


Czasy Nowożytne, tom XV/2003
Periodyk poświęcony dziejom polskim  i powszechnym  od XV do XX wieku

Ludwik Szuba 
(Toruń)

Działalność Wojskowych Batalionów Górniczych 
w latach 1949-1956

1. Kopalnie pod specjalnym nadzorem

W 1945 roku NKWD przy pomocy Urzędów Bezpieczeństwa wy
wiozło ze Śląska do kopalń w ZSRR ponad 20.000 górników. Ponieważ 
głównym towarem polskiego eksportu był w tym czasie węgiel -  w ko
palniach zabrakło rąk do pracy. Początkowo ubytki siły roboczej zastę
powano pracą jeńców niemieckich i uwięzionych Polaków uznanych 
przez władzę ludową za przeciwników „nowej rzeczywistości”. Więk
szość aresztowanych umieszczono w obozach pracy na Śląsku m.in. w 
Bytomiu, Gliwicach i Oświęcimiu oraz filii KL Auschwitz SS -  Lager 
Dachsgrube, która -  pod nową nazwą „Jaworzno” -  stała się najwięk
szym powojennym obozem pracy1. W sumie na terenie kraju powstało 
ponad dwieście obozów, w których w latach 1944-1950 zginęło z wy
cieńczenia lub zmarło ponad 25 tys. osób2. Ponieważ rządy zachodnie 
zarzucały komunistom eksterminację ludności podobną do hitlerowskiej
-  ze względów propagandowych -  rozpoczęto stopniową likwidację 
obozów, którą zakończono dopiero po październiku 1956 r.

Tymczasem napięte plany wywozu węgla wymagały zatrudnienia 
znacznej ilości górników. Komitet Centralny PZPR rozwiązał ten prob
lem polecając stworzyć Wojskowe Bataliony Górnicze składające się 
z młodzieży, która w opinii partii nie kwalifikowała się ze względów

1 Więcej [w:] M. Wyrwich, Łagier Jaworzno, Warszawa 1995.
2 Więcej [w:] B. Kapka, Polski Gulag, Tygodnik Wprost, Nr 1008 z 24 III 2002 r.
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politycznych do służby w tzw. kadrowych jednostkach wojskowych. 
Odpowiedzialnym za utworzenie tego typu jednostek został ówczesny 
szef sztabu generalnego WP gen. Władysław Korczyc3, który w piśmie 
do ministra obrony narodowej z dn. 24 czerwca 1949 r. zaproponował 
utworzenie specjalnych batalionów roboczych przeznaczonych do pra
cy w kopalniach i kamieniołomach4. W następstwie w dn. 5 VIII 1949 r. 
wiceminister obrony narodowej gen. Edward Ochab5 wydał tajny rozkaz, 
w którym nakazał powołanie dodatkowo 4 tys. poborowych urodzo
nych w roku 1928 w celu zapewnienia wykonania planów dostaw węg
la dla wojska6. Poborowi zostali zorganizowani w cztery bataliony w 
sile po 1000 ludzi każdy, które po krótkim rekruckim przeszkoleniu 
(bez broni) zostali skierowani do pracy w wytypowanych przez minis
terstwo górnictwa kopalniach7 (prawne uregulowanie tego rodzaju prak
tyki nastąpiło dopiero w dniu 4 II 1950 r. w ustawie o powszechnym 
obowiązku wojskowym, która wprowadzając dwuletnią służbę wojs
kową określiła jej rolę polegającą na odbywaniu wyszkolenia wojsko
wego oraz wykonywaniu pracy potrzebnej dla obrony państwa i reali
zacji Narodowego Planu G os podar czego'f.

Zakładano, że „bezpieczeństwo” [UB] będzie co roku „wyłapywać” 
około 1 5 - 2 0  tys. elementu wstecznego, który zamiast służyć w wojs
ku będzie w inny sposób świadczyć służbę na rzecz państwa, a ponie
waż brakowało siły roboczej w kopalniach węgla, kopalniach węgla

3 Władysław Korczyc (1893-1966) gen. do 1944 w  A. Cz., następnie dowódca I armii 
WP, od 1945 r. szef sztabu gen. WP. W latach 1950-1952 wiceminister ON. Jeden 
ze współodpowiedzialnych za antyukraińską akcję przesiedleńczą „Wisła”.
4 Stenogram z 86 posiedzenia Senatu, cz. 7 z dn. 18-20 VII 2001 r.
5 Edward Ochab (1906-1989) działacz KPP; w 1944 wszedł w  skład PKWN jako 
minister administracji, od roku 1946 do roku 1948 I sekretarz KW PPR w Kato
wicach, w  latach 1949-1950 wiceminister ON, następnie do roku 1957 sekretarz KC 
PZPR, później minister rolnictwa, członek rady państwa, a następnie jej przewo
dniczący. Towarzysz od „czarnej roboty” w  partii -  odmówił wydania zezwolenia na 
przyjazd papieża Pawła VI w  czasie obchodów tysiąclecia chrztu Polski. W 1968 
roku wyrzucony z biura politycznego PZPR.
6 Głównym odbiorcą węgla w  tym czasie była Armia Czerwona. W celu wywózki 
węgla w  szybkim tempie wybudowano tzw. szerokie tory ze Śląska do granicy ZSRR. 
Więcej na ten temat [w:] A. Jezierski, C. Leszczyńska, Dzieje gospodarcze Polski w za 
rysie do 1989, Warszawa 1995, s. 201.
7 W. Gąsiorowski, Żołnierze z  kilofami, Sierpc 2001, s. 9.
8 Dz. U. Nr 6 z dn. 4 II 1950 r., poz. 46.
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brunatnego, kopalniach rud uranu (zakładach wzbogacania rud urano
wych), kopalniach siarki i kamieniołomach -  uznano za słuszne i ko
nieczne skierowanie tam wrogów władzy ludowej9. Przymusowe zatrud
nianie żołnierzy nastąpiło w wyniku porozumień: ministerstwa obrony 
narodowej z ministerstwem górnictwa (w sprawie pracy żołnierzy w 
kopalniach węgla), ministerstwa transportu drogowego i lotniczego (w 
sprawie pracy żołnierzy w kamieniołomach) oraz ministerstwem prze
mysłu ciężkiego (w sprawie pracy żołnierzy w pozyskiwaniu i wzboga
caniu rudy uranowej).

Poszukiwania, rudy uranowej rozpoczęli Rosjanie w Sudetach w 
1945 r. Prowadziło je pod nadzorem NKWD rosyjskie przedsiębiorstwo 
„Kuźnieckie Rudniki” (na mocy porozumienia między rządami Polski 
i ZSRR podpisanego dopiero 15 IX 1957 r.)10 z siedzibą w Janowicach 
Wielkich", przekształcone pod koniec lat pięćdziesiątych w polskie 
przedsiębiorstwo „Zakłady Przemysłowe R - l”, które zlikwidowano 31 
XII 1972 r. Kopalnie eksploatowano na skalę przemysłową w latach 
1949-1963. Całość rudy -  wywożono do ZSRR . W pierwszych la
tach eksploatacji złóż (do 1956 r.) nadzór (od naczelnego inżyniera do 
sztygara) nad wydobyciem i wzbogacaniem rudy uranowej należał do 
funkcjonariuszy sowieckich służb specjalnych. W pamięci wielu górni
ków dozór sowiecki pozostawał jako bezwzględny i okrutny. Zatrud
nionych w kopalniach nieszczęśników -  zwłaszcza tych, którzy nie 
potrafili dochować tajemnicy karano w wypróbowany sowiecki sposób: 
bijąc rękojeścią pistoletu w zęby, w głowę i już nie było ratunku. Za
bijali (...) i gdzieś wywozili, a może zakopywali w nieczynnych sztol-

13 ,  .niach. Nawet ślad nie pozostawał po człowieku... . Górnicy nie pra
cowali długo w jednym miejscu. Przerzucano ich z miejsca na miejsce, 
z jednej sztolni do drugiej. Nie zdarzyło się aby ktoś przepracował na 
jednym miejscu dłużej niż dwa, trzy miesiące. System rotacyjny powo
dował, że górnicy nie mogli nawiązać bliższych kontaktów. NKWD

9 AAN, KG PO „SP” Sygn. 223., k. 74.
10 Porozumienie stanowiło m. in., że ZSRR nabywać będzie rudę uranową po koszcie 
własnym wydobycia z dodatkiem 10% zysku. W. Adamski, Kowarski uran, [w. ] Ku
rier Kowarski, kwiecień/maj/czerwiec 1998.
11 Tam w  latach 1945-1954 rezydował sowiecki zarząd kopalń uranu.
12 Uran dla ZSRR promieniowanie dla RP, [w:] Gazeta Wyborcza z 20 V 1991, s. 5.
13 M. Mońko, Najtajniejsze miejsce na ziemi, [w:] Rzeczpospolita, Nr 308, 21—22 XI 
1998 r.
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nachodziło ludzi po domach, wzywało na przesłuchania kilka razy w 
miesiącu. Przypominano o zachowaniu tajemnicy. Wszystkich podejrza
nych -  w najlepszym wypadku -  usuwano z Kowar14.

