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Program „Awangarda XXI wieku” 
– w poszukiwaniu nowego modelu pasa transmisyjnego

W ostatniej dekadzie swego istnienia partia komunistyczna w Polsce bory-
kała się z problemem słabnięcia wpływu na młodzież. Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza wyraźnie się zestarzała: w 1986 r. odsetek osób do 29 roku życia 
wśród jej członków i kandydatów wynosił zaledwie 6,9%, co nie wystarczało do 
odtwarzania szeregów. Szczególnie niepokojący był odsetek należących do par-
tii studentów (ledwie 0,3%), który bezpośrednio wiązał się z niemal zerowym 
upartyjnieniem młodszej kadry naukowej. W dalszej perspektywie budziło to 
pytania o orientację ideową profesury oraz istnienie organizacji partyjnych na 
niektórych uczelniach1.

Organizacje młodzieżowe przestawały spełniać rolę „partyjnego przed-
szkola”. Ich rzeczywisty wpływ był mniejszy, niż wynikałoby z dużej i utrzy-
mującej się na stabilnym poziomie liczebności. Na początku 1988 r. do Związ-
ku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej należało około 1,5 mln osób, do Związku 
Młodzieży Wiejskiej – 449 tys., do Związku Harcerstwa Polskiego 2 mln (dla 
porównania w 1980 r. ZSMP liczył prawie 2 mln członków, a ZHP – 1,9 mln). 
Znaczny spadek nastąpił jedynie w przypadku organizacji studenckiej. Zwią-
zek Studentów Polskich miał w 1988 r. zaledwie 65 tys. członków, podczas gdy 
na początku lat 80. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich liczył 228 tys. 
osób. Jednocześnie w badaniach ankietowych aż 61% młodych ludzi uważa-
ło, że związki młodzieży nie reprezentują ich interesów i nie mają istotnego 
wpływu na sytuację w kraju. Względnie dużą sympatią cieszył się tylko ZHP. 
Ogrywający kluczową rolę podstarzały aparat etatowy organizacji kurczowo 
trzymał się dotychczasowego modelu działania nie potrafiąc znaleźć nowych 
form i metod2. Dlatego też w większości przypadków o zapisaniu się do ZSMP  

1  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej (dalej: KC PZPR), sygn. XIII/549, bp., Informacja o sytuacji społeczno-poli-
tycznej i moralnej w młodym pokoleniu, październik 1987.
2  Tamże, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej w młodym pokoleniu w świetle realizacji uchwały 
IX Plenum KC PZPR, maj 1988 r.; M. Wierzbicki, PZPR a środowisko młodzieżowe (1948-1990), [w:] 
PZPR jako machina władzy, red. D. Stola, K. Persak, Warszawa 2012, s. 280-281.
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czy ZMW decydowały przyczyny koniunkturalne (np. chęć kontaktu z rówie-
śnikami, możliwość korzystania z ciekawych form wypoczynku), a gdy one 
ustawały, członkostwo stawało się czysto formalne3. 

Co bardzo istotne, po powstaniu „Solidarności” osłabła, a w drugiej poło-
wie lat 80. w wielu wypadkach całkowicie zamarła działalność podstawowych 
organizacji partyjnych w szkołach, na wyższych uczelniach i w zakładach pra-
cy, a więc instytucjach pełniących rolę „pasów transmisyjnych” przekazujących 
młodym ludziom idee budownictwa socjalistycznego4. 

Wydaje się, że o niedostatku młodzieży chętnej na staż kandydacki w PZPR 
w drugiej połowie lat 80. decydowały trzy zasadnicze czynniki. Po pierwsze, 
w zakresie oddziaływania na młodych ludzi panował faktyczny pluralizm. 
W sferze światopoglądowej partia konkurowała z opozycją, Kościołem katolic-
kim, organizacjami ekologicznymi, pacyfistycznymi, subkulturami, a niejedno-
krotnie także z żywiącymi „antysocjalistyczne uprzedzenia” rodzicami, i prze-
grywała. Wielu przyciągał Kościół, który wypracował różnorodne formy dusz-
pasterstwa i elastyczne metody pracy z młodzieżą. W drugiej połowie lat 80. 
w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy brało udział ponad 200 tys. osób, 
a w oazach około 80 tys.5 Opozycja uzyskała szczególnie duży wpływ na środo-
wisko studenckie (Federacja Młodzieży Walczącej, Niezależne Zrzeszenie Stu-
dentów, Ruch „Wolność i Pokój”). Czynnik drugi to mała wiarygodność partii 
komunistycznej. Deklarowane przez władze partyjno-państwowe zaintereso-
wanie sprawami młodego pokolenia nie przekładało się na rzeczywistą popra-
wę jego sytuacji. Kryzys gospodarczy utrudniał spełnianie aspiracji życiowych, 
w tym dobry start zawodowy i uzyskanie własnego mieszkania. Na spadek 
zaufania do komunistów wśród studentów oddziaływała sytuacja materialna 
osób z wyższym wykształceniem, zarabiających znacznie mniej niż rówieśnicy, 
którzy edukację zakończyli na wcześniejszym etapie. Ponadto młodym ludziom 
trudniej niż kiedyś było awansować na stanowiska kierownicze. W efekcie 
w 1986 r. zaufanie do partii wyrażało tylko 6,1% ankietowanych, a wśród stu-
dentów zaledwie 1,4%. Po trzecie, nie można pominąć przemian kulturowych, 
które wiązały się z niechęcią do sformalizowanego uczestnictwa i prywatyzacją 
celów życiowych wyrażającą się głównie zorientowaniem na rodzinę. U mło-
dzieży obserwowano niższe niż w przypadku ogółu społeczeństwa zaangażo-
wanie w wybory, małe zainteresowanie pracą w radach narodowych, organiza-
cjach społecznych, samorządach szkolnych i uczelnianych6. 

3  M. Kruszyński, „Przewodnia Siła w uniwersytecie”? Specyfika funkcjonowania PZPR w świecie 
akademickim na przykładzie lubelskiego UMCS (1948–1989); artykuł z sesji w Katowicach w druku.
4  M. Wierzbicki, PZPR a środowisko…, s. 286-287. 
5  Zob. R. Derewenda, Dzieło wiary. Historia Ruchu Światło-Życie w latach 1950–1985, Kraków 
2010.
6  AAN, KC PZPR, sygn. XIII/549, bp., Informacja o sytuacji społeczno-politycznej i moral-
nej w młodym pokoleniu, październik 1987; tamże, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej 
w młodym pokoleniu w świetle realizacji uchwały IX Plenum KC PZPR, maj 1988 r. 
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Działania zmierzające do odzyskania młodego pokolenia uzyskały w latach 

80. wysoki priorytet. Posługiwano się różnymi, głównie biurokratycznymi me-
todami: opracowywano dokumenty programowe, tworzono nowe struktury do 
spraw młodzieży, analizowano jej postawy i potrzeby, opracowywano zalecenia 
mające na celu ożywienie skostniałych organizacji młodzieżowych. Z działań 
bardziej realnych eksperymentowano z nowymi formami działania czego przy-
kładem był program „Awangarda XXI wieku”. 

Kierunki polityki wobec młodzieży wytyczyło IX Plenum Komitetu Cen-
tralnego partii komunistycznej już w lipcu 1982 r. Jej sprawami zajmował się 
zarówno IX, jak i X Zjazd PZPR zwracając uwagę na proces kształcenia, start za-
wodowy, sytuację mieszkaniową, ochronę rodziny, sytuację życiową młodzieży 
rolniczej. 22 maja 1986 r. Sejm przyjął ustawę o zasadach udziału młodzieży 
w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym kraju7. Wy-
pracowane dokumenty zawierały niewątpliwie szereg trafnych postulatów, jed-
nak kryzys uniemożliwiał ich realizację.

W KC PZPR w czerwcu 1982 r. powołano Komisję ds. Młodzieży, następnie 
w grudniu 1982 r. Międzywydziałowy Zespół ds. Młodzieży. Kierownikiem ze-
społu został Leszek Miller. W jego skład wchodził Waldemar Świrgoń, najmłod-
szy sekretarz KC w historii oraz zastępcy kierowników większości wydziałów 
KC. Spoza KC do stałych uczestników prac zespołu należeli: przewodniczący 
Zarządu Głównego ZSMP (Jerzy Jaskiernia, następnie Jerzy Szmajdziński), 
przewodniczący Zarządu Krajowego ZMW, naczelnik ZHP, przewodniczący 
Rady Naczelnej ZSP, dyrektor Biura ds. Młodzieży Urzędu Rady Ministrów, re-
daktorzy naczelni „Sztandaru Młodych”, „Razem”, Programu III Polskiego Ra-
dia, zastępca dyrektora Programu I Telewizji Polskiej 8. W maju 1985 r. powstał 
Wydział ds. Młodzieży, Kultury Fizycznej i Turystyki KC PZPR, przekształcony 
w lutym 1989 r. w Wydział Młodzieży, Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych9. 

Podobne struktury tworzono w administracji państwowej. W lipcu 1982 r. 
powołano pierwszego ministra bez teki ds. młodzieży, którym został dotych-
czasowy naczelnik ZHP Andrzej Ornat. W listopadzie 1985 r. zastąpił go Alek-
sander Kwaśniewski10. Dodatkowo w ramach rządu działały Komitet Rady Mi-
nistrów ds. Młodzieży11 oraz Biuro URM ds. Młodzieży. W październiku 1987 r. 
z połączenia Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komitetu 
Rady Ministrów ds. Młodzieży utworzono jako centralny organ administracji 
państwowej Komitet ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej. Do jego zadań należało 
m.in. opracowywanie założeń polityki państwa w sprawach młodzieży, współ-
tworzenie warunków do udziału młodzieży w życiu społeczno-politycznym, 

7  Dz. U. z 1986 r., nr 21, poz. 108. 
8  AAN, KC PZPR, sygn. VIII/270, bp., Skład Międzywydziałowego Zespołu ds. Młodzieży KC, 
maj 1984 r. 
9  M. Wierzbicki, PZPR a środowisko…, s. 271. 
10  T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na 
dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 147, 151.
11  M.P. z 1982 r., nr 23, poz. 194.
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inicjowanie i współudział w podejmowaniu przedsięwzięć w sprawach warun-
ków życia i działalności zawodowej młodzieży. Na realizację tych celów dyspo-
nował m.in. środkami Państwowego Funduszu Młodzieży 12. Przewodniczącym 
Komitetu został Aleksander Kwaśniewski. 

Równie istotne okazało się powołanie w 1983 r. Instytutu Badania Proble-
mów Młodzieży, który corocznie publikował kolejną edycję raportu „Polska mło-
dzież”13. Ośrodki badania opinii społecznej prowadziły badania socjologiczne 
dotyczące świadomości społeczno-politycznej, światopoglądu i oczekiwań ży-
ciowych młodych ludzi. Informacje i analizy sporządzane na ich podstawie na 
potrzeby decydentów jednoznacznie świadczą, że zdawano sobie sprawę z nie-
adekwatności dotychczasowej doktryny ruchu młodzieżowego. Stawiane tam 
diagnozy i wnioski wydają się dość trafne. Owszem, prezentowano sporą dozę 
urzędowego optymizmu uznając, że młodzież nie ufa partii komunistycznej, 
gdyż jest po prostu zagubiona ideowo i na ogół podziela ideały socjalizmu, ale 
nie akceptuje praktyki. Trzeźwo jednak oceniano, że ideologiczna konkurencja 
o względy młodych Polaków będzie się pogłębiała i nie formułowano postulatu 
dotarcia do całego młodego pokolenia przez organizacje masowe. Za niezbęd-
ne uznano dążenie do korzystnego dla władzy konsensusu wychowawczego 
dotyczącego spraw generalnych (kształtowania postaw patriotycznych, pozy-
tywnego stosunku do socjalistycznego państwa, do pracy i podstawowych war-
tości moralnych i ogólnoludzkich)14. Wobec organizacji młodzieżowych i ogniw 
partyjnych formułowano postulaty aktywnego wychodzenia do młodzieży, 
zmiany stylu pracy, a także odmłodzenia kadry tak, by młodzież miała kontakt 
z rówieśnikami lub prawie rówieśnikami. Chodziło o przezwyciężenie tenden-
cji do paternalizmu częstej w aparacie partyjnym czy wśród trzydziestoparolet-
nich działaczy ZSMP. Potrzebne było podmiotowe traktowanie młodych ludzi, 
przemawianie do współodpowiedzialności. Ruch młodzieżowy powinien był 
wyzwolić się z poczucia zagrożenia nowymi ruchami czy organizacjami i wy-
pracować dla nich ofertę polityczną. Za wskazany uznawano mecenat nad nie-
którymi grupami nieformalnymi działającym np. na rzecz ochrony środowiska, 
co poszerzało krąg działania organizacji młodzieżowych, a także inspirowanie 
i wspieranie niektórych niebudzących zastrzeżeń ideologicznych ruchów spo-
łecznych, które chciały działać jako alternatywa dla organizacji młodzieżowych 
(np. niektóre inicjatywy MONAR-u). Ponadto za niezbędne uznawano urucho-
mienie szybkich ścieżek awansu dla zdecydowanie większej liczby młodych 
działaczy, aby przynależność do ZSMP czy ZMSW stała się opłacalna15.

W zarysowanym wyżej kontekście mieści się wdrożony decyzją Biura  

12  Dz. U. z 1987 r., nr 33 poz. 179.
13  M.P. z 1983 r., nr 26 poz. 144. 
14  AAN, KC PZPR, sygn. XIII.549, bp., Informacja o sytuacji społeczno-politycznej i moralnej 
w młodym pokoleniu, październik 1987. 
15  Tamże, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej w młodym pokoleniu w świetle reali-
zacji uchwały IX Plenum KC PZPR, maj 1988 r.; sygn. XIII/550, bp., Sytuacja w ruchu młodzie-
żowym – możliwe kierunki ewolucji i zagrożenia – kierunki działań partii, 27 września 1998 r. 
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Politycznego KC partii komunistycznej z 8 kwietnia 1986 r. program pracy 
z młodzieżą szczególnie uzdolnioną pn. „Awangarda XXI w.”, realizowany do 
1989 r. we współpracy Ministra ds. Młodzieży (od 1987 r. przewodniczącego 
Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej), Wydziału ds. Młodzieży, Kultury 
Fizycznej i Turystyki KC PZPR, socjalistycznych związków młodzieży polskiej, 
Ministrów: Oświaty i Wychowania oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 
1987 r. Ministra Edukacji Narodowej) 16. Koncepcja przedsięwzięcia ewoluowała, 
jednak do końca jego osią były obozy letnie o wysokim standardzie dla wyse-
lekcjonowanej, aktywnej społecznie, wybitnie uzdolnionej i podzielającej ideały 
socjalizmu młodzieży w wieku od 16 do 25 roku życia ze wszystkich środowisk, 
czyli młodych ludzi, którzy mogli w przyszłości odgrywać istotną rolę w ży-
ciu społecznym. „Awangarda XXI” miała stać się zalążkiem nowej organizacji 
czy raczej ruchu skupiającego przyszłą elitę i ułatwiającego awans młodzieży 
z mniejszych ośrodków17. 

W 1986 r. program „Awangardy” miał status eksperymentu. W siedmiu 
2-tygodniowych turnusach w Centralnej Szkole Aktywu ZSMP w Śródborowie 
koło Otwocka wzięło udział około 400 osób. Poszczególne turnusy zostały zor-
ganizowane przez ZSMP, ZMW, ZHP, ZSP, Ministerstwo Oświaty i Wychowa-
nia (dla uczniów szkół średnich), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(dla wyróżniającej się młodzieży, która dostała się na studia), Biuro ds. Młodzie-
ży (dla młodych twórców kultury, laureatów nagród artystycznych). Warunki 
wypoczynku oraz forma prowadzonych zajęć były bardziej atrakcyjne niż na 
innych obozach letnich. Warsztaty i spotkania dyskusyjne dotyczyły polityki 
i ideologii, postępu naukowo-technicznego, ochrony środowiska oraz proble-
matyki szczególnie interesującej organizatora turnusu. W nienachalny sposób 
przekazywano optykę partii w odniesieniu do najważniejszych zjawisk życia 
politycznego, społecznego, gospodarczego. Ponadto odbywały się zajęcia z in-
formatyki, imprezy kulturalne i sportowe. Młodzież odwiedziła Instytut Fizyki 
Atomowej w Świerku, Wojskową Akademią Techniczną, centrum telewizyjne, 
Zamek Królewski, Powązki, „Akademię słowa” Wojciecha Siemiona. Spotykała 
się z przedstawicielami życia politycznego i gospodarczego, naukowcami, twór-
cami kultury i sztuki, dziennikarzami i publicystami. Przed sezonem ośrodek 
ZSMP odnowiono, wyposażono w aparaturę wideo i pracownię komputerową. 
W sumie na akcję wydano 30 mln zł18. 

16  „Awangarda XXI wieku” znalazła dodatkowe umocowanie w uchwale X Zjazdu PZPR, któ-
ry sformułował zadanie „opracowania i wdrożenia kompleksowego programu pracy z uzdolnio-
ną młodzieżą, z utalentowanymi pracownikami nauki, wybitnymi nowatorami, wynalazcami” 
(AAN, KC PZPR, sygn. LIX/13, bp., Plan realizacji uchwały X Zjazdu w obszarze nauki, oświaty, 
szkolnictwa wyższego i postępu naukowo-technicznego. 
17  Na temat „Awangardy XXI w.” zob. M. Wierzbicki, Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja poli-
tyczna u schyłku PRL 198-1990. Fakty, konteksty interpretacje, Lublin-Warszawa 2013, s. 192; tenże, 
Młodzież w PRL, Warszawa 2009, s. 1451; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury 
komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2005, s. 94. 
18  AAN, KC PZPR, sygn. XIII/549, bp., „Awangarda XXI wieku” – doświadczenia z roku 1986 
i wnioski na przyszłość, 20 listopada 1986 r.; Awangarda XXI wieku. Obóz, jakiego jeszcze nie było, „Try-
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Wyniki uznano za obiecujące. Założenia udało się na ogół zrealizować, 

pewne zastrzeżenia budziła jedynie rekrutacja. Mniejszy niż zakładany okazał 
się udział laureatów olimpiad przedmiotowych, stypendystów Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, młodych racjonalizatorów i wynalazców. Nie odnoto-
wano też młodych ludzi mogących ewentualnie wejść do rad narodowych lub 
do rezerwy kadrowej. Nie mniej jednak aż połowę uczestników uznano za oso-
by, z którymi warto pracować w ciągu roku szkolnego. Ponieważ od początku 
prowadzono ewaluację w postaci ankiet wiadomo, że również młodzież była 
zadowolona i chciała przyjechać za rok19. 

Przetestowaną formułę kontynuowano w kolejnych latach. Obozy „Awan-
gardy” miały ustalać nowy standard pracy z młodzieżą, być inspiracją dla 
innych przedsięwzięć w ramach akcji letniej. Jesienią 1987 r. decydenci odpo-
wiedzialni za sprawy młodzieży rozważali zalety i wady dwóch wariantów 
rozwoju programu. Pierwszy zakładał kontynuowanie obozów centralnych 
w ośrodku ZSMP w Śródborowie i dodatkowo w ośrodku ZSP w Soczewce koło 
Płocka, przy wykorzystaniu stworzonego zaplecza i sprawdzonej kadry. Taka 
lokalizacja ułatwiała wycieczki do Warszawy i zapraszanie ciekawych gości. 
Do dotychczasowych organizatorów planowano dołączyć Towarzystwo Przy-
jaźni Polsko-Radzieckiej, Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej oraz re-
dakcje „Sztandaru Młodych” i „Trybuny Ludu”. Ponadto socjalistyczne związki 
młodzieży miały organizować obozy w formule „Awangardy” na terenie całego 
kraju. Dodatkowo stopniowo, począwszy od województw posiadających środo-
wiska naukowe (Lublin, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk), w miarę 
jak udawałoby się wyposażyć w sprzęt bazę wypoczynkową oraz przeszkolić 
kadry, planowano organizować obozy regionalne. Rekrutację miały tu prowa-
dzić głównie kuratoria oświaty i instancje wojewódzkie zaangażowanych in-
stytucji. W wariancie drugim zakładano rezygnację z obozów centralnych na 
rzecz regionalnych organizowanych przez 18 większych ośrodków (Białystok, 
Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Gdańsk, Olsztyn, Poznań, 
Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra), co uprościłoby 
rekrutacje, ale z drugiej wywołało problemy z kadrą i wyposażeniem technicz-
nym20. 

Ostatecznie została wybrana pierwsza opcja, przy czym głównymi organi-
zatorami obozów w terenie były komitety wojewódzkie PZPR, a lokalne struk-
tury organizacji młodzieżowych samodzielnie prowadziły je tylko w niektó-
rych przypadkach (Bydgoszcz, Olsztyn). Osobne turnusy przeznaczone były 
dla młodzieży szkolnej, studenckiej i pracującej. Liczbę uczestników w sezo-
nach 1987, 1988 i 1989 ustalano na poziomie 10 tys. Na więcej bez obniżenia 
założonego wysokiego standardu nie pozwalała baza materialna. Swoje limity 
mogły ewentualnie zwiększać poszczególne województwa, jeśli były w stanie 

buna Ludu”, 19 sierpnia 1986 r.
19  AAN, KC PZPR, sygn. XIII/549, bp., „Awangarda XXI wieku” - doświadczenia z roku 1986 
i wnioski na przyszłość, 20 listopada 1986 r.
20  Tamże.
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zapewnić odpowiednie warunki wypoczynku. W skali wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży liczebność obozów „Awangardy” była niewielka. Przykła-
dowo w 1987 r. w różnych wyjazdowych formach brało udział 1,8 mln uczest-
ników. Sam ZHP organizował obozy dla 500 tys. osób, Ochotnicze Hufce Pracy 
dla 180 tys., ZSMP – 120 tys., ZSP – 110 tys., ZMW – 40 tys.21.

Kalendarium działań organizacyjnych w kolejnych latach wyglądało po-
dobnie. „Awangarda XXI wieku” była dwukrotnie w ciągu roku przedmiotem 
obrad różnych gremiów partyjnych. Biuro Polityczne KC PZPR, Komisja ds. 
Młodzieży, Kultury Fizycznej i Turystyki KC PZPR, a także sekretariaty komi-
tetów wojewódzkich poruszały ten temat omawiając założenia letniego wypo-
czynku dzieci i młodzieży na kolejne wakacje, a następnie dokonując jego oce-
ny. Obozy letnie „Awangardy” mogły być też osobnym punktem obrad22. Pod 
koniec roku kalendarzowego (listopad-grudzień) określano plan wydatków, 
powoływano pełnomocników w resortach, organizacjach młodzieżowych oraz 
wybranych województwach. Wydział ds. Młodzieży, Kultury Fizycznej i Tury-
styki KC w porozumieniu z Ministrem ds. Młodzieży opracowywał ramowy 
program akcji w oparciu o założenia przyjęte przez Biuro Polityczne. W stycz-
niu Wydział Polityczno-Organizacyjny KC PZPR powoływał centralny sztab 
akcji i sztaby lokalne kierowane przez sekretarzy KW PZPR ds. oświaty, w skład 
których wchodzili przedstawiciele kuratoriów oświaty, organizacji młodzieżo-
wych, administracji państwowej. Od lutego do maja trwała rekrutacja. Za całość 
akcji odpowiadał Minister ds. Młodzieży (od 1987 r. przewodniczący Komitetu 
ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej), który dysponował środkami finansowymi23. 

W 1987 r. odbyły się 84 obozy. Obozy centralne w liczbie 11 zorganizowały 
Zarząd Główny ZSMP, Zarząd Krajowy ZMW, Kwatera Główna ZHP, Rada Na-
czelna ZSP, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. W przypadku 73 obozów regionalnych i wojewódzkich funk-
cje koordynatora spełniało 15 województw. Opiekę nad rekrutacją, przygoto-
waniami, przebiegiem sprawowały komitety wojewódzkie, sprawami organi-
zacyjnymi zajmowały się kuratoria, organizacje młodzieżowe i pełnomocnicy 
wojewodów ds. młodzieży. Pewnym ewenementem było samodzielne zorgani-
zowanie obozu „Awangardy” w Białce koło Parczewa przez małe województwo 
bialskopodlaskie, w którym na czele organizacji partyjnej stał Józef Oleksy (do 
akcji w województwie bialskopodlaskim jeszcze wrócimy)24. 

21  Tamże, sygn. XIII/450, bp., Ocena przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 1987 
roku ze szczególnym uwzględnieniem obozów „Awangardy XXI wieku”, 5 października 1987 r.; 
sygn. XIII/452, bp., Ocena wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 1988 r., październik 1988 r. 
22  Tamże, sygn. XIII/450, bp., Plan tematów do podjęcia przez Komisję Młodzieży, Kultury 
Fizycznej i Turystyki KC w 1988 r.; Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Komitet Wo-
jewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie (dalej KW PZPR Lublin), sygn. 672, 
s. 245-256; Protokół Nr 55/87 posiedzenia Sekretariatu KW PZPR, 11 września 1987 r.; sygn. 678, 
s. 210-219, Protokół posiedzenia Nr 92/88 Sekretariatu KW PZPR, 6 maja 1988 r.
23  AAN, KC PZPR, sygn. XIII/549, bp., „Awangarda XXI wieku” - doświadczenia z roku 1986 
i wnioski na przyszłość, 20 listopada 1986 r.
24  Tamże, sygn. XIII/450, bp., Ocena przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 
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W 1988 r. obozy centralne zostały sprofilowane, przewidziano osobne tur-

nusy o profilach ekologicznym, ekonomicznym, kulturalnym, ponadto turnusy 
polityczno-dyskusyjne, dla młodych wynalazców i racjonalizatorów, dla mło-
dych pracowników naukowych. Traktowano je jako drugi stopień dla wyróż-
niających się uczestników z lat poprzednich i szczegółowe programy starano 
się skonstruować w oparciu o precyzyjne informacje o zakwalifikowanych oso-
bach. Liczba obozów międzywojewódzkich i wojewódzkich spadła do 54, za 
to udało się wypełnić wszystkie przygotowane miejsca i w „Awangardzie XXI 
wieku” wzięło udział ponad 10 tys. młodych ludzi (zob. Aneks 1). Koszty zapla-
nowano na poziomie 285,4 mln, jednak z powodu postępującej inflacji Komitet 
ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej ostatecznie wydał aż 430 mln25. Latem 1988 
r. nie udało się natomiast zrealizować koncepcji obozów zagranicznych „Awan-
gardy” w ZSRR i NRD współorganizowanych przez Wyższą Szkołę Komsomo-
łu oraz Wyższą Szkołę FJD26.

W odniesieniu do skali akcji obozowej w 1989 r. zachowały się jedynie in-
formacje dotyczące założeń organizacyjnych i programowych. Ze względu na 
postępujący rozkład partii komunistycznej brak sprawozdań z realizacji, stąd 
nie wiadomo czy wszystkie obozy udało się zorganizować, na ile udał się nabór 
i jak wypoczynek oceniła młodzież27. Proponowano znacznie zwiększyć liczbę 
obozów centralnych, poprawić ich efektywność wydłużając do 21 dni, a także 
włączyć w ich prowadzenie i finansowanie inne resorty poza Ministerstwem 
Edukacji Narodowej. Każda z organizacji młodzieżowych (ZSMP, ZMW, ZHP 
i ZSP) miała zorganizować obóz polityczno-dyskusyjny, natomiast Komitet ds. 
Młodzieży i Kultury Fizycznej – dwa obozy interdyscyplinarne. Obozy specja-
listyczne miały mieć profile: naukowo-techniczny (Urząd Postępu Naukowo-
-Technicznego i Wdrożeń, Urząd Patentowy), kulturalny (Ministerstwo Kultury 
i Sztuki), ekonomiczno-gospodarczy (Ministerstwo Przemysłu), Ekologiczny 
(Ministerstwo Ochrony Środowiska i ZN), samorządowy (Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej), rolniczy (Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej), rozwojowy (Polska Akademia Nauk)28. 

w 1987 roku ze szczególnym uwzględnieniem obozów „Awangardy XXI wieku”, 5 października 
1987 r.; tamże, sygn. LIX/13, bp., Ocena przebiegu i efektów akcji obozowej „Awangarda XXI w.”, 
wrzesień 1987 r.
25  Tamże, sygn. XIII/449, bp., Założenia programowo-organizacyjne całorocznej pracy z mło-
dzieżą uzdolnioną i przodującą w ramach „Awangardy XXI w.”, 13 stycznia 1988 r.; tamże, sygn. 
XIII/452, bp., Informacja o realizacji obozów „Awangarda XXI wieku”, 15 października 1988 r.
26  Tamże, sygn. XIII/450, bp., Ocena przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 1987 
roku ze szczególnym uwzględnieniem obozów „Awangardy XXI wieku”, 5 października 1987 r.
27  Wiadomo, że odbyły się obozy w Ostrowie Lubelskim i Białce organizowane przez KW 
PZPR w Lublinie i Białej Podlaskiej. Na dwa turnusy w Ostrowie Lubelskim w dniach 17-28 lipca 
oraz 8-19 sierpnia rekrutacja objęła 140 młodzieży szkolnej, 60 akademickiej, 60 pracującej (APL, 
KW PZPR Lublin, sygn. 3523; Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 
(dalej: APL O/Radzyń, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej 
Podlaskiej (dalej: KW PZPR Biała Podlaska, sygn. 281. 
28  AAN, KW PZPR, sygn. XIII/452, bp., Informacja o realizacji obozów „Awangarda XXI wie-
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Generalną trafność koncepcji w potwierdzano w corocznych podsumowa-

niach, natomiast oceny poszczególnych turnusów, o których w dużym stopniu 
decydowała informacja zwrotna uczestników w postaci ankiet, były zróżnico-
wane. O powodzeniu w każdym przypadku decydowały: zaangażowanie orga-
nizatorów, konsekwencja w realizacji koncepcji w zakresie przygotowania bazy 
i realizacji programu, staranny dobór kadry, odpowiednio przeprowadzona re-
krutacja. 

