji w rodowisku akademickim (zw³aszcza jej realnego wp³ywu na ¿ycie uczelni). Akta odnosz¹ce siê
do dzia³alnoci AZWM ¯ycia znajduj¹ siê tak¿e w zespole KC PPR. W znacznej mierze
s¹ to dublety dokumentów zespo³u AZWM ¯ycie. AAN VI, KC PPR, sygn. 295/VII-137, 295/IX-402, czêciowo tak¿e teczki 400 i 404, 295/XVII-75 oraz protoko³y posiedzeñ Sekretariatu KC PPR, sygn. 295/VII-1, 2, 3, pozwalaj¹ce uchwyciæ bezporednie podporz¹dkowanie zwi¹zku polityce partyjnej. Kwerenda archiwalna objê³a te¿ materia³y organizacji ³ódzkiej, ze wzglêdu na szczególn¹ rolê tego oddzia³u terenowego, ocenianego jako
najbardziej ideowy, wrêcz hurrarewolucyjny. Jego akta znajduj¹ siê aktualnie w Oddziale
II Archiwum Pañstwowego w £odzi i tworz¹ zespó³ z³o¿ony z 16 teczek. Jednak i ten
materia³ okaza³ siê niepe³ny.
A. Leniewski, £ódzka organizacja Akademickiego Zwi¹zku Walki M³odych ¯ycie 1945-1948, £ód 1963.
M.Turlejska, £ódzka organizacja Akademickiego Zwi¹zku Walki M³odych ¯ycie 1945-1948, Pokolenia 1965, nr 1, s. 130134.
K. Baranowski, Organizacja Akademicka Zwi¹zku Walki M³odych ¯ycie w £odzi w latach 19451948, w: Szkice do dziejów ruchu m³odzie¿owego w rodowisku akademickim
£odzi (19451973), £ód 1982, s. 2538.
C. Koz³owski, Zwi¹zek Walki M³odych (19431948), Warszawa 1978, rozdzia³ 10.
J. Walczak, Ruch studencki w Polsce 19441984, Wroc³aw 1990.
A. Jarzêbowska, M³odzie¿ szkolna i akademicka w powojennym ZWM, Pokolenia 1972,
nr 2, s. 125151.
Poza ju¿ wymienionymi pracami, organizacji ³ódzkiej dotyczy referat Z. Nowiñskiego, Akademicki Zwi¹zek Walki M³odych ¯ycie w £odzi, w: Zrodzi³ nas czyn. Materia³y z sesji
popularnonaukowej Zarz¹du Wojewódzkiego ZWM w £odzi powiêconej XX rocznicy
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mo¿na znaleæ we wspomnieniach Tadeusza Drewnowskiego czy Wiktora Woroszylskiego, aktywistów ³ódzkiego AZWM ¯ycia11.
Do padziernika 1947 r. na terenie uczelni obowi¹zywa³a ustawa z 1933 r.,
gwarantuj¹ca autonomiê szkó³ akademickich i poddaj¹ca dzia³alnoæ organizacji
studenckich pod kontrolê rektora12. Mimo to ró¿ne ugrupowania polityczne stara³y siê organizowaæ tu w³asne przybudówki m³odzie¿owe13. Dzia³aniom partii tzw.
demokratycznych, tj. akceptuj¹cych nowy porz¹dek, sprzyja³o Ministerstwo Owiaty, wydaj¹c 30 stycznia 1946 r. okólnik popieraj¹cy powstawanie organizacji ideowo-wychowawczych w szko³ach wy¿szych.
Niemniej przed wyborami 1947 r. zwi¹zki te mia³y charakter kadrowy,
zdecydowana wiêkszoæ studentów nie anga¿owa³a siê, zw³aszcza po stronie
AZWM ¯ycia, powszechnie postrzeganego jako organizacja podporz¹dkowana PPR. Sami dzia³acze skar¿yli siê, ¿e s¹ uwa¿ani za agentów Moskwy,
funkcjonariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa (UB), niemal za diab³y wcielone w ludzk¹ postaæ14. Nic wiêc dziwnego, ¿e szeregi zwi¹zku ros³y bardzo wolno i praktycznie do ostatnich miesiêcy swego istnienia pozosta³ on organizacj¹ kad-

11

12

13

14

powstania ZWM, Warszawa 1963, s. 4058 (publikacja o charakterze popularnym);
krakowsk¹ organizacjê opisuje Z. Kozik, Akademicki Zwi¹zek Walki M³odych ¯ycie w Krakowie, Pokolenia 1972, nr 4, s. 5679; dane dotycz¹ce Poznania mo¿na znaleæ w: E. Da³ek, E. Makowski, Demokratyczne organizacje m³odzie¿owe w Wielkopolsce, Poznañ 1960,
s. 6772 (podrozdzia³ Rozwój organizacyjny AZWM ¯ycie) oraz w artykule S. Sierpowskiego, Akademickie organizacje ideowo-polityczne w Poznaniu (19451948), Pokolenia 1968, nr 1, Zenon Wróblewski, przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego, opublikowa³
laurkê organizacji, O Akademickim Zwi¹zku Walki M³odych ¯ycie, Pokolenia 1963, nr 1,
s. 212218.
T. Drewnowski, Tyle ha³asu o nic?, Warszawa 1982; W. Woroszylski, Nasza ³ódzka m³odoæ, w: Tranzytem przez £ód, £ód 1964, s.107170, wczeniej opublikowane jako Materia³y do ¿yciorysu, Nowa Kultura 1956, nr 13.
28 padziernika 1947 r. uchwalono dekret o organizacji nauki i szkolnictwa wy¿szego,
znosz¹cy autonomiê wy¿szych uczelni. W niektórych orodkach, np. w £odzi, w³adze
uczelni zalegalizowa³y dzia³alnoæ organizacji politycznych na swoim terenie ju¿ w lutym
1947 r.
Obok organizacji katolickich, zw³aszcza sodalicji mariañskich oraz dzia³aj¹cych za porednictwem Bratnich Pomocy ugrupowañ wywodz¹cych siê z II Rzeczypospolitej  nie zalegalizowanych po wojnie, a ciesz¹cych siê poparciem wiêkszoci studentów  coraz wiêksze wp³ywy zdobywa³y popierane przez nowy re¿im organizacje lewicowe: Zwi¹zek Niezale¿nej M³odzie¿y Socjalistycznej, zwi¹zany z PPS, Zwi¹zek M³odzie¿y Demokratycznej
 przybudówka Stronnictwa Demokratycznego (SD) i wreszcie ¯ycie. Ich g³ównym
konkurentem pod wzglêdem liczebnym by³ Ogólnopolski Komitet Studiuj¹cej M³odzie¿y
Wiejskiej Wici (na pocz¹tku 1948 r. do ¯ycia nale¿a³o 6864 studentów, do ZNMS 5400,
do Wici oko³o 6000, najs³abszy by³ ZMD  oko³o 1000; ³¹cznie do tych organizacji nale¿a³ wówczas co czwarty student, podczas gdy w 1946 r. zaledwie co 13) Dane cyt. za:
J. Walczak, op. cit.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419 t. 13, Sprawozdanie za okres 7 stycznia 1946 r. 
8 maja 1947 r., k. 9.
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row¹, obejmuj¹c¹ niewielki odsetek studentów15, mimo ci¹g³ych prób umasowienia16.
AZWM ¯ycie nawi¹zywa³o bezporednio do tradycji przedwojennej organizacji studenckiej, powi¹zanej z komunistami, Zwi¹zku Niezale¿nej M³odzie¿y
Socjalistycznej ¯ycie (w latach trzydziestych Organizacji M³odzie¿y Socjalistycznej ¯ycie), rozwi¹zanej wraz z Komunistyczn¹ Parti¹ Polski (KPP) w 1938 r.
Istnia³y te¿ powi¹zania personalne z Komunistycznym Zwi¹zkiem M³odzie¿y
Polski.
Pierwsze roczniki dzia³aczy sk³ada³y siê przede wszystkim z m³odzie¿y dowiadczonej przez lata okupacji17, maj¹cej za sob¹ okres du¿ej aktywnoci, tak¿e
politycznej, silnie zaanga¿owanej w budowê nowego ustroju18. Przekonani o s³usznoci polityki realizowanej przez PPR, zbrojni w argumenty ideologii marksistowskiej, daj¹cej im pewnoæ znalezienia siê po w³aciwej stronie w obliczu Historii,
³atwo ulegali syndromowi oblê¿onej twierdzy19.
Za potencjalnie najliczniejsz¹ bazê rekrutacji cz³onków uznano nowe roczniki.
Z tego wzglêdu ¯ycie od pocz¹tku otoczy³o opiek¹ rok wstêpny20. Jednak
wkrótce uznano, ¿e formu³a ta jest wykorzystywana przez dzieci inteligenckie,
15

16

17

18

19

20

Na pocz¹tku istnienia, we wrzeniu 1945, ¯ycie liczy³o 108 cz³onków, w styczniu 1946 r.
 658, nastêpny wzrost przypad³ dopiero na okres powyborczy  w maju 1947 r. osi¹gniêto stan 2010. W roku akademickim 19451946 na wszystkich uczelniach studiowa³o prawie 56 000 m³odych ludzi, w 19471948 oko³o 95 000. Dane za: J. Walczak, op. cit., s. 29.
Wy¿sze w stosunku do nich s¹ liczby podawane w sprawozdaniach Zarz¹du G³ównego,
np. w styczniu 1946 r. podano 805 cz³onków, w kwietniu 1947 r.  2100, w grudniu 1947 r.
 5230, AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/IX-402, k. 1 i n.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-137, k. 2326, Materia³ na posiedzenie Sekretariatu KC w sprawach m³odzie¿owych (przygotowany przez Zarz¹d G³ówny AZWM).
Umasowienie chciano osi¹gn¹æ przez podnoszenie poziomu ideologicznego rzesz cz³onkowskich (uwiadomienie roli, jak¹ m³oda inteligencja ma do spe³nienia w naszym spo³eczeñstwie) oraz jak najcilejsze zwi¹zanie siê z masami studenckimi: organizowanie otwartych zebrañ, powiêconych aktualnym zagadnieniom politycznym i akademickim, opieka
nad niezamo¿n¹ m³odzie¿¹, stworzenie federacji organizacji studenckich.
Do ¯ycia trafiali m.in. byli partyzanci z AL, BCh, AK, zdemobilizowani ¿o³nierze, uciekinierzy z gett, ocaleni z obozów koncentracyjnych. Por. np. A. Leniewski, op.cit., aneks
nr 5: Uczestnicy walk zbrojnych i wiêniowie polityczni  cz³onkowie AZWM ¯ycie w £odzi, s. 186188 (w wykazie tym pominiêto nazwisko Renaty Szwarc, ujête na
analogicznej licie w zbiorach archiwalnych: AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 33,
k. 2930).
T. Drewnowski, op. cit., s.7677: Wielu za³o¿ycieli »¯ycia« zetknê³o siê ze rodowiskiem
komunistycznym, jeli nie z parti¹, podczas okupacji. [...] £ódzkie »¯ycie« by³o wiêc... na
wskro sekciarskie, bezwzglêdnie internacjonalistyczne, bojowe, a nawet terrorystyczne.
W. Woroszylski, op. cit., s. 134: w tej wrogiej, podminowanej twierdzy  w tym obcym
i nieprzychylnym przybyszom kraju  nasz samotny wêdrowiec  wys³annik przeciwnej
strony  aposto³ wiary, z któr¹ siê nie chce ukrywaæ [...].
24 maja 1945 r. uchwalono dekret o roku wstêpnym dla m³odzie¿y, której wybuch wojny
uniemo¿liwi³ zdanie matury.
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które zatajaj¹ fakt posiadania wiadectwa dojrza³oci, by ³atwiej dostaæ siê na
popularne kierunki studiów. Organizacja ³ódzka AZWM ¯ycia na konferencji
w styczniu 1946 r. wysz³a z inicjatyw¹ zorganizowania 6-miesiêcznego kursu
przygotowawczego, obejmuj¹cego skrócony program gimnazjum21. Polityka ta
okaza³a siê w pewnym stopniu skuteczna, poniewa¿ w momencie ustêpowania
starych zarz¹dów, w³adzê w organizacji przejmowali w³anie absolwenci kursów.
Opracowano tak¿e zasady preferencji w przyjêciach na studia m³odzie¿y robotniczej i ch³opskiej oraz stworzono rezerwê Ministerstwa Owiaty, obejmuj¹c¹ 10 %
miejsc na pierwszym roku22.
Oficjalne za³o¿enia ideowe, przyjête na II Konferencji Krajowej 6 stycznia
1946 r., zak³ada³y szerok¹ formu³ê programow¹, by dotrzeæ do jak najszerszych
rzesz studentów23. Z tego wzglêdu Zarz¹d G³ówny zwalcza³ tendencje do samoizolacji, dominuj¹ce np. w organizacji ³ódzkiej i krakowskiej24. By³o to zgodne zarówno z platform¹ obowi¹zuj¹c¹ w ZWM, jak te¿ enuncjacjami kierownictwa
partyjnego25. Przy ci¹g³ym podkrelaniu odrêbnoci AZWM ¯ycia, istnia³y liczne
powi¹zania z ZWM. Deklaracja ideowa ZWM stanowi³a równie¿ credo AZWM
¯ycia, przedstawiciele w³adz organizacji studenckiej wchodzili w sk³ad zarz¹dów terenowych ZWM, prelegenci AZWM ¯ycia obs³ugiwali czêæ fabrycznych i szkolnych kó³ ZWM26. Liniê polityczn¹ i taktyczn¹ ko³om AZWM »¯y21

22

23

24

25

26

Kursy rozpoczê³y siê w czerwcu 1946 r. w jedenastu orodkach akademickich. Po wstêpnej selekcji przyjêto na nie oko³o 2 000 osób w wieku 1830 lat. Z tej liczby przed komisjami weryfikacyjnymi stanê³o 1500 uczestników, a 1200 zakwalifikowa³o siê na rok wstêpny. Dane za: A. Jarzêbowska, op. cit., s. 144 i n. Kursy przygotowawcze nie mia³y wsparcia ze strony w³adz uczelni, tote¿ oko³o piêædziesiêcioprocentowy wskanik przyjêæ na
studia po ich ukoñczeniu nale¿y uznaæ za wysoki.
Specjalna Komisja Przyjêæ przy Ministerstwie Owiaty bra³a pod uwagê kryteria pochodzenia spo³ecznego, dzia³alnoæ okupacyjn¹, pracê spo³eczn¹. Mimo to w czasach TRJN
¯ycie krytykowa³o politykê ministra Czes³awa Wycecha, na skutek której nie wszyscy
kandydaci-demokraci dostali siê na wy¿sze uczelnie (minister wykrela³ niektóre nazwiska). AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419 t. 13, k. 11.
We wstêpie do statutu zapisano m.in.: AZWM »¯ycie« jest organizacj¹ polskiej m³odzie¿y akademickiej, bior¹cej udzia³ w walce o wielk¹ przebudowê gospodarcz¹ i polityczn¹
Polski podjêt¹ przez obóz demokracji polskiej, walcz¹cej o prawa i dostêp do nauki i kultury dla szerokich warstw m³odzie¿y robotniczej, ch³opskiej i inteligenckiej. Cyt. za: A. Leniewski, op. cit., aneks nr 3, s. 181.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419 t. 13, k. 2. Sprawozdanie z dzia³alnoci AZWM za
styczeñ 1946 r.: [wielu] chcia³oby cieniæ ramy naszej organizacji do organizacji kadrowej, a nie masowej i choæ z poczucia karnoci organizacyjnej podporz¹dkowa³o siê jej, ale
uczyni³o to bez mocnego przekonania o s³usznoci takiego postêpowania. Wewnêtrzne
spory ideowe przedstawia tak¿e A. Leniewski w rozdzale 6 swojej ksi¹¿ki.
Cz³onkowie KC PPR, obecni na konferencji zetwuemowców akademików we wrzeniu
1945 r., nie dopucili do przyjêcia postulatu ³ódzkiej delegacji, by nowa organizacja otwarcie okreli³a siê jako marksistowska. A. Leniewski, op. cit., s. 116.
C. Koz³owski, op. cit., s. 410.
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cie« nadaje Zarz¹d G³ówny, pracuj¹cy w cis³ym porozumieniu z Zarz¹dem G³ównym ZWM, sk¹d otrzymuje nastawienie partii27. ¯ycie mia³o ambicjê bycia
awangard¹ PPR w rodowisku uczelnianym28.
Bezporednia zale¿noæ od w³adz partyjnych istnia³a ju¿ u zarania organizacji.
Jej formalne powo³anie do ¿ycia poprzedzi³a stosowna uchwa³a Sekretariatu
KC PPR29, zaniepokojonego zdecydowanie wrogim nastawieniem rodowisk akademickich. Przewodnicz¹cy ZG AZWM, Zenon Wróblewski, uczestniczy³ w posiedzeniach Sekretariatu, powiêconych sprawom m³odzie¿owym, zdaj¹c relacje
zarówno z osi¹gniêæ, jak te¿ pora¿ek zwi¹zku oraz zapoznaj¹c najwy¿sze w³adze
z nastrojami wród studentów i kadry naukowej30.
Wiêkszoæ ¯yciowców nale¿a³a do PPR, w pierwszym okresie zarz¹dy terenowe zwi¹zku powstawa³y na bazie komórek partyjnych. Kierownictwo »¯ycia« sk³ada siê w 95% z partyjniaków, a w samej organizacji cz³onkowie PPR
stanowi¹ przewa¿nie oko³o 60% [...]31. Studenckie ko³a partyjne prowadzi³y akcjê
werbunkow¹ wród nowych ¯yciowców oraz kontrolowa³y dzia³alnoæ swoich
cz³onków w ramach organizacji32. Nadzór nad nimi sprawowa³y poszczególne
komitety miejskie i wojewódzkie33.
Do podstawowych obowi¹zków ¯yciowca zaliczano pracê samokszta³ceniow¹ oraz pog³êbianie wiatopogl¹du marksistowskiego, priorytetem by³ rozwój
polityczny i ideologiczny. Ze wzglêdu na brak masowych nak³adów podstawowej
27
28

29

30

31
32

33

AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419 t. 15, k. 13, Pismo KC PPR z 8 lutego 1947 r.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419 t. 8, k. 73. Przewodnicz¹cy zwi¹zku zwróci³ siê na
III Zjedzie ¯ycia do Bermana: Chcê, ¿ebycie wiedzieli, ¿e organizacja nasza chce staæ
siê na terenie akademickim awangard¹ Polskiej Partii Robotniczej.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-1, k. 84, Protokó³ posiedzenia Sekretariatu KC
PPR, z 13 wrzenia 1945 r.; Uchwa³a KC PPR w sprawie akademickiej, p. 4: Spowodowaæ utworzenie w ramach ZWM autonomicznej organizacji akademickiej pod nazw¹ Akademicki Zwi¹zek Walki M³odych ¯ycie, podporz¹dkowanej ZG ZWM, posiadaj¹cej program, dostosowany do potrzeb terenu akademickiego oraz w³asny organ prasowy.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-2, t. 3, k. 2829, Protokó³ posiedzenia Sekretariatu KC PPR, 2 listopada 1946 r. Wróblewski apelowa³ wtedy m.in. o skierowanie mocniejszych towarzyszy z zewn¹trz do pomagania nam w pracy, narzekaj¹c na brak kadr
wyszkolonych ideologicznie.
Ibidem.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 16, k. 4. W uchwale Sekretariatu KC PPR z marca
1948 r. w sprawie struktury partyjnych organizacji na wy¿szych uczelniach, której celem
by³o zwiêkszenie efektywnoci oddzia³ywania partii wród studentów i pracowników naukowych, postulowano m.in. personalne powi¹zanie egzekutyw kó³ komitetów z odpowiednimi w³adzami ¯ycia.
AAN VI, AZWM ¯ycie sygn. 295/IX-402, k. 117. W³adys³aw Matwin, I sekretarz KW
we Wroc³awiu, depeszowa³ 10 lutego 1947 r. do Oksa z Wydzia³u Organizacyjnego KC PPR,
prosz¹c o szybk¹ reakcjê: We Wroc³awiu ko³o AZWM ¯ycie powsta³a ciê¿ka sytuacja,
która grozi zupe³nym rozk³adem. Trzeba bêdzie przeprowadziæ jak najszybciej wybory
nowego zarz¹du.
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literatury marksistowskiej34 organizowano systematyczne szkolenia, na których
aktywici referowali najwa¿niejsze zagadnienia. ¯yciowcy musieli umieæ prezentowaæ swoje pogl¹dy na forum publicznym i broniæ wpojonego im wiatopogl¹du marksistowskiego. W zdobyciu tych umiejêtnoci mia³y im pomóc seminaria ideologiczno-naukowe dla pog³êbienia wiedzy fachowej w poszczególnych
ga³êziach nauki35. Przekonani o w³asnej s³usznoci bez kompleksów wdawali siê
w dyskusje z profesorami, reprezentuj¹cymi mêtniactwo (okrelenie Stefana
¯ó³kiewskiego) metodologiczne36. By³y to dla azetwuemowców g³ówne okazje,
by zamanifestowaæ swoj¹ obecnoæ na uczelni.
Rok 1947 by³ rokiem ostatecznej batalii o trzeci¹ reformê  reformê szkolnictwa. Opracowana w marcu tego roku wspólna rezolucja owiatowa PPR
i PPS, postulowa³a m.in. uchwalenie nowej ustawy o szko³ach wy¿szych, konsekwentne stosowanie nowej polityki personalnej, usuwanie i przenoszenie elementów bojowo-reakcyjnych, popieranie nowych, demokratycznych, wprowadzenie przedmiotów ideologicznych na wszystkich wydzia³ach37. Komunici otwarcie przechodzili do ofensywy, co oznacza³o tak¿e nowy etap w dzia³alnoci AZWM
¯ycia. Na III Zjedzie organizacji, w maju 1947 r., minister owiaty Stanis³aw
Skrzeszewski apelowa³: Musicie przejæ do ofensywy ideologicznej, musicie wyjæ
z atmosfery poufnoci, z atmosfery niedostatecznego manifestowania naszej ideologii, musicie byæ szermierzami, musicie byæ aposto³ami i g³osicielami otwarcie
i wyranie naszej ideologii, a z drugiej strony musicie byæ têpicielami ideologii
wrogiej38.
Jeszcze w ramach akcji przedwyborczej Zarz¹d G³ówny wystosowa³ do zarz¹dów terenowych poufne pismo z zaleceniem sporz¹dzania list proskrypcyjnych,
zawieraj¹cych nazwiska zdecydowanych wrogów demokracji39. Na pierwszym
34

35
36

37
38
39

AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/V-4, k. 9. Dopiero w styczniu 1948 r. Biuro Polityczne KC PPR omawia³o projekt powo³ania miêdzypartyjnej Komisji redakcyjnej dla podstawowych dzie³ marksistowskich, zwracaj¹c uwagê na takie luki, jak niewydanie dotychczas takich pozycji, jak I tom Kapita³u czy Materializm i empiriokrytycyzm.
Relacja z plenum ZG AZWM ¯ycie 3031 grudnia 1947 r., Przegl¹d Akademicki 1948,
nr 12, s. 38.
Tacy byli tamci m³odzi ch³opcy o rozpalonych oczach, ju¿ to pogr¹¿eni po uszy w filozoficznej lekturze, ju¿ to agituj¹cy, »przeszkadzaj¹cy« profesorom  tradycjonalistom w wyk³adach »niecierpi¹cymi zw³oki« pytaniami [...]. T. Chrócielewski, wstêp do: Tranzytem
przez £ód, s. 34.
J. Nosko, Rewolucja i inteligencja. PPR i PZPR w ³ódzkim rodowisku akademickim 1945
1971, £ód 1985, s.32 i n.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 7, k. 9, Stenogram ze Zjazdu, I dzieñ obrad, 3 maja
1947 r.
Ibidem, sygn. 419, t. 14, k. 6364, Pismo z 15 padziernika 1946 r. W ramach indywidualnej agitacji zalecano: wszyscy cz³onkowie AZWM »¯ycie« powinni poprzez omówienie zagadnieñ organizacyjnych mieæ zdecydowan¹ postawê wobec najbardziej znanych faszystów i tê postawê w stosunku do faszystowskich prowodyrów uzewnêtrzniaæ w indy-
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po wyborach posiedzeniu Sekretariatu KC Mateusz Oks, zastêpca kierownika
Wydzia³u Organizacyjnego KC, zaleca³ nastawienie siê na zdobywanie nowych
cz³onków wród uczestników kursu wstêpnego, od starszych roczników nale¿a³o
¿¹daæ wiadectw moralnoci, by w ten sposób oczyciæ uczelnie40.
Ostatecznym celem by³o doprowadzenie do zjednoczenia organizacji akademickich. Ju¿ od po³owy 1946 r. organizacje ideowo-polityczne wystêpowa³y wobec
w³adz uczelni pod wspólnym szyldem Komitetu Koordynacyjnego Polskich Organizacji Studenckich, który AZWM ¯ycie od pocz¹tku stara³o siê podporz¹dkowaæ swoim celom politycznym. Wiosn¹ 1948 r. Komitet przekszta³ci³ siê w Federacjê Polskich Organizacji Studenckich, a na jej czele stan¹³ Zenon Wróblewski.
Dzia³ania te by³y elementem nowej polityki komunistów, zmierzaj¹cych obecnie
do przejêcia bezporedniej kontroli nad ¿yciem spo³ecznym. Ich zwieñczeniem by³o
powo³anie na Kongresie Jednoci M³odzie¿y Polskiej w lipcu 1948 r. Zwi¹zku
M³odzie¿y Polskiej, a w jego ramach Zwi¹zku Akademickiej M³odzie¿y Polskiej.
¯yciowcy, czuj¹c siê ju¿ gospodarzami na terenie akademickim, przyst¹pili
do frontalnego ataku na dotychczasow¹ strukturê i organizacjê szkolnictwa wy¿szego, sk³ad spo³eczny personelu naukowego i studentów, programy nauczania41.
Rezolucje przyjête przez III Zjazd organizacji zapowiada³y ostateczne dokoñczenie
rewolucji, przy zachowaniu formalnie szerokiej formu³y programowej zwi¹zku42.
W³adze AZWM recenzowa³y dzia³alnoæ Ministerstwa Owiaty, postuluj¹c
konsultowanie ze zwi¹zkiem wszystkich zarz¹dzeñ. Ministerstwo mia³o byæ wykonawc¹ polityki ¯yciowców poprzez kontrolowanie rekrutacji, opiekê nad
kursami przygotowawczymi i rokiem wstêpnym, sta³e nadzorowanie posuniêæ

40
41

42

widualnej propagandzie. Wiêksze wiñstwa, oszustwa, defraudacje powinny byæ przez ko³a
w pe³ni wykorzystane dla propagandowego owietlenia sylwetek faszystów.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-3, k. 6, Protokó³ posiedzenia Sekretariatu 25 stycznia 1947 r.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 5, k. 14, Prace komisji wydzia³owych III Zjazdu
¯ycia: Wszystkie komisje stwierdzi³y, ¿e ogólnie bior¹c programy nauczania w Polsce
nie odpowiadaj¹ stanowi obecnej nauki [...], a wielokrotnie przesi¹kniête s¹ obcym nam
duchem. Uznano koniecznoæ wprowadzenia wszêdzie obowi¹zkowych wyk³adów z nauki
o Polsce i wiecie wspó³czesnym, które z³ami¹ separatyzm wy¿szych uczelni, nie pozwol¹ na izolowanie siê m³odzie¿y akademickiej od problemów nurtuj¹cych ca³y Naród Polski. Powszechne by³o tak¿e ¿¹danie zniesienia administracyjnej autonomii szkó³ wy¿szych,
która niepotrzebnie poch³ania wiele cennego czasu personelowi naukowemu.
Ostateczny kszta³t statutowi organizacji nada³ Roman Werfel, z polecenia Sekretariatu KC.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-3, k. 45, Posiedzenie Sekretariatu 5 maja 1947 r.,
powiêcone zjazdowi AZWM. Sekretariat powierzy³ stronê polityczn¹ zjazdu Stefanowi
Jêdrychowskiemu oraz Aleksandrowi Kowalskiemu. Z materia³ami programowymi zapoznali siê funkcjonariusze Wydzia³u Owiaty i Kultury, zg³aszaj¹c nastêpnie swoje uwagi,
np. do tez do referatu politycznego: ad p. d) omawianie na Zjedzie spraw specjalnych
Komisji Dyscyplinarnych i domaganie siê ich uruchomienia mo¿e organizacjê otoczyæ nieufnoci¹ i niepopularnoci¹. AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn 295/XVII-75, k. 7677.
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w³adz uczelnianych przez wyznaczonych delegatów43. O szczególnie nieprzyjaznych dzia³aniach rektorów zawiadamiano bezporednio Sekretariat KC PPR44.
Akta normatywne pozwalaj¹ na odtworzenie struktury zwi¹zku po III Zjedzie45. Zasadnicza praca organizacyjna na uczelniach mia³a przebiegaæ w ramach
kó³ wydzia³owych, stanowi¹cych podstawowy szczebel zwi¹zku. W ramach ko³a
prowadzono akcjê werbunkow¹ i przyjmowano nowych cz³onków, przy czym od
dzia³aczy studenckich, dotychczas dystansuj¹cych siê wobec ¯yciowców, wymagano porêczenia dwóch cz³onków organizacji.
Zebrania ko³a mia³y odbywaæ siê raz w tygodniu w lokalu zwi¹zkowym, a obecnoæ na nich by³a obowi¹zkowa (zapisywana w zeszycie obecnoci i pracy).
Koñczy³o je odpiewanie Miêdzynarodówki. Z ka¿dego zebrania nale¿a³o sporz¹dziæ protokó³. W czasie spotkañ omawiano aktualne problemy akademickie,
wyg³aszano referaty dotycz¹ce ¿ycia politycznego oraz zagadnieñ ideologicznych,
w celu podnoszenia poziomu ideowego mas cz³onkowskich. Zwracano tak¿e uwagê
na stan wiedzy, organizuj¹c repetytoria i korepetycje. Praca ideowo-szkoleniowa
by³a prowadzona na podstawie planów opracowywanych w Zarz¹dzie G³ównym46,
na zasadzie samokszta³cenia zespo³owego.
Ka¿dy cz³onek zwi¹zku mia³ obowi¹zek zwerbowania co najmniej jednego
adherenta, manifestowania swojej przynale¿noci organizacyjnej przez noszenie
znaczka ZWM, czerwonego krawata do bia³ej koszuli w czasie uroczystoci uczelnianych i pañstwowych. Musia³ wykazywaæ aktywnoæ przynajmniej na jednym
odcinku pracy, zalecano du¿¹ aktywnoæ w ko³ach naukowych, skupiaj¹cych studentów danego wydzia³u47.
43

44

45
46

47

AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/XVII-75, k. 8182, Uwagi ZG ¯ycia do Wydzia³u
Owiaty KC dotycz¹ce polityki Ministerstwa Owiaty na odcinku akademickim, 20 grudnia
1947 r.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-137, k. 15. Rygorystyczne i formalne podejcie
do zagadnienia egzaminów w stosunku do studentów starszych lat, czêsto pracuj¹cych
zawodowo i posiadaj¹cych du¿¹ praktykê zawodow¹, przyczynia siê do uniemo¿liwienia
dalszych studiów tym, którzy ze wzglêdu na swoje pochodzenie spo³eczne i praktykê
zawodow¹ maj¹ do nich najwiêksze prawa [...]  donoszono na rektora Politechniki l¹skiej w grudniu 1947 r.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419/12, k. 1 i n., Plany pracy poszczególnych szczebli
organizacji na padziernik  grudzieñ 1947 r.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419/12, k. 1. Kampaniê w ostatnim kwartale 1947 r. organizowa³y nastêpuj¹ce has³a: Padziernik: Mobilizujemy wszystkie postêpowe si³y uczelni do walki o zapewnienie odpowiedzialnych (!) warunków pracy i nauki dla studentów
robotników, ch³opów i inteligencji pracuj¹cej. Listopad: Przez kampaniê prasow¹ mobilizujemy studentów do wspólnego dzia³ania, rozbudowujemy pracê kulturaln¹ i owiatow¹
i ruszamy do fabryk i szkó³. Grudzieñ: Organizujemy na czas ferii robotniczo-inteligenckie brygady sojuszu miast ze wsi¹.
Archiwum Pañstwowe w £odzi Oddzia³ II, Zarz¹d Terenowy AZWM ¯ycie, (ZT AZWM
¯ycie) t. 3, b.p. Zarz¹d ³ódzki chwali³ siê w sprawozdaniu za ostatnie miesi¹ce 1946 r.
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Ko³a wydzia³owe (zwane te¿ sekcjami) tworzy³y ko³o uczelniane. Ich kierownicy wchodzili w sk³ad Zarz¹du Uczelnianego, kontroluj¹cego wykonanie planu pracy i koordynuj¹cego wspólne akcje kó³ na uczelni. Zarz¹d Uczelniany
zdobywa³ w dziekanatach listy nowo przyjêtych, by na ich podstawie dotrzeæ
do jak najwiêkszej liczby studentów. Organizowa³ opiekê ze strony dowiadczonych dzia³aczy dla kó³ roku wstêpnego. Kontrolowa³ poziom pracy zespo³ów
propagandowych oraz wyniki w nauce aktywu zwi¹zkowego. Na poziomie
Zarz¹du Uczelnianego zapada³y decyzje o organizowaniu wspólnych zebrañ
z ZNMS oraz o sposobach zwiêkszania wp³ywów ¯yciowców w Bratnich
Pomocach48.
Za wykonanie planu ni¿szych ogniw organizacji ich przewodnicz¹cy byli odpowiedzialni przed przewodnicz¹cymi wy¿szych ogniw, sprawozdania z przeprowadzonej pracy winny byæ co miesi¹c punktualnie przesy³ane do Zarz¹du G³ównego, zgodnie z formularzem49.
Koordynacj¹ prac ¯yciowców w danym orodku akademickim kierowa³
Zarz¹d Terenowy. Poza ko³ami uczelnianymi podlega³y mu sekcje terenowe, obejmuj¹ce swoim dzia³aniem ca³y teren.
Opiekê nad ¿yciem kulturalnym organizacji sprawowa³a Sekcja KulturalnoOwiatowa. W ramach jej prac urz¹dzano wieczorki towarzyskie z tañcami i programem artystycznym, spotkania z literatami. Odbywa³y siê odczyty dyskusyjne
(raz w tygodniu), wyg³aszane zwykle przez goci z zewn¹trz, profesurê, dzia³aczy politycznych i spo³ecznych50. Organizowano tak¿e bezp³atne kursy nauki jêzyków: rosyjskiego, francuskiego, esperanto. Zacienianiu wiêzi sprzyja³y kluby

48

49

50

aktywnoci¹ swoich cz³onków w ko³ach filozofów (m.in. Leszek Ko³akowski), socjologów
(m.in. Renata Szwarc) i polonistów (m.in. T. Drewnowski, W. Woroszylski, A. Braun),
szerz¹cych wiatopogl¹d marksistowski.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419/20, k. 21 i n. Zarz¹dy uczelniane wykonywa³y zalecenia Wydzia³u Pracy Masowej ZG. Po odprawie 2 listopada 1947 r. oceniano: [...] opanowywanie bratniaków i Komisji Kwalifikacyjnej w 100% przez organizacje ideowo-wychowawcze jest szkodliwe i niebezpieczne dla naszej organizacji. Nale¿y formowaæ zarz¹dy BP na zasadzie 50% i 50%. Szczególn¹ uwagê zwróciæ nale¿y na obsadzenie
zorganizowanymi poszczególnych sekcji, a nawet pracê »¯yciowców« jako zwyk³ych wspó³pracowników sekcji. [...] »¯yciowy« aktyw bratniacki musz¹ to byæ nasi najlepsi ludzie.
AP£ II, ZT AZWM ¯ycie, t. 4. Formularz sprawozdania ko³a wydzia³owego przewidywa³ podanie danych ogólnych, dotycz¹cych liczby studentów i cz³onków ¯ycia na wydziale oraz przyrostu liczebnego w okresie sprawozdawczym, danych dotycz¹cych liczby
zebrañ, ich tematyki, nazwisk prelegentów, frekwencji, danych o grupach pomocy, pracy
w ZWM, ko³ach naukowych, przebiegu akcji agitacyjnej i werbunkowej, kolporta¿u prasy
partyjnej i organizacyjnej.
Na konferencji w Wydziale Propagandy i Agitacji Komitetu £ódzkiego PPR 23 padziernika 1946 r. Adam Schaff zaleca³: W lokalach AZWM powinny byæ urz¹dzane zabawy i dancingi, na których mo¿na zrêcznie wprowadzaæ odpowiednie prelekcje, recytacje. Na prelegentów w orodkach inteligenckich nale¿y wysuwaæ ludzi atrakcyjnych, jak np. Broniewskiego, prof. Cha³asiñskiego, rektora Kotarbiñskiego. Cyt. za: J. Nosko, op. cit., s. 4849.
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dyskusyjne, sekcje szachowe i innych sportów. Sekcja imprezowa przygotowywa³a akademie ku czci.
Do obowi¹zków tej sekcji nale¿a³o te¿ prowadzenie biblioteki, czytelni i wietlicy. By³y one dostêpne dla wszystkich studentów, w bibliotece obok rozpraw
naukowych znajdowa³a siê beletrystyka51, za w czytelni mo¿na by³o przeczytaæ
prasê bie¿¹c¹ by³ tak¿e du¿y wybór periodyków literackich, spo³ecznych i naukowych. W wietlicy wywietlano w ka¿d¹ niedzielê odpowiednio dobrane filmy,
by nawi¹zaæ bli¿szy kontakt z m³odzie¿¹ niezrzeszon¹.
Zadaniem Sekcji Informacji i Prasy (propagandowo-prasowej) by³o prowadzenie
akcji informacyjno-propagandowej, informuj¹cej o dzia³alnoci organizacji, poprzez
wywieszki i plakaty, artyku³y prasowe, kolporta¿ prasy (po III Zjedzie powsta³o
pismo organizacyjne Po prostu, pocz¹tkowo dwutygodnik, nastêpnie tygodnik52),
rozsy³anie wiadomoci do instytucji oraz prowadzenie biura informacyjnego53.
Materia³y propagandowe musia³y byæ te¿ przesy³ane do Zarz¹du G³ównego (wiadomoci z terenu akademickiego ukazywa³y siê w specjalnej rubryce w Walce
M³odych).
Kierownik sekcji organizowa³ odprawy dla przewodnicz¹cych kó³ uczelnianych
z przegl¹dem prasy, a przy omawianiu ogólnej sytuacji politycznej ocenia³ jako
w³aciwe b¹d naganne publikacje poszczególnych tytu³ów prasowych. Czuwa³
te¿ nad rozwojem seminariów marksistowskich. W £odzi poza seminarium uniwersyteckim Adama Schaffa marksistowski charakter mia³o tak¿e seminarium
krytyki i literatury Stefana ¯ó³kiewskiego, Jana Kotta i Ryszarda Matuszewskiego w lokalu redakcyjnym Kunicy. W Warszawie, w wietlicy AZWM w domu
akademickim przy Pl. Narutowicza, od padziernika 1946 r. dzia³a³ Klub Dyskusyjny, kierowany przez Jaros³awa £adosza, kierownika Wydzia³u Pracy Masowej Zarz¹du G³ównego i zagorza³ego filozofa-marksistê. W innych orodkach
seminaria zorganizowano w ci¹gu 1947 r., w Poznaniu np. by³a to sekcja marksistowska pod opiek¹ dra luzara, w Toruniu  dyskusyjne studium teorii i historii
literatury54.
W 1948 r. Zarz¹d G³ówny wyda³ instrukcjê dotycz¹c¹ zespo³ów prelegentów,
wyg³aszaj¹cych referaty w s³abszych ko³ach, oraz grup agitacyjno-propagando51