Do wydobycia i przeróbki rudy wykorzystywano początkowo jeń
ców niemieckich, miejscową ludność, więźniów żołnierzy z zastępczej 
służby wojskowej i junaków PO „SP” -  w sumie koło 26 tys. osób13. 
Kopalnie pracowały na trzy zmiany: na pierwszej górnicy strzelali od
wierty, na drugiej wybierano urobek (do tej pracy kierowano żołnierzy 
ZSW), a na trzeciej budowano chodniki. Prawie do 1956 r. dziury w 
ścianach wiercono na sucho i zapylenie pyłem krzemowym przemie
szanym z substancjami promieniotwórczymi przekraczało wszelkie do
puszczalne dla ludzkiego zdrowia normy. Górnicy wracali do domów i 
koszar w tych samych zakurzonych radioaktywnym pyłem drelicho
wych kombinezonach, w których pracowali pod ziemią, gdyż nie było 
szatni i łaźni16. Sprowadzone w 1957 r. rosyjskie i francuskie maski 
(pierwsze posiadały pochłaniacze z waty, drugie były niewygodne) nie 
zdawały egzaminu i ludzie nie chcieli ich używać. Pracownicy nie dos
tawali ochronnych ubrań, odpowiednich hełmów i utwardzonych butów. 
Sowiecki nadzór dbał bardziej o sprzęt niż o ludzi. W latach pięćdzie
siątych nikt z górników nie zdawał sobie sprawy ze szkodliwości tej 
pracy. Rudę wybierano i sortowano gołymi rękami. Radioaktywny 
koncentrat tzw. smółkę suszono w piecach następnie wkładano do 50 
kilogramowych puszek i pod eskortą NKWD wywożono do Legnicy, a 
stamtąd samolotami do ZSRR. Chodziło oto, aby jak najszybciej wy
wieźć rudę na Wschód. Rudę uranową wydobywano i przetwarzano w 
wielkiej tajemnicy. Pozostałości po eksploatacji złóż, a także ślady

14 E. Pawełek, Gejger trzeszczał, [w:] Życie Warszawy, Nr 133 z 8 -9  V I 1991 r.
15 Rozkazem organizacyjnym Nr 028/0rg. z dn. 1 X  1949 r. komendant wojewódzki 
PO „SP” Wrocław zorganizował pierwszą junacką brygadę nadkontyngentową typu 
„B/S” z miejscem postoju Kowary pow. Jelenia Góra -  stacja kolejowa Kowary. Bry
gadę stworzono z 59 brygady „SP” wydzielając 100 junaków oraz ze składu osobo
wego brygad węglowych „SP”-  100 junaków. Jak zaznaczono w  rozkazie junacy nie 
mogli budzić żadnych zastrzeżeń politycznych ze względu na tajny i specjalny cha
rakter pracy. AAN, KG PO „SP” Sygn. 3., k. 169. Rozkaz ten obala pogląd, iż przy 
wydobywaniu i wzbogacaniu rudy uranowej pracowali tylko żołnierze [przyp. L. Sz.].
16 M. Urbanek, Blask uranu -  z  opowieści starych ludzi wyłania się obraz kopalni,
o której pam ięć miała zniknąć wraz z  ich śmiercią, [w:] Przegląd Tygodniowy, 
Nr 17 (474) z 1991 r.
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pracy m.in. żołnierzy z Zastępczej Służby Wojskowej (ZSW) -  zacie
rano, niszcząc lub wywożąc do ZSRR dokumentację, zasypując, zata
piając lub wysadzając w powietrze nie tylko kopalnie czy wyrobiska, a 
nawet -  jak w przypadku Miedzianki -  całe miasteczko. W momencie 
zakończenia eksploatacji wydobyto łącznie 700 ton rudy uranowej. Aby 
wydobyć taką ilość rudy w Jeleniogórskiem przebito ponad czterdzieści 
sztolni i wydrążono 36 szybów, drążąc ponad 270 km wyrobisk górni
czych. Usuwając z wnętrza ziemi 1,5 miliona ton urobku skalnego17. Z 
pośród kilkudziesięciu szybów, tylko w kilku eksploatowano złoża 
uranowe na skalę przemysłową, można więc przypuszczać, że właśnie 
tam zatrudniano żołnierzy ZSW. Większość z nich już nie żyje, gdyż 
poumierali w młodym wieku. Akty zgonu stwierdzały pylicę płuc, krze- 
micę, pylico-gruźlicę, choroby nowotworowe m.in. białaczkę i inne 
choroby górnicze18.

Tabela 1. Wykaz kopalń, w których wydobywano rudę uranową

Lp. Kopalnia Złoże M iejscowość -  lokalizacja -  uwagi
Okres

eksploatacji

1 . W olność19 Wulkan
W olność

Kowary k. Jeleniej Góry. W czasie 
eksploatacji kopalni miasto zamk
nięte (ruda uranowa zalegała 
w żyłach). Tu znajdowała się 
główna sortownia rudy uranowej. 
Zakłady „R -  l ”20.

1948-1952

2 . Grzmiąca Grzmiąca
(Głuszyca)

Wambierzyce

20 km od Wałbrzycha;
Stronie Śląskie (ruda uranowa 
zalegała w gniazdach)

1950-1958

17 M. Chomicz, Uran zagraża Kowarom, [w:] Nowiny Jeleniogórskie, Nr 12 z 19-25
III 2002 r„ s. 12.
18 D. Narewska, Uranowy pył, [w:] Nowiny Jeleniogórskie, Nr 9 z  27 II 1991 r.
19 W kopalniach: W olność, Grzmiąca, Podgórze, Miedzianka, Radoniów i Wojcie- 
szyce wydobywano rudę uranową na skalę przemysłową. Tam z dużym prawdopo
dobieństwem zatrudniano żołnierzy z ZSW i junaków PO „SP”.
20 W. Adamski, Kowarski uran -  Szkice z  historii Zakładów Przemysłowych R — 1, [w:] 
Kurier Kowarski, lipiec/sierpień/wrzesień 1998, s. 15.
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3. Podgórze Pogórze Podgórzyno -  dziś Podgórze, 
dzielnica Kowar, największa 
kopalnia eksploatacji rudy 
uranowej w  1957 r.

1950-1959

4. Miedzianka Miedzianka Miedzianka k. Janowic Wielkich. 
Wysadzona w  powietrze przez 
wojska KB W w 1953 r. W M ie
dziance pracowali żołnierze ZSW21. 
Wielu górników tu zatrudnionych 
ginęło bez w ieści22.

1948-1952

5. Radoniów Koło Gryfowa Śląskiego (Góry 
Izerskie)

1953-1963

6. Okrzeszyn -  kopalnia mokra, eksploatowana; 
od 1949 r. połowę zatrudnionych 
stanowili akowcy23

1 9 4 8 -?

7. W ojcieszyce
lub

W ojcieszów

Stronie Śląskie -  miejsce zakwa
terowania żołnierzy ZSW  -  Stro
nie Morawka

?

8. Kopaliny Kletno, koło Lądka Zdroju, dolina 
rzeki Kleśnicy (Kotlina Kłodzka)24

1948-1953

9. Kopalnia 
pirytu 

w Rudkach

k/Kielc (Góry Świętokrzyskie) -  
-  niewielkie zasoby rud uranu

~  1952

10 . Wałbrzych Staszic Wałbrzych -  szyb zasypany po 
wyczerpaniu złoża

1 9 5 0 -?

1 1 . Mniszków Miedziana Góra ?

12 . Trzcińsko ?

13. Lipów ?

14. Myszków ?

15. Rzeszówek 7

16. Złoże Nr 1 Szklarska Poręba ?

21 W. Adamski, Kowarski uran -  Szkice z  historii Zakładów Przemysłowych R — 1, [w:] 
Kurier Kowarski, lipiec/sierpień/wrzesień 1998, s. 17.
22 J. Wąsacz, Szlakiem żołnierzy górników z lat 1949-1959, Wrocław 2002. s. 21.
23 K. Różycki, Atomowe tajemnice Sudetów -  relacja inż. Franciszka Gawora -  byłego 
dyrektora „ R -  1 ” w Kowarach, [w:] Superekspress z 18 X 1996 r., s. 16.
24 W. Adamski, Kowarski uran -  Szkice z  historii Zakładów Przemysłowych R  -  1, [w:] 
Kurier Kowarski, lipiec/sierpień/wrzesień 1998, s. 16.
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2. Zasady rekrutacji

Do czasu uchwalenia ustawy o „służbie wojskowej” batalionami 
pracy, batalionami górniczymi i brygadami nadkontyngentowymi kie
rowała „Służba Polsce”25. Do tej specyficznej służby wojskowej kiero
wano mężczyzn w wieku 21-30 lat nie stanowiących klasowej barwy 
rekrutacji dla wojska, których postanowiono przymusowo reedukować 
wzorując się na makarenkowskim porzekadle o wychowaniu przez pracą. 
Młodzież odbywała „służbę pracy” w okresie równym okresowi czyn
nej służby wojskowej, który wynosił od 24 do 36 miesięcy. W godzi
nach wolnych od pracy przewidziano dla żołnierzy intensywną indoktry
nację polityczną. Pierwszy pobór (rocznik 1927), nastąpił 27 kwietnia 
1949 r., który bez przeszkolenia wojskowego skierowano głównie do 
pracy w kopalniach węgla. KG PO „SP” zorganizowała 10 brygad, z tego 
siedem do pracy w kopalniach oraz trzy brygady do pracy w kamie
niołomach na terenach województwa katowickiego i wrocławskiego26. 
Młodzież podporządkowano dyscyplinie wojskowej i mimo, że nie skła
dali przysięgi, podlegali właściwościom sądownictwa wojskowego. 
Wobec braku odpowiednio przygotowanej kadry i doświadczenia zade
cydowano, iż w pierwszym okresie do brygad nadkontygentowych po
woływano tylko 50% elementu obco klasowego.