Bazę lokalową „Awangardy XXI wieku” stanowiły ośrodki szkoleniowe 
organizacji młodzieżowych, szkolne internaty (Lublin) oraz ośrodki wypo-
czynkowe zakładów pracy (Białystok). W województwach, na terenie których 
brakowało odpowiednich obiektów, odstąpiono od organizacji obozów lub or-
ganizowano je na terenie województw sąsiednich. Zapewniano dobre warunki 
mieszkaniowe przeprowadzając w razie konieczności niezbędne remonty i pra-
ce adaptacyjne. Wszystkie ośrodki doposażano w sprzęt radiowy, telewizyjny, 
wideo, komputerowy i sportowy. Dobry był także poziom stołówek29. Uczestni-
cy na ogół doceniali warunki wypoczynku, gdyż na tle innych obozów i kolo-
nii letnich, gdzie baza lokalowa, w większości internaty, była nadmiernie wy-
eksploatowana, a wyposażenie i sprzęt sportowy zdezelowane, wypadały one 
bardzo dobrze. Do tego dochodził zwykle zły stan higieniczno-sanitarny, słabe 
wyżywienie i zaopatrzenie w środki czystości z symbolicznym brakiem papie-
ru toaletowego na czele30. 

Kadrę wychowawczą dobierano spośród osób o „skrystalizowanych poglą-
dach politycznych”: działaczy organizacji młodzieżowych, pracowników ko-
mitetów wojewódzkich, Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej, Instytutu 
Badań Problemów Młodzieży i innych placówek naukowo-badawczych, ku-
ratoriów oświaty, nauczycieli i młodszych pracowników naukowych. Na czas 
trwania obozu byli oni oddelegowywani z zakładów pracy. Pozytywne efek-
ty dawało odpowiednie przeszkolenie kadry uświadamiające jej cele akcji, co 
praktykowano m.in. w Lublinie i Wrocławiu. Młodzież najwyżej oceniała obozy 
kierowane przez ludzi młodych, bezpośrednich, potrafiących nawiązać kontakt 
z młodymi ludźmi i traktować ich jak partnerów. Stąd z reguły dobry odbiór 
turnusów organizowanych w ośrodkach akademickich, gdzie wychowawcami 
byli asystenci. Źle postrzegani byli wychowawcy obarczeni rutyną, którzy trak-
towali „Awangardę” jak zwykłe kolonie czy obóz harcerski i starali się narzucić 
podobną dyscyplinę, jak to zdarzało się w przypadku niektórych nauczycieli31.

ku”, 15 października 1988 r.
29  Tamże, sygn. LIX/13, bp., Ocena przebiegu i efektów akcji obozowej „Awangarda XXI w.”, 
wrzesień 1987 r.; tamże, sygn. XIII/452, bp., Informacja o realizacji obozów „Awangarda XXI 
wieku”, 15 października 1988 r.
30  Tamże, sygn. XIII/542, bp., Ocena wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 1988 r., paź-
dziernik 1988 r.
31  Tamże, sygn. LIX/13, bp., Ocena przebiegu i efektów akcji obozowej „Awangarda XXI w.”, 
wrzesień 1987 r.
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Zgodnie z formułą zaproponowaną w 1986 r. ramowy program wszystkich 

obozów obejmował blok zagadnień polityczno-ideologicznych, blok postępu 
naukowo-technicznego oraz udział w życiu kulturalnym. Omawiano aktualną 
sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą w kraju i na świecie, miejsce Polski 
w świecie, stosunki państwo – Kościół. Dużą rolę przykładano do zapoznawa-
nia uczestników z szybko rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, taki-
mi jak biotechnologia, energetyka atomowa, informatyka, łączność satelitarna, 
nowoczesna technika wojskowa. Odbywała się również nauka języków obcych 
oraz zajęcia doskonalące kulturę języka polskiego. Na wszystkich obozach po-
wstały wyposażone w odpowiedni sprzęt kluby komputerowe z kursami in-
formatyki i podstaw programowania. Przekazanie podstawowych umiejętności 
w tej dziedzinie, które mogły w przyszłości zwiększyć szanse edukacyjne i za-
wodowe uczestników, było dla pomysłodawców absolutnym priorytetem32. Za 
ważne uznano rozwijanie kompetencji dziennikarskich, szczególnie w zakresie 
posługiwania się nowoczesnym sprzętem radiowym i telewizyjnym, dlatego na 
wielu obozach powstały kluby filmowe oraz studia radiowe i telewizyjne prze-
znaczone dla osób pracujących w szkolnych radiowęzłach, szkolnych studiach 
wideo lub „pasjonujących się tą formą propagandy”. Efektem ich pracy były 
rozmaite gazetki, fotogazetki, programy wideo itp. Obozy organizowane przez 
KW PZPR we Wrocławiu i Lublinie dysponowały nawet telewizją satelitarną. 
Program uzupełniały zajęcia rekreacyjne i sportowe oraz wieczorne projekcje 
filmów i dyskoteki33. 

Na wielu obozach pracowano także w grupach zainteresowań zapropono-
wanych przez samą młodzież. Uczestników interesowały głównie najbliższe 
im problemy systemu edukacji i szans życiowych młodego pokolenia, ale też 
sprawy wolności obywatelskich, ekologii, przebieg polskich kryzysów, piere-
strojka w Związku Sowieckim, białe plamy w stosunkach polsko-sowieckich34. 
Na lubelskim obozie „Awangardy” „największe zainteresowanie wzbudziły za-
gadnienia światopoglądowe oraz problematyka stosunków między państwem 
i kościołem, a także kulisy pracy MO i SB”35. Niejednokrotnie pogłębiona wie-
dza młodych ludzi zaskakiwała prowadzących, niestety „[…] przy specjalistycz-
nym niejednokrotnie zainteresowaniu i znajomości wielu problemów ujawniła 
się nieznajomość, czy idealistyczne pojmowanie zasad życia społecznego, go-
spodarczego, politycznego. Młodzież prezentowała rozbudzenie intelektualne 
i ideologiczne zagubienie”36. 

Praca z młodzieżą podzieloną na niewielkie grupy miała być w założeniu 
prowadzona metodami aktywizującymi uczestników, w formie zajęć semina-

32  Tamże.
33  APL, KW PZPR w Lublinie, sygn. 3523, s. 1-4, Program obozu „Awangardy XXI wieku.
34  Obudźcie się – za 13 lat XXI wiek!, „Trybuna Ludu”, 15 lipca 1987 r. 
35  APL, KW PZPR w Lublinie, sygn. 672, s. 245-256, Protokół Nr 55/87 posiedzenia Sekretaria-
tu KW PZPR, 11 września 1987 r.
36  AAN, KC PZPR, sygn. LIX/13, bp., Ocena przebiegu i efektów akcji obozowej „Awangarda 
XXI w.”, wrzesień 1987 r.
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ryjnych, spotkań panelowych, warsztatów. Starano się stwarzać warunki do 
swobodnej, a nawet ostrej dyskusji, moderowanej oczywiście w odpowiednim 
kierunku. Zadaniem prowadzących było odpowiadanie na wszelkie pytania, 
tam gdzie prowadzono szkolenia przygotowawcze dla kadry ćwiczono odpo-
wiedzi na te najbardziej niewygodne. Niestety nie wszyscy potrafili pracować 
w ten sposób, a także dostosować metody przekazu do wieku odbiorców. 

W ramach poszczególnych bloków tematycznych odbywały się wycieczki 
oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. Oprócz wyjazdów krajoznawczych czy 
wizyt w teatrze odwiedzano muzea, zakłady przemysłowe, jednostki wojskowe. 
Uczestnicy obozu KW PZPR w Gdańsku przebywali na budowie Elektrowni 
Atomowej w Żarnowcu i w Wyższej Szkole Morskiej, obozu KW PZPR w Ka-
towicach – w Ośrodku Telewizyjnym i siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 
obozu KW PZPR w Lublinie – w kopalni węgla w Bogdance. 

Na obozy przyjeżdżali przedstawiciele władz centralnych i lokalnych: 
członkowie Biura Politycznego oraz kierownicy wydziałów KC PZPR, sekreta-
rze komitetów wojewódzkich, posłowie na Sejm, ministrowie i wiceministro-
wie, przedstawiciele Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, wojewo-
dowie, reprezentanci kierownictwa organizacji młodzieżowych, przedstawicie-
le świata nauki i techniki, pracownicy konsulatów krajów komunistycznych, 
ludzie kultury, publicyści. Odbiór tych spotkań był zróżnicowany. Dobre wra-
żenie robili znani z telewizji i kina aktorzy, redakcja popularnego „Teleexpres-
su” czy Mirosław Hermaszewski, jednocześnie rozmaici działacze zwyczajnie 
nudzili młodzież. Poważny problemem stanowiło nagminne odwoływanie lub 
przekładanie przyjazdów przez prominentów, co dezorganizowało kalendarz 
zajęć. Ponadto na obozach zlokalizowanych w województwach pogranicznych 
organizowanie spotkań było utrudnione ze względu na odległość od stolicy37. 
Przykładowo uczestnicy obozu w Ostrowie Lubelskim w 1989 r. mogli liczyć 
wyłącznie na odwiedziny lokalnych „znakomitości”: I sekretarza i sekretarza 
ds. nauki i oświaty KW PZPR w Lublinie, przewodniczącego Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Lublinie, wiceprezydenta Lublina, jednego z sekretarzy KW 
w Zamościu i wicewojewody zamojskiego, wojewody chełmskiego, dyrektora 
Urzędu ds. Wyznań, działacza TKKŚ, pracownika Zakładu Doświadczalnego 
Fabryki Samochodów Ciężarowych, naukowca specjalizującego się w biotechno-
logii i inżynierii genetycznej oraz sekretarza Ambasady ZSRS38. Należy w tym 
miejscu zauważyć, że zajęcia o charakterze ideologicznym oraz spotkania z tzw. 
„ciekawymi ludźmi” nie były w tym czasie wyłączną cechą obozów „Awan-
gardy”. Wyróżniały się one poziomem zajęć i wyższą rangą zapraszanych oso-
bistości, ale na wszystkich obozach i koloniach podejmowano prace społeczne, 
obchodzono 22-go Lipca i Tygodnie Tradycji Grunwaldzkiej, zapraszano rozma-
itych działaczy i zbowidowców, a organizatorów powszechnie obowiązywały 
 

37  Tamże.
38  APL, KW PZPR w Lublinie, sygn. 3523, s. 28, Informacja o stanie przygotowania obozów 
letnich, 18 lipca 1988 r.
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opracowywane co roku przez Wydziały Ideologiczny i Polityczno-Organizacyj-
ny KC PZPR „Wytyczne pracy ideowo-wychowawczej w czasie letniego wypo-
czynku dzieci i młodzieży”39. 

