KALENDARZYK

POLICJI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

1937

J U VE LI A
Katowice, ui. św. Jana 11, Tel. 316-70

> >}

P.K.O.

Centrala: Warszawa, ulica Jasna 9.
Oddziały: Katowice, Kraków, Lwów,
Łódź, Poznań, Wilno.
Zbiornice: Wszystkie urzędy i agencje pocztowe.

Wkłady oszczędnościowe od 1 zł
Wszystkie urzędy i agencje
pocztowe oraz Centrala i
Oddziały P.K.O. wydają książecz
ki oszczędnościowe — przyjmują
wpłaty i uskuteczniają wypłaty.
Ubezpieczenia na życie
bez badania lekarskiego na sumy
od zł 500,—
z badaniem lekarskim na sumy
od zł 5.000,—
Ubezpieczeni uczestniczą w zys
kach Działu Ubezpieczeń na
Życie P. K. O.
Składki miesięczne od zł 3,— wzwyż.

Pewność — Zaufanie.
.

VACUUM OIL COMPANY SA
CZECHOWICE - WARSZAWA

Zapewnia
najbardziej korzystne
i oszczędne użytkowanie
pojazdu mechanicznego

■

N

KALENDARZYK
POLICJI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

1937
OPRACOWANY
przez oficerów i szere
gowych Policji Wojew.
Śląskiego pod redakcją
podinspektora
Józefa JEZIORSKIEGO

Nakładem
„Samopomocy"
Policji Wojew. Śl.
w Katowicach

{
i:
Drukiem
Księgarni i Drukarni Katolickiej S. A
w Katowicach
ul. Marszałka Piłsudskiego 58

(/Lo/Toot
l/v
Xi?, f,

t

A'ivv •
G4.

14
'SOrjjS

SPIS RZECZY:
Str.

Kalendarium............................ .....................................

7

Dział ogólny:
Pogrzeb serca synowskiego i prochów matki ... 21
Przemówienie Pana Prezydenta R. P. w Wilnie dnia
12 maja 1936 r..................................................................26
Hymn Narodowy...............................................................30
Dziesięć lat na czele Państwa Polskiego.........................31
Akt nominacji Marszałka Polski Edwarda ŚmigłegoRydza .......................................................................
34
Buława Marszałkowska................................................ 37
Uroczystość 15-lecia III powstania śląskiego ...
39
Mowa Marszalka Polski Śmigłego-Rydza na uroczy
stościach 15-lecia III powstania śląskiego w Ka
towicach ........................................................................ 40
Mowa Marszałka Sejmu Śląskiego Karola Grzesika
w dniu 2 maja 1936 r..........................
44
Dziesięć lat rządów Wojewody Dra Michała Gra
żyńskiego na Śląsku..................................................... 50
Dziesięć lat służby w Policji Województwa Ślą
skiego inspektora Józefa Żóltaszka, Głównego
Komendanta Policji Wojew. Śląskiego .... 53
Publikacje i prace naukowe inspektora Józefa Źółtaszka, Głównego Komendanta Policji Wojew. SI. 57
W piętnastolecie polskiej administracji na Śląsku
59
Konwencja Genewska w przeddzień wygaśnięcia . 71
3

Str.

Przejęcie Wspólnoty interesów przez Państwo Pol
skie ..................................................................................78
Nasze zagadnienie morskie i kolonialne................. 80
Krótki zarys dziejów Gdańska............................... 86
Rzeczpospolita Polska............................................. 93
Długość granic niektórych państw europejskich . . 98
Polacy za granicą....................................................... 98
Miasta w Polsce z ludnością ponad 100.000 .... 100
Ustrój administracyjny Województwa Śląskiego . . 100
O ochronie zwierząt . .................................................... 102
Czasy ochronne dla niektórych gatunków zwierzyny
łownej
105
Dział policyjny:
Wykaz oficerów i szeregowych Policji Województwa
Śląskiego zmarłych w roku 1935/36
109
Z żałobnej karty........................................................... 110
Odznaczeni Krzyżem Zasługi za Dzielność .... 114
Istota działań policyjnych........................................124
Współdziałanie policji mundurowej z policją śledczą
w miastach................................

144

Zasady obliczania etatów policyjnych..................... 150
Charakterystyka tłumu ulicznego...............................155
Ogólne wytyczne oceny sytuacji przez dowódców
oddziałów policyjnych w akcji..........................162
Strejk okupacyjny a bezpieczeństwo publiczne . . . 172
Ostatni patrol................................................................176
Czaty na kłusownika................................................. 183
Zabójstwo w Mysłowicach........................................ 187
Informacje z rejestru skazanych...............................197
O należnościach w razie pełnienia czynności służbo
wych poza zwykłym miejscem służbowym . . . 201
4

Str.