W czasie powoływania młodzieży do ZSW w roku 1949 zakładane 
przez UB kartoteki wrogów ludu przekraczały kilka milionów osób, 
mimo to pobór przeprowadzony przez Rejonowe Komendy Uzupeł
nień dostarczał nie tego elementu do zdeklasowania, który na to „zas
ługiwał”. Okazało się bowiem, iż do brygad węglowych zwerbowano

25 Prawne uregulowanie takiej praktyki nastąpiło w dniu 4 II 1950 r. w  ustawie o 
powszechnym obowiązku wojskowym Dz. U. Nr 6. poz. 46. Odtąd dwuletnia służba 
wojskowa miała polegać na odbywaniu wyszkolenia wojskowego oraz wykonywania 
pracy potrzebnej dla celów obrony państwa i realizacji narodowych planów gospo
darczych (art. 49). Na podstawie uchwały nr 287 Prezydium Rządu z dn. 14 IV 1951 r. 
brygady nadkontygentowe stanowiły wydzielony organizacyjnie pion w  PO „SP”.
26 Były to brygady: Nr 50 -  Wełnowiec, 51 -  Michałkowice, 52 -  Bytom, 53 -  Bobrek, 
54 -  Zabrze,55 -  Makoszowy, 56 -  Świętochłowice, 59 -  Strzelin, 60 -  Gniewków
i 61 brygada stacjonująca w  Książkach. Rozkaz Nr 49/Og. Org. z dn. 28 IV 1949 r. 
AAN, KG PO „SP” Sekretariat Sygn. 5, k. 54.



tylko niecałe 2% inteligencji, w której upatrywano najwięcej przeciw
ników Polski Ludowej -  co ilustruje poniższe zestawienie27.

Tabela 2. Pochodzenie społeczne młodzieży zwerbowanej 
do ZSW w roku 1949

Lp. Pochodzenie socjalne %

1 . Robotnicze 20.8

2 . Chłopskie, bezrolne i małorolne do 2 ha 16,4

3. Chłopskie, małorolne do 5 ha 18,9

4. Chłopskie do 10 ha 20,8

5. Inteligencja pracująca 1,9

6. Rzemieślnicze 6,4

7. Bogacze wiejscy (kułacy) 10,2

8. Kupcy i przedsiębiorcy 4,6

Z uwagi na trudności Rejonowych Komend Uzupełnień w doko
nywaniu selekcji młodzieży do wojskowych batalionów pracy gen. Wła
dysław Korczyc wydał rozkaz organizacyjny (Nr O127/MON z 23 VI 
1949 r.), w którym zobowiązywał wszystkie Rejonowe Komisje Uzu
pełnień do ścisłej współpracy z urzędami bezpieczeństwa i Komitetami 
Powiatowymi PZPR, ponieważ wskazane organizacje miały dużo doś
wiadczenia w ocenie i doborze „elementu wstecznego”. Wcielani do 
zastępczej służby wojskowej żołnierze odbywali przysposobienie wojs
kowe, które ograniczono do musztry i przysposobienia saperskiego oraz
-  sądząc po ilości wypadków -  z wątpliwego przeszkolenia w zakresie 
zachowania bezpieczeństwa i higieny podczas pracy w kamieniołomach
i kopalniach węgla. W czasie wolnym od pracy oficerowie prowadzili 
w kompaniach usilną indoktrynację polityczno-wychowawczą, mającą

27 Pierwsze listy „wrogów ludu” powstały już w  marcu 1945 r. na podstawie szcze
gółowej instrukcji o rejestracji przestępców występujących przeciwko państwu opra
cowanej przez Romana Romkowskiego, w tym czasie kierownika I wydziału resortu 
bezpieczeństwa, który zajmował się wywiadem i kontrwywiadem. W 1947 r. liczba 
teczek zakładanych osobom podejrzanym przez wydział II resortu przekroczyła mi
lion. Protokół z  odpraw y krajowej aktywu kierowniczego , MBP i WUBP z dn. 27 X 
1947 r. CA MSW, Sygn. 17/IX/77/2. W 1955 r. zbiór kartotek osób podejrzanych, 
skazanych i innych liczył już 10 milionów.
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na celu ułatwienie -  elementom wstecznym -  przejścia do nowego śro
dowiska socjalnego (pracownika produkcyjnego) i zerwanie z klasowo 
obcą ideologią28. Tak więc brygady nadkontygentowe przystąpiły do 
pracy począwszy od 2 V 1949 r. pod komendą „SP” w kopalniach
i kamieniołomach.

3. Organizacja batalionów

Jak wynika z tajnych raportów przesyłanych do Komendy Głównej 
PO „SP”, już w pierwszych dniach pracy brygad nadkontygentowych 
zanotowano liczne zbiorowe odmowy zjazdu junaków pod ziemię oraz 
jeszcze liczniejszą dezercję nawet wśród kadry -  członków partii i 
przydzielonych do kompanii aktywistów z ZMP29. Dowództwo ZSW 
uważało, iż tego typu sytuacja wytworzyła się w wyniku panicznej 
obawy junaków przed pracą pod ziemią, spotęgowana działalnością 
reakcji oraz z powodów rodzinnych i zdrowotnych. Drugi pobór odbył 
się jesienią 1949 r., sformowano wówczas 7 batalionów, które po krót
kim przeszkoleniu -  tym razem po złożeniu przysięgi -  żołnierzy skie
rowano do pracy w kopalniach. Uzupełnianie jednostek ZSW odbywało 
się dwa lub trzy razy w roku. W tym czasie następował wyraźny spadek 
wydobycia węgla ze względu na podjęcie nowego, nieprzygotowanego 
„elementu”, oraz obniżenie wydajności pracy żołnierzy odchodzących do 
rezerwy. Stan ten utrudniał również -  z uwagi na pozostawienie w jed
nym pododdziale żołnierzy z różnych okresów wcieleń -  prowadzenie 
odpowiedniego systematycznego szkolenia politycznego, wojskowego
i bhp, co znajdowało odbicie we wzroście wypadkowości i spadku wy-

• • indajności pracy .
Okres rekrucki (zakończony przysięgą) skrócono do trzech tygodni. 

W koszarach i podczas pracy -  żołnierzy-górników traktowano jak wojs
kowych ze służby liniowej, obowiązywały ich rygory wojskowe oraz 
rozkazy przełożonych. Po pobudce, gimnastyce i śniadaniu żołnierze 
szli lub biegli w zwartym szyku pod komendą podoficera do kopalni.

28 Projekt uchwały Biura Politycznego KC PZPR z dn. 28 VII 1949 r. o zadaniach 
„SP” AAN, KG PO „SP” Sygn. 45, k. 11.
29 AAN, KG PO „SP” Sygn. 223, k. 97.
30 AAN, KG PO „SP” Sygn. 155, k. 8.
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Pracowano na trzy zmiany. Pierwszej zmianie trąbiono pobudkę o 4 rano, 
następnie po gimnastyce i skromnym śniadaniu udawano się do pracy 
w kopalni. Żołnierze otrzymywali na drogę dodatek dla ciężko pracu
jących, składający się z kawałka kiełbasy lub pasztetowej oraz kromki 
chleba. O godzinie 15—tej -  ale tylko w przypadku wykonania normy -
-  kończono pracę. O godzinie 16—tej żołnierze jedli obiad, a następnie 
udawali się na zajęcia polityczno-wychowawcze i liniowe -  te ostatnie 
polegały najczęściej na ćwiczeniu musztry. Po kolacji o godzinie 20-tej 
żołnierze udawali się na spoczynek.

Pierwsza zmiana była najbardziej uciążliwa i nielubiana przez żoł
nierzy. Drugą zmianę budziła pobudka o godzinie ósmej rano. Po gim
nastyce i śniadaniu żołnierzy obowiązywały zajęcia polityczno-wycho
wawcze. O godzinie 12—tej udawano się na obiad, a od godziny 13.30 do 
22-giej żołnierze pracowali w kopalni. Po spożyciu kolacji w kosza
rach o godzinie 23-ciej żołnierzy obowiązywała cisza nocna. Najmniej 
uciążliwa była trzecia zmiana rozpoczynająca się od godziny 21.30 do 
6 rano, podczas której żołnierze wykonywali w kopalni prace przygo
towawcze i zabezpieczające. O godzinie ósmej rano żołnierze spożywa
li w koszarach śniadanie i udawali się na spoczynek, który trwał do 
godz. 16—tej. Trzecia zmiana była zwolniona z nużących zajęć politycz- 
no-wychowawczych i liniowych.

Żołnierze otrzymywali pieniądze za pracę. Płace były zróżnicowa
ne. Nieliczni żołnierze -  członkowie ZMP oraz przodownicy pracy -
-  pracowali na akord i zarabiali około 4000 zł. na miesiąc -  co było w 
tym czasie kwotą znaczną. Natomiast zdecydowana większość żołnie
rzy pracowała na dniówkę zadaniową za co otrzymywali od 800 do 
1200 zł. z tym, że kopalnia lub jednostka wojskowa potrącała każdemu 
„na koszty utrzymania” po około 600 zł. tak, że żołnierzom pozosta
wało niewiele pieniędzy31.

Tragiczna była także sytuacja bytowa żołnierzy. W tajnych proto
kołach z przeprowadzonych kontroli jednostek ZSW przez oficerów 
KG PO „SP” kierowanych do Ministerstwa Obrony Narodowej przed
stawiono opisy warunków socjalnych żołnierzy-górników32. Oto przyk
ładowo podczas wizytacji jednostki wojskowej Nr 3175 zastano stołówkę 
(mimo kilkakrotnych wcześniejszych kontroli i zaleceń) w wielkim

31 Relacja pana Stanisława Gąsiorowskiego -  w  zbiorach autora.
32 CAW, Bataliony Górnicze, Sygn. 1231/526. Sprawy ogólno bytowe, s. 66.
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brudzie i nieładzie33. Całe pomieszczenie kuchni i wnętrz przykuchen- 
nych wymagały niezwłocznego odświeżenia. Pień do rozdrabniania 
mięsa był niesamowicie zapuszczony, natomiast naczynia używane w 
kuchni były połamane i brudne, pokryte czerwoną rdzą. Żołnierze pili 
kawę w emaliowanych poobijanych miskach, które już dawno powin
ny być wycofane z użytkowania. Brakowało widelców i noży w wyniku 
czego żołnierze spożywali mięso lub śledzie posługując się gołymi 
brudnymi rękami. W brudnym i niechlujnie utrzymanym magazynku 
przykuchennym stwierdzono nie zaewidencjonowane nadwyżki żywnoś
ci. Jadłospisy były wadliwie zestawiane np. na śniadanie podawano 
słodką zupę i chleb ze smalcem, a na obiad kapuśniak i chleb z mar
moladą. Kartę opracowywały kucharki bez udziału lekarza, a jego podpis 
pod menu był czystą formalnością. Nikt nie obliczał kaloryczności 
poszczególnych posiłków, a przecież żołnierze pracowali jako górnicy. 
Strawę wydawano bezpośrednio w kuchni zamiast przez okienko. Posiłki 
były niesmaczne. Na skutek złego wyżywienia wielu żołnierzy korzys
tało (za dodatkową opłatą) ze stołówki kopalnianej wykupując miesięcz
ne bony obiadowe. Nikt nie przeliczał chleba, który przywoził cywilny 
ekspedytor.

Mimo, że inspekcja trwała kilka dni (od 8 II do 12 II 1954 r.) nie 
wydano żołnierzom-górnikom należnych się im środków czystości, pod
czas gdy w magazynach znajdowało się ponad 3 tony mydła. Od kilku 
miesięcy jednostka była pozbawiona ciągłego dopływu wody tak, że 
przed posiłkami nie było gdzie umyć rąk i dbać o podstawową higienę 
osobistą żołnierzy. Mimo, iż od ostatniej inspekcji upłynął miesiąc, nikt 
od tego czasu nie naprawił uszkodzonej kanalizacji na terenie koszar, 
w wyniku czego ustępy żołnierskie tonęły w moczu i były zawalone 
kałem. Nikt nie opróżniał śmietników. Wysoce antysanitamy stan jed
nostki groził wybuchem epidemii, a przecież w koszarach mieszkało w 
tym czasie ok. 2 tys. osób. W sypialniach panował brud. W szafkach 
żołnierze przechowywali pożywienie razem z środkami czyszczącymi: 
chleb obok proszku do prania, kiełbasę obok pasty do butów. Jed
nostka była pozbawiona stałej opieki medycznej, bowiem lekarza 
zmieniano co parę tygodni a ten, którego zastano w ambulatorium nie

33 Jednostka W ojskowa Nr 31 75 stanowiła 7 W ojskowy Batalion Górniczy. Koszary 
-  Makoszowy
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miał zamiłowania do medycyny praktycznej (naukowiec -  anatom pra
widłowy) i na stanowisko lekarza wojskowego w ogóle się nie nadawał.

Jak wynika z wniosków pokontrolnych aparat partyjno-polityczny 
jednostki nie wywierał dostatecznej troski o warunki bytowe żołnierzy, 
świetlice bowiem były nieopalone i brudne, a znajdujące się tam krzes
ła były nie poustawiane i zakurzone. Rzucał się w oczy brak dekoracji 
na ścianach. Brakowało tam zdjęć przodowników pracy. Na domiar złe
go w pomieszczeniach świetlicowych powybijano szyby, a w drzwiach 
brakowało klamek. Od kilku tygodni nie wyświetlano filmów mimo, że 
w jednostce znajdował się aparat kinowy. Żołnierze narzekali na brak 
rozrywek, chodzili brudni i głodni. Panował wśród nich nastrój przyg
nębienia34.

Tabela 3. Wykaz wojskowych batalionów górniczych sformowanych 
w latach 1949—195635

Lp.
Nr

jednostki Nazwa jednostki
Data

sformowania
jednostki

Data rozfor
mowania 
jednostki

Miejsce postoju 
lub zatrudnienia

1 . 2654 1 Batalion Pracy 
1 Szk. Batalion 
Górniczy

13 08 1949
31 08 1958

Szlaga,
Oświęcim,
Głubczyce

2 . 2687 2 Batalion Pracy 
2 Wojsk. Batalion 
Górniczy

13 08 1949
01 06 1959

Drawsko,
Katowice

3. 2960 3 Batalion Pracy 
3 Wojsk. Batalion 
Górniczy

13 08 1949
10 02 1959

Biedrusko,
Radzionków,
Bytom

4. 2998 4 Batalion ZSW 13 08 1949 brak danych Dęba k. 
Tarnobrzegu

5. 5879 5 Batalion Pracy 
5 Wojsk. Batalion 
Górniczy

18 01 1951
01 06 1959

Ostróda,
Sosnowiec

6. 5892 6 Batalion ZSW  
6 Wojsk. Batalion 
Górniczy

18 01 1951
30 09 1959

Elbląg, 
W ełnowiec, 
Janów SI.

34 CA W, Bataliony Górnicze, Sygn. 1231/526, s. 66.
35 CA W, Bataliony Górnicze (wg dat formowania), Sygn. 133/23 01 1995. Zest. udos
tępnione dzięki życzliwości żołnierza-gómika p. Władysława Gąsiorowskiego z 
Sierpca.
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7. 3175 7 Batalion Pracy 
7 Wojsk. Batalion 
Górniczy

18 01 1950
30 06 1959

Biedrusko,
Makoszowy

8. 3082 8 Batalion Pracy 
8 Wojsk. Batalion 
Górniczy

18 01 1950
01 01 1958

Biedrusko, 
N ow y Bytom, 
Wirek

9. 3207 9 Batalion Pracy 
9 Wojsk. Batalion 
Górniczy

18 01 1950
04 07 1958

Kobierzyn k.
Krakowa,
Chorzów

10 . 2930 10 Wojsk. Batalion 
Górniczy

1949 Kowary 
(i okolice)

1 1 . 1466 11 Wojsk. Batalion 
Górniczy

1949 Kowary 
(i okolice)

12 . 1635 12 Batalion Pracy 
12 Wojsk. Bat. 
Górniczy

14 02 1953
01 01 1958

Jaworzno,
Jaworzno,
Zabrze

13. 5890 13 Batalion ZSW  
13 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953 
14 02 1953 01 01 1956

Szczawienko,
Szczawienko

14. 14 Wojsk. Batalion 
Górniczy

brak danych brak danych brak danych

15. 5948 15 Batalion ZSW  
15 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953 
brak danych 01 01 1958

brak danych, 
Miroszów

16. 2226 16 Batalion Pracy 
16 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953
01 08 1958

brak danych, 
Hałda Załęska, 
Katowice

17. 2270 17 Batalion ZSW  
17 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953
30 06 1959

brak danych,
Bytom,
Mikulczyce

18. 2297 18 batalion ZSW  
18 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953
30 04 1958

brak danych,
Bobrek,
Bytom

19. 2508 19 Batalion Pracy 
19 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953
31 05 1959

brak danych, 
Chropaczów, 
Świętochłowice

20 . 2575 20 Batalion Pracy 
20 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953
31 08 1958

brak danych, 
Zabrze

2 1 . 2690 21 Batalion ZSW  
21 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953
31 08 1958

brak danych, 
Wałbrzych
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22. 2734 22 Batalion ZSW brak danych brak danych Łaziska Górne

23. 2701 23 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953 01 08 1954 Michałkowice

24. b. d. 24 Wojsk. Batalion 
Górniczy

brak danych brak danych brak danych

25. 2723 25 Batalion Pracy 14 02 1953 brak danych Czarny Las

26. 2737 26 Batalion Pracy 
26 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953
10 02 1959

Wojkowice,
Komorne,
Wojkowice,
Komorne

27. 2740 27 Batalion Pracy 
27 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953
01 08 1958

Zabrze Wschód, 
Zabrze Wschód

28. 2756 28 Batalion Pracy 
28 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953
01 08 1958

Łaziska Średnie, 
Łaziska Średnie

29. 2759 29 Batalion Pracy 
29 Wojsk. Batalion 
Górniczy

14 02 1953
30 04 1958

W esoła k. Tych, 
W esoła k. Tych

30. 3686 30 Batalion Pracy 
30 Wojsk. Batalion 
Górniczy

13 12 1955 
brak danych

brak danych 
31 08 1958

Ludwikowice
Kłodzkie,
Ludwikowice
Kłodzkie

31. 4869 31 Wojsk. Batalion 
Górniczy

12 05 1956 7 - 1 9 5 6 Zagórze

32. 4951 34 Wojsk. Batalion 
Górniczy

12 05 1956 7 - 1 9 5 6 M ysłowice

33. 4982 38 Wojsk. Batalion 
Górniczy

12 05 1956 7 - 1 9 5 6 Brzeziny
Śląskie,
Brzozowice,
Kamień

34. 5025 39 Wojsk. Batalion 
Górniczy

12 05 1956 7 - 1 9 5 6 Zabrze,
Mikulczyce

35. 5175 41 Wojsk. Batalion 
Górniczy

12 05 1956 7 - 1 9 5 6 Kochłowice, 
Ruda Śl.

36. 5931 Dowództwo 1 
Bryg. Pracy

14 02 1953 01 101954 Miroszów

37. 1215 Dowództwo 2 
Bryg. Pracy

14 02 1953 01 101954 brak danych

38. 2734 3 Brygada Pracy 14 02 1953 18 02 1956 Wałbrzych

39. 1472 Szkolny Batalion 
Pracy

14 02 1953 01 06 1955 brak danych
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40. 3719 Dowództwo 13 12 1955 30 09 1959 brak danych
W ojskowego
Korpusu
Górniczego

4. Życie codzienne w batalionach węglowych

Żołnierze skarżyli się nie tylko na ciężką pracę, ale i na niezwykle 
trudne warunki bytowe, bowiem „nadkontyngentowych” zakwaterowano 
na terenie byłych obozów jenieckich w drewnianych barakach lub na
miotach bez względu na porę roku. Stanem nagminnym był brak poś
cieli, ciepłej wody do mycia i środków piorących tak, że junacy nie 
mieli możliwości prania ubrania roboczego, bielizny osobistej i onuc. 
W listach do Komendy Głównej PO „SP” żołnierze narzekali na wyży
wienie: jadłospis nie był urozmaicony, na obiad podawano im tylko 
kaszę i śledzie -  od tygodni nie widzieli w ogóle ziemniaków, co przy 
ciężkiej i wyczerpującej pracy było niewystarczające.

W poufnych protokółach pokontrolnych inspektorów KG PO „SP” 
czytamy m.in., że wśród kadry (w tym polityczno-wychowawczej) sze
rzył się alkoholizm. I tak np. w 55 brygadzie ZSW stwierdzono wielo
krotne pijaństwo podoficerów podczas pracy, w 58 brygadzie zanoto
wano wypadek upicia się dowódcy warty i wykładowcy 2 baonu, w 
brygadzie 50—tej szef 5 kompanii po pijanemu wszczął awanturę i w 
jej trakcie uderzył żołnierza w twarz. Pili także w 52 brygadzie...

W kolejnych raportach inspektorzy z Komendy Głównej donosili, 
iż w brygadach węglowych zauważono bardzo niezdrowe stosunki ju
naków z górnikami, a za przykłady podawano zdzierane plakatów pro
pagandowych w kopalniach o „SP” i współzawodnictwie36. Z protoko
łów wynika, że żołnierze niechętnie odnosili się do sztygarów i star
szych górników, nie chcieli słuchać rad i wskazówek, nie chcieli również 
uczestniczyć we współzawodnictwie pracy. Wśród Ślązaków rozpusz
czano plotki, iż zatrudnieni w kopalniach żołnierze to przestępcy wo
jenni i zwyczajni kryminaliści, którzy będą odbierać górnikom pracę, 
w wyniku czego dochodziło do napięć między żołnierzami, a górnikami

36 AAN, KG PO „SP” Sygn. 115, k. 25.
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■yn m
zwłaszcza młodszymi wiekiem . Władze ukrywały prawdę o ZSW i sta
rały się nie dopuścić do bezpośrednich kontaktów górników z młodzie
żą. Przykładem mogą służyć żołnierze z 54 brygady ZSW, których -  aby 
nie dochodziło do spotkań i rozmów z górnikami -  wysyłano fedrować 
do starego szybu za miastem.

Starsi górnicy buntowali się -  mimo wzajemnych oskarżeń na linii 
Ślązacy -  żołnierze z ZSW, -  iż do ciężkiej pracy w kopalniach wła
dze komunistyczne sprowadzały nieprzygotowanych do pracy na przod
kach młodych chłopców, z których wielu, z braku przygotowania za
wodowego i doświadczenia ulegało wypadkom śmiertelnym. Grozę 
budziły katastrofy górnicze i wielka ilość wypadków w kopalniach.

Rabunkowe wydobycie węgla pociągało za sobą setki wypadków 
śmiertelnych i tysiące ciężkich uszkodzeń ciała rocznie. Wypadki zda
rzały się często, codziennie i stały się regułą niż wyjątkowym wyda
rzeniem w górnictwie. Komunistom zależało na wydobyciu jak naj
większej ilości węgla. Nie zabezpieczano i nie stemplowano właściwie 
stropów w chodnikach, nie zabezpieczano sztolni przeciwko wybu
chom metanu i zalaniem wody, brakowało właściwej wentylacji, w 
szybach jeździły niesprawne windy, w sztolniach wózki, brakowało 
pomp i szufli. Praca w górnictwie należała w tym czasie do najbardziej 
niebezpiecznych, nawet dla obeznanych z fedrowaniem górników38. 
Brak elementarnego doświadczenia był przyczyną wielu ciężkich wy
padków żołnierzy, zwłaszcza podczas pracy na przodkach oraz trans
portu węgla na taśmociągach i wózkach.

W tajnych raportach oficerów inspekcyjnych stwierdzono także, 
że młodzież pracuje „za często” w niedzielę i święta, a w wielu wy
padkach, zwłaszcza na pierwszej szychcie [zmianie] ponad 8, 10 i 12 go
dzin dziennie. W wielu brygadach żołnierze nie mieli udostępnionego 
czasu na zajęcia własne. Fakty te stwarzały wśród żołnierzy niezado
wolenie, a aparat polityczno-wychowawczy nie chciał lub nie potrafił 
tych spraw uregulować . Także urlopów udzielano niewiele, bowiem 
w zastępczej służbie wojskowej limit urlopów nie mógł przekraczać 
3% stanu osobowego40. Otrzymywali go najczęściej przydzieleni do

37 W. Gąsiorowski, Żołnierze z  kilofami, Sierpc 2001, s. 10.
38 M. Korowicz, P od sowieckim jarzm em , Londyn 1955, s. 159.
39 AAN, KG PO „SP” Sygn. 60, k. 144.
40 Rozkaz Nr 37/Szt. - 1 z 15 XII 1949 r. AAN, KG PO „SP” Sygn. 6, k. 182.
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brygad aktywiści ZMP i przodownicy pracy, lecz tych ostatnich w bry
gadach nadkontygentowych można było policzyć na palcach.

Ponieważ podczas kolejnych rekrutacji miały miejsca zdarzenia, 
iż do szkół oficerskich i podoficerskich kierowano osoby przeznaczone 
do batalionów pracy minister ON K. Rokossowski wydał rozkaz41, w 
którym jednoznacznie określił kryteria zaciągu do zastępczej służby 
wojskowej. Podstawą zakwalifikowania poborowego do służby zastęp
czej było jego pochodzenie społeczne, oblicze polityczne i moralne oraz 
jego przeszłość polityczna. Do pracy w kopalniach należało przeznaczać:

a) poborowych pochodzących ze środowiska bogaczy wiejskich, 
wywłaszczonych obszarników, kupców, właścicieli przedsię
biorstw przemysłowych zatrudniających siły najemne, właści
cieli większych nieruchomości miejskich oraz synów byłych 
funkcjonariuszy bezpośredniego aparatu ucisku „reżimu przed- 
wrześniowego”,

b) poborowych, którzy według opinii organów bezpieczeństwa pub
licznego byli wrogo ustosunkowani do rzeczywistości,

c) poborowych, których rodzice, rodzeństwo lub żona byli karani 
przez organy Polski Ludowej za przestępstwa polityczne,

d) poborowych, którzy utrzymywali kontakt z członkami najbliż
szej rodziny pozostającymi w krajach kapitalistycznych i zaj
mującymi wrogą postawę wobec Polski Ludowej,

e) poborowych, którzy byli skazani w Polsce Ludowej za przes
tępstwa o charakterze politycznym i społecznym na karę powy
żej jednego roku więzienia bez jej zawieszenia i utraty praw 
obywatelskich. Do służby zastępczej nie należało kwalifikować 
członków PZPR.

Powyższą listę uzupełniono o młodocianych uczestników Powsta
nia Warszawskiego, żołnierzy'Armii Krajowej i rozbitych organizacji 
niepodległościowych, reemigrantów -  młodych ludzi powracających z 
Zachodu, a zwłaszcza żołnierzy kompanii wartowniczych przy armii 
USA na terenie okupowanych Niemiec, synów działaczy politycznych 
zwłaszcza PSL-u, opornych „Wiciowców”, synów właścicieli zakła
dów przemysłowych zatrudniających ponad 10-ciu pracowników, dzie
ci rolników posiadających duże gospodarstwa rolne (po wyżej 15 ha) 
tzw. kułaków wiejskich, synów kupców, adwokatów, lekarzy prowadzą

1

41 CA W, MON Rozkaz OO8/MON z dn. 2 II 1951 r. (k. nlb).
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cych prywatną praktykę oraz poborowych z rodzin karanych zwłaszcza 
wyrokami sądów wojskowych na podstawie dwóch aktów prawnych: 
Kodeksu Karnego Wojska Polskiego oraz dekretu PKWN z 23 wrześ
nia 1944 r.

Szczególną grupę „poborowych” stanowili ci, którzy podpadli lo
kalnej władzy, a zwłaszcza funkcjonariuszom PZPR i UB -  bo to prze
cież od nich głównie zależał los wielu młodych ludzi. Partia stworzyła 
możliwość wyrównywania rachunków i starych zadawnionych waśni 
wynikłych z zazdrości czy zawiści. Byle zatarg funkcjonariusza UB z 
poborowym czy przegrane konkury z dziewczyną rekruta kończyły się 
dla tego ostatniego kopalnią42. Zasady kwalifikowania i powoływania 
poborowych oparte na ówczesnych kryteriach pochodzenia społecz
nego, oblicza politycznego i moralnego oraz przeszłości politycznej 
były ukrywane przed społeczeństwem jako wyższy stopień tajemnicy 
państwowej („ściśle tajne”).

5. Wypadki przy pracy

Komendę Główną PO „SP” niepokoił fakt, iż pierwsza fala listów 
żołnierskich jaka dotarła do rodziców, a także „wroga propaganda” de
zerterów na temat bardzo ciężkich i niebezpiecznych warunków pracy 
w kopalniach i kamieniołomach oraz duża ilość wypadków obniżała 
rangę organizacji43.

Tabela 4. Zestawienie wypadków żołnierzy ZSW zaistniałych w  kopalniach
w 1952 r.44

Okres
Średnia roczna 
zatrudnionych

Ilość
wypadków

śmiertelnych

Ilość wypadków  
ciężkich 

II i III kat.

Ilość 
wypadków  
IV kategorii

I półrocze 1952 r. 26000 15 92 975

II półrocze 1952 r. 27000 22 102 863

Razem: 37 194 1838

42 W. Gąsiorowski, Żołnierze z  kilofami, Sierpc 2001, s. 74.
43 AAN, KG PO „SP” Sygn. 223, k. 98.
44 AAN, KG PO „SP” Sygn. 155, k. 4.
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Z tajnej analizy wypadków w kopalniach opracowanej na podsta
wie meldunków nadzwyczajnych w przemyśle węglowym wynika, że 
w roku 1953 pracowało w kopalniach około 26 tys. żołnierzy ZSW, co 
stanowiło w tym czasie 10% ogólnej załogi przemysłu węglowego. 
W ciągu 1953 roku żołnierze pracowali w 55 kopalniach wchodzących 
w skład poszczególnych zjednoczeń przemysłu węglowego oraz w kil
ku przedsiębiorstwach budowlanych związanych z tym przemysłem45.

W kopalniach, gdzie żołnierze stanowili znaczniejszy odsetek załogi 
cywilnej zorganizowano tzw. oddziały żołnierskie, gdzie niemal wszyst
kie prace wykonywane były przez młodzież pod nadzorem dozoru gór
niczego. „Na dole” pracowało 82% żołnierzy w tym: 20% na przod
kach, 72% przy robotach „pozaprzodkowych” oraz 8% na powierzchni. 
Skierowanie żołnierzy do pracy następowało po uprzednim krótkim 
przeszkoleniu liniowym i zapoznaniu z ogólnymi zasadami pracy w 
przemyśle węglowym i podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Czas szkoleń był różny dla poszczególnych „wcieleń” i 
trwał od 3 do 6 tygodni. Jednak sądząc po ilości wypadków był nie
wystarczający, bowiem Zastępczą Służbę Wojskową charakteryzowała 
bardzo duża ilość ciężkich wypadków, w skutek których rokrocznie tra
ciło życie kilkudziesięciu żołnierzy, a wielu odniosło trwałe kalectwo46.

Jak wynika ze sprawozdań nadsyłanych z KW PO „SP” w jednym 
tylko 1953 roku miało miejsce 2594 wypadków w kopalniach (w tym: 
47 śmiertelnych)47 Było to stosunkowo za wiele wypadków przy pracy 
w porównaniu z załogami cywilnymi.

45 Miejsca postoju jednostek górniczych ZSW w  1953 r.: Oświęcim, Brynów, Ra
dzionków, Zabrze, Sosnowiec, Janów, Makoszowy, Kochłowice, Chorzów, Jaworz
no, Lędziny, Hałda Załęska, Bytom Lompy, Bobrek, Chropaczów, Zabrze-Ludwik, 
Michałkowice, Czarny Las, Wojkowice, Komorne, Zabrze Wschód, Łańska, Wesoła, 
Pszczyna. AAN, KG PO „SP” Sygn. 156, k.10.
46 AAN, KG PO „SP” Sygn. 156, k. 10.
47 AAN, KG PO „SP” Sygn. 155, k. 4.
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Tabela 5. Zestawienie wypadków żołnierzy ZSW zaistniałych w kopalniach w 1953 r.

Okres
Średnia roczna 
zatrudnionych

Ilość
wypadków

śmiertelnych

Ilość wypadków  
ciężkich 

II i III kat.

Ilość 
wypadków  

IV kategorii

I półrocze 1953 r. 26500 22 141 1086

II półrocze 1953 r. 26000 25 251 1071

Razem: 45 392 2157

Tabela 6. Przyczyny wypadków ciężkich II i III kategorii żołnierzy ZSW 
zaistniałych w  1953 r.

Przyczyna wypadków Ilość wypadków

Oberwanie się mas i brył skalnych 136

Upadek różnych przedmiotów na żołnierza 41

Upadek, spadnięcie, lub uderzenie o przedmioty 21

Dźwiganie ciężarów 2

Urządzenia mechaniczne w  ruchu 153

Roboty strzelnicze 7

Wybuchy gazów 2

Złe narzędzia pracy 3

Porażenie prądem 9

Inne przyczyny 18

Razem: 392

Szczególnie dużo wypadków było spowodowanych przez urzą
dzenia mechaniczne w ruchu, a konkretnie podczas obsługiwania wóz
ków i urządzeń transportowych przez żołnierzy. Z ogólnej liczby 92 
wypadków zaistniałych przy obsłudze wózków 70 % z nich powstało 
w wyniku nieumiejętnego spinania wagoników. Okoliczności więk
szości wypadków były podobne: żołnierze wchodząc pomiędzy wagoniki 
nie zwracali uwagi na nadjeżdżające elektrowozy, które dobijały wózki 
powodując ciężkie obrażenia ciała, lub śmierć48. Druga, pod względem 
ilości grupa wypadków powstała w wyniku niezgodnego z przepisami 
urobku węgla. Żołnierze w pogoni za wykonaniem planu wchodzili na

48 AAN, KG PO „SP” Sygn. 155. k. 2.
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przodki bezpośrednio po odstrzale i przystępowali do pracy bez dok
ładnego oberwania stropu, z którego po pewnym czasie odrywały się 
bryły węgla, powodując urazy. Przykładem przedwczesnego wchodze
nia żołnierzy na przodki był wypadek w kopalni „Prezydent”, gdzie w 
dniu 24 XI 1953 r. gazami poodstrzałowymi zatruło się 5 żołnierzy. 
Analiza wykazała, że około 40% wypadków spowodowanych było 
brakiem doświadczenia górniczego żołnierzy, reszta urazów wynikała z 
braku odpowiedniego dozoru kopalnianego, który nie przejawiał troski
o właściwe zabezpieczenie miejsc pracy. Ilustracją wypadków mogą 
być kolejne zdarzenia:

-  13 III 1953 r. w kopalni „Wujek” spadający węgiel pozbawił 
życia szer. Mieczysława Laskowskiego. Dochodzenie przepro
wadzone przez Okręgowy Urząd Górniczy w Stalinogrodzie wy
kazało, że winę ponosił przodowy, który dopuścił żołnierza do 
pracy na niezabezpieczonym -  niezabudowanym przodku,

-  1 III 1953 r. w kopalni „Wirek” wskutek nieprzestrzegania przez 
strzałowego przepisów „o prowadzeniu robót strzelniczych” zgi
nął szeregowy Władysław Łazach.

-  5 VI 1953 r. w kopalni „Julian” zabity został spadającym z ocio
su kamieniem szeregowy Michał Macioł. Dochodzenie wykazało, 
że winę za powyższy wypadek ponosił dozór kopalniany, który 
nie zabezpieczył należycie miejsca pracy.

Większość wypadków śmiertelnych (71%) nastąpiła w miejscu 
pracy, reszta żołnierzy (29%) zmarła w szpitalu w pierwszym i dal
szych dniach hospitalizacji.

6. Opieka zdrowotna

Z lekarzami, którzy wystawiali dużą ilość zwolnień lekarskich żoł
nierzom-górnikom oraz z zatrudnianiem żołnierzy ZSW na powierzchni 
zamiast na dole w kopalniach usiłował walczyć Komitet Wojewódzki 
PZPR w Stalinogrodzie. W sprawę zaangażował się osobiście w sek
retarz KW PZPR Edward Gierek, który uważał, że tego typu działania 
są przyczyną niewykonania planów produkcyjnych. Postanowił więc 
powołać (w porozumieniu z ministerstwem górnictwa i MON) komisje 
rewizyjno-lekarskie, które otrzymały zadanie przeprowadzenie powtór
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nych badań wszystkich żołnierzy ZSW zatrudnionych na powierzchni. 
Oto odpis jednego z wyników „śledztwa”:

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Stalinogród dn. 26 XI 1953 r.
Komitet Wojewódzki w  Stalinogrodzie

T a i n e
Komenda Główna PO „SP” 

w Warszawie

Przesyłając w  załączeniu protokół komisji rewizyjno-lekarskiej przy kopalni 

„Wujek” z przykrością stwierdzamy, że poszczególni lekarze wojskowi tolerowali 

karygodny stan, w wyniku którego setki żołnierzy ZSW zdolnych do pracy przez 

szereg miesięcy nie pracowało i nie zjeżdżało w dół.

Sekretarz KW PZPR 
I-I Edward Gierek

T a i n e 

Protokół
Z przebiegu Komisji Rewizyjno-lekarskiej w  JW [Jednostce Wojskowej] przy 
Kopalni „Wujek” w dniu 13 10 1953 r.

Przewodniczący Dr Wróbel

komisji:

Członkowie: Dr Broda

Dr Szymkowiak

Po przybyciu komisji lekarz wojskowy oświadczył, że według niego cała akcja 

jest zbyteczna „i nie zależy im na sztucznym zmniejszaniu ilości pracujących na po

wierzchni”.

W czasie pracy komisji lekarz wojskowy nie udzielał informacji o badanych, 

natomiast polecił sanitariuszowi „referować”. Wyrażał się w obecności badanych, że 

to jest „lichota, półtrupki, konający” itp., sugerując w  ten sposób badanemu agra-
• 49wację .

49 Agrawacja -  świadome lub nieświadome wyolbrzymianie objawów chorobowych, 
[w:] Ortopedia i rehabilitacja, t. II, pod red. prof. dr med. Wiktora Degi, Warszawa 
1984, s. 1035.
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Po godzinnej pracy komisji przyjechał na miejsce prokurator wojskowy w ran

dze podpułkownika (jak oświadczono później komisji przybył on na interwencję 

lekarza wojskowego). Prokurator po zebraniu personaliów komisji zapytał jakich 

kryteriów trzymamy się przy ocenie zdolności do prac dołowych i czy zdajemy sobie 

sprawę z następstw w  wypadkach zatrudniania ludzi nieodpowiednich.

Komisja oświadczyła, że nie ma dokładnych przepisów w  tej sprawie, a oceny 

zostały wydane na podstawie wiedzy lekarskiej i doświadczenia jakie członkowie 

uzyskali pracując od lat w  przemyśle węglowym.

W dniu 13 10 1953 r. komisja przebadała 193 żołnierzy [?], w  czym zakwa

lifikowano do pracy na powierzchni 80. Stwierdzono między innymi, że szereg ludzi 

pracuje na powierzchni bez orzeczenia lekarskiego, a inna część pracuje od marca na 

powierzchni bez dokumentacji badań lekarskich, ponieważ przybyli z innych 

jednostek jako powierzchniowcy.

Za zgodność: Podpisali:

Szef Sekretariatu I-I Wróbel

Szefa Głównego Zarządu Politycznego I-I Broda

Machoń Bolesław, mjr I-I Szymkowiak

Do stycznia 1954 r żołnierze ZSW leczyli urazy w dwóch szpi
talach wojskowych w Zabrzu i Goduli. Uważano bowiem, że specyfika 
służby, a zwłaszcza praca w szeregach ZSW zarówno „z pobudek poli
tycznych jak i utrzymania dyscypliny” wymagała bezwzględnego izo
lowania chorych żołnierzy -  górników zwłaszcza z urazami od osób 
cywilnych50. Wszyscy żołnierze po zakończeniu leczenia kierowani 
byli do Garnizonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, która ustalała 
ich dalszą przydatność do pracy w kopalniach. Na podstawie orzeczeń 
GWKL zdolność do służby uzyskiwało ok. 75 % leczonych, z których 
powróciło do pracy „na dole” ok. 60%, 14% skierowano do pracy na 
powierzchni, a ok. 24 % ze względu na ciężkie uszkodzenia nie nada
wało się do pracy w górnictwie.

W lutym 1954 r. uchwałą rządu pozostawiono żołnierzy ZSW poza 
limitem wojska, a opiekę zdrowotną podporządkowano Szefostwu 
Służby Zdrowia KG PO „SP”. Od tego czasu żołnierze-gómicy leczyli 
się w 26 szpitalach na terenie woj. stalinogrodzkiego [katowickiego]

50 AAN, KG PO „SP” Sygn. 156. k. 17.
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oraz w ośrodkach zdrowia. Jednak ta forma opieki wydawała się woje
wódzkim władzom partyjnym niesłuszna, ponieważ „powodowała obni
żenie dyscypliny wojskowej oraz pociągała za sobą duże straty robo- 
czodniówek, a poza tym była bardzo szkodliwa politycznie, gdyż zbyt 
duża ilość żołnierzy kierowanych do tych szpitali, odnosiła ciężkie urazy 
w kopalniach. Ponadto większość „górników” z ZSW rekrutowała się 
z elementu „zastrzeżonego”, wymagającego wzmocnionej dyscypliny 
wojskowej, której nie można było utrzymać w przypadku rozproszenia 
żołnierzy po różnych szpitalach51. Zaistniał taki stan, że żołnierze ze 
średnimi urazami po doraźnej pomocy w szpitalach byli kierowani do 
izb chorych w jednostkach wojskowych, gdzie przebywając długo spra
wiali przygnębiający nastrój wśród pozostałych żołnierzy, powodując

• 52ujemny wpływ polityczny i obniżenie wojskowego morale . W uza
sadnieniu prośby do KC PZPR o zorganizowanie dla ZSW osobnego 
szpitala, w którym można było leczyć, a także ukryć rannych i potur
bowanych żołnierzy-górników KG PO „SP” przedstawiła opisy rannych 
w kopalniach, z którymi zetknęli się cywilni chorzy w publicznych 
szpitalach53:

J.W. 2687 Katowice

1. Szer. Swoboda
Leon

-  wypadek złamania kości udowej z  powikłaniem. Leczył się 
w szpitalu ogólnodostępnym w Stalinogrodzie od 25 V do 
5 VIII 1954 r. Przeniesiony do izby chorych J.W. 2687 
z uwagi na powikłania -  ropne zapalenie szpiku kostnego

2. Szer. Redwin
Werner

-  leżał w szpitalu od 26 V  do 2 VII 1954 r. z powodu ciała 
obcego w przewodzie pokarmowym. Uciekł w trakcie 
leczenia. Szpital nie powiadomił jednostki

3. Szer. Kucia
Henryk

-  skierowany do szpitala z powodu złamania kości udowej. 
Leczył się od dn. 16 VII do 30 VII 1954 r. W szpitalu 
założono gwóźdź i wypisano do izby chorych jednostki

4. Szer. Byrski
Paweł

-  skierowany do szpitala miejskiego w  dn. 2 VIII 1954 r. 
z podejrzeniem pęknięcia kostki

5. Szer. Winter
Helmut

-  skierowany do szpitala dn. 3 VIII 1954 r. 
Podejrzenie -  gruźlica

51 AAN, KG PO „SP” Sygn. 156, k. 19.
52 AAN, KG PO „SP” Sygn. 156, k. 18.
53 AAN, KG PO „SP” Sygn. 156, k. 22.
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6. Szer. Rogowski
Jan

-  skierowany do szpitala dn. 3 VIII 1954 r. 
Podejrzenie -  gruźlica

7. Szer. Tucholski
Stanisław

-  zdarcie skóry z głowy (oskalpowanie) w  wyniku wypadku 
w  dniu 5 VII 1954 r. leżał w  szpitalu Nr 2 w  Siemianowi
cach od 5 do 13 VII 1954 r. Skierowany do izby chorych 
jednostki na podleczenie

J.W. Nr 2508 Świętochłowice

1. Szer. Rogulski
Lech

-  złamanie podudzia prawego. Skierowany do szpitala 
miejskiego w  w  Chorzowie

2. Szer. Achciński
Henryk

-  rana cięta ramienia lewego. Leżał w  szpitalu miejskim nr 2 
Jaśniki w  czasie od 14 VII do 21 VII 1954 r.
Stany ropne -  skierowany do izby chorych na podleczenie