52

53
54

AP£ II, ZT AZWM ¯ycie, t. 1. Protokó³ z zebrania sekcji kulturalno-owiatowej 16 wrzenia 1947 r.: d¹¿yæ do nadania jej [bibliotece] charakteru biblioteki marksistowskiej, dzia³
beletrystyczny za tworzyæ z ksi¹¿ek szczególnie bliskich naszej ideologii.
Pismo nawi¹zywa³o do tradycji dwutygodnika Po prostu, wydawanego w Wilnie w latach 19351936 przez tzw. grupê Dembiñskiego (m.in. S. Jêdrychowski). W artykule wstêpnym redakcja zapewnia³a: Bêdziemy walczyæ z oportunizmem, z bezmylnoci¹, z przejawami separatyzmu wród m³odzie¿y akademickiej. Bêdziemy starali siê uaktywniæ spo³ecznie jak najszerszy kr¹g m³odzie¿y [...]. Mimo zachêt do wspó³pracy, pismo nie sta³o
siê trybun¹ studenck¹.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 33, k. 7.
A. Jarzêbowska, op. cit., s. 150151.
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wych na uczelniach, organizuj¹cych zebrania dla ogó³u studentów na tematy ogólnopolityczne oraz zwi¹zane z poszczególnymi uczelniami55.
Sekcja Pomocy organizowa³a pomoc materialn¹ dla cz³onków zwi¹zku. Na
podstawie opinii Zarz¹du Terenowego przydziela³a zapomogi najbardziej potrzebuj¹cym aktywistom, ponadto istnia³y stypendia organizacyjne. Tworz¹c odrêbne
fundusze w³adze ¯ycia próbowa³y walczyæ z opini¹ o zwi¹zku jako organizacji
¿ycia u³atwionego.
Sekcja Kursu Przygotowawczego czuwa³a nad wynikami w nauce kursantów,
zlecaj¹c korepetycje i konsultacje u starszych ¯yciowców, za³atwia³a im urlopy p³atne na czas nauki, przyznawa³a stypendia, poredniczy³a w kontaktach z administracj¹ i w³adzami uczelni.
Sekcja Pracy Zewnêtrznej obs³ugiwa³a ko³a szkolne i fabryczne ZWM. Jej
cz³onkowie wyg³aszali referaty ideologiczne i polityczne oraz popularnonaukowe,
organizowali wycieczki do muzeów, kin i teatrów, w fabrykach uczestniczyli w akcji likwidacji analfabetyzmu. W szko³ach poza wyg³aszaniem prelekcji udzielali pomocy w nauce i wspó³pracowali przy organizowaniu imprez kulturalnych56.
Sekcja Wspó³pracy z innymi organizacjami dzia³a³a poprzez przedstawicieli
¯ycia w Bratnich Pomocach, ko³ach naukowych i innych zrzeszeniach. Jej
obowi¹zkiem by³o te¿ utrzymywanie regularnych kontaktów z ZNMS, Wiciami
i Zwi¹zkiem M³odzie¿y Demokratycznej (ZDM).
Struktura zwi¹zku by³a scentralizowana, ni¿sze szczeble by³y hierarchicznie
podporz¹dkowane wy¿szym, za wszystkie decyzje zapada³y w Zarz¹dzie G³ównym z siedzib¹ w Warszawie. Faktyczn¹ w³adzê skupia³o w swych rêkach Prezydium Zarz¹du G³ównego, z³o¿one z przewodnicz¹cego (przez ca³y okres istnienia ¯ycia by³ nim Zenon Wróblewski), wiceprzewodnicz¹cego i kierowników
wydzia³ów: organizacyjnego, propagandowo-prasowego, naukowego, samokszta³ceniowego, stowarzyszeñ samopomocowych, zagranicznego i kursów przygotowawczych57.
Zarz¹d G³ówny kontrolowa³ pracê zarz¹dów terenowych, prowadzi³ rozmowy
z ZNMS i innymi organizacjami demokratycznymi na terenie akademickim,
maj¹ce na celu doprowadzenie do zjednoczenia, opracowywa³ taktykê ¯ycia
w Bratnich Pomocach, przygotowywa³ szczegó³owe plany pracy i instrukcje, by
nie dopuciæ do ¿ywio³owoci w dzia³aniach podleg³ych mu kó³.
¯ycie, bêd¹c organizacj¹ polityczn¹, uczestniczy³o tak¿e w wielkich akcjach
propagandowych PPR, wspomagaj¹c partyjny aktyw ideologiczny. Manifestowa³o
swoj¹ obecnoæ w pochodach pierwszomajowych, maszeruj¹c jako wyodrêbnio55
56
57

AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 21, k. 1515a.
AP£ II, ZT AZWM ¯ycie, t. 7, Instrukcja ZG w sprawie pracy AZWM ¯ycie na
terenie kó³ szkolnych i fabrycznych, 1948 r.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 3, k. 25, Sprawozdanie z dzia³alnoci ZG przedstawione na III Zjedzie.
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na grupa w kolumnie akademickiej, w strojach organizacyjnych58. Przy oficjalnie
zakazanych obchodach trzeciego maja w³adze zezwoli³y w latach 19461947 na
zorganizowanie akademii. Zdyscyplinowana frekwencja mia³a byæ demonstracj¹
si³y, a przy tym ¯yciowcy pe³nili funkcjê porz¹dkowych, dbaj¹cych o w³aciwy
przebieg uroczystoci.
W maju 1946 r. dosz³o do najpowa¿niejszego kryzysu na uczelniach ca³ego
kraju. Wywo³a³o go brutalne, z u¿yciem broni, rozpêdzenie pochodów trzeciomajowych, m.in. w Krakowie, £odzi, Gliwicach, po którym nast¹pi³y aresztowania,
tak¿e wród studentów. Odpowiedzi¹ by³y strajki we wszystkich orodkach akademickich. AZWM w tym czasie prowadzi³ akcjê antystrajkow¹, kolportowa³ ulotki
z odezwami wzywaj¹cymi do powrotu na zajêcia i wspomaga³ uzbrojonych zetwuemowców przy likwidowaniu studenckich pikiet59.
W skali ogólnokrajowej najwa¿niejszym zadaniem ¯ycia by³ wspó³udzia³
w akcji przedreferendalnej i przedwyborczej. Grupy agitatorów udawa³y siê w konwojach wojskowych do wsi i miasteczek, zreszt¹ wiece te przebiega³y zwykle
spokojniej ni¿ spotkania akademickie. W miastach ¯yciowcy malowali odpowiednie has³a na murach, rozlepiali w³asne plakaty i zrywali PSL-owskie, kolportowali prasê ZWM, PPR i specjalne jednodniówki.
Przed wyborami cz³onkowie organizacji otrzymali nakaz pozostania w czasie
ferii na uczelni i prowadzenia indywidualnej agitacji60. Przeprowadzone akcje
nale¿a³o wpisaæ do paszportu pracy wyborczej. Ka¿dy mia³ moralny obowi¹zek przyprowadzenia do urny wyborczej piêciu niezorganizowanych studentów.
Poza organizowaniem doranych wieców przygotowano referaty, spotkania z wa¿nymi osobistociami ¿ycia politycznego, zwykle na gruncie neutralnym. W celu
zwiêkszenia frekwencji na masówkach, poprzedzano je np. projekcj¹ filmu Zakazane piosenki61. Mimo odgórnego nacisku na zwiêkszenie aktywnoci w rodowisku akademickim, ¯yciowcy, ze wzglêdu na wrogoæ wobec nich tego rodowiska, znacznie bardziej zaanga¿owali siê w dzia³alnoæ ogóln¹.
Trosk¹ wszystkich ogniw organizacji by³ niedostateczny poziom dyscypliny oraz
przeszkolenia ideowo-politycznego, jak te¿ nie doæ o¿ywione ¿ycie wewnêtrzne
zwi¹zku. W formularzach sprawozdawczych by³o przewidziane miejsce na zauwa¿one braki i niedoci¹gniêcia w pracy ko³a, sekcji czy zarz¹du. Przeprowa58
59
60

61

AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 14, k. 1114, Instrukcje w sprawie obchodu
1 i 3 maja 1947 r.
AP£ II, ZT AZWM ¯ycie, t. 3, Sprawozdanie z sytuacji na wy¿szych uczelniach od
1 maja 1946 r. Zob. tak¿e: A. Jarzêbowska, op. cit., s. 139.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 14, k. 45. Ka¿dy »¯yciowiec«, bêd¹c wiadkiem dyskusji grupowych na tematy wyborcze, zobowi¹zany jest zabieraæ g³os i reprezentowaæ nasze stanowisko. To samo dotyczy przypadkowych rozmów indywidualnych. Instrukcja w sprawie akcji przedwyborczej z 26 listopada 1946 r.
A. Leniewski, op. cit., s. 89.
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dzenie samokrytyki nale¿a³o do podstawowych instrumentów utrzymywania zwartoci i ofensywnoci organizacyjnej. Pe³ni³o te¿ funkcjê samooczyszczaj¹c¹ zwi¹zek z elementów nie doæ wyrobionych.
Od pocz¹tku najwiêksze nadzieje wi¹zano z organizacj¹ ³ódzk¹. ¯ywa by³a legenda czerwonej £odzi, spodziewano siê nap³ywu radykalnej m³odzie¿y robotniczej. Nowo powsta³y Uniwersytet £ódzki nawi¹zywa³ do tradycji Wolnej Wszechnicy Polskiej, wiêc partyjni studenci liczyli na przychylnoæ rektora, prof. Tadeusza
Kotarbiñskiego. Ten jednak nie godzi³ siê na jakiekolwiek ingerencje czynników
politycznych w sprawy uczelni, broni¹c jej autonomii. Dlatego te¿ w pierwszym
okresie dzia³ania ¯yciowcy koncentrowali siê na pracy samokszta³ceniowej
i wewnêtrznej konsolidacji zwi¹zku, mniej uwagi powiêcaj¹c zdobywaniu zwolenników. Powolny przyrost nowych cz³onków62 wywo³ywa³ w Zarz¹dzie G³ównym
oskar¿enia o sekciarstwo i dogmatyczne ujmowanie zagadnieñ ideologicznych. Spór
ideowy trwa³ do pocz¹tków 1948 r., gdy zarz¹d kierowany przez Tadeusza Dryzka ust¹pi³ nowemu, wy³onionemu sporód absolwentów Kursu Przygotowawczego.
Zwi¹zek, nie dopuszczony do jawnej dzia³alnoci na terenie uczelni, rozwin¹³
aktywnoæ w sekcjach terenowych. W latach 19451946 wydawano na powielaczu w³asn¹ gazetkê, dwutygodnik ¯ycie, biuletyn informacyjny Zarz¹du Terenowego. Chór, z³o¿ony z cz³onków organizacji, wystêpowa³ na uroczystociach
partyjnych z pieniami rewolucyjnymi i partyzanckimi. W wietlicy zwi¹zkowej,
staraniem sekcji kulturalno-owiatowej, odbywa³y siê wieczorki literackie oraz
spotkania z warszawskimi i ³ódzkimi prominentami63.
Pierwsz¹ powa¿n¹ akcj¹ polityczn¹ by³a próba uspokojenia nastrojów studenckich po zamordowaniu Marii Tyrankiewicz w grudniu 1945 r.  aktywici ¯ycia przeciwstawili siê wtedy antyrz¹dowym demonstracjom. Organizowali masówki i rozrzucali ulotki, wykazuj¹c brak dowodów na udzia³ w tym gwa³cie i morderstwie ¿o³nierzy radzieckich. Niektórzy uzbrojeni patrolowali ulice miasta.
Próbowali te¿ wymóc na rektorze relegowanie najaktywniejszych uczestników
zajæ64. Wtedy po raz pierwszy ¯yciowcy wsparli na forum publicznym politykê PPR. Nastêpne okazje to referendum i wybory65.
62
63

64
65

We wrzeniu 1945 r. organizacja ³ódzka liczy³a oko³o 60 cz³onków, w styczniu 1946 r. 
120, w lutym 1947 r.  360, w maju tego roku  420 (na 10 tysiêcy studentów).
W ostatnim kwartale 1946 r. najwa¿niejsze odczyty to: Dziedzictwo kulturowe profesora Ossowskiego, Od Monachium do Poczdamu prokuratora Lewiñskiego, Ziemie odzyskane prezydenta miasta, K. Mijala, Rola m³odej inteligencji w okresie wyborów redaktora
Kunicy, S. ¯ó³kiewskiego. Z wystêpów artystycznych: wieczór poetycki w PWST,
wieczory autorskie M. Jastruna, S. R. Dobrowolskiego, M³odych Literatów, akademie rocznicowe. AP£ II, ZT AZWM ¯ycie, t. 3.
A. Leniewski, op. cit., s. 67 i n.; Z. Nowiñski, Akademicki Zwi¹zek Walki M³odych
¯ycie w £odzi (...), s. 50.
Przed wyborami nie ograniczalimy siê do agitacji wród studentów, wci¹¿, jak widaæ, ma³o
skutecznej. Zgodnie z tradycj¹ z okresu referendum podczas kampanii wyborczej »¯yciowcy«
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Zarz¹d Terenowy narzeka³ na s³ab¹ dyscyplinê zwi¹zkowców, nisk¹ frekwencjê
na zebraniach, uchylanie siê od obowi¹zków. Próbowano temu zaradziæ rodkami administracyjnymi, przez udzielanie nagan, czy nawet  przed wyborami do
sejmu  przez przymusowe przydzielanie do sekcji66. Najaktywniejsze by³y ko³a
Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu £ódzkiego, s³abo zaznacza³y swoj¹
dzia³alnoæ pozosta³e wydzia³y oraz ko³o politechniczne.
W organizacji warszawskiej zwracano uwagê na ma³¹ liczebnoæ aktywu rodowiskowego, z czego wynika³ brak centralizacji pracy w skali ca³ego orodka.
Cz³onkowie Zarz¹du Terenowego nie potrafili pracowaæ zespo³owo, zatem nie
koordynowali swoich dzia³añ i dochodzi³o nawet do wydawania przeciwstawnych
zarz¹dzeñ. Zarz¹d niedostatecznie kontrolowa³ pracê poszczególnych kó³ uczelnianych67, prowadz¹cych nieraz o¿ywion¹ dzia³alnoæ. Poziom aktywnoci uznawano jednak stale za niedostateczny, zbyt wielu ¯yciowców udziela³o siê bezporednio w pracy partyjnej lub w ZWM.
Do wyborów AZWM pozostawa³ na marginesie ¿ycia akademickiego. Jesieni¹ 1945 r. liczy³ zaledwie okolo 30 osób na 8 000 studentów, przy czym powszechnie postrzegano go jako reprezentanta interesów Moskwy68. Zmianê nastrojów
odnotowano dopiero po wyborach, kiedy nie dochodzi³o ju¿ do otwartych ataków.
Niemniej nie mo¿na mówiæ o znacz¹cym wzrocie liczebnym organizacji  w maju
1947 r. na wszystkich uczelniach stolicy do ¯ycia nale¿a³o 351 osób. S³abe
kierownictwo Zarz¹du Terenowego nie zdo³a³o wychowaæ m³odych aktywistów
ani przyci¹gn¹æ m³odzie¿y niezrzeszonej.
Z kolei w Krakowie powa¿n¹ przeszkod¹ w dzia³alnoci zwi¹zku by³a czêsta
rotacja na stanowiskach kierowniczych. Brak ci¹g³oci i planowoci w pracy tej
organizacji budzi³ niepokój w Zarz¹dzie G³ównym69. Krakowskie rodowisko akademickie i samo miasto by³y oceniane jako szczególnie nieprzychylne wobec
nowego porz¹dku: Jest to w ogóle najwiêksze skupisko ko³tunerii polskiej70.
W pionierskim okresie ¯ycie liczy³o tu 79 cz³onków, w tym 52 nale¿a³o do PPR.

66
67

68

69
70

jedzili ciê¿arówkami na wiece do miasteczek i wsi województwa ³ódzkiego. T. Drewnowski, Tyle ha³asu o nic? (...), s. 91. Zob. tak¿e: A. Leniewski, op. cit., s. 85 i n.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 33, k. 23, Sprawozdanie z pracy kó³ uczelnianych w ostatnim kwartale 1946 r.
W 1947 r. by³o ich 10, najliczniejsze na Uniwersytecie i Politechnice. Warszawa, w miarê
postêpów odbudowy, stawa³a siê ponownie najwiêkszym orodkiem akademickim. AAN
VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-137, k. 119, Ocena na III Zjedzie.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/IX-402, k. 39 i n. Peperowców i »¯yciowców«
ogó³ studentów uwa¿a³ nie za Polaków, lecz za bezwzglêdnych wrogów, wystêpuj¹cych
przeciw narodowi polskiemu w imiê obcych interesów (»Moskwy«) dla swych doranych
korzyci materialnych i zagwarantowania kariery. J. Kancewicz, Ogólna charakterystyka
nastrojów panuj¹cych wród studentów UW [1947].
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-137, k. 121, Ocena na III Zjedzie.
AP£ II, ZT AZWM ¯ycie, t. 6, Protokó³ z zebrania prezydium ZG, 26 lutego 1946 r.
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Podobnie jak w wiêkszoci orodków, AZWM wy³oni³ siê ze studenckiego ko³a
PPR. Pocz¹tkowo dzia³a³y dwa ko³a uczelniane  uniwersyteckie oraz uczelni
politechnicznych71. Nawet w okresie maksymalnej liczebnoci w 1948 r. krakowskie ¯ycie nie przekracza³o 4% studiuj¹cej m³odzie¿y, z tego 80% stanowili
studenci roku wstêpnego i pierwszego, przybysze z okolicznych miasteczek i wsi.
Przed wyborami ¯ycie by³o zwalczane na wszystkich uczelniach, szczególnie
po wydarzeniach majowych 1946 r.72 Za prze³om w sytuacji zwi¹zku uznano tu
zmianê nastawienia wiêkszoci rodowiska z otwarcie wrogiego na obojêtne. Nie
uda³o siê wywo³aæ szerszego zainteresowania swoj¹ dzia³alnoci¹. Zw³aszcza na
Uniwersytecie Jagelloñskim i w Akademii Górniczo-Hutniczej nie powiod³y siê próby rozwiniêcia dzia³alnoci. Nie znalaz³ wielu czytelników biuletyn ¯yciowcy,
Po prostu nie by³o prenumerowane nawet przez wszystkich cz³onków organizacji. W pocz¹tkowym okresie odczyty goci z zewn¹trz firmowa³y inne stowarzyszenia, by nie odstraszaæ ewentualnych zainteresowanych sam¹ nazw¹ ¯ycia73.
I w tej organizacji, podobnie jak w ¯yciu ³ódzkim, przewa¿a³y tendencje
sekciarskie. Przejawia³y siê one m.in. niechêci¹ do wspó³pracy z innymi organizacjami studenckimi, zw³aszcza z ZNMS74, oraz negatywnym nastawieniem do
planów zjednoczeniowych. Dopiero na pocz¹tku roku akademickiego 1947/1948
uda³o siê zalegalizowaæ ko³a na UJ i AGH. Przyst¹piono wtedy do organizowania ogólnodostêpnej wietlicy i otwartych wieczorów dyskusyjnych75. Z powodu
braków lokalowych przez d³ugi okres nie uda³o siê stworzyæ biblioteki.
Przyczyn s³aboci dopatrywano siê tak¿e w niedostatecznej dyscyplinie, niskim
poziomie ideologicznym i braku inicjatywy poszczególnych kó³ organizacji oraz
zbyt niemia³ym podejciu do studentów76. Niemniej Zarz¹d w porozumieniu z lokalnymi w³adzami partyjnymi planowa³ rozszerzenie swych wp³ywów przez opanowanie Bratnich Pomocy, pracê samopomocow¹, czy bli¿sz¹ wspó³pracê z ZNMS.
71
72

73
74

75
76

Z. Kozik, AZWM ¯ycie w Krakowie, Pokolenia 1972, nr 4, s. 66. W styczniu by³o 120
cz³onków, w maju 1947 r.  254 (na 23 tysi¹ce studentów), w kwietniu 1948 r.  oko³o 700.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 30, k. 28.W sprawozdaniu rocznym za okres styczeñ 1946 r.  styczeñ 1947 r. odnotowano: Poza tym, ¿e w chwilach wa¿nych (1, 3, 9 maja)
[organizacja] da³a siê poznaæ spo³ecznoci miejscowej i zyskaæ wrogie przyjêcie, by³a zawsze na us³ugi wed³ug linii Partii. Rola wród m³odzie¿y jeszcze ma³a. Na uczelniach poznana i dlatego silnie zwalczana (wrogie napisy, zrywanie afiszów) przez ogó³ nastawiony
reakcyjnie.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 30, k. 21, Sprawozdanie ZT za sierpieñ  padziernik 1946 r.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 30, k. 26, Zwracano uwagê na bliskie kontakty
ZNMS i Wici oraz na brak zrozumienia zarz¹du socjalistów dla tez ¯ycia, przez co
rozpad³ siê projekt jednolitego frontu.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 30, k. 6, Sprawozdanie z zebrania plenarnego ZT
w Krakowie, 8 padziernika 1947 r.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 95/IX-171, k. 14, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy
KW PPR, 1 kwietnia 1948 r.
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Popularne wród studentów Ko³a Prowincjonalne mia³y zostaæ zlikwidowane po
uprzednim wycofaniu subwencji na ich rzecz. Wspólnie próbowano przeprowadziæ
zmiany personalne na stanowiskach asystenckich77, z³o¿ono tak¿e w KC PPR
wniosek o upañstwowienie Akademii Handlowej. Subordynacjê wewn¹trz organizacji mia³y poprawiæ liczniejsze sankcje karne i cilejsze przestrzeganie rygorów.
Za najlepsz¹, najprê¿niej dzia³aj¹c¹ organizacjê w ca³ym kraju w³adze zwi¹zkowe uwa¿a³y ¯ycie toruñskie. W maju 1947 r. liczy³o ono 173 cz³onków, co
przy ogólnej liczbie 2 140 studentów stanowi³o 8%. Akademicy zetwuemowcy
uczestniczyli w pracach organizacyjnych przy tworzeniu Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika, dziêki ich staraniom szybko uruchomiono sto³ówkê i dom akademicki, pomagali w umeblowaniu gmachu. ¯yciowcy niemal ca³kowicie opanowali Bratni¹ Pomoc, górowali tak¿e liczebnie nad pozosta³ymi organizacjami politycznymi78. W poczuciu w³asnej si³y pozwalali sobie na atakowanie kadry
naukowej, ¿¹daj¹c usuniêcia reakcyjnych profesorów79.
Akademicy cile wspó³pracowali z miejscowym ZWM, wysy³aj¹c prelegentów i organizuj¹c ko³a m³odzie¿y szkó³ rednich, prowadzili te¿ pracê propagandowo-owiatow¹ w ramach PPR.
Znacz¹cym osi¹gniêciem dzia³aczy toruñskich by³ fakt poprowadzenia
wszystkich mieszkañców domu akademickiego demonstracyjnie z trójkami w rêkach do g³osowania80. By³ to najwiêkszy sukces ¯ycia na terenie akademickim w czasie wyborów, zdecydowana wiêkszoæ ogniw terenowych napotka³a
wtedy silny opór rodowiska.
Niemniej i tej organizacji w³adze zarzuci³y niedostateczn¹ aktywizacjê m³odzie¿y
niezrzeszonej, a co za tym idzie, zbyt powolny wzrost liczebny. Zalecano tak¿e
powiêcenie baczniejszej uwagi rozwojowi ideowemu mas cz³onkowskich. Jednoczenie doceniono rozmach dzia³añ organizacyjnych.
Tak chwalony Toruñ niezbyt chlubnie ws³awi³ siê w akcji zjednoczeniowej, d¹¿¹c do narzucenia swej woli metod¹ zastraszania cz³onków pozosta³ych organizacji81.
77

78

79
80
81

W celu rozwi¹zania zagadnienia narybku naukowego trzeba, ¿eby towarzysze [z »¯ycia«]
przed³o¿yli kandydatów i spowodowali rewizjê asystentów [...]. Konieczne s¹ zmiany
personalne na WSNS, gdzie wyk³adaj¹ endecy i prawicowi PPS-owcy. Ibidem, k. 14 a.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 406, t. 15, k. 24, ZWM  sprawozdania Zarz¹du G³ównego. Stan organizacji ZWM na terenie Torunia, maj 1946 r.,. OMTUR  40 cz³onków,
Wici  18, ZMD  30, Jednoæ (zwi¹zana ze Stronnictwem Pracy i nie zalegalizowana) 
60. Relacje z innymi organizacjami studenckimi oceniano jako poprawne. Najbardziej reakcyjnie w stosunku do AZWM-u ustosunkowane s¹ Wici, poza tym wspó³praca jest utrzymana w atmosferze lojalnoci i wzajemnego zaufania.
A. Jarzêbowska, op. cit., s. 140. W tym czasie cz³owiek, który ju¿ przed wojn¹ by³ naukowcem  od razu by³ podejrzany.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-137, k. 122, Ocena na III Zjedzie.
A. Jarzêbowska, op. cit., s. 141.
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Przyczyn¹ niedostatecznego rozwoju liczebnego organizacji wroc³awskiej by³y
wewnêtrzne tarcia ideowe. Czêæ aktywu potraktowa³a ¯ycie jako organizacjê samopomocow¹, staraj¹c¹ siê o stypendia, miejsca w domach akademickich,
obiady i skoncentrowa³a siê na dzia³aniach praktycznych. Spotka³o siê to z krytyk¹ zwi¹zkowców bardziej wyrobionych politycznie. Jednym ze skutków rozbicia
by³y s³abe wyniki akcji przedwyborczej. Niektórzy aktywici, w tym kilku cz³onków Zarz¹du Terenowego, nie zg³osili siê do pracy w komitetach partyjnych
w swoich miejscowociach, chocia¿ pod takim warunkiem otrzymali zgodê na wyjazd w czasie ferii82. Kryzys zosta³ za¿egnany dziêki interwencji lokalnych w³adz
partyjnych i Zarz¹du G³ównego83. Jeszcze na III Zjedzie apelowano o zbudowanie mocnego i zgodnego aktywu oraz o wzmo¿enie pracy ideologicznej. Zauwa¿ono jednak zmiany na lepsze84.
Rozdwiêki w zarz¹dzie poznañskim hamowa³y rozwój tak¿e tej organizacji85.
Co wiêcej, brak odpowiednich kandydatur uniemo¿liwia³ przez d³u¿szy czas dokonanie zmian po myli Zarz¹du G³ównego. Dopiero w marcu 1947 r. nast¹pi³a
zmiana na stanowisku przewodnicz¹cego. W nastêpnym miesi¹cu senaty Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Szko³y In¿ynierskiej zalegalizowa³y uczelniane ko³a
¯ycia, co niew¹tpliwie zwiêkszy³o zainteresowanie zwi¹zkiem. Utworzono wtedy
równie¿ sekcjê kulturalno-owiatow¹ i marksistowsk¹, organizuj¹c¹ co dwa tygodnie odczyty powiêcone podstawowym problemom marksizmu. Od maja tego
roku podejmowano próby przejêcia Bratnich Pomocy86, uda³o siê to pod koniec
roku, przy reorganizacji zarz¹dów.
Od listopada 1947 r. dzia³a³o w Poznaniu ko³o prelegentów, organizuj¹ce ko³a
ZWM w szko³ach rednich i sprawuj¹ce opiekê nad nimi. Chocia¿ przedstawi82
83
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AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 38, k. 6, Sprawozdanie z akcji wyborczej.
Zob. przypis 34.
Ich przejawem mia³a byæ rozbudowa zwi¹zku. AZWM we Wroc³awiu zaczyna³ od 20
dzia³aczy w 1945 r., w styczniu 1946 r. liczy³ 40 cz³onków, w maju 1947 r.  200, w marcu
1948 r.  453 (na 12 tysiêcy studentów).
W zebraniu wyborczym w styczniu 1946 r. wziê³o udzia³ 18 osób, w czerwcu tego roku
liczba cz³onków wzros³a do 80, w lutym 1947 r. do 160, w czerwcu  250. Kolejny skok
przypada na ostatnie miesi¹ce dzia³alnoci  w marcu 1948 r. do ¯ycia nale¿a³o 556 studentów. Od jesieni 1946 r. istnia³y trzy ko³a uczelniane  uniwersyteckie, w Szkole In¿ynierskiej oraz w Akademii Handlowej. Najwiêksze by³o ko³o na Uniwersytecie  skupia³o
ono ponad 3/4 ¯yciowców. Jednak przy 9 tysi¹cach studentów i tu stanowili oni niewielki odsetek (w ca³ym Poznaniu w 1948 r. studiowa³o 14 tysiêcy m³odzie¿y). Dane za:
E. Da³ek, E. Makowski, Demokratyczne organizacje m³odzie¿owe w Wielkopolsce 1945-1948, Poznañ 1973, s. 67 i n.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 34, k. 3. Sytuacjê w Bratnich Pomocach oceniano
wczeniej jako bardzo niekorzystn¹. W sprawozdaniu z grudnia 1946 r. donoszono: [...]
przy wydatnej pomocy II kuratora BP, prof. Suszko, stary prezes Tarasiewicz zmuszony
by³ do ust¹pienia. Na jego miejsce wprowadzi³ prof. Suszko czarnoseciñca, zagorza³ego
reakcjonistê Czarliñskiego. [...] Bratnia Pomoc AH opanowana przez elementy oenerowskie.
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ciele ¯ycia wchodzili w sk³ad zarz¹du wojewódzkiego i miejskiego ZWM, zdecydowanie oponowali przeciwko próbom cilejszego powi¹zania obu organizacji. Stawiali sobie za cel konsolidacjê rodowiska akademickiego poprzez doprowadzenie do zjednoczenia ruchu studenckiego.
Organizacja gdañska powsta³a w grudniu 1945 r.87 i pocz¹tkowo nie przejawia³a ¿ywszej dzia³alnoci, nawet niektórzy cz³onkowie zarz¹du uchylali siê od
pracy88. Utrudnieniem by³o rozrzucenie uczelni wy¿szych po ca³ym Wybrze¿u.
Odgórnie zreorganizowany zarz¹d skupi³ siê na opanowaniu Bratnich Pomocy
Politechniki i Akademii Lekarskiej oraz na pracy kulturalno-naukowej i ideologicznej. Powsta³a wtedy wietlica, biblioteka, krelarnia i czytelnia. Wezwano
studentów do rywalizacji w nauce. Jednak wyniki tego wycigu nie by³y zadowalaj¹ce, wielu ¯yciowców musia³o powiêcaæ nauce du¿o czasu, by dorównaæ innym studentom, co negatywnie wp³ywa³o na ich aktywnoæ organizacyjn¹.
Ich sytuacjê pogarsza³a niechêæ ogó³u profesorów, np. na Politechnice Gdañskiej,
do absolwentów Kursów Przygotowawczych89.
Aktyw zwi¹zkowy bardzo powa¿nie traktowa³ has³a o przeobra¿eniu struktury szkolnictwa wy¿szego. Nowe w³adze zarz¹du przygotowa³y w marcu 1947 r.
memoria³ postuluj¹cy daleko id¹ce zmiany w Akademii Nauk Politycznych w Sopocie. Zaleca³ on upañstwowienie uczelni i przywrócenie jej podporz¹dkowania
Akademii w Warszawie, wymianê jej kierownictwa90 oraz weryfikacjê kadry i studentów w celu wyeliminowania obcych elementów. Zreszt¹ na wszystkich
uczelniach zabiega³y o to, aby zwiêkszyæ liczbê swoich potencjalnych zwolenników91. Ich niepokój wzbudza³o utrzymywanie siê wród studentów wp³ywów
Kocio³a i silna pozycja Sodalicji Mariañskiej oraz Caritas Academica92. Kolejny
memoria³  tym razem do KC PPR  mia³ zahamowaæ aktywnoæ oo. Palloty87
88
89

90

91

92

AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn 419, t. 26, k. 13. Wst¹pi³o wtedy do ¯ycia 68 studentów. W maju 1947 r. liczy³o ono ju¿ 120 cz³onków, za w marcu 1948 r.  422.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn 295/IX-402, k. 3, Sprawozdanie AZWM za styczeñ 1946 r.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn 419, t. 26, k. 13. 419/26, k. 3741. Memoria³ Zarz¹du
Terenowego dla Ministerstwa Owiaty odnonie stosunków na Politechnice Gdañskiej
[1947].
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn 419, t. 26, k. 3336. Kierownikiem studiów jest prof.
Micha³ Gniazdowski, kandydat na pos³a z listy PSL [...] Rektorem jest prof. Reyman, znany ideowiec SN-D przed 1939.
AAN VI, AZWM ¯ycie sygn. 419, t. 26, k. 16. Na Kursach Wstêpnych wy¿szych
uczelni Wybrze¿a znajduje siê m³odzie¿, która w 60% nie odpowiada wymaganym warunkom pochodzenia socjalnego, ewentualnie naszej linii ideologicznej. W zwi¹zku z tym (...)
nale¿y stworzyæ odpowiednie Komisje Egzaminacyjne, z³o¿one z si³ fachowych i czynnika
spo³ecznego, a¿eby wyeliminowaæ m³odzie¿ nieodpowiedni¹. Sprawozdanie (poufne) przewodnicz¹cego ZT w Gdañsku za marzec 1948 r.,
Ibidem, k. 15: Obok wieczorków artystycznych, wycieczek i odczytów spotykamy siê
z ci¹g³¹ akcj¹ »kupowania« m³odzie¿y niezrzeszonej kolacjami, paczkami, czy nawet dotacjami pieniê¿nymi.
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nów93. Inn¹ form¹ walki ideologicznej mia³y byæ odczyty marksistowskie, organizowane pod egid¹ Bratniej Pomocy i kó³ naukowych. Problemem by³o znalezienie odpowiednich prelegentów  nieliczni profesorowie nale¿¹cy do PPR raczej
uchylali siê od wyst¹pieñ publicznych.
Dopiero w padzierniku 1946 r., wraz z inauguracj¹ Akademii Handlowej,
rozpoczê³o pracê ko³o szczeciñskie, w lutym powsta³o kolejne ko³o w nowo otwartej Szkole In¿ynierskiej. Na wiosnê 1947 r., gdy wy³oniono Zarz¹d Terenowy, oba
liczy³y 94 cz³onków, przy czym znacznie prê¿niej rozwija³a siê organizacja przy
Szkole In¿ynierskiej94. Mia³a te¿ wiêksze wp³ywy w Bratniej Pomocy, podczas
gdy w Akademii Handlowej jedyny przedstawiciel ¯ycia zosta³ wprowadzony
dziêki naciskowi ze strony rektora. I tam jednak dostrzegano obok wyrobionego
politycznie aktywu tak¿e jednostki na niskim poziomie ideologicznym95.
Szczególnie niepokoj¹ca sytuacja panowa³a w Lublinie. Aktyw organizacji
w ca³oci zaanga¿owa³ siê bezporednio w pracê partyjn¹, przez co pod koniec
1946 r. organizacja faktycznie przesta³a dzia³aæ. Wskutek biernoci Zarz¹du Terenowego ¯ycie nie przeciwdzia³a³o zajciom w Uniwersytecie Marii Curie Sk³odowskie w przeddzieñ wyborów. Jednak po zwyciêstwie wyborczym zwi¹zek
o¿ywi³ siê  liczba cz³onków wzros³a do 55, rozpoczêto regularn¹ pracê samokszta³ceniow¹ i akcjê odczytow¹ w nowo otwartej wietlicy. Nie uda³y siê natomiast próby za³o¿enia ko³a w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim96.
Sprzyjaj¹ce warunki rozwoju mia³a organizacja katowicka  rodowisko robotnicze, przychylnoæ w³adz lokalnych, ¿yczliwy stosunek wiêkszoci spo³eczeñstwa.
Wydaje siê jednak, ¿e nie do koñca umia³a to wykorzystaæ, brn¹c w konflikty
personalne i nie przejawiaj¹c inicjatywy. Ko³o AZWM  w Wy¿szej Szkole Nauk
Spo³eczno-Gospodarczych  powsta³o w lutym 1946 r., zwiêkszaj¹c w ci¹gu roku
szeregi z 10 do 90 cz³onków. Wobec s³abego przyrostu liczebnego postanowiono
przyjmowaæ nowych cz³onków bez wzglêdu na ich pochodzenie spo³eczne i prze93

94

95

96

AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 26, k. 1719, Memoria³ do KC PPR, 7 kwietnia
1948 r. W³adze partyjne mia³y interweniowaæ w Ministerstwie Administracji Publicznej
w sprawie wystawienia zakonowi negatywnej opinii, uniemo¿liwiaj¹cej dzia³alnoæ wród
studentów, w Ministerstwie Owiaty, by spowodowaæ likwidacjê Instytutu Wy¿szej Kultury Religijnej; prasowa kampania prasowa mia³a skompromitowaæ filoniemieck¹ dzia³alnoæ zakonu i przygotowaæ grunt do usuniêcia go z Wybrze¿a.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 35, k. 6. W lutym 1947 r. ko³o przy AH mia³o 40
cz³onków, ko³o przy SI  18. W kwietniu tego roku  odpowiednio 42 i 52. Przewaga liczebna ¯ycia SI utrzyma³a siê tak¿e w 1948 r. roku: na 242 ¯yciowców 140 studiowa³o w SI. Na obu uczelniach by³o wtedy 2 800 studentów.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-137, k. 123124, Ocena na III Zjedzie. I tu,
jak i w wielu innych naszych organizacjach terenowych, daje siê czêsto zauwa¿yæ brak
zrozumienia zasadniczych pojêæ z dziedziny naszej ideologii wród zwyk³ych cz³onków
naszej organizacji.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-137, k. 125126, Ocena na III Zjedzie.
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sz³oæ. Jeszcze w 1948 r. zastanawiano siê na zebraniach zarz¹du nad formami
propagowania dzia³alnoci zwi¹zku oraz metodami dyscyplinowania aktywu97.
Zarówno organizacji katowickiej, jak i gliwickiej Zarz¹d G³ówny mia³ za z³e
brak konsultacji z nim w wa¿nych kwestiach doranych, oraz nieregularne nadsy³anie sprawozdañ, wskutek czego Warszawa nie mia³a dostatecznej kontroli nad
tymi orodkami. Na Politechnice l¹skiej, jedynej uczelni Gliwic, ¯ycie mia³o
znacznie s³absze wp³ywy ni¿ ZNMS98. Z tego wzglêdu koncentrowa³o siê na opiece
nad uczestnikami Kursu Przygotowawczego i nowo przyjêtymi studentami, zdobywaj¹c dla nich stypendia, miejsca w domach akademickich i pomoce naukowe.
St¹d te¿ aktywnoæ ¯yciowców w Bratniej Pomocy i Komisji Weryfikacyjnej.
Z inicjatywy AZWM zorganizowano w Gliwicach kurs repolonizacyjny dla
m³odzie¿y repatrianckiej z Francji, który mia³ jej pomóc w przygotowaniu siê do
studiów w szko³ach i uczelniach polskich99.
Ponadto istnia³y organizacje terenowe w Cieszynie, przy Wy¿szej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego i w Czêstochowie, przy Wy¿szej Szkole AdministracyjnoHandlowej  nie by³y jednak liczne100, i nie przejawia³y o¿ywionej dzia³alnoci.
W czasie III Zjazdu w³adze zwi¹zkowe krytycznie ocenia³y dyktatorskie zapêdy niektórych dzia³aczy terenowych, oderwanie kierownictwa od mas cz³onkowskich, brak kolektywnoci w pracy wielu zarz¹dów, nadmiern¹ p³ynnoæ aktywu. Broni³y jednoczenie autonomicznoci zwi¹zku przed próbami podporz¹dkowania go zarz¹dom ZWM. Przypomina³y o wyranie ideologicznym charakterze
organizacji. Zasklepianie siê w w¹skim praktycyzmie powodowa³o ich zdaniem
wystêpowanie ze zwi¹zku najbardziej wartociowej, ideowej m³odzie¿y101. Nale¿a³o siê zatem koncentrowaæ na pracy ideologicznej i samokszta³ceniowej, by
w ten w³anie sposób zaznaczyæ swoj¹ obecnoæ na uczelniach.
W ci¹gu trzech lat swego istnienia ¯ycie spe³nia³o zadania kontrolne w stosunku do rodowisk akademickich. Poprzez wywieranie nacisków na profesurê,
97
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101

AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 28, k. 1617.Przewodnicz¹ca ZT na posiedzeniu
30 stycznia 1948 r.: Nale¿y stworzyæ chór, sekcjê dramatyczn¹, spopularyzowaæ nasz¹
bibliotekê [...]. wietlica winna têtniæ ¿yciem. [...] Musimy uzdrowiæ »¯ycie«, nie mo¿na
d³u¿ej nic nie robiæ. Od przysz³ego tygodnia szkolenie cz³onków [...], który z »¯yciowców« nie przyjdzie na wyk³ad 3 razy, bêdzie usuniêty z organizacji.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 27, k. 7. W styczniu 1946 r. by³o 63 ¯yciowców, w kwietniu 1947 r.  113. W marcu 1948 r. sporód 2 700 studentów 230 nale¿a³o
do ¯ycia.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-137, k. 126. Wskutek s³abej organizacji kurs nie
przyniós³ jednak du¿ych efektów.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 25, k. 1. W 1948 r. ko³o cieszyñskie liczy³o 34
cz³onków na 300 studentów. AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 419, t. 24, k. 2. W Czêstochowie w tym czasie by³o 10 ¯yciowców przy ogólnej liczbie 450 studentów.
AAN VI, AZWM ¯ycie, sygn. 295/VII-137, k. 128130, Organizacja nasza bêdzie dopiero wtedy mog³a rozszerzyæ swoje wp³ywy i skupiæ naprawdê wartociow¹ m³odzie¿
w swoich szeregach, gdy ka¿dy z »¯yciowców« stanie siê agitatorem organizacji.
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sterowanie przyjêciami na studia, denuncjowanie przed komórkami partyjnymi osób
niechêtnie lub wrogo nastawionych do komunistów realizowa³o partyjny program
stopniowego podporz¹dkowania w³adzom pañstwowym terenu uczelnianego, ostatniej  poza Kocio³em  ostoi wolnego ¿ycia spo³ecznego. Tym samym u³atwi³o
PPR wprowadzenie stalinowskiego modelu nauki i szkolnictwa wy¿szego. Z czasem liczni ¯yciowcy stali siê pracownikami nauki nowego typu  funkcjonariuszami frontu ideologicznego, realizuj¹cymi komunistyczny program partyjnoci
nauki, s³u¿ebnej wobec potrzeb budowy socjalizmu. W po³owie lat piêædziesi¹tych drogi tego pokolenia gwa³townie siê rozesz³y: czêæ pozosta³a w strukturach
partii wewnêtrznej, czêæ rozpoczê³a wówczas drogê odchodzenia od komunizmu
i marksizmu, by po latach znaleæ siê w szeregach opozycji.
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