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Komitet Miejski P.Z.P.R. w Rejowcu –  
wybrane materiały (ZMP, ZMS, POP w szkołach). 

 
                                 Opracowań związanych z PZPR i ruchem robotniczym  można jeszcze spotkać 
bardzo dużo. Zebrała się na ten temat pokażna ilośc różnych publikacji. Chciałbym przedstawić 
niektóre materiały związane z Rejowcem a wielu przypadkach w obszernej literaturze pomijane. Będę 
w tym krótkim opracowaniu wspominał o POP w szkołach rejowieckich. Ale po kolei. 

 

 
Taki napis na szyldzie wisiał swojego czasu na frontonie gudynku Urzędu Gminy w Rejowcu. 

- Komitet Miejski P.Z.P.R. w Rejowcu.- (Napis w trzech rzędach). 
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Portret Wodza Rewolucji z honorowego miejsca I sekretarza PZPR Komitetu Gminnego w Rejowcu. 

Wielkość portretu Lenina 58 x 45 (razem z ramą 67x 53). 
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Konstytucja PRL z osobistymi poprawkami Józefa Stalina znaleziona w Komitecie Gminnym PZPR w 
Rejowcu. Być może jest to tylko kopia, ale istotna w tamtym czasie. 

 
Odznaka organizacyjna Związku Młodzieży Polskiej. 
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                 W roku szkolnym 1948/49 młodzież w klasie IX została zapoznana z zakresem działalności 
nowej organizacji o nazwie Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) 1. Każda placówka kształcąca młodzież 
miała obowiązek powołania do życia struktury terenowe ZMP. Przy dużym zaangażowaniu kierownika 
szkoły Stanisława Zwierzyńskiego powołano komórkę organizacyjną. Członkowie tej organizacji mieli 
duży wpływ na wszystko, co się działo w szkole. Jej wytypowani działacze uczestniczyli w 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Dbali o poprawność programową prowadzonego wychowania 
zgodną z wytyczona linią Partii.  Oceniali pracę Grona Nauczycielskiego. Mieli decydujący wpływ na 
wymianę kadry dydaktycznej szkoły, (jeżeli uznali, że nie spełniają wymogów stawianym nauczycielom 
Polski Ludowej). Ingerowali w ocenianie i promowanie uczniów. Jednym z pierwszych 
przewodniczących ZMP w szkole w Rejowcu był Franciszek Majdan. Po pewnym czasie znany działacz 
Golan mieszkający na stancji u państwa Wiercioch. Szerokim torem wkracza do szkół ideologizacja.  

. 

             Słowa ślubowania młodych przodowników budowniczych Polski Ludowej złożone 22 lipca 
1952 roku w Warszawie (z legitymacji ZMP- owskiej):  

                          „Ślubujemy Tobie, Ojczyzno … na testament wielkich patriotów i rewolucjonistów: 
…Feliksa Dzierżyńskiego… Karola Świerczewskiego … oddać wszystkie siły świętej sprawie obrony 
pokoju przed amerykańskimi i hitlerowskimi podpalaczami i ludobójcami …  rozwijać wieczystą 
przyjaźń z potężnym Krajem radzieckim – Ojczyzną Lenina i Stalina. … Ślubujemy wypełniać 
wskazania naszego Nauczyciela, Budowniczego Polski Ludowej ukochanego Towarzysza Bolesława 
Bieruta …” 

                                                            
1 Na szczeblu centralnym utworzono ją w sierpniu 1948 roku w wyniku połączenia Organizacji Młodzieży 
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego , Związku Młodzieży Demokratycznej , Związku Młodzieży 
Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej ,, Wici ,, i Związku Walki Młodych . Organizacja ideowo , politycznie i 
organizacyjnie podporządkowana była PPR , następnie PZPR . Powołana do realizacji polityki partii 
komunistycznej wobec młodzieży.  

http://www.polskaludowa.com/biografie/Swierczewski.htm
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      W śród grupy dziewcząt kl. IX w LO Rejowiec widać członkinie ZMP. Były ubrane w zielone 
koszule organizacyjne wyposażone w emblematy na lewym rękawie na wysokości ramienia oraz 
krawaty i spódniczki w kolorze ciemnym(czarnym). Foto wykonano w 1955 roku. 