Wykaz kierowników Wojewódzkich i Powiatowych
Władz Administracji Ogólnej.............................. 214
Zasady wychowania i tresury psa służbowego . . . 226
Pięć lat pracy „Rodziny Policyjnej“..........................243
Szermierze śląscy na Olimpiadzie w Berlinie . . . 249
Z działalności Policyjnego Klubu Sportowego . . . 267
Z działalności kola L. O. P. P. Policji Województwa
Śląskiego................................................................271
Zestawienie zdobytych P. O. S. i O. S....................... 273
Sprawozdanie z działalności „Samopomocy“ Policji
Województwa Śląskiego........................................274
Skorowidz rozkazów Głównej Komendy Policji Wo
jewództwa Śląskiego............................................ 298
Skorowidz okólników Głównej Komendy Policji Wo
jewództwa Śląskiego.............................................320
Wesoły kącik................................................................321
Rozrywki umysłowe................................................. 328

-6~a-

STYCZEŃ
Dni

Kalendarz
rzymsko-katolicki

I P Nowy Rok
2 S Makary opat
3 N Genowefa panna
4 P Tytus bisk.
6.
5 W Telesfor. Emilian
6 Śr Trzech Króli
7 Cz Łucjan kaptan w8 P Marcjanna panna
9 S Seweryn opat
10 N Rodziny Św.
11 P Hygin, Honor.
12 W Ernest. Ark. m. #
13 Śr Weronika z M.
14 Cz Hilary b.. Fel. m.
15 P Paweł Maur. opat
16 S Marceli p. m.
17 N Antoni opat
18 P Kat. ś. Piotra w Rz.
19 W Ferdynand
)
20 Sr Fabian i Sebastian
21 Cz Agnieszka p. m.
22 P Winc. i Anast. m.
23 s Zaśl. NMP.. Raim.
24 N Tymoteusz b. m.
25 P Nawr. św. Pawia
26 W Polikarp b. m. ®
27 Śr Jan Złotousty
28 Cz Karol ces., Walery
29 P Franciszek Salezy
30 s Martyna. Hiac.

Notatki

V

■ 'V

N

Przybywa dnia o 1 g. S m. —- Długość dnia
przeciętnie 9 godzin.
7
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LUTY
Dni

1

Kalendarz
rzymsko-katolicki

Notatki

1
Ignacy, Brygida p.
2 W Oczyszcz. NMP.
3
Błażej b. m.
€
4 Cz Andrzej Kors. b.
5 P Agata p. m.
6 s Dorota p. m.
V M Romuald op.
8 p Jan z Maty w.
9 w Apolonia p. m.
10 Sr Popielec
11 Cz Ob aw. NMP.
#
12 P Załóż. Serwit.
t
13 s Aniela z Foligno
14 N Walenty kapl. m.
15 P Faustyn i Jow.
16 W Julianna p. m.
17 Sr Konstancja
18 Cz Szymeon b. m. $
19 P Konrad wyzn. tt
20 s Leon b. w.
f
21 N Maksymilian b.
22 P Kat. ś. P. w Ant.
23 W Piotr Damian h.
24 Sr Maciej apost.
25 Cz Anastazja
@
26 P Matg. z Kortony
27 s Aleks., Fortunat
N Koman. 1
Przybywa dnia o 1 g. 34 m. — Długość dnia
przeciętnie 10 g. 15 m.
-----------------------------------IHJE1
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Kalendarz
rzymsko-katolicki

ićt
Notatki

i P Albin. Antonina
2 W Helena. Amalia
3 Sr Kunigunda ces.
4 Cz Kazimierz kr. w.
5 P Wacław m.
+€
6 s Perm, Fel., Róża
7 N Tomasz z Akw.
8 P Jan B.. Wine. K.
9 W Franciszka Rz.
10 Sr 40 Męczenników
11 Cz Pelagia, K. Bon.
12 P Grzeg. W. p.
13 s Krystyna p.
14 N Matylda ces. w.
P Klemens Dwór.
15 W
1. 16
Eufrozyna P.
U 17 Sr Jan Sarkander
18 Cz Gabriel Arch.
19 P 7 Bol. M. B. tl
20 s Klaudia, Eufem.
‘21 N Benedykt opat
22 P Paweł b.
23 W Katarzyna Szw.
24 Sr Ireneusz b.
25 Cz W, Czwartek
t
26 P W. Piątek
+t
27 S W. Sobota
+@
28 N Wielkanoc
29 P Pon. Wielkanocny
30 W Jan Klimak
31 Sr Balb.. Kornelia
Przybywa dnia o Ig. 53 m. — Długość dnia
przeciętnie 12 godzin.
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Dni
rzymsko-katolicki

Notatki

1 Cz Teodora m.
2 P Franciszek z P.
3 S Ryszard b.

J6

ftmSilty F. w. «
w Julianna, Kor. p.

7 Śr Donat i Rufin m.
8 Cz Dionizy b. w.
9 P Maria Kleof.
10 S Ezechiel pr.
%
13
14
15
16
17

11

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

; !r%y

Wk *

w Hermenegild pr.

Sr Justyn, Walery
Cz Anastazja
P Benedykt Labr.
s Anicet. Rud.
S>
Apoloniusz m.
p Pafnucy m.
w Agnieszka p.
Sr Anzelm b. w.
Cz Soter i Kajus m.
P Wojciech b. m.
s Jerzy, Fidelis m.
N Marek ew.
®
P NMP d. Rady
W Zyta p., Teofil b.
Sr Witalis m„ Paw.
Cz Piotr m.
P Katarz. Sień. p.

Przybywa dnia o lg. 44 m. — Długość dnia
przeciętnie 14 godzin.
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Dni

r
i
Kalendarz
rzymsko-katolicki

__l"kv
Notatki
-i • •/

1 s Filip i Jakób ap.
2 N Atanazy. