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CZESŁAW KUBASIK 

Z DZIEJOW ZWIĄZKU MŁODZIEŻY POLSKIEJ NA SLĄSKU 

(ZMP RZECZNIKIEM POPRAWY WARUNI{OW PRACY I BYTU 
MŁODZIEŻY) 

ZMP od powstania troszczył się o poprawę warunków pracy i bytu 
młodzieży, o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, o przestrzeganie 

ustawodawstwa pracy dla młodzieży. Otaczał opieką domy młodego ro

botnika, bursy i internaty. 

Już w 1948 r. w myśl wskazań Deklaracji, koła ZMP przystąpiły do 

organizowania brygad kontroli warunków pracy i płacy młodzieży za
trudnionej w przemyśle, rzemiośle i handlu prywatnym. Powstałe w wo

jewództwie śląsko-dąbrowskim 224 brygady przeprowadziły w 1948 r. 

i do połowy 1949 r. 2849 kontroli 1. 

Również przeszkolone przez ZMP we Wrocławiu brygady kontrolne 

zapoznały się z warunkami pracy i bytu młodzieży zatrudnionej w Pań
stwowych Nieruchomościach Ziemskich oraz większych zakładach prze
mysłowych i rzemieślniczych. To pożyteczne przedsięwzięcie pozwoliło 

wykryć i usunąć wiele istniejących nieprawidłowości w odniesieniu do 
zatrudnionej młodzieży. Najczęściej powtarzającymi się brakami było 
nieprzestrzeganie przepisów bhp, zatrudnianie praktykantów w godzinach 

nadliczbowych i na zmianach nocnych, nieprzestrzeganie przepisów o do

kształcaniu zawodowym praktykantów, opiece lekarskiej i zgłaszaniu 

praktykantów do ubezpieczeń społecznych. Tylko we Wrocławiu 10 bry

gad inspekcyjnych ZMP stwierdziło 9 wypadków wykroczeń, polegających 

na fatalnych warunkach bhp, bezpłatnej pracy w godzinach nadliczbo

wyc� brakach umów o pracy, utrudnianiu nauki w szkole i inne za

niedbania'· Przedstawiciele Inspektoratów Pracy, którzy towarzyszyli 

brygadom kontrolnym, stosowali wobec winnych sankcje karne w po-

1 Referat E. Babiucha na I Wojewódzki Zjazd ZMP w Katowicach, 12-13 XI

1949 r., AKW PZPR Katowice, b. sygn. 
1 Do przejawiających szczególną aktywność należały brygady kontrolne zorga

nizowane przy ZM ZMP we Wrocławiu; Nasza kronika (Pokolenie, 16-22 XII 1948, 

nr 15;; ZMP w obronie młodocianych pracowników {Gazeta Robotnicza, dalej: 

GR, 5 I 1949). 
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staci grzywien z zastrzeżeniem, że w wypadku stwierdzenia ponownych 
uchybień zakład pracy zostanie zamknięty. Kontrolowano przede wszyst
kim zakłady sektora prywatnego, w których najczęściej nie przestrzegano 
przepisów dotyczących zwłaszcza młodocianych. Według prasy zatrud
niono ich ok. 250 tys. s 

ZMP organizował dla młodzieży pracującej zebrania, na których oma
wiano problemy z zakresu ustawodawstwa pracy oraz drogi wiodące do 
poprawy warunków pracy i bytu młodzieży. Na narady poświęcone tym 
sprawom, które były organizowane przez ZMP we Wrocławiu w końcu 
1948 r., przychodziJo, mimo że odbywały się one w niedzielę, kilkaset 
przedstawicieli młodzieży z przedsiębiorstw i instytucji. W trakcie obrad 
podejmowano uchwały i rezolucje piętnujące nieprzestrzeganie przez 
niektóre zakłady ustawodawstwa pracy 4. 

Również i na wsi ZMP występował w obronie interesów młodzieży 
zatrudnionej w gospodarstwach indywidualnych i PGR. Reagowano na 
fakty przeciążania młodzieiy pracą i niskich za nią wynagrodzeń. Szcze
gólnie ostrej krytyce poddawano wypadki zatrudniania w gospodarsl
wach chłopskich małoletnich jako parobków. Nie korzystali oni z pod
stawowych praw, nie mieli zapewnionej opieki lekarskiej, a nawet często 
możliwości ukończenia szkoły podstawowej s. Dzięki pomocy ZMP wiele 
z tych osób trafiło do miast i uczyło się zawodu. Sporo młodych ze wsi 
przyciągały budowle planu sześcioletniego. Późniejsza agitacja do pozo
stania na wsi i uczenia się zawodów traktorzysty, agronoma, zootechnika, 

· kowala czy pielęgniarki nie osiągnęła w pełni celu. Zapotrzebowanie na
te zawody było zbyt małe, aby młodzież mogła wiązać z nimi swą przy
szłość. Działalność w obronie interesów młodzieży stwarzała możliwość
świadomego jej reagowania na krzywdę i nieprawidłowości. Przedsię
wzięcia te przyśpieszały awans zawodowy i społeczny osób młodych, wy
różniających się .pracowitością i umiejętnościami organizatorskimi. Często
awansowano ładowaczy na górników, młodych robotników na kierowfii
ków produkcji, majstrów na pracowników umysłowych, a nawet młodych
robotników na dyrektorów fabryk e. Na wsi awansowano młodych człon-

3 Szczególnie łamano postanowienia dekretu z 29 IX 1945, określające tydzień 
pracy młodocianych na 46 godz., w tym 18 godz. nauki w szkole zawodowej. 