Za największe słabości programu „Awangardy XXI wieku” uważano na-
bór i brak pomysłu na całoroczną pracę z najbardziej obiecującą młodzieżą. Na 
mankamenty rekrutacji narzekano co roku, niewłaściwy dobór uczestników był 
zresztą wygodnym usprawiedliwieniem dla wszelkich niedociągnięć. W teo-
rii obozy przeznaczone były dla osób w wieku od 16 do 25 lat wyróżniających 
się dobrymi wynikami w nauce i pracy oraz aktywnością społeczną, laureatów 
olimpiad przedmiotowych, osoby o zdolnościach przywódczych. Szczególnie 
chodziło o aktywne pozyskiwanie młodzieży dotąd niezorganizowanej. Kan-
dydatów wskazywały instancje partyjne, organizacje młodzieżowe, kuratoria 
oświaty, kierownictwo szkół, uczelni i zakładów pracy. Spośród obozowiczów 
kadra powinna była „wyłonić jednostki odznaczające się cechami predysponu-
jącymi je do pełnienia roli przywódczej i objąć ich systematyczną opieką i szko-
leniem”. W rzeczywistości na obozy „Awangardy” trafiało wiele przypadko-
wych osób, w niektórych województwach rezygnowano z przyjętych centralnie 
kryteriów kwalifikacji, przez co nie udawało się pozyskać najbardziej uzdol-
nionych czy nieformalnych przywódców. Szczególne trudności towarzyszyły 
pozyskiwaniu studentów, którzy jako zbiorowość byli najbardziej nieufni wo-
bec wypoczynku organizowanego przez komitety partyjne, a ponadto dyspo-
nowali wieloma bardziej atrakcyjnymi możliwościami spędzenia wakacji (na 
turnusach dla studentów obsada okazywała się zwykle najniższa w stosunku 
do limitów). Duże problemy wystąpiły zwłaszcza w 1987 r., kiedy akcja objęła po 
raz pierwszy objęła cały kraj, a zarazem władze centralne z opóźnieniem prze-
kazały założenia organizacyjne i podjęły decyzje finansowe. W efekcie w nie-
których województwach rekrutacja rozpoczęła się dopiero w końcu kwietnia 
i w praktyce trwała zaledwie około miesiąca. Spiesząc się w celu zrealizowania 
limitów prowadzono mechaniczny nabór, stąd jedynie około połowa uczestni-
ków obozów wykazywała się potem oczekiwaną aktywnością40. Problemy dys-
cyplinarne zdarzały się jednak rzadko. Z jednej strony dlatego, że pozytywne 
efekty przynosiło traktowanie młodych ludzi jak dorosłych, tak by czuli współ-
gospodarzami, z drugiej np. w sferze obyczajowej pozwalano na znacznie wię-
cej niż na innych obozach. Zajęcia klubów filmowych w niektórych przypad-
kach polegały faktycznie na seansach filmów pornograficznych41.

39  AAN, KC PZPR, sygn. XIII/542, bp., Ocena wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 1988 
r., październik 1988 r.
40  Tamże, sygn. LIX/13, bp., Ocena przebiegu i efektów akcji obozowej „Awangarda XXI w.”, 
wrzesień 1987 r.
41  AAN, Instytut Badania Problemów Młodzieży, sygn. 1172, k. 10-11, Obozy „Awangarda XXI 
wieku” jako formy aktywności młodzieży uzdolnionej, 1988 r.; IPN BU 1585/18516, Awangarda 
XXI w. notatki ze zorganizowanej manifestacji i o spotkaniu z W. Jaruzelskim w Rozalinie, 1988 
r.
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W 1988 r. rekrutację zdecydowano się prowadzić z półrocznym wyprzedze-

niem, a także odformalizować zwracając się poza instytucjami także indywidu-
alnie do nauczycieli znanych z dobrego kontaktu z uczniami i osiągnięć dydak-
tycznych. Umożliwiono również spotkania przyszłych obozowiczów z kadrą42. 
Mimo tych zabiegów w zachowanych ankietach uczestników nadal zdarzały 
się liczne opinie typu: „obóz polityczny to nie dla mnie”. Zajęcia najbardziej 
nacechowane ideologicznie młodzież uważała za nudne, pozytywnie oceniano 
natomiast wycieczki, spotkania z ludźmi kultury oraz dostępne formy rekre-
acji. Znaczną część chłopców najbardziej interesowały komputery, dziewczyny 
postulowały z reguły częstsze urządzanie dyskotek. Znamienne, że młodzież, 
która uczestniczyła w poprzednim sezonie „Awangardy”, uważała obóz w 1987 
r. za znacznie bardziej atrakcyjny. Jak widać akcja wyraźnie traciła impet, a or-
ganizatorzy szybko popadali w rutynę43.

Od jesieni 1988 r. „Awangarda XXI wieku” miała stać się przedsięwzięciem 
całorocznym, jednak spójnego programu działań obejmującego także rok szkol-
ny nie udało się wypracować i wdrożyć. Większość koncepcji pozostała na eta-
pie wstępnych planów. Zgodnie z sugestią organizatorów większości obozów 
w każdym województwie planowano utworzenie klubu „Awangardy”. Niektó-
re komitety wojewódzkie z własnej inicjatywy rozpoczęły cykliczne spotkania 
z wyróżniającymi się uczestnikami już w 1987 r. W Katowicach odbywały się 
one w Pałacu Młodzieży, w Częstochowie w miejscowym domu kultury44. KW 
PZPR w Lublinie zorganizował dla 70 osób kilkudniowy obóz zimowy w Zwie-
rzyńcu45. Zakładano, że kluby „Awangardy” będą osobnymi sekcjami przy wo-
jewódzkich domach kultury lub klubach młodzieżowych czy studenckich znaj-
dującymi się pod opieką specjalną opieką KW PZPR lub Zarządu Wojewódzkie-
go ZSMP i funkcjonującymi w oparciu o centralnie przygotowany plan ramowy. 
Otwarta formuła działalności powinna służyć m. in. pozyskiwaniu uczestni-
ków obozów w kolejnych latach. Do końca marca 1988 r. planowano rozwiązać 
sprawę lokalizacji klubów i preliminarza finansowego, by mogły zacząć działal-
ność po turnusach wakacyjnych. Ile klubów faktycznie powstało trudno jednak 
ustalić. Inną formą zagospodarowywania aktywności uczestników „Awangar-
dy” miało być zaangażowanie ich w bieżącej działalności związków młodzieży, 
rad narodowych (udział w sesjach i dyskusjach nad projektami uchwał) i komi-
tetów partyjnych (udział w posiedzeniach KW). Ponadto planowano opracowa-
nie przez komitety wojewódzkie i organizatorów obozów centralnych indywi-
dualnych planów opieki nad rozwojem politycznym i zawodowym najbardziej  

42  AAN, KC PZPR, sygn. XIII/449, bp., Założenia programowo-organizacyjne całorocznej pra-
cy z młodzieżą uzdolnioną i przodującą w ramach „Awangardy XXI w.”, 13 stycznia 1988 r.
43  APL, KW PZPR Lublin, sygn. 3523, s. 28, Informacja o stanie przygotowania obozów letnich, 
18 lipca 1988 r.
44  AAN, KC PZPR, sygn. LIX/13, bp., Ocena przebiegu i efektów akcji obozowej „Awangarda 
XXI w.”, wrzesień 1987 r.
45  Odbył się on w dniach 28 grudnia 1987 – 3 stycznia 1988 r., APL, KW PZPR Lublin, sygn. 674, 
203-205, Protokół Nr 70/87 posiedzenia Sekretariatu KW PZPR, 19 grudnia 1987 r.
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wyróżniających się uczestników, natomiast dla 10-20 najwybitniejszych wdroże-
nie specjalnego programu stypendialnego46.

Na koniec warto przyjrzeć się się jak wyglądała w praktyce realizacja pro-
gramu „Awangardy XXI wieku”. Niech za przykład posłuży wspomniane już 
małe województwo bialskopodlaskie. Przygotowania do pierwszego obozu ru-
szyły tu wraz z początkiem 1987 r. Poprzedziło je ogólnopolskie seminarium 
dla kierowników sektorów ds. młodzieży komitetów wojewódzkich PZPR, któ-
re odbyło się w Serocku w dniach 26-28 stycznia 1987 r. Zarysowało ono zręby 
organizacyjne akcji. Analiza przebiegu seminarium wskazuje, że „Awangarda 
XXI wieku” miała być przedsięwzięciem realizowanym przez ludzi, których dzi-
siaj moglibyśmy nazwać headhunterami. Podkreślano bowiem, że celem ich jest 
„wyłonienie i przygotowanie najsolidniejszej, lewicowo nastawionej młodzieży, 
która sprosta wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku i zapewni umacnianie 
pozycji i miejsca socjalistycznej Polski w świecie”47. KC PZPR proponował po-
dział programu obozów na pięć głównych bloków tematycznych: blok ideolo-
giczno-polityczny, blok postępu naukowo-technicznego, zajęcia komputerowe, 
zajęcia kulturalne i program własny organizatora48. Założenia dla województwa 
bialskopodlaskiego określały trzy główne cele obozu, jakimi miały być: 

1. Rozpoznanie poziomu świadomości politycznej i społecznej wybranej 
grupy młodzieży.

2. Rozbudzenie w młodzieży zainteresowań politycznych i kształtowanie 
właściwych postaw społecznych i politycznych.

3. Umożliwienie młodzieży szerszego rozwijania własnych zainteresowań49.

46  AAN, KC PZPR, sygn. XIII/449, bp., Założenia programowo-organizacyjne całorocznej pra-
cy z młodzieżą uzdolnioną i przodującą w ramach „Awangardy XXI w.”, 13 stycznia 1988 r.
47  W oficjalnym, ramowym programie obozu „Awangardy XXI w.” cele określono następu-
jąco: „Podstawowym celem wychowawczym ogólnopolskiego przedsięwzięcia «Awangarda 
XXI w.» adresowanego do środowisk szeroko rozumianej młodzieży przodującej, uzdolnionej 
i aktywnej społecznie jest wyłonienie i przygotowanie grup najzdolniejszych młodych ludzi, 
którzy będą mogli sprostać cywilizacyjnym wyzwaniom XXI w. i zapewnią umocnienie pozycji 
i miejsca orientacji prosocjalistycznej i lewicowej wśród młodego pokolenia. Celem «Awangar-
dy» jest także ofensywniejsze pozyskanie młodzieży niezorganizowanej. Zadaniem programu 
będzie więc przybliżenie uczestnikom obozów programu i celów PZPR oraz socjalistycznego 
ruchu młodzieżowego a także uzmysłowienie skali przedsięwzięć wynikających z konieczności 
przyspieszenia zmian jakościowych w gospodarce, życiu społecznym i politycznym. Celem po-
znawczym programu obozów jest przekazanie młodym możliwie najstarszej i najbardziej kom-
petentnie przedstawionej informacji o kluczowych zagadnieniach politycznych i gospodarczych 
Polski i świata oraz omówienie głównych problemów rozwoju nauki i techniki. Przed progra-
mem obozów należy też postawić cel kształcenia umiejętności i nawyków obcowania i pracy 
z nowoczesnym sprzętem komputerowym i video, rozbudzania różnorodnych zainteresowań 
oraz kulturalnego i higienicznego spędzania czasu wolnego”, APL O/Radzyń, KW PZPR Biała 
Podlaska, sygn. 281, s. 12, Ramowy program obozów „Awangarda XXI w.
48  Tamże, s. 13-17.
49  Tamże, s. 5, Założenia programowo-organizacyjne obozu dla młodzieży szczególnie uzdol-
nionej „Awangarda 2000” w województwie bialskopodlaskim w 1987 roku.
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Obóz zlokalizowano nad jeziorem w Białce koło Parczewa w Ośrodku 

Szkoleniowo-Wypoczynkowych Zarządu Wojewódzkiego ZSMP. Uczestniczyło 
w nim ponad 100 osób, uczniów szkół średnich (zwłaszcza ostatnich i przedostat-
nich klas liceów ogólnokształcących) na trzytygodniowym turnusie w sierpniu 
1987 r. Bezpośrednią organizację obozu partia komunistyczne zleciła Oddzia-
łowi Wojewódzkiemu Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Podlaskiemu To-
warzystwu Społeczno-Kulturalnemu. Nadzór merytoryczny wraz z KW PZPR 
sprawować miało bialskopodlaskie Kuratorium Oświaty i Wychowania50.

Rekrutacja obozowiczów przebiegała za pośrednictwem rad pedagogicz-
nych szkół, a wyznacznikami branymi pod uwagę były: wyniki w nauce, udział 
w olimpiadach i ich wyniki, uczestnictwo w kołach zainteresowań, szczegól-
ne uzdolnienia i zdolności przywódcze51. Ostateczną decyzję podejmowała ko-
misja kwalifikacyjna. Program przewidywał rozwój zainteresowań własnych 
uczestników (spotkania ze specjalistami i ekspertami poszczególnych dziedzin 
nauki, techniki, dyskusje o książkach i publikacjach), prezentację województwa 
i jego problemów rozwojowych (wycieczki do zakładów pracy, rozmowy z kie-
rownikami, spotkania z władzami partii i administracji państwowej, dyskusje), 
zajęcia kulturalno-oświatowe z elementami techniki komputerowej i video oraz 
zajęcia rekreacyjno-sportowe52. 

Dużo uwagi w przygotowaniach poświęcono na omówienie wymogów wo-
bec kadry obozowej (12-14 osób), na którą składać się mieli specjaliści-wycho-
wawcy „o wysokim poziomie moralno-politycznym”, czyli sprawdzeni dzia-
łacze społeczni cieszący się szczególnym zaufaniem partii komunistycznej53. 
Kadra i uczestnicy otrzymać mieli do dyspozycji księgozbiór, prasę polityczną 
i specjalistyczną, sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt muzyczny, sprzęt video, 
komputery, autokar itp.54

Ostatecznie w województwie bialskopodlaskim pierwszy obóz odbył się 
w dniach 11-27 sierpnia 1987 r.55, drugi – w dniach 31 lipca – 14 sierpnia 1988 
r.56, trzeci i ostatni w dniach 1-14 sierpnia 1989 r.57 Obozy odbywały się wedle 

50  Tamże, s. 5-6. Jednocześnie partia komunistyczne zalecała preferowanie młodzieży dotych-
czas nie uczestniczącej w takich akcjach.
51  Tamże, s. 6.
52  Tamże, s. 6-8.
53  Komendantem obozu w 1987 r. był np. Lech Nikolski (ur. w 1955 r. działacz komunistycz-
ny i postkomunistyczny; w latach 1981-1984 przewodniczący ZW ZSMB w Białej Podlaskiej; 
w latach 1985-1990 zatrudniony w KW PZPR w Białej Podlaskiej; po rozwiązaniu PZPR członek 
władz SdRP i SLD), wówczas zastępca kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideolo-
gicznego KW PZPR w Białej Podlaskiej.
54  APL O/Radzyń, KW PZPR Biała Podlaska, sygn. 281, s. 8-9.
55  Tamże, s. 23-27, Program obozu dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w dn. 11-27.08.1987 r.
56  Tamże, s. 53-55, Program obozu dla młodzieży szkolnej organizowanego w ramach „Awan-
garda XXI wieku” w województwie bialskopodlaskim.
57  Tamże, s. 113-117, Program ramowy obozu dla młodzieży uzdolnionej organizowanego 
w ramach „Awangarda XXI w.” w województwie bialskopodlaskim.
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szczegółowych, ściśle zaplanowanych programów (zobacz Aneks 2). Kandy-
datów na uczestników obozu typowały dyrekcje szkół, zaś ostateczną decyzję 
podejmowała komisja Kuratorium Oświaty i Wychowania. Wbrew oczekiwa-
niom władz, młodzież nie była zdeklarowana politycznie. Chociaż większość 
obozowiczów była mieszkańcami miast (60%), a połowa należała do koncesjo-
nowanych organizacji młodzieżowych: ZHP, ZSMP, ZMW, znaczna część nie 
potrafiła wskazać jeszcze własnych przekonań politycznych. Jako źródło swoich 
opinii o rzeczywistości wskazywali: najbliższą rodzinę (36,6%), książki (23,9%), 
nauczycieli i wychowawców (18,3%), księży (15,5%), rówieśników (14%), własne 
refleksje i przemyślenia (6,2%), media, organizacje młodzieżowe, ludzi starszych 
(po 4,2%). Niemal 96% uznawało się za katolików, przy czym 66,2% deklarowało 
systematyczną praktykę religijną, 22,5% praktykę nieregularną, 7% nieprakty-
kowanie. Zatem jedynie 4,3% uznawało sprawy religii za obojętne58. Nic zatem 
dziwnego, że komendant obozu z 1987 r. informował o „szczególnym nastawie-
niu młodzieży do samego obozu i jego organizatorów”, co z rzucał na „w miarę 
systematyczną pracę prowadzoną z tą młodzieżą przez Kościół”59. 

Mimo wszystko aparat partyjny KW partii komunistycznej w Białej Pod-
laskiej oceniał akcję obozową „Awangarda XX wieku” pozytywnie i widział 
sens jej kontynuowania odnotowując takie tendencje pracy z młodzieżą jak: 
wzrost zainteresowania życiem politycznym i mediami, „odwrót od manife-
stowania religijności i przynajmniej czasowy zanik chęci aktywności w życiu 
religijnym” (zapewne zaobserwowany podczas obozowych zajęć niedzielnych) 
i pozytywne opinie uczestników60. Gorzej jednak sprawa ta wyglądała od stro-
ny uczestników obozów, o czym świadczą wyniki ankiety przeprowadzonej 
wśród obozowiczów trzeciej bialskopodlaskiej edycji w 1989 r. Za atrakcyjny 
i bardzo atrakcyjny uznało obóz 73% uczestników, jednak tylko 10% twierdziło, 
że nie trzeba go udoskonalić. Wśród pojawiających się zarzutów wymieniano: 
brak życzliwości, nudę, brak organizacji i atrakcji61.

58  Tamże, s. 89-91, Ocena letniego obozu młodzieży uzdolnionej „Awangarda XXI w.”
59  Tamże, s. 96.
60  Tamże, s. 98-99.
61  Tamże, s. 66-68, Letni obóz młodzieży „Awangarda XXI w.” 1-14 VIII 1989 r. w opiniach 
uczestników.
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Wykres 1. Obóz „Awangarda XXI w.” w Białce Parczewskiej w 1989 r. w ocenie jego 
uczestników.
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Źródło: APL O/R, KW PZPR Biała Podlaska, sygn. 281, s. 66-68, Letni obóz młodzieży „Awangarda 
XXI w.” 1-14 VIII 1989 r. w opiniach uczestników.

Propozycje ulepszenia obozu musiały być z punktu widzenia partii ko-
munistycznej niepokojące, gdyż ponad 12% zgłaszało postulat „mniej poli-
tyki i partii”, a zwiększenie ilości zajęć typowo wakacyjnych, rozrywkowych 
i kulturalnych (zob. Wykres 2). Dlatego największym powodzeniem cieszyły 
się spotkania z kulomiotem Władysławem Komarem (62% wskazań), aktorem 
Emilianem Kamińskim (31%) czy twórcami telewizyjnych krótkich wiadomości 
„Teleekspress” (15,5%), a najmniejszym z ówczesnym I sekretarzem KW PZPR 
w Białej Podlaskiej Józefem Oleksym, ministrem Zbigniewem Glapą z Komitetu 
ds. Młodzieży czy władzami województwa (po 0,7% wskazań). Te ostatnie cha-
rakteryzowano jako: „najnudniejsze”, „czyste wodolejstwo”, „denne”, „narzu-
cone”62. Niemniej jednak większość uczestników (84%) wskazywała, że kolejny 
raz wzięłaby udział w obozie, choć do spotkań w ciągu roku była nastawiona 
już mniej entuzjastycznie (67%)63, co skłaniało bialskopodlaski Wojewódzki Ze-
spół ds. „Awangardy XXI w.” do optymizmu64.

62  Tamże, s. 69-70.
63  Tamże, s. 71-72.
64  Tamże, s. 76.
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Wykres 2. Propozycje uatrakcyjnienia kolejnego obozu „Awangardy XXI w.” wymie-
niane przez uczestników obozu w Białce Parczewskiej w 1989 r.
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mniej  polityki i ludzi part ii

więcej  wycieczek
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więcej  v ideo

kółko żeglarskie

Źródło: APL O/R, KW PZPR Biała Podlaska, sygn. 281, s. 68-69, Letni obóz młodzieży „Awangar-
da XXI w.” 1-14 VIII 1989 r. w opiniach uczestników.

10 sierpnia 1988 r. Komisja Młodzieżowa KW PZPR w Białej Podlaskiej za-
twierdziła „Harmonogram całorocznej pracy z młodzieżą uzdolnioną i przo-
dującą w ramach klubu «Awangarda XXI w.»”, opracowany przez Wydział 
Polityczno-Organizacyjny KW65. Jednocześnie, o czym wspomniano na wstę-
pie niniejszej pracy, końcówka lat 80. XX w. stawała się areną swoistej „walki 
o młodzież”, którą PZPR toczyła z jedyną organizacją funkcjonującą legalnie 
poza systemem komunistycznym – Kościołem katolickim. W 1988 r. w woje-
wództwie bialskopodlaskim w katolickich oazach uczestniczyło ponad tysiąc 
uczniów szkół średnich i podstawowych województwa bialskopodlaskiego. Re-
lacje o nich, które analizowała partia komunistyczna, czynią zeń swoiste alter 
ego obozów „Awangardy XXI wieku”, a ich skala wielokrotnie przewyższała po-
czynania komunistów w tym zakresie66. 

65  Tamże, sygn. 249, bp., Protokół z posiedzenia Komisji Młodzieżowej KW PZPR w Białej 
Podlaskiej z dnia 10.08.1988 r.
66  W wakacje 1988 r. katolickie obozy oazowe odbyły się w siedmiu miejscowościach: Kodeń, 
Kostomłoty, Leśna Podlaska, Polskowola, Serpelice, Sarnaki, Siemień. Wydział Polityczno-Or-
ganizacyjny KW w Białej Podlaskiej stwierdzał, że „program oaz nasycony był treściami reli-
gijnymi. Częstymi gośćmi ośrodków byli dostojnicy kościelni. Podobne jak w roku ubiegłym 
w ośrodkach oazowych młodzież poddawana była próbie świadomego oddziaływania w kie-
runku: szkolenia w ramach oaz na indoktrynację światopoglądową, fanatyzację religijną oraz 
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„Awangarda XXI w.”, jako program z założenia przeznaczony dla elity młode-

go pokolenia i długofalowy, nie wywarła większego wpływu na rzeczywistość ze 
względu na upadek systemu. Również wewnątrz struktur komunistycznych coraz 
krytyczniej patrzono na akcję, jako nie przynoszącą spodziewanych efektów. Kry-
tykowany był sposób rekrutacji, przez co na obozy nie trafiali najbardziej twórczy, 
na jakich najbardziej partii zależało, ale amatorzy luksusowego wypoczynku. Stąd 
pojawiły się głosy, by zadecydować czym te obozy mają być: kołami zainteresowań 
młodzieży wybitnie uzdolnionej (w tym wypadku proponowano, by przejęły ich 
organizację zakłady pracy) czy też kształtowaniem lewicowej elity politycznej – 
w tym wypadku prowadzenie obozów miałyby przejąć całkowicie partie politycz-
ne67. Na dwa miesiące przed samorozwiązaniem się partia komunistyczna w Polsce 
zdawała sobie sprawę z porażki swojej pracy z młodzieżą. W opracowaniu przy-
gotowanym przez Wydział – Sekretariat Komisji Młodzieży, Stowarzyszeń i Orga-
nizacji Społecznych KC konstatowano, że „partia w obecnym swoim kształcie nie 
przyciąga i nie integruje młodzieży, nie jest dla niej atrakcyjna, tej zaś wokół której 
– być może – młodzi zechcą się integrować i działać, jeszcze nie ma”68. 

Wydaje się natomiast, że udział w jego realizacji oraz szerzej w całokształcie 
działań PZPR wobec młodzieży będących w latach 80. jednym w priorytetów i pro-
wadzonych w warunkach konkurencji na rynku idei, miał pewne znaczenie dla 
grupy młodych, ambitnych działaczy partyjnych. Aleksander Kwaśniewski, Leszek 
Miller, Jerzy Szmajdziński, Józef Oleksy czy Lech Nikolski nawet przegrywając 
walkę o względy młodzieży zdobyli szereg doświadczeń organizacyjnych i umie-
jętności propagandowych, co w pewnej mierze dodatkowo tłumaczy ich późniejsze 
sukcesy polityczne. 

podporządkowanie młodzieży nauce moralnej i społecznej kościoła; ilościowego i jakościowego 
rozwoju oaz, w tym tzw. oaz rodzinnych, traktowanych przez Kościół jako czynnik dalszego 
integrowania rodzin katolickich i przesłanka tworzenia bazy dla trwałych świeckich struktur 
parafialnych; uczęstotliwienie wizytacji obozów kościelnych przez biskupów, kurialistów sie-
dleckich bądź innych hierarchów kościelnych w celu uatrakcyjnienia obozów; wykorzystania do 
szkoleń oazowych słuchaczy seminariów diecezjalnych i zakonnych, jako przyszłej prężnej ka-
dry do pracy z młodzieżą parafialną; stwarzanie konkurencyjnej bazy kościelnego wypoczynku 
w stosunku do masowego wypoczynku młodzieży organizowanego przez władze oświatowe; 
Kościół widzi potrzebę włączenia do akcji obozowej nauczycieli oraz innych osób świeckich; 
wprowadzenie przez kler atrakcyjnych form oddziaływania na młodzież poprzez nowoczesny 
sprzęt video, rozbudowa i podnoszenie standardu obiektów wykorzystywanych do prowadze-
nia akcji letniej”, APL, KW PZPR Biała Podlaska, sygn. 278, s. 31-32, Informacja o przebiegu let-
niego wypoczynku dzieci i młodzieży woj. bialskopodlaskiego [w 1988 r.].
67  Tamże, s. 77.
68  Tamże, sygn. 279, s. 54, Ocena procesów zachodzących w socjalistycznym ruchu młodzie-
żowym – wnioski dla partii przed XI Zjazdem z 14.11.1989 r. Pomimo wskazywania, że dla 
młodzieży będzie atrakcyjna taka formacja polityczna, która będzie umożliwiać jej spełnianie 
życiowych aspiracji, nadal jednak PZPR nie potrafiła wyjść poza formułę emanacji „dyktatury 
proletariatu” zauważając, że w oparciu o swój aparat i możliwości biurokratyczne „winna zaan-
gażować w racjonalizację postaw i zachowań młodzieży, uświadamianie jej rzeczywistych inte-
resów”. Przy czym nie wychodzono w tym względzie poza organizacyjne ramy dotychczasowej 
pracy z młodzieżą, czyli organizacji, na które partia komunistyczna miała wpływ, takich jak: 
ZSMP, ZHP, ZSP i ZMW, tamże, s. 54, 73-75.
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Aneks 1

Wykaz wybranych obozów „Awangardy XXI” w 1988 r.

L.p. Organizator Lokalizacja Charakter Termin
Liczba 

uczestni-
ków

Obozy centralne

1

Rada Krajowa 
Turnieju Młodych 
Mistrzów Techniki 
przy ZMSP

Śródborów 
k. Otwocka

Dla młodych racjo-
nalizatorów 1.07-14.07 75

2

Wydz. Nauki, 
Oświaty i Postępu 
Naukowo-Tech-
nicznego KC PZPR

Sobieszewo 
k. Gdańska Dla studentów 15.07-25.07 100

3 Zarząd Krajowy 
ZMW

Rozalin 
k. Warszawy Profil ekologiczny 18.07-31.07 50

4 Zarząd Główny 
ZSMP

Śródborów 
k. Otwocka Profil ekonomiczny 18.07-31.07 75

5 Główna Komenda 
ZHP

Załęcze, 
woj. sieradzkie Profil kulturalny 1.08-14.08 75

6
Komitet Młodzieży 
i Kultury Fizycznej

Śródborów 
k. Otwocka

Profil polityczno-
-społeczny 3.08-16.08 75

7 Rozalin 
k. Warszawy

Dla młodzieży z róż-
nych środowisk 17.08-30.08 50

8 Rada Naczelna 
ZSP

Rozalin 
k. Warszawy

Dla studentów i mło-
dych pracowników 
nauki

2.09-15.09 50

Obozy wojewódzkie i międzywojewódzkie

9
KW PZPR 
Bydgoszcz

Funka k. Chojnic Dla młodzieży 
szkolnej 13.07-24.07 180

10 Wenecja k. Żnina
Dla młodzieży 
szkolnej (II rok 
„Awangardy”)

17.08.-30.08 125

11 ZW ZSMP 
Bydgoszcz Wenecja k. Żnina Dla młodzieży ro-

botniczej 17.08-31.08 140

12

KW PZPR 
Częstochowa 

Lubliniec, woj. 
częstochowskie

Dla młodzieży 
szkolnej 2.07-15.07 100

13 Lubliniec, woj. 
częstochowskie

Dla młodzieży 
szkolnej 17.07-30.07 100

14 Lubliniec, woj. 
częstochowskie

Dla młodych pra-
cowników 1.08-14.08 100

15 Lubliniec, woj. 
częstochowskie

Dla młodych pra-
cowników 16.08-28.08 100

16 Lubliniec, woj. 
częstochowskie Dla studentów 1.09-14.09 80
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17

KW PZPR Gdańsk

Bolesławowo, 
woj. gdańskie

Dla młodzieży 
szkolnej 28.06-11.07 70

18 Bolesławowo, 
woj. gdańskie

Dla młodzieży 
szkolnej 11.07-25.07 90

19

KW PZPR 
Katowice

Lubliniec, woj. 
częstochowskie

Dla młodzieży 
szkolnej 2.07-15.07 120

20 Lubliniec, woj. 
częstochowskie

Dla młodzieży 
szkolnej 17.07-30.07 120

21 Lubliniec, woj. 
częstochowskie

Dla młodzieży 
szkolnej 1.08-14.08 120

22 Lubliniec, woj. 
częstochowskie

Dla młodzieży 
szkolnej 16.08-29.08 120

23 Lubliniec, woj. 
częstochowskie Dla studentów 1.09-14.09 100

24 KW PZPR Konin Giewartów Dla młodzieży 
szkolnej 1.08-14.08 80

25 KW PZPR Krosno
KW PZPR Rzeszów Rakszawa Dla młodzieży 

szkolnej 16.07-29.07 150

26

KW PZPR Kielce

Sielpia 
k. Końskich

Dla młodzieży 
szkolnej 1.07-15.07 80

27 Sielpia 
k. Końskich

Dla młodzieży 
szkolnej 16.07-30.07 80

28 Sielpia 
k. Końskich

Dla studentów i mło-
dych pracowników 
nauki

1.08-15.08 80

29

KW PZPR Kraków

Gródek n/Dunaj-
cem

Dla młodzieży 
szkolnej 15.07-29.07 100

30 Gródek n/Dunaj-
cem

Dla młodzieży pra-
cującej 15.08-28.08 100

31 Gródek n/Dunaj-
cem Dla studentów 1.09-15.09 100

32 KW PZPR Lublin Ostrów Lubelski Dla młodzieży 
szkolnej i studentów 8.08-21.08 190

33 KW PZPR Łódź Soczewka 
k. Płocka

Dla młodzieży pra-
cującej 1.08-14.08 100

34 KW PZPR Nowy 
Sącz Zakopane Dla młodzieży 

szkolnej 26.06-10.07 100

35 KW PZPR Nowy 
Sącz Zakopane Dla młodzieży 

szkolnej i studentów 1.07-15.07 100
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36

KW PZPR Olsztyn

Zalesie 
k. Barczewa, 
woj. olsztyńskie

Dla młodzieży 
szkolnej 3.07-16.07 180

37
Zalesie 
k. Barczewa, 
woj. olsztyńskie

Dla studentów 
i młodzieży 
pracującej

15.09-30.09 200

38
Zalesie 
k. Barczewa, 
woj. olsztyńskie

Dla studentów i mło-
dych pracowników 
nauki

16.09-30.09 130

39 ZW ZSMP Olsztyn
Zalesie 
k. Barczewa, 
woj. olsztyńskie

Dla młodzieży 
szkolnej 16.07-30.07 100

40 KW PZPR 
Ostrołęka Osztokół Dworski Dla młodzieży 

szkolnej 10.08-23.08 100

41 KW PZPR Poznań
KW PZPR Kalisz

Jankowice 
k. Poznania

Dla młodzieży 
szkolnej 1.08-13.08 70

42 KW PZPR Poznań Jankowice 
k. Poznania Dla studentów 15.08-27.08 70

43 KW PZPR Płock Gąbin, 
woj. płockie

Dla młodzieży 
szkolnej 27.06-10.07 120

44
KW PZPR Rzeszów

Rakszawa Dla młodzieży 
szkolnej 1.07-14.07 150

45 Bystre Dla studentów 16.09-29.09 100

46 KW PZPR 
Skierniewice

Funka, 
woj. bydgoskie

Dla młodzieży 
szkolnej 13.08-24.08 85

47
KW PZPR Suwałki

Augustów Dla młodzieży 
szkolnej 1.07-14.07 80

48 Augustów Dla młodzieży 
szkolnej 15.07-28.07 80

49

KW PZPR Tarnów

Rożnowo, 
woj. krośnieńskie

Dla młodzieży 
szkolnej 16.08-29.08 100

50 Rożnowo, 
woj. krośnieńskie

Dla studentów i mło-
dych pracowników 
nauki

30.08-13.09 100

51 KW PZPR Toruń Brodnica Dla młodzieży 
szkolnej 10.08-23.08 100

52
KW PZPR Wrocław
KW PZPR Jelenia 
Góra
KW PZPR Legnica
KW PZPR Opole
KW PZPR 
Wałbrzych

Leśna-Baworowo, 
woj. wrocławskie

Dla młodzieży z klu-
bów „Awangarda 
XXI w.”

1.07-14.07 180

53 Leśna-Baworowo, 
woj. wrocławskie

Dla młodych na-
uczycieli 17.07-31.07 175

54 Leśna-Baworowo, 
woj. wrocławskie

Dla młodzieży 
szkolnej 2.08-15.08 175

55 Leśna-Baworowo, 
woj. wrocławskie Dla studentów 17.08-31.08 180

56 KW PZPR Zielona 
Góra

Raculka 
k. Zielonej Góry Dla studentów 18.09-30.09 40

Źródło: AAN, KC PZPR, XIII/551, bp., Akcja „Lato ’88”. Wybrane obozy i zgrupowania 
młodzieży.
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Aneks nr 2

Ramowy program obozu dla młodzieży szczególnie uzdolnionej 
w Białce Parczewskiej w dniach 11-27.08.1987 r.

11.08.1987 r. – wtorek

11.00 – przyjazd uczestników
11.00 – 13.00 – zakwaterowanie
14.00 – 15.30 – spotkanie z uczestnikami, zapoznanie z programem, kadrą, podział na 
grupy
15.30 – 18.00 – spotkanie w grupach
19.00 – 23.00 – zajęcia K.[kulturalno-]O.[światowe]

12.08.1987 r. – środa

9.00 – 13.00 – zajęcia komputerowe i sportowe
15.00 – 18.00 – spotkanie na temat: „Województwo dziś i jutro”
19.00 – 23.00 – zajęcia K.O.

13.08.1987 r. – czwartek

-	 wyjazd do Brześcia
-	 realizacja tematu: „Przemiany w ZSRR”
-	 spotkania z młodzieżą ZSRR, zwiedzanie miasta

14.08.1987 r. – piątek

9.00 – 13.00 – zajęcia komputerowe i sportowe
15.00 – 18.00 – „Polska 2000 roku – szanse i uwarunkowania rozwoju”; „praktyczna re-
alizacja porozumienia narodowego”
19.00 – 23.00 – K.O

15.08.1987 r. – sobota

9.00 – 13.00 – problemy ochrony środowiska; zajęcia komputerowe i sportowe
15.00 – 18.00 – spotkanie z twórcami

16.08.1987 r. – niedziela

8.00 – dział programowany przez uczestników i wyjazd do teatru
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17.08.1987 r. – poniedziałek 

8.00 – I gr. Wyjazd do Dęblina: „Nowoczesna technika wojskowa”; II gr. Wyjazd [luka 
w tekście] „Rewolucja w łączności”
19.00 – 23.00 – K.O.

18.08.1987 r. – wtorek
8.00 – II gr. Wyjazd do Dęblina; I gr. Wyjazd do [luka w tekście] „Rewolucja w łączności”

19.08.1987 r. – środa

9.00 – 13.00 – I „Polityka państwa i partii wobec młodzieży”; II „Stosunki polsko-ra-
dzieckie 1918-87”.
15.00 – 18.00 – zajęcia komputerowe i sportowe (w grupach).
19.00 – 23.00 – K.O.

20.08.1987 r. – czwartek

9.00 – 13.00 – „Państwo – Kościół”; „Rozbrojenie”.
15.00 – 18.00 – zajęcia komputerowe i sportowe.
19.00 – 23.00 – K.O.

21.08.1987 r. – piątek

9.00 – 13.00 – zwiedzanie zakładów pracy.
15.00 – 18.00 – (wyjazd ewentualnie poza teren województwa).
19.00 – 23.00 – K.O.

22.08.1987 r. – sobota

9.00 – 23.00 – spartakiada obozowa (ognisko).

23.08.1987 r. – niedziela

9.00 – wycieczka trasą nadbużańską

24.08.1987 r. – poniedziałek

9.00 – 13.00 – zajęcia komputerowe i sportowe
15.00 – 18.00 – zajęcia komputerowe i sportowe

25.08.1987 r. – wtorek

9.00 – 13.00 – spotkanie z kierownictwem polityczno-administracyjnych województwa.
15.00 – 18.00 – zajęcia komputerowe i sportowe
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26.08.1987 r. – środa

9.00 – 13.00 – egzamin komputerowy
15.00 – 18.00 – zajęcia w grupach
19.00 – 23.00 – zakończenie obozu

27.08.1987 r. – czwartek

Wyjazd

Źródło: APL, KW PZPR Biała Podlaska, sygn. 281, s. 20-22, Ramowy program obozu dla 
młodzieży szczególnie uzdolnionej w dniach 11-27.08.1987 r.
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Summary

The program „Avant-garde of the 21st century” – in search of a new transmission 
chain 

In the last decade of its existence, the communist party in Poland struggled with weak-
ening impact on young people. The Polish United Workers’ Party clearly grew older. 
The most concerning for it was the number of student members, which corresponded 
with almost zero party dependency of the younger academic staff. Steps taken to re-
cruit the young generation were of the highest priority in the 1980s. Communists used 
various methods, mainly bureaucratic ones such as drawing up program documents, 
setting up new youth structures, analyzing youth’s attitudes and needs, developing 
recommendations to revive the fossilized youth organizations. New forms of actions 
were being tried out and the program “Avant-garde of the 21st century” serves here as 
an example. The following article discusses the origin, principles and purposes of the 
program, shows how it worked in practice and its effects. 


