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ul. Walki Młodych

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1
Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

„Walka Młodych” to tytuł jednego z organów prasowych stalinowskiej konspiracji na
ziemiach polskich pod okupacją niemiecką. Wydawany był od lutego 1943 do lipca 1944 r.
Działaczy komunistycznych zajmujących się wydawaniem pisma PPR utozsamiła latem
istnieniem Związku Walki Młodych. Za jego przewodniczących uznawano potem redaktorów
naczelnych pisma: najpierw Hanną Szapiro (Sawicką), potem Jana Krasickiego i Zofię
Jaworską. Próbowano stwarzać wrażenie organizacji ogólnopolskiej choć faktycznie
obejmowała ona tylko nieliczne grupy komunistyczne w Warszawie i okolicach. Pismo było
jednym z narzędzi sowieckiej polityki wobec Polski – podobnie jak inne tytuły prasowe
stalinowskiej konspiracji na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Uczestniczyło m.in. w
kampaniach propagandowych przeciw władzom Rzeczypospolitej Polskiej.

Po utworzeniu przez Stalina tzw. Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego wznowiono
wydawanie pisma pod władzą komunistów – już jako organu jawnie działającego na
terenach opanowanych przez Armię Czerwoną. Wydawana w latach 1944-1948 „Walka
Młodych” była zarazem organem także jawnie działającego Związku Walki Młodych,
pełniącego rolę młodzieżowej przybudówki PPR, aktywnie zaangażowanej w budowę
systemu stalinowskiego. ZWM uczestniczył w PPR-owskich akcjach propagandowych i
zbrojnych walkach przeciw społeczeństwu i podziemiu niepodległościowemu. Był także
narzędziem terroru i represji – jego członkowie w ramach bojówek komunistycznych
uczestniczyli m.in. w napadach na chłopów w związku z przymusowym ściąganiem
kontyngentów. Stali się także kadrami zasilającymi aparat bezpieczeństwa i administracji
nowej władzy. Ponad 20 tys. „zetwuemowców” należało do ORMO. Przewodniczącymi ZWM
w tym czasie byli: Jerzy Morawski, Ryszard Kalinowski, Aleksander Kowalski i Janusz
Zarzycki.

W 1948 roku na fali stalinowskiego ujednolicania organizacyjnych form życia społecznego
związek wchłonął inne działające jeszcze organizacje młodzieżowe: Organizację Młodzieży
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” i Związek
Młodzieży Demokratycznej. W ten sposób powstał scentralizowany komunistyczny Związek
Młodzieży Polskiej (ZMP). ZMP był w sensie dosłownym polskim odpowiednikiem
sowieckiego Komunistycznego Związku Młodzieży – Komsomołu.

Wydawanie pisma ponownie wznowiono w 1954 roku. Od 1956 roku było oficjalnym



organem Zarządu Głównego komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, a od 1957
organem komunistycznego Związku Młodzieży Socjalistycznej.

ZWM, podobnie jak jego następcy, byli organizacjami w pełni realizującymi priorytety
polityki sowieckiej i komunistycznej ideologii  – im podporządkowywano taktykę
propagandową i realizowane akcje. Organy prasowe były jednym z narzędzi realizacji tych
działań i środkiem ideologicznej indoktrynacji młodzieży.

Od 1976 „Walka Młodych” stała się organem komunistycznego Związku Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej. Organ ten został zlikwidowany po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości – w 1990 roku.
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