4 Na naradzie młodzieży pracującej zorganizowanej przez ZM ZMP we Wrocła
wiu w -październiku 1948, przyjęto w tej sprawie rezolucję. Na podobnej zasadzie 
w listopadzie tego -roku zaakcentowano sprawy młodzieży przyuczającej się do 
zawod1:1, stwierdzając m. in. w referacie, że „uczeń to· nie chłopak do wszystkie
go ... Im prędzej się- usamodzielnia, tym wcześ.niej będzie mógł stanąć do pracy". 
Stąd też wystąpiono z wnioskiem do władz o skrócenie terminowania do lat 
dwóch; ZMP wzywa młodzież do omówienia potrzeb i bolączek (Słowo Polski!!, 
dalej: SP, 8 X 1948); Notatnik wrocławski (SP, 12 X 1948); Pryncypał musi być 

ojcem, nie wyzysl.;iwaczem. Młodzież pracująca o prawach i obowiązkach '(SP, 22 XI 
1948). 

s Bijemy na alarm (GR, 22 I 1949). 
s W 1948 r. np. awansowano w samym Wrocławiu 30 robotników, członków 
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ków ZMP. W Biestrzykowicach (pow. namysłowski) np. Anna Goryl 
została przewodniczącą Prezydium GRN 7• W wielu innych miejscowoś
ciach członkowie ZMP piastowali stanowiska prezesów GS ZSU 8, czy 
dyrektorów GOM o. Pokolenie ambitnych i pracowitych członków ZMP, 

mimo trudnego startu, poprzez pracę dochodziło do sukcesów osobistych, 
realizując swoje aspiracje zawodowe i społeczne. 

Dodatkową zachętą do pracy było wyróżnianie najlepszych w pracy 
odznaczeniami państwowymi. I tak w przeddzień 1 V 1949 r. w Belwe
derze prezydent RP B. Bierut udekorował srebrnymi krzyżami zasługi 
33 członków ZMP, wśród których było 12 osób z woj. śląsko-dąbrow
skiego i 5 osób z woj. wrocławskiego, a spośród udekorowanych 46 brą
zowymi krzyżami zasługi, 12 osób z woj. śląsko-dąbrowskiego i 11 osób 
z woj. wrocławskiego 10.

ZMP, a spośród nich J. Nyc został przewodniczącym Rady Zakładowej we Wroc
ławskiej Fabryce Pomp SkrzydełkowYch. Z tej samej fabryki awansowali: Z. Bu
:;zucki na stanowisko kierownika kontroli technicznej, a J. Olesiński na ref�renta 
przemysłowego w ZM ZMP. Robotnik Zdziewielski z Państwowej Fabryki Wodo
mierzy awansował na stanowisko kierownika wydziału bezpieczeństwa i higieny 
pracy, S. Korys z Fabryki Metali Kolorowych został majstrem wydziałowym. 
Z tej samej fabryki J. Dubielówna awansowała z robotnicy na pracownika umy
,łowego, a K. Laskowski na brygadzistę. W Hucie Szkła w Zabrzu awansowano 
5 dziewcząt z ZMP, robotnic, na różne stanowiska. I tak 18-letnia Irena Konicka 
została kierownikiem sekcji zaopatrzenia, Starkiewiczówna kierownikiem działu 
finansowego, Dworkówna kierownikiem planowania, Agnieszka Szymczyk kierow
nikiem referatu BHP, a Szklarska starszą księgową. W ciągu kilku miesięcy 
w 1952 r. w Zakładach Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie awansowano kilka
dziesiąt osób na wyższe stanowiska, w tym na mistrzów 140 członków ZMP. 
W Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Bielawie członkinie ZMP, Szymanek 
i Fiena, zostały majstrami, a 167 robotnic planowano wysłać na kursy przygoto
wawcze do Wrocławia, po których skończeniu stwarzano im szanse podjęcia nauki 
w wyższych UC7.E'lniach. Jadwiga Łoskot z Wrocławskich Zakładów Przemysłu 
Odzieżowego awansowała z ręczniarki na maszyn'arkę i została wytypowana do 
podjęcia dwuletniej nauki w Technikum Przemysłowym w Łodzi. Członkowie 
ZMP przodują, 30-tu młodycli robotników na kierowniczych stanowiskach w fabry

kach wrocławskirh (GR, 25 II 1949); Członkowie ZMP na kierowniczych /"tano

wiskach w Hucie Szkła; Referat Babiucha na I Konferencji Wojewódzkiej 10 Ka

towicach; ,,Zabrze", (Trybuna Robotnicza, dalej: TR, 6-7 X 1951); Młodzieżowa 
Załoga Zakładu Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie otrzymała proporzec prze

chodni ZG ZMP (Trybuna Opolska, dalej: TO, 14 V 1952); Przodująca orga11izacja 
ZMP Bielawy. Wywiad z przewodniczącym zarządu PZPB nr 1 105 brygad. Wyścig 

z kopalnią. Ruch łączności (GR, 21 V 1949); Przodu3ący ludzie Wrocławia (GR, 6 I 
1952); Nasza Kro11ika (Pokolenie, 30 X 1949). 

7 Ponadto wiceprzewodniczącym w tym Prezydium Rady został członek ZMP 
Lucjan Drabina, a członkiem Prezydium została również członkini ZMP, M. Buch. 
Por.: 19-letnia Anna Goryl przewodniczącą Prezydium GRN (TO, 30 X 1952). 

� W Piotrkowiczkach (pow. trzebnicki) prezesem GS ZSU został np. członek 
ZMP Wacław Polewiak. Członkowie ZMP awansują (GR, 14 V 1949). 

P Np. aktywista młodzieżowy z gminy Lądek Zdrój (pow. bystrzycki) Dobro
wolski został dyrektorem Ośrodka Maszynowego. 

10 Odznaczenia państwowe otrzymywała młodzież i przy innych ważnych wy-
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Na początku lat pięćdziesiątych zrezygnowano z działalności kontrol
nych brygad i popularyzacji ustawodawstwa pracy. Coraz mniej wysu
wano postulatów dotyczących praw młodocianych pracowników i rozbu
dowy ustawodawstwa socjalnego. Na szerszą skalę podjęto je dopiero 
w latach 1955-1956 11. W okresie planu sześcioletniego zakładającego 
szybką industrializację kraju, główny akcent kładziono na wskaźniki 
produkcyjne. Przyuczenie do zawodu odbywało się przeważnie w toku 
produkcji, bez prowadzenia systematycznego szkolenia zawodowego. Rosła 
liczba zatrudnionych w przemyśle ciężkim, a zwłaszcza w górnictwie. 
Wielu z nich .nie prz.ekroczyło 18 roku życia 12. 

Sprawy socjalno-bytowe schodziły na plan dalszy. Nie znaczy to, że 
młodzież pomijano przy awansach, czy też, że nie przygotowywano kwa
lifikowanych kadr dla gospodarki narodowej. Absolwenci szkół przyspo
sobienia przemysłowego zasilali kadry górników, hutników, włókniarzy 
i innych zawodów. Kształcono szybciej, stwarzano młodym ludziom 
szanse zdobY'vania wielu nowych zawodów, i to często na poziomie 
szkoły średniej oraz wyższej. 

Problem warunków mi�zkaniowych i bytowych w domach młodych 
robotników i w domach młodych górników należał do najczęściej podej
mowanych w latach pięćdziesiątych 1s. Oprócz ciasnoty, w wielu z nich 
było złe wyżywienie oraz nieodpowiednie warunki sanitarne. Nie dbano 
o zapewnienie ich mieszkańcom należytego spędzania czasu wolnego od

darzeniach i obchodach. Podczas warszawskiego zlotu np. młodzi robotnicy i chłopi 

Opolszczyzny otrzymali najwięcej odznaczeń państwowych spośród młodzieży 

wszystkich województw. Do tradycji należało organizowanie uroczystości młodzie

żowych w związku z Dniem Górnika i podczas nich odznaczano najlepiej pracu
Jących w górnictwie młodych ludzi; Prezydent RP Boieslaw Bierut udekcrowal 

krzyżami zasługi przodowników pracy (Pokolenie, 8 V 1949); C. K u  b a  s i k, ZMP 

na Siąsku OpoLskim, (Zrodził nas czyn, Opole 1973, s. 55). 
11 Jeżeli chodzi o kontrole społeczne, to we wnioskach podjętych na posiedze

niu Prezydium ZG ZMP 18 VI 1956 r. m. in. czytamy: ,.Organizacje ZMP wszystkich 

szcze�li, a zwłaszcza miast, dzielnic i zakładów pracy, powinny rozwinąć na swoim 

terenie szeroką akcję kontroli społecznej, zmierzającej do wykrycia wszystkich 

wypadków łamania ustawodawstwa pracy i do ukarania winnych"; Protokół nr 10 

z posiedzenia Prezydium ZG ZMP z dnia 18 VI 1956, CA KC PZPR, b. sygn. 
12 Uchwałą z 14 VI 1948 r. obniżono wiek rębaczy w .kopalniach z 24 na 21 lat. 

Natomiast podczas uroczystości zakończenia V etapu Młodzieżowego Wyścigu Pra

cy w przemyśle węglowym, domagano się nowelizacji ustawy z 2 VII 1914 r., która 

mówiła o zatrudnieniu w przemyśle węglowym młodzieży powyżej 18 lat. Stwier

dzono, że młodzież wielu zakładów domaga się dopuszczenia do zawodu górni

czego młodocianych od 16 bądż 17 roku życia; Młode osiągnięcia młodzieży górni

czej (Pokolenie, 22 VII 1948); Zakończenie V etapu Młodzieżowego Wyścigu Pracy 

w przemyśie węgLowym (TR, 1 II 1949). 
13 Dużej pomocy we właściwym funkcjonowaniu DMR udzielały ZMP komjtety 

partyjne. Kwestie związane z warunkami socjalno-bytowymi w tych domach były 
omawiane na egzekutywach Komitetów Wojewódzkich PZPR w Katowicach, Wroc

ławiu i Opolu. 
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pracy. W drugiej połowie 1951 r. nowy statut DMG nie rozwiązał za
gadnienia poprawy warunków bytu młodzieży. W okresie jego wprowa
dzenia pogorszyło się nawet atmosferę panującą w tych domach 14. Temat 
warunków zamieszkania w DMG i DMR nie schodził ze szpalt prasy 
lokalnej. Krytykowano nie tylko złe warunki socjalno-bytowe, ale rów
nież prawie zupełny brak tam pracy wychowawczej, działalności 1kultu
ralnej, oświatowej i sportowej 1s. Organizowano wiele konkursów na naj
lepiej prowadzony DMG i DMR. Przed zlotem w 1952 r. współzawod
nictwem tym objęto niemalże wszystkie DMR i DMG. Najlepszym z nich 
wręczono proporce przechodnie ZG ZMP 1s. W wielu DMR i DMG współ
zawodmctwo polepszyło warunk1 socjalno-bytowe młodzieży. Poprawiła 
się higiena, ożywiła działalność kulturalna i oświatowa 11. W wielu DMR 
prowadzono systematycznie pogadanki polityczne, spotkania z działaczami 
KPP i KZMP, organizowano wspólne wycieczki do teatru i kina, odby
wały się dyskusje nad książkami, a nawet organizowano wspólne spotka
nia mieszkańców domów z rodzicami. Jednakże generalnie nie zmieniło 
to sytuacji. Obok dobrze .pracujących, w dalszym ciągu było wiele hoteli 
robotniczych zaniedbanych, brudnych, wydających posiłki ni€smaczne 
i złej jakości is. Szczególne zaniedbania występowały w domach zamiesz
kiwanych przez młodzież pracującą w PGR i POM. Brak w nich było 
podstawowych przedmiotów służących do utrzymania czystości i higie
ny 19. Za mało prz€jawiano tam troski o rozwój życia kulturalno-oświato
wego. Odradzał się analfabetyzm, szerzyło się pijaństwo i chuligaństwo 20• 

11 W związku z przedwczesnym wprowadzeniem go w życie w jednej z kopalń, 
która osiągała sh1be wyniki gospodarcze, doszło nawet do powstania nastrojów 
,trajkowych wśród młodzieży zamieszkałej w DMG; Wystąpienie F. Waniolki na 
Egzekutywie KW PZPR w Katowicach 3 X 1951, AKW PZPR Katowice sygn. 296/8. 

10 Oto niektóre z tytułów w gazetach: Dla przyspieszenia realizacji p!anu
5-letniego zaniedbania w „Domach Młodego Górnika" muszą być natychmiast

usunięte (TR, 11 XI 1950); Jeszcze o hotelach i domach młodego robotnika (TO,
VIII J952): Z naracl.y w naszej redakcji: Dom Młodego Robotnika musi być właśnie

domem (GR, 9 IV 1952); Aby Domy Młodego Robotnika stały się rzeczywiście

ośródkami socjatist11cznego wychowania młodzieży (TO, 31 X 1953).
is We współzawodnictwie w w(?jewództwii:? opolskim uczestniczyło np. 16 DMR. 

Proporzec ZG Z:!.\1P, który wręczono 3 VIII 1.952 r., zdobył DMR w Ozimku; Pro

pnrzec przechodni we współzawodnictwie datowym zdobyła mfod:zież Domu Młode

go Robotnika w Ozi.mku (TO, 6 VIII 1952). 
17 Przykładem tu może być DMR w Pafawagu, który w wyniku współzawodni

ctwa zlotowego z!lacznie polepszył swą pracę; Z referatu Z. Grudnia na II Kon
ferencję Wojewódzką ZMP we Wrocławiu, AKW PZPR Wrocław, b. sygn. 

is Referat na IV Wojewódzkiej Konferencji ZMP we Wrocławiu 1954, AKW 
PZPR Wrocław, b. sygn. 

i9 W PGR Dolborowice pracownicy spali pod brudną pościelą. W wielu PGR 
brak było misek do mycia, szaf na ubrania i innych podstawowych przedmiotów; 
tamże. 

!(I Z dyskusji na Plenum ZW ZMP w Katowicach 11 VII 1956, AKW PZPR 
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I 
Szczególnie uwidoczniło się to po ogłoszeniu w 1954 r. zaciągu pionier
skiego do PGR. Wiele z PGR nie było przygotowanych do tej akcji. Nie 
stworzono w nich odpowiednich warunków zakwaterowania i wyżywie
nia. Nie prowadzono działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej. 

Śląska organizacja ZMP, skupiająca w swoich szeregach w większości 
młodzież pracującą, dostrzegała wiele mankamentów w jej warunkach 
socjalno-bytowych. Sprawy te znalazły się w centrum zainteresowania 
w ostatnim okresie działalności ZMP, kiedy to często publicznie i na ła
mach prasy piętnowano dyrekcje r.óżnych zakładów za niezajmowanie 
się sprawami pracy i bytu młodzieży. I tak ZM ZMP w Opolu wystąpił 
w 1956 r. z listem otwartym do ministra budownictwa, przewodniczącego 
WKZW oraz prokuratora wojewódzkiego w Opolu w sprawie sytuacji 
panującej w- betoniarni Zakładów Produkcji Elementów Budowlanych 
w Opolu 21. W przedsiębiorstwie tym bowiem nie zapewniano młodzieży 
podstawowych warunków bhp, łamano przepisy o zatrudnieniu młodo
cianych robotników, wadliwie ustalano normy pracy. Podobne sytuacje 
wymagające interwencji miały miejsce w innych zakładach pracy. 
W 1956 r. podano dopiero do publicznej wiadomości fakt, że ówczesny 
I sekretarz KC PZPR przesłał w kwietniu 1954 r. do I sekretarza 

, KW PZPR w Opolu pismo interwencyjne ZG ZMP, w sprawie poważ
nych zaniedbań stwierdzonych w kombinacie w Kędzierzynie na odcinku 
opieki nad zatrudnioną tam młodzieżą. Egzekutywa KW PZPR w Opolu, 
zobowiązana została do zainteresowania się tą sprawą, wysłuchan�a in
formacji KZ PZPR i podjęcia odpowiednich decyzji, dotyczących szcze
gólnie pracy z młodzieżą miejscowego pochodzenia oraz zatroszczenia się 
o jej warunki bytowe, szkolenie zawodowe i rozwój kultury 22_ 

Prezydium ZW ZMP w Katowicach z początkiem 1956 r., zajmując
się ustawodawstwem pracy w stosunku do pracowników młodocianych, 
pod.jęło szereg wniosków zmierzających do uregulowania wielu spraw. 
Przede wszystkim powołano komisję, której postawiono zadanie zapo
znania się i przedyskutowania zarządzeń dotyczących tego problemu, 
a następnie postulowano konieczność wystąpienia do ZG ZMP o spowo
dowanie ewentualnych zmian w przepisach. Szczególny problem stanowiła 
sprawa przyjmowania młodzieży do zasadniczych szkół górniczych i hut
niczych od 15 roku życia. Część młodzieży po ukończeniu szkoły podsta
wowej przez jeden rok pozbawiona była •jakiegokolwiek zajęcia. Dlatego 
też ZW ZMP, celem rozwiązania tego problemu oraz zapewnienia do
pływu wykwalifikowanej kadry pracowników dla przemysłu górniczego 

Katowice, b. sygn.; E. Pod cho ń, Przed Krajową Naradą Aktywu ZMP z PGR. 

Z jakimi postulatami pojadą opo1.scy delegaci? (TO, �O VIII 1956). 
21 List otwarty Prezydium ZM ZMP w Opolu do ministra budownictwa, prze

wodniczącego WRZZ, proktt.ratora wo3ewódzkiego w Opolu (W marszu, wrzesień 

1956). 
22 „W marszu", marzec 1956. 

\ 
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i hutniczego, wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie w województwie 
katowickim powszechnego nauczania w zakresie ośmiu klas. Dostrzegano 
zjawisko rezygnowania młodzieży, zwłaszcza pochodzenia miejscowego, 
z nauki w szkołach zawodowych z powodu złych warunków material
nych (sieroty, półsieroty). Postulowano w związku z· tym zwiększenie 
stypendiów dla tej młodzieży, zwłaszcza dla uczącej się w ZSG. Zwra
cano się również z prośbą do Związku Zawodowego Górników i Związku 
Zawodowego Hutników o odbycie plenarnych posiedzeń w sprawie mło
dzieży oraz o to, by radcy młodzieżowi w zakładach pracy otoczyli mło
docianych troskliwą opieką i zadbali o przestrzeganie obowiązującego 
w tych sprawach ustawodawstwa pracy. 

Biorąc pod uwagę fakt, że aktyw ZMP i pozostała młodzież nie znały 
przepisów wynikających z ustawodawstwa pracy, a dotyczących pra
cowników młodocianych, wystąpiono do ZG ZMP, by Wydawnictwo 
„Iskry" opublikowało w zwiększonym nakładzie przepisy dotyczące tych 
zagadnień. Zaproponowano również, by poprzez NOT umożliwiono za
poznanie się z materiałami mówiącymi o doświadczeniach NRD w tej 
dziedzinie 2s. 

W 1956 r., pod silnym naporem terenowych propozycji aktywu ZMP, 
przystąpiono do opracowania dekretu dotyczącego godzi� pracy młodzie
ży, postulując 4 godziny pracy dla młodocianych do lat 16 oraz 6 godzin 
do lat 18 za płacę otrzymywaną w pełnych obowiązujących wymiarach. 
Również CRZZ zakazała pracy młodocianym w nocy. Postanowienia te 
nie były respektowane w przemyśle węglowym, wykazywał on 2700 mło
docianych, gdy według Ministerstwa Pracy i Opieki było ich 8 tys. 24

Prezydium ZG ZMP na posiedzeniu odbytym 8 VI 1956 r. w podjętych 
wnioskach zwracało uwagę na ostateczne uregulowanie tych spraw. Do
magano się zmodyfikowania spisu prac zabronionych dla młodocianych 
craz zakazania im wykonywania pewnych prac niebez-piecznych. Do
tychczas np. nie można ich było zatrudniać w charakterze elektromonte
rów, gdyż był zakaz pracy dla młodocianych na wysokości 3 metrów, ale 
mogli pracować na odcinkach bardzo niebezpiecznych dla zdrowia, jak 
np. przy oczyszczaniu kotłów parowych 2s. 

Ze zrozumiałych względów na Śląsku organizacja szczególnie intere
sowała się problemami młodzieży zatrudnionej w �órnictwie 2�. 20 VI 

!s Wyciąg z uchwały Prezydium ZW ZMP w Katowicach z dnia 28 II 1956. 
Protokół nr 6/56, AKW- PZPR Katowice, b. sygn. 

�1 Liczba 8 tys. zarejestrowanych pracujących młodocianych jest nieprawdzi
wa, ponieważ z reguły oddziały zatrudniania młodocianych nie rejestrowały; Pro
tokół nr 10, tamże. 

25 Tamże. 
2e W uchwale V Wojewódzkiej Konferencji ZMP w Katowicach odbytej w listo

padzie 1955 r. podkreślono: ,,Instancje, organizacja ZMP, aparat i aktyw za mało 
zajmują się sprawami młodzieży górniczej, a zwłaszcza jej warunkami pracy oraz 
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1956 r. na spotkaniu młodzieżowego aktywu górnictwa węglowego, zor
ganizowanym przez ZW w Katowicach z udziałem przewo�iczącej 
ZG ZMP i wiceministra górnictwa, podniesiono wiele problemów do
tyczących młodzieży zatrudnionej w kopalniach. Szczególnie dużo miejsca 
zajęły sprawy pionierów górnictwa, którzy nie otrzymali wiele z obiecy
wanych świadczeń 27. W trakcie narady zgłoszono dużo uwag pod adresem 
administracji i związków zawodowych, które niedostatecznie troszczyły 
się o warunki pracy i bytu oraz wypoczynek młodzieży. W wielu wy
rJadkach pomijano młodzież górniczą w rozdziale mieszkań, premiowaniu, 
zakupie przydzielonych atrakcyjnych towarów, w wyjazdach na wczasy, 
w udziale w różnego rodzaju imprezach, rozrywkach, na które związki 
zawodowe posiadały fundusze, ale rozdzielały je poza ZMP, często nie 
obejmując nimi młodzieży i jej potrzeb. Zwrócono też uwagę na właści
we zorganizowanie życia młodych, które mogło związać ją na stałe 
z zawodem górniczym 2s. 

Podawano wiele przykładów złego wykorzystania fachowców w kopal
niach, a zwłaszcza niewłaściwego traktowania młodzieży przez dyrekto
rów niektórych kopalń, a nawet na istniejące wypadki przesuwania za-
trudnionej młodzieży z dobrej pracy na gorszą 29. 

Obradujące w czerwcu 1956 r. plenum ZW ZMP we Wrocławiu 
wysłało list do CRZZ i WRZZ w tych samych sprawach, zwracając szcze
gólną uwagę na przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy w gór

nictwie 30
• W ślad za tymi zebraniami również i w prasie pojawiły się 

artykuły wytykające nieprzestrreganie istniejących przepisów w ko
palniach i innych zakładach. Aktywnie uczestniczył w napiętnowaniu 

warunkami sccjahymi". Należy d.odać, że już wczesmeJ zwracano na te sprawy 

uwagę w trakcie Krajowej Narady Aktywu ZMP przemysłu węglowego, od:Jytej 

w Katowicach 12 II 1953; Z uchwały V Wojewódzkiej Konferencji ZMP w Kato

wicach, AKW PZPR Katowice, b. sygn. 
27 Szczególnie dotyczy to wynagrodzenia. Młodym z zaciągu nie przyznawano

karty górnika, postulowano jednak aby po pól roku nienagannej pracy przyzn3wać 

ją osobom z zaciągu. Pracownicy z hutnictwa, którzy przeszli do górnictwa (nawet 

:i, co tam pracowali 8 lat) nie otrzymywali również karty górnika; Protokół spot

kania z aktywem górnictwa węglowego zorganizowanym przez ZW ZMP w St:ili

nogrodzie, AKW PZPR Katowice, b. sygn. 

� Brak ludzi do pracy na najtrudniejszych stanowiskach górniczych (praco

wało w tym czasie bezpośrednio na dole w charakterze górników ponad 10 tys. 

ludzi) powodował, że już po trzech tyg�dniach pracy w kopalni kierowano na nie 

młodych ludzi bez odpowiedniego przygotowania, co powodowało częste wypadki, 

odstraszało to młodych od ciężkiej pracy, porzucali ją i powracali do domów, 
igłaszali się do \"Ojska lub szukali innej pracy; Protokół spotkania z aktywem, 

AKW Katowice, b. sygn. 

l?!l Młodzież krytycznie ustosunkowana do pewnych zjawisk mających mi€jsce 
w kopalni, została np. przeniesiona z pracy na ścianie do pracy na ściekach. Por. 

Protokół spotkania z aktywem ... 
30 Plenum ZW ZMP zakończyło obrady (GR, 22 VI 1956). 



(I 

Z dziejów ZME' na Sląsku 369 

tych spraw „Sztandar Młodych" oraz wojewódzka prasa partyjna. ,,Sztan

dar Młodych" stwierdzał m. in. że tylko w górnictwie w 1955 r. młodzież 

nie wykorzystała 35 tysięcy dni urlopowych 31• Niekiedy robotnicy, którzy

ukończyli z dobrymi wynikami kursy zakładowe, pozostawali w tych 

samych grupach zarobkowych, na tych samych stanowiskach pracy lub 

nawet byli odsyłani do drugorzędnych prac, nie mających nic wspólnego 

z wyuczonym zawodem 32, podczas gdy inni nie posiadający pełnych kwa

lifikacji pracowali na stanowiskach bardziej odpowiedzialnych i lepiej 

płatnych 33. Stąd m. in. brała się niechęć do nauki. Mimo np. braku rę

baczy w kopalni „Nowa Ruda", wiele młodzieży po ukończeniu kursu 

młodszego rębacza pracowało na innych stanowiskach pracy, m. in. 

w transporcie 34• W „Celwiskozie" w Jeleniej Górze komisja, która badała 

warunki pracy młodzieży, stwierdziła, że absolwenci zaszeregowani do 

czwartej grupy, wykonywali pracę szóstej i siódmej, otrzymując płacę 

czwartej 35• Na te sprawy zwracały uwagę komitety partyjne 38. Wiele

do życzenia pozostawiały sprawy uposażenia absolwentów SPP. Już na 

I Konferencji Wojewódzkiej ZMP w Katowicach wskazywał na nie w re

feracie E. Babiuch s1. Przeważnie należały do nich nieprawidłowe zasze

regowania do grup uposażeniowych, przydzielania pracy niezgodnej z wy

uczonym zawodem czy też zadań nie dających im możliwości korzystania 

z pracy akordowej i udziału we współzawodnictwie pracy ss.

Szczególnie w spółdziekzości pracy w niektórych wypadkach brak 

surowców powodował, że postoje w poszczególnych miesiącach przeważa

ły dni pracy, a pracująca młodzież otrzymywała WYnagrodzenie niższe 

31 Brać do serca żądania młodzieży (Sztandar Młodych, dalej: SM, 5 VIII 

1956). 
a2 Cechowe stosunki w Fabryce Papierów w Nowej Rudzie (GR, 19 III 1949). 

33 Referat na Plenum Zarządu Wojewódzkiego ZMP w Katowicach 29 IX 1956, 

AKW PZPR Katowice, b. sygn. 

34 Z dyskusji na III Wojewódzkiej Konferencji ZMP we Wrocławiu 12-13 VII

1953, AKW PZPR Wrocław, b. sygn. 
Sl Protokół nr 10 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZMP z dniaJ 

13 VI 1956, CA KC PZPR, b. sygn. 
sr. Egzekutywa KW PZPR w Katowicach np. 20 XII 1952 r. zaleciła rozmiesz

::zenie i wykorzystanie absolwentów Techników Górniczych, a w uchwale Plenum 
KW z 19 VII, które było poświęcone pracy wojewódzkiej organizacji partyjnej 
7. młodzieżą m. i.o. czytamy: ,,Jest sprawą organizacji partyjnej, a głównie związ
ków zawodowych, troszczyć się o to, aby młodzież pracująca była zaszeregowana

zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i wykonywaną pracą".
37 Referat E. Babiucha na I Konferencji Wojewódzkiej w Katowicach ... 
ss Mimo że odpowiedni paragraf z zarządzenia ministra przemysłu i handlu 

v-; sprawie warunków życia, pracy i płacy absolwentów SPP regulował te kwestie, 

wskazując na to, że absolwenci bez względu na to, czy ukończyli 18 lat, czy też 

nie, winni być zaszeregowani jak robotnicy do grupy siatki płac, odpowiedniej 

umowy zbiorowej dla pracowników fizycznych, płatnych godzinowo. Zasada ta dość 

często nie była w przedsiębiorstwach przestrzegana. 

6 - Sobótka 3i77 
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od określonego w dekrecie Rady Państwa o minimalnym uposażeniu pra
cowników 39• Nie zawsze stosowano właściwie w odniesieniu do młodzieży 
uchwałę rządową z czerwca 1955 r. w sprawie zwolnień i pr:zeniesień 
zbędnych pracowników z administracji do produkcji, mimo zaleceń kolek
tywnego rozpatrywania spraw. Były przypadki wypowiedzeń z pracy 
młodym, którzy wyuczyli się zawodu i rokowali dalsze perspektywy 
awansu 4-0. 

Jeśli, jak stwierdzono wyżej, związki zawodowe w początkowej fazie 
działalności wspólnie z ZMP rozwiązywały problemy· związane z re
prezentacją interesów i praw młodzieży, to później w połowie lat pięć
dziesiątych sprawy potoczyły się inaczej. Sekcje młodzieżowe istniejące 
przy związkach zawodowych (które w latach pięćdziesiątych zostały 
rozwiązane) stanowiły ważny czynnik w popularyzacji i przestrzeganiu 
praw i przepisów w odniesieniu do młodzieży zatrudnionej w przedsię
biorstwach. Młodzieżowi radcy zakładowi udzielali wyjaśnień i stali na 
straży obrony interesów iswoich kolegów w zakładach pracy. Na 900 tys. 
młodzieży należącej do ZMP w połowie 1949 r. 353 503 było członkami 
związków zawodowych. Związki zawodowe skupiały ogółem 712 tys. 
młodzieży. W 846 radach zakładowych było 1148 radców młodzieżowych 
(w tym 1125 członków ZMP) 41• W efekcie z decyzji centralnych władz 
związkowych, że wszędzie, gdzie pracuje ponad 25 młodych ludzi, przed
stawiciel ich ma wchodzić w skład rady zakładowej, wzrósł od 1949 r. 
udział młodzieży w radach zakładowych 42. W 1953 r. w województwie 
opolskim, na zatrudnionych ok. 40 tys. młodzieży, do władz związko
wych wybrano 8804 jej przedstawicieli 43_ 

W następnych latach związki zawodowe nie zawsze potTafiły godztć 
potrzeby produkcji i walki o wykonanie planów z jednoczesną reprezen
tacją interesów klasy robotniczej, w tym i młodzieży. Rola inspektora
tów społecznych w zakładach pracy poważnie zmalała i z ich głosem 
kierownictwa zakładów nie zawsze liczyły się. 

W ostatnim okresie działalności często aktyw ZMP zgłaszał uwagi 
pod adresem pracy związków zawodowych. Zarząd Wojewódzki w Ka-

�9 Pismo Zarządu Wojewódzkiego ZMP w Opolu z dnia 12 IX 1956 r. do Cen

tralnego Związku Spółdzielczego w Warszawie, AKW PZPR Opole, b. sygn. 
40 W Głuchołazach np. absolwentowi SPP wymówiono pracę w Zakładach 

Drzewnych, który za wyniki we współzawodnictwie pracy kilkakrotnie awansował 
w ciągu swej pięcioletniej pracy, oraz innemu pracownikowi, który miał matkę 

nie pracuJącą i rodzeństwo na utrzymaniu; Z życia ZMP. Dwa niesłuszne zwolnie

nia (TO, 7 XII 1955). 

Jl Nasza wystawa na Kongresie (Pokolenie, 12 VI 1949). 
42 Np. w 1948 r. w województwie katowickim w 94 zakładach było 102 radców 

młodzieżowych, a w 1949 r. w 120 zakładach było już 306 radców młodzieżowych: 
Referat E. Babiucha na I Konferencji Wojewódzkiej w Katowicach ... 

1a Referat na naradę zorganizowaną przez ZW ZMP i WRZZ w Opolu p) 
III Kongresie SFZZ, AKW PZPR Opole, b. sygn. 
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t·owicach wystosował do wszystkich ntlodych robotnic i robotników, 
członków ZMP, list zawierający postulaty organizacji pod adresem związ
ków zawodowych w okresie trwającej kampanii wyborczej do rad za
kładowych w 1956 r. W liście tym ostro krytykowano działalność tej 
organizacji wśród młodzieży, za to, że nie troszczy się ona o jej interesy, 
a w szczególności nie przejawia należytej kontroli przestrzegania usta
wodawstwa pracy młodocianych. Zwracano też uwagę na pomijanie 
młodzieży przy przydzielaniu mieszkań, przyznawaniu premii, wczasów 
oraz towarów atrakcyjnych 44. 

śmiałe wystąpienie publiczne aktywu ZMP z poważnymi sprawami 
w tym trudnym okresie dla Związku podbudowało autorytet organizacji. 
Zalecano również, aby członkowie ZMP występowali z inicjatywą two
rzenia rad robotniczych i brali czynny udział w ich pracy 45. 

Postulaty te znalazły swoje odbicie w działalności ZG ZMP. W 1955 r. 
zwrócono się z listem do zarządów zakładowych i kół ZMP w zakładach 
pracy w sprawie uchwały KC PZPR o włączeniu szerokich mas ludzi 
pracy w opracowanie projektu planu pięcioletniego, postulując, aby 
młodzież pracująca odegrała w tym przedsięwzięciu odpowiednią rolę. 
Jeden z punktów tego dokumentu poświęcono 'sprawom bytowym, socjal
nym i kulturalnym młodzieży. M. in. pisano: ,,Wystrzegając się wszel
kiego obiecywania, winniście dążyć do tego, by w 5-letnim planie uwzględ
nione zostały te wszystkie sprawy, które leżą w możliwościach Waszego 
zakładu. Równocześnie Wasz aktyw powinien wskazywać na różne uster
ki i niedomagania, które z własnej inicjatywy i społecznym wysiłkiem 
młodzieży mogą być usunięte: uporządkowanie terenu zakładu, osiedli 
czy obiektów kulturalnych, naprawa dróg fabrycznych, budowa zieleń
ców i ogródków jordanowskich itp. Zwróćcie również uwagę na warunki 
BHP w Waszym zakładzie, na możliwości polepszenia stanu higieny, 
ochrony zdrowia, urządzeń wentylacyjnych itp. Zastanówcie się również, 
czy nie ma w Waszym zakładzie potrzeby przeprowadzenia specjalnego 
szkolenia BHP, zwłaszcza dla tej części młodzieży, która pracuje w Wa
szym zakładzie od niedawna lub nie posiada kwalifikacji zawodowych" 46. 
W szczególny sposób wyeksponowano te sprawy w uchwale III Plenum 
obradującego w dniach od 18 do 23 VIII 1956 r., na którym omawiano 
sytuację wśród młodzieży i aktualne zadania Związku. Mocno wtedy 
zaakcentowano miejsce ZMP w zakładach pracy 47. Również kwestie 

4,1 Program wyborczy ZMP w wyborach do rad zakładowych (TR, 26 X 1956). 

'-6 Robotniczy aktyw ZMP radzi nad odnową organizacji (GR, 10 X 1956). 

40 Do zarządów zakładowych i kół ZMP w zakładach pracy, s. 3, CA KC PZPR, 

b. sygn.

4, W uchwale tej m. in. czytamy: ,,należy skierować wysiłki całego Związku

na najważniejsze obecnie sprawy - oznacza to przystąpienie ZMP do walki o roz

szerzenie demokracji robotniczej, o zapewnienie wpływu robotników na ustalenia 

planów produkcyjnych, norm plac, na sprawy zatrudnienia, budownictwa socjal-
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współdecydowania młodzieży o losach swych zakładów podkreślone zo

stały w trakcie plenarnego posiedzenia odbytego we wrześniu 1956 r. 48 

Napięta sytuacja w kraju nie pozwoliła na szybkie i radykalne usu

wanie niewłaściwych zjawisk, jakie narosły w ciągu kilku lat. Niezado

wolenie, które podsycane było przez różne ugrupowania rewizjonistycz

ne, dalekie od popierania realizowanych w oparciu o klasę robotniczą 

idei socjalistycznych, przeradzały się dość często w żądania, których 

nie można było zaspokoić od razu. Oczywistym jest, że wiele z nich 

mogło być rozstrzygniętych w samych zakładach pracy, ale wiele też 

wymagało zmiany przepisów i ustaw, wydania nowych dekretów i za

rządzeń. W tej sytuacji załatwienie ich wymagało odpnwiedniego czasu. 

Warto dodać, że szczególnie organizacja katowicka, zajmując się sprawa

mi socjalno-bytowymi, potrafiła równocześnie zachęcić i mobilizować 

młodzież do wytężonej pracy, do dalszego podejmowania wielu cennych 
inicjatyw produkcyjnych 49. Organizacja wrocławska i opolska w okresie 

no-kulturalnego, szkolenia zawodowego itd. Młodzież, która stanowi 40°/o załóg 
w naszym przemyśle, powinna być liczniej reprezentowana w radach zakładowych. 
Organizacje ZMP muszą być •traktowane jako rzeczywisty współgospodarz, z któ
rym nikomu nie wolno się nie liczyć ... Oznacza to obronę praw i interesów mło
dzieży. Ma to szczególne znaczenie wobec trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej 
,ię znajduje znaczna część młodzieży, wobec pleniącej się ciągle bezduszności i obo
j�tności na ludzkie kłopoty. Zarząd Cl6wny domaga się od Rządu PRL szybkiego 

rozwiązania następujących żywotnych spraw młodzieży: 
- zapewnienia pełniejszej ochrony pracy młodocianych i młodzieży, opracowania
dodatkowych przepisów dla przemysłu postulowanych przez Prezydium ZG i szyb
kiego ·wydania zarządzeń regulujących warunki pracy i nauki młodocianych i mło
dzieży w PGR; zrewidowania systemu szkolnictwa w Polsce w kierunku przedlu
ż:ania okresu nauki w szkole podstawowej''; Uchwala III Plenum ZG ZMP o sy
tuacji wśród młodzieży i aktualnych zadaniach Związku, CA KC PZPR, b. sygn.

�s Z. Grudzień, wypowiadając się na ten temat, m. in. powiedział: .,Z jednej 
,trony apelowaliśmy do młodzieży o poszanowanie mienia społecznego, o oszczędną 
produkcję, o lepszą organizację pracy i wysoką wydajność, o prawidłowe stosunki 
między ludźmi. A z drugiej strony w praktyce mało zrobiliśmy, by mobili.zować 
,połeczną opinię do zapobiegania szkodliwym zjawiskom, gorzej, często posądza
liśmy młodzież o rozrabiactwo, o niesubordynację i antydyrektorskie nastroj<:!, jeśli 
ona wskazywała nam wypadki ogromnego marnotrawstwa, barbarzyńskiego sto
mnku do maszyn i urządzeń, na klikowość, kumoterstwo i wielkopański stosune'k 
do ludzi. Niereagowanie na głosy młodzieży nie tylko przyniosło ogromne szkody 
gospodarce narodowej, ale wyrządziło niepowetowane szkody moralne w wycho
waniu młodzieży, zadecydowało o spadku zaufania członków ZMP do swej orga
nizacji, aktywu i instancji; Referat na Plenum ZW ZMP w Katowicach, 29 IX 
1956. AKW PZPR Katowice, b. sygn. 

�g Na spotkaniu zorganizowanym przez ZW ZMP i „Trybunę Robotniczą" 
z przewodniczącymi z podstawowych zakładów pracy w czerwcu 1956 r. Z. Gru
dzień m. in. powiedział: ,,My się zgadzamy z tym, że w chwili obecnej w niektó
rych przemysłach trzeba prowadzić walkę o prawa i warunki bytowe młodzieży, 
gdyż nie są one przestrzegane ... Gdybyśmy wysunęli tylko walkę o prawa i wa
runki bytowe młodzieży oraz sprawę rozrywek, to mnie się wydaje, że organi
zacja nasza okazałaby się niepotrzebna, ie problemy można przecież rozwiązywać 
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ostatnich kilku miesięcy swej działalności zbyt mocno zaabsorbowane 
były sprawami sporów organizacyjnych, i to wywierało poważny wpływ 
na jej pracę merytoryczną. Należy stwierdzić, że i tam młodzież pod 
przewodnictwem ZMP nie zaniedbywała swojej pracy na powierzonych 
jej odcinkach. ZMP przez okres swej działalności mobilizował młodzież 
do wzmożonego wysiłku w produkcji. 

Mimo pewnych odstępstw od programu zawartego w Deklaracji ideo

wo-programowej ZMP, spowodowanych określonymi ogólnymi warunka
mi społeczno-gospodarczymi w latach pięćdziesiątych, organizacja w całej 
swej historii, z różną tylko siłą w poszczególnych okresach, była obrońcą 
praw i interesów młodzieży pracującej. 

AUS DER GESCHICHTE DES POLNISCHEN JUGENDVERBANDES ZMP 

IN NIEDERSCHLESIEN 

(ZMP ALS FORSPRECHER DER VERBESSERUNG 

DER ARBEIT$- UND LEBENSBEDINGUNGEN DER JUGEND) 

ZMP war seit Beginn seines Bestehens stets urn die Verbesserung der 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Jugendlichen bemilht; der Verband �orgte 

rur die Weiterbildung der Jugend und setzte sich filr die Befolgung der Arbeits

geselzgebung !tir Jugendliche ein. Anhand von verschiedenartigem Quellenmaterial 

schildert der Autor eingehend, wie diese, in der Programmerklarung des Ver

bandes gestellten Aufgaben in Niederschlesien realisiert worden waren (Kontroll

brigaden, Versammlungen, Vorschlage an die Behtirden, Kultur- und Bildungs

arbeit usw.). 

w ramach poszczególnych sekcji związków zawodowych". Z problemów ZMP. Kr11-

zys zaufania? (TR, li VI 1956) . 

.. 