J.W. 2740 Zabrze Wschód

1. Szer. Wieczorek
Wilhelm

-  otwarte złamanie przedramienia prawego. Przebywał 
w  szpitalu od 24 III do 26 V 1954 r. Leczony w Państwowym 
Szpitalu Klinicznym w Zabrzu. Od 26 V do 7 VII 1954 r. leżał 
na izbie chorych w  jednostce, następnie skierowany ponownie 
do szpitala, gdyż ropienie się zwiększyło

2. Szer. Siedlecki
Zygmunt

-  rozpoznanie: śpiączka. Skierowany w  dn. 24 VI 1954 r. do 
Państwowego Szpitala Klinicznego w  Zabrzu o godz. 10—tej. 
Przetrzymany na klinice do godz. 18—tej, a następnie nie 
przyjęty. W stanie ciężkim przewieziony do szpitala w  Lublińcu 
o 1 w  nocy

J.W. 2575 Zabrze

1. Szer. Bajer -  złamanie kości ramieniowej lewej. Wypadek z 8 V 1954 r.
Franciszek Przyjęty do I Kliniki Chirurgicznej w  Zabrzu. Żołnierz leżał

do 20 V, a następnie do 2 VIII przebywał na izbie chorych w
jednostce. 2 VIII skierowany do zdjęcia gipsu. Przy badaniu
kontrolnym stwierdzono nie zrośnięcie się kości. Żołnierza
zatrzymano do ponownego zestawienia kości

219



Według stanu na dzień 1 IV 1954 r. w pionie zastępczej służby 
wojskowej było 1236 etatów kadry wojskowej z czego 668 oficerów i 
568 podoficerów nadterminowych. Warunkiem otrzymania premii przez, 
było nie tylko wykonanie planu wydobycia węgla przez oddziały pro
dukcyjne oraz wykonanie norm przez żołnierzy, ale i wykonanie zjazdów 
kontrolnych na dół kopalni przez kadrę. Ustalone normy zobowiązywały:

Dowódcę batalionu -  do 2 zjazdów

Z-cę dowódcy batalionu ds. politycznych -  do 2 zjazdów 

Szefa sztabu batalionu -  do 1 zjazdu
Dowódcę kompanii -  do 2 zjazdów

Dowódcę plutonu -  do 3 zjazdów

Szefa kompanii -  do 1 zjazdu

Oficerowie uskarżali się (zapominając zupełnie o junakach fedru- 
jących węgiel), iż zjazdy kontrolne wymagały od nich dużego wysiłku 
i narażały na obrażenia cielesne, a w wielu wypadkach na kalectwo, a 
nadto niewspółmiernie szczupła obsada etatowa batalionów w porów
naniu do stanów liczbowych żołnierzy (2 oficerów i 5 podoficerów nad
terminowych na całą kompanię liczącą 300 żołnierzy) stworzyły ko
nieczność utrzymywania powiększonych służb i dyżurów pełnionych 
przez oficerów i podoficerów nadterminowych, co w konsekwencji 
wymagało wielkiej ofiarności i wysiłku. Oficerowie skarżyli się rów
nież, że mimo specyfiki i bardzo trudnych warunków w jakich pracują 
(obcowanie z trudnym do wychowania obco klasowym elementem i ka
ranym za przestępstwa polityczne i kryminalne, co obniża nastroje 
wśród kadry) nie wypłacano im równoważników żywnościowych, wy
wołując tym samym rozgoryczenie i niezdrowe komentarze, a także 
masowe raporty (zwłaszcza podoficerów nadterminowych) o przenie
sienie ich do jednostek liniowych lub zwolnienie do rezerwy54.

Jednostki ZSW (oraz ministerstwo górnictwa) usiłowały zatrzymać 
w kopalniach odchodzących do rezerwy doświadczonych żołnierzy- 
-gómików, proponując w zamian skrócenie służby o pół roku. W 1954 r. 
zwerbowano ok. 1500 żołnierzy, którzy z powodu niedotrzymania 
umów przez MG -  zwłaszcza w kwestii dotyczącej przydziału miesz
kań -  nie stawili się w „poważnej ilości” do pracy, skracając sobie okres

54 AAN, KG PO „SP” Sygn. 115, k. 134.
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służby wojskowej o 6 miesięcy55. Z drugiej jednak strony z powodu 
dużej ilości wypadków i niskiej wydajności pracy okresie wstępnej 
adaptacji w kopalni „surowego elementu” oraz niskiej wydajności pra
cy żołnierzy odchodzących do rezerwy, ministerstwo górnictwa nosiło 
się z zamiarem zastąpienia żołnierzy z ZSW załogą stałą. Pogłoski o 
stopniowej likwidacji jednostek ZSW lansowane przez ministerstwo 
górnictwa zahamowały prace nad polepszeniem warunków bytowych 
żołnierzy, ograniczając i tak już skromne wydatki na pranie odzieży 
roboczej, bielizny kopalnianej, pościeli itd. Sytuację kadrową w kopal
niach województwa stalinogrodzkiego ratowały brygady PO „SP”, któ
rych 11 oddelegowano do prac pod ziemią.

Tabela 7. Wykaz brygad młodzieżowych PO „SP” zatrudnionych w  kopalniach 
węgla w  okresie od 28 VI do 15 X 1954 r.56

Lp.
Nr

brygady
Miejsce postoju 

brygady
Stacja

kolejowa
Miejsce pracy

Ilość
junaków

1. 1 Ośrodek letni ZSW  
Kopalnia Brynów

Stalinogród
Brynów

Kopalnia Wujek 400

2. 2 Kopalnia Sośnica Sośnica Kopalnia Sośnica 200

3. 6 Ostrowy Górnicze 
Ostrowy

Kazimierz Kopalnia
Kazimierz, Juliusz

100

4. 7 Szyb Henryk Niwka M ysłowice Kopalnia Niwka 100

5. 8 Kopalnia Grodziec Grodziec Kopalnia Grodziec 100

6. 9 Kopalnia Wanda -  
-  Lech

Czarny Las 
Now y Bytom

Kopalnia Wanda -  
-  Lech

200

7. 10 Bobrek Bobrek Kopalnia Bobrek 400

8. 11 Szyb W yzwolenie 
Chorzów

Chorzów
Miasto

Kopalnia Barbara 
W yzwolenie

100

9. 13 Kopalnia Śląsk Chorzów Kopalnia Śląsk 100

10. 14 Szyb Parkowy 
Siemianowice

Siemianowice
Śląskie

Kopalnia
Siemianowice

100

11. 16 W esoła Wesoła Śląska Kopalnia Wesoła 150

Razem: 1950

55 AAN, KG PO „SP” Sygn. 155, k. 8.
56 AAN, KG PO „SP” Sygn. 41, k. 135.
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W roku 1955 w kopalniach pracowało 28000 żołnierzy służby za
sadniczej w ramach ZSW, których pilnowałol434 oficerów i podofi
cerów oraz 1336 osób kadry cywilnej. Koszty uposażenia kadry wojs
kowej i pracowników cywilnych ponosiło ministerstwo górnictwa. Żoł
nierze służby zasadniczej ponosili koszty utrzymania ze swojej płacy 
bez dodatków (ewentualne niedobory między płacą podstawową żoł
nierza, a kosztami jego utrzymania obciążał budżet ministerstwa gór
nictwa)57.

Zorganizowane w 1949 r w ramach PO „SP” jednostki Zastępczej 
Służby Wojskowej -  zgodnie z Uchwałą Prezydium Rządu Nr 815 
z dn. 15 XI 1955 r. -  zostały przeorganizowane w jednostki Wojsko
wego Korpusu Górniczego i przeszły z dniem 1 stycznia 1956 r. do 
Ministerstwa Górnictwa Węglowego58. Kompetencje Komendanta 
Głównego PO „SP” w zakresie kierowania i ogólnego nadzoru nad 
działalnością Wojskowego Korpusu Górniczego przeszły na Dyrektora 
Generalnego do spraw Wojskowego Korpusu Górniczego Ministerstwa 
Górnictwa59. Wojskowy Korpus Górniczy stanowił jednostkę wojs
kową w której obowiązywały wszystkie przepisy wojskowe. Rozpo
częto wcielanie na ogólnie przyjętych zasadach jak do pozostałych jed
nostek wojskowych, a przede wszystkim tych, którzy podczas poboru 
ochotniczo zgłaszali się do tej służby60. Ostatnie pododdziały Wojsko
wego Korpusu Górniczego zostały zlikwidowane we wrześniu 1959 r.

57 AAN, KG PO „SP” Sygn. 116, k. 198.
58 Uchwała Prezydium Rządu Nr 815 z dn. 15 XI 1955 r. oraz Zarządzenie Prezesa 
Rady Ministrów Nr 334 z dn. 3 XI 1955 r. o Utworzeniu W ojskowego Korpusu Gór
niczego przy Ministerstwie Przemysłu Węglowego. AAN, KG PO „SP” Sygn. 45, k. 10.
59 Rozkaz KG PO „SP” Nr 09 z dn. 27 XII 1955 r. AAN, KG PO „SP” Sygn. 45, k. 11.
60 Kancelaria Sejmu, Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dn. 14 XI 1995 r. Sygn. 
W. 5/95.