                       Związek Młodzieży Polskiej utworzony został 21 lipca 1948, podczas Kongresu 
Jedności Młodzieży we Wrocławiu. Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) – młodzieżowa organizacja 
ideowo-polityczna, działająca w Polsce w latach 1948-1957 i wzorowana na radzieckim Komsomole. 
Powołana została przez rządzących krajem komunistów do realizowania polityki ich partii wobec 
młodzieży, służyła indoktrynacji młodych, kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w 
przebudowie społeczeństwa na modłę komunistyczną. Stanowiła jeden z symboli polskiego stalinizmu. 
Przewodniczyli związkowi na szczeblu krajowym: Janusz Zarzycki (1948–1953), Stanisław Pilawka 
(7 czerwca 1953-1954), H. Jaworska (1954–1957). Oprócz wspierania akcji propagandowych 
komunistów, aktywiści ZMP wspierali także realne działania władz. Specjalnie „brygady” złożone z 
aktywistów organizacji dokonywały np. wizyt (faktycznych napadów) na uznawane za „kułackie” 
gospodarstwa rolne, aby egzekwować dostarczanie przez nich kontyngentów – obowiązkowych 
dostaw produktów rolnych na rzecz państwa. W poszukiwaniu domniemanego ukrytego zboża, 
dokonywali samozwańczych rewizji, często niszcząc przy tym wyposażenie rewidowanych budynków 
i – jak wykazywały nawet postępowania z drugiej połowy lat pięćdziesiątych – dokonując kradzieży. 
Brali także aktywny udział w kolektywizacji rolnictwa, nie tylko wspierając akcję propagandowo, ale i 
nierzadko wywierając przymus fizyczny na rolnikach odmawiających przystąpienia do spółdzielni. 
Działania te popierały jawnie lub po cichu władze, mając w młodych aktywistach „darmową siłę 
roboczą”, realizującą założenia ich polityki. Innym przejawem działalności ZMP było wskazywanie 
władzom osób uznawanych za, z różnych względów, wrogie dla ustroju. Przejawiało się to zarówno w 
składaniu przedstawicielom władz donosów, jak i w oficjalnym piętnowaniu takich osób. Przykładem 
drugiego z działań były tzw. tablice bumelantów (wywieszane zwłaszcza na uczelniach wyższych), na 
których wypisywano nazwiska osób „nieprawidłowo” spędzających czas wolnych. Aktywiści ZMP 
kontrolowali mieszkania prywatne, akademiki, czy miejsca zabaw młodych ludzi. Piętnowali np. 
tańczenie zachodnich tańców, grę w karty i inne przejawy masowej kultury zachodniej, czy 
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wypowiadanie opinii nieprzychylnych ustrojowi. Zetempeowcom przypisano też zadanie „oświecania” 
własnych rodziców, jeśli ci mieliby wykazywać niezrozumienie dla ustroju, bądź bieżącej sytuacji 
społeczno-politycznej. ZMP przypisano także zadanie pomocy w przebudowaniu szkolnictwa w duchu 
komunistycznym. W tym celu jego aktywiści zasiadali w radach pedagogicznych i uczelnianych 
(zwanych w stalinizmie „naradami produkcyjnymi”), uzyskali także inne formalne i nieformalne 
wpływy. Ich zadaniem było denuncjowanie nauczycieli i wykładowców, którzy wygłaszaliby 
„reakcyjne” poglądy, czy też w niedostateczny sposób wypełnialiby wykładany przedmiot oficjalnie 
przypisanymi założeniami ideologicznymi. Ich decyzje często mogły zaważyć o zwolnieniu 
nauczyciela ze szkoły, nieprzyjęciu kandydata na studia, czy też niewszczęciu przewodu doktorskiego 
młodego naukowca. Szczególnie silnie zjawisko to występowało w szkołach, gdzie w zwalczaniu 
nauczycieli niepopierających polityki i ideologii komunistów brali udział aktywiści ZMP z tzw. 
Brygad Lekkiej Kawalerii. Radykalizm działań ZMP obejmował przede wszystkim przełom lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych, gdy komuniści ugruntowywali swoje wpływy w społeczeństwie i 
dążyli do wyeliminowania z przestrzeni publicznej osób wyrażających odmienne poglądy. Wraz ze 
stabilizacją władz, komuniści wygasili „rewolucyjny” zapał aktywistów. Przywrócono autorytet 
tradycyjnych struktur, zaś działaczom ZMP nakazano wykonywanie zlecanych przez osoby starsze 
działań zmierzających do budowy socjalizmu. Przejawem tego było nowe hasło ZMP dla szkolnictwa, 
który odtąd miał wspierać nauczycieli. Na lokalne jednostki ZMP nakładano coraz więcej zadań i 
postulatów, które – mimo obszernej sprawozdawczości – często nie były faktycznie wykonywane i z 
czasem doprowadziły do obumarcia organizacji. Związek Młodzieży Polskiej był organizacją masową. 
W szczytowym momencie należało do niego ok. 2 mln członków, czyli prawie 40% mieszkających w 
Polsce młodych ludzi, – mimo, że do organizacji nie przyjmowano osób z rodzin i grup społecznych 
uznanych za wrogie politycznie. W rzeczywistości jednak znaczna część, o ile nie większość, 
członków nie znalazła się w organizacji dobrowolnie. Młodzież często zmuszano do wstępowania do 
ZMP różnymi oficjalnymi i nieoficjalnymi środkami nacisku – również poprzez faktyczną 
dyskryminację osób, które odmówiły przynależności do ZMP. Proces zmuszania realizowano 
zwłaszcza w szkołach, co w najskrajniejszych przypadkach wiązało się z wydaniem przez nauczyciela 
prowadzącego zajęcia polecenia wypełnienia deklaracji członkowskiej wszystkim obecnym w klasie. 
Niejednokrotnie też młodym sugerowano utrudnienia w dalszym życiu, jakie może przynieść 
niewstąpienie do organizacji. Brak przynależności do ZMP mógł np. uniemożliwić zainteresowanym 
osobom podjęcie wyższych studiów, czy osiągnięcie określonej pozycji zawodowej. Wiele osób 
wstępowało też do ZMP w celach koniunkturalnych, tzn. na budowaniu poprzez organizację własnej 
kariery.Wiązało się to z tym, że w najbardziej spektakularnych działaniach ZMP uczestniczyła tylko 
stosunkowo wąska grupa aktywistów. Zaangażowanie pozostałych ograniczało się co najwyżej do 
udziału w oficjalnych uroczystościach i zebraniach, na których przyjmowali przeważnie bierną 
postawę i które z czasem stawały się wyłącznie aktami formalnymi. Powszechnym zjawiskiem było 
oddzielenie sfery oficjalnej od prywatnej, w której większość członków ZMP nie przestrzegała norm 
promowanych przez organizację. Przejawem tego było, wykazywane w wewnętrznej korespondencji 
przez zarząd organizacji, masowe uczestnictwo szeregowych członków w praktykach religijnych, czy 
też inicjatywach podejmowanych przez duchowieństwo. Członkowie ZMP stanowili też znaczny 
odsetek osób zatrzymywanych w czasie rozbijania przez władze konspiracyjnych grup młodzieżowych 
– w latach 1949-1955 wskaźnik ten wynosił od 29% do aż 60%. Z przeprowadzonych przez Stefana 
Nowaka badań socjologicznych (1958, 1961) wynikało, że tylko 10% ankietowanych studentów-
członków dawnego ZMP wybrało organizację ze względu na własne poglądy polityczne. Dalsze 18% 
podało chęć prowadzenia pożytecznej działalności społecznej, jaką umożliwiały struktury ZMP. 34% 
wybrało organizację ze względu na chęć dostania się na studia, 2% – pod presją rodziny lub przyjaciół, 
zaś 36% – pod wpływem przymusu lub presji masowego przykładu kolegów w szkole. Oznacza to, z 
przyczyn ideowych organizację wybrała zdecydowana mniejszość członków ZMP. To ich dotyczyło 
ukute później sformułowanie „pokolenie ZMP”, którego wielu przedstawicieli w latach 
siedemdziesiątych objęło ważne stanowiska w administracji partyjno-państwowej, stąd też niektóre 
zjawiska tamtego okresu nazywa się „recydywą stalinizmu”. Realna działalność ZMP zaczęła 
właściwie zanikać od 1955, organizacja stanowić zaczęła fikcyjną strukturę. Przesilenie polityczne 
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października 1956 roku sprawiło, że ZMP de facto przestało istnieć. Wielu jego aktywistów 
zaangażowało się wówczas w Związek Młodzieży Rewolucyjnej. Wobec realnego rozpadu ZMP, 
podczas V Plenum Zarządu Głównego w dniach 10-11 stycznia 1957 organizację definitywnie 
rozwiązano. Była to już tylko formalność, gdyż już kilka dni wcześniej komuniści uruchomili nową 
„centralną” organizację młodzieżową: Związek Młodzieży Socjalistycznej. 

 

 

 

Wybrana przykładowo dokumentacja ZMP w Rejowcu. 

 

Rozmiar -28,5 X 14.5 cm. 
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Odznaka organizacyjna Związek Młodzieży Socjalistycznej 

 
                                Dnia 25 kwietnia 1957 r. odbył się I Zjazd Związku Młodzieży Socjalistycznej. 
Natomiast w dniach 25-27 kwietnia1957 roku w Warszawie obradował I Konstytucyjny Zjazd 
Związku Młodzieży Socjalistycznej. Organizacja powstała kilka miesięcy wcześniej z połączenia 
Rewolucyjnego Związku Młodzieży oraz Związku Młodzieży Robotniczej. Była kuźnią kadr dla 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która totalnie kontrolowała młodzieżową przybudówkę. 
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Fotografia z przyrzeczenia młodzieży składanej przez ZSMP LO w Rejowcu na sztandar 

gminny P.Z.P.R. Trzymający sztandar – Grzegorz Pasierkiewicz z klasy A. Rok szkolny 1967 – 
1971. 

 

 
Odznaka organizacyjna Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. 
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                       Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna utworzona 15 
grudnia 1948, poprzez połączenie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po 
przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również, jako realno-socjalistyczna, sprawująca 
rządy w PRL w latach 1948–1989. Realizowała ideologię marksizmu-leninizmu. Zgodnie z 
obowiązującą terminologią partyjną i deklarowanymi założeniami ideowymi, PZPR stanowiła 
awangardę rządzącej klasy robotniczej. Działalność PZPR (oparta na obowiązującym w bloku 
wschodnim, w ramach międzynarodowego ruchu komunistycznego i państw demokracji ludowej, 
podporządkowana była WKP(b)/KPZR (najbardziej do 1956).W czasie swojego istnienia, PZPR była 
partią masową, kierującą centralnie zarządzaną i zbiurokratyzowaną gospodarką, sprawującą władzę 
państwową w sposób autorytarny, dążącą do totalitarnego kontrolowania wszystkich sfer życia 
społecznego. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna utworzona 15 
grudnia 1948, poprzez połączenie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po 
przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca 
rządy w PRL w latach 1948–1989. PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, była przez 
prawie cały okres istnienia PRL-u jedyną legalnie działającą partią i w praktyce główna siłą 
zarządzającą krajem. Całkowicie kontrolowana przez ZSRR, stanowiła niejako kluczowy element 
kontroli nad Polską, jaką roztoczył w okresie powojennym blok wschodni. PZPR powstała w roku 
1948, w wyniku tzw. kongresu zjednoczeniowego, na którym PPR "połączył się" (w praktyce 
wchłonął) ugodowych polityków z innych partii lewicowych (PSL, PPS itp.) Kierownictwo PZPR 
(Komitet Centralny KC PZPR) było całkowicie podporządkowane Moskwie i miało kontrolować PRL 
w imieniu ZSRR, zachowując przy tym pozory niezależności kraju. W praktyce jednak zdarzały się 
okresy, gdy wpływy Związku Radzieckiego były większe i mniejsze. Na czele partii stawał zawsze I 
sekretarz, zgodnie z modelem radzieckim. Oficjalnym celem PZPR było doprowadzenie do budowy w 
Polsce "państwa ludowego", socjalistycznego, o powszechnej równości i dobrobycie. W praktyce 
PZPR było siłą przenikającą wszystkie aspekty życia społecznego. Komórki partyjne były zakładane 
praktycznie w każdym większym zakładzie, fabryce i PGR-ze.  W wielu wypadkach dalsza kariera 
danej osoby była związana z byciem lub pozostawaniem poza partią, stąd też na młodych i ambitnych 
ludziach ciążyła presja, czasami wręcz przymus zapisywania się do PZPR. Rozwój wewnętrzny PZPR 
można podzielić na kilka etapów. Lata 1948-1956 to okres rządów Bieruta i „stalinizacji" zarówno 
Polski, jak i partii. Wzorem sowieckim w PZPR dochodziło wtedy do czystek, w wyniku, których 
osadzano w więzieniach polityków uznawanych za zbyt „wolnomyślących" i nie trzymających się 
ściśle linii partyjnej. Śmierć Bolesława Bieruta i powszechna w bloku wschodnim „destalinizacja" 
otworzyły nowy okres. Na czele partii stanął Władysław Gomułka, uznawany wcześniej za 
„liberalnego" komunistę. Stopniowo jednak w partii zaczął narastać wewnętrzny konflikt o władzę. W 
czasie trwania lat 50.  i 60. w PZPR uformowały się różne nieformalne „kliki", wywierające wpływ na 
Gomułkę i jego rządy. Do roli nowych przywódców zaczęli predestynować Edwarda   Gierek  i  
Mieczysław Moczar. Do najważniejszych "frakcji" partyjnych należeli wtedy „kaliszanie", 
„puławianie", „natolińczycy” i "partyzanci". Ostatecznie w roku 1970 władzę przejęła ekipa  Edwarda 
Gierka. Doszło do znacznego polepszenia się warunków bytowych znacznej części społeczeństwa i 
dużych inwestycji w infrastrukturę. Wszystko to miało swoją cenę w postaci ogromnego zadłużenia 
kraju, które w końcu doprowadziło do poważnego kryzysu. W roku 1976 doszło też do serii protestów 
i zmian w konstytucji, gdzie dodano kontrowersyjne fragmenty o sojuszu polsko-radzieckim i roli 
władzy ludowej. Ostatecznie skompromitowana ekipa Gierka ustąpiła pod koniec lat 80. Na jej 
miejsce „wskoczyli” wojskowi członkowie Partii, z generałami Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem 
Kiszczakiem na czele. Początkowe lata panowania nowej ekipy to pozorna zgoda na liberalizację 
systemu i zalegalizowanie działalności opozycyjnej („Solidarność”). W grudniu 1981 roku 
wprowadzono jednak Stan Wojenny, a władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, 
mająca znamiona junty wojskowej. PZPR w czasie lat 80. coraz trudniej było utrzymać władzę w 
targanym kryzysem, znacznie osłabionym ekonomicznie krajem. W 1989 roku władze partii uznały, że 
jedyną szansą na utrzymanie władzy jest dogadanie się z opozycją. Stąd też słynne obrady „Okrągłego 
Stołu” i będące ich następstwem wybory w czerwcu 1989 roku, w których to, mimo zagwarantowanej 
ilości miejsc w Sejmie, PZPR poniosła pełną klęskę prestiżową. Przez jakiś czas wydawało się, że 
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PZPR może jeszcze przetrwać, ostatecznie jednak na XI Zjeździe Partii w styczniu 1990 roku doszło 
do (niespodziewanego) samorozwiązania. Politycy PZPR w dużej mierze zasilili szeregi świeżo 
formowanych ugrupowań lewicowych, w tym głównie Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). 

I sekretarze PZPR: Bolesław Bierut (22 grudnia 1948 r. – 2 marca 1956 r.), Edward Ochab (20 marca 
1956 r. – 21 października 1956 r.), Władysław Gomułka (21 października 1956 r. – 20 grudnia 1970 
r.), Edward Gierek (20 grudnia 1970 r. – 6 września 1980 r.), Stanisław Kania (6 września 1980 r. – 18 
października 1981 r.), Wojciech Jaruzelski (18 października 1981 r. – 29 lipca 1989 r.) i Mieczysław 
F. Rakowski (29 lipca 1989 r. – 29 stycznia 1990 r.)  

 
Jan Krzywicki – gminny I sekretarz PZPR. 

 
 

Niektóre dokumenty POP szkół w Rejowcu. 
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Rozmiar -18,5 x 14,5 cm. 
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W przedstawionej dokumentacji  POP szkół w Rejwcu znajdowały się wypełnione rubryki: 
wkształcenie, zawód wyłuczony, zawód i funkcja wykonywana obecnie, jaką pełni funkcję partyja, 
funkcja z wyboru w radach narodowych, (w radzie robotniczej, organizacji społeznej i społeczno – 
gospodarczej), przynależność do organizacji młodzierzowej, od kiedy oraz jaką pełni funkcję, adres 
zamieszkania, data i przyczyna zdjęcia z ewidencji, uwagi. Zaległości za okres ubiegły (za ile 
miesięcy, suma), opłata – składki członkowskie – rok, uwagi. 

 

 

 

 

 


	W roku szkolnym 1948/49 młodzież w klasie IX została zapoznana z zakresem działalności nowej organizacji o nazwie Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) 0F . Każda placówka kształcąca młodzież miała obowiązek powołania do życia struktury te...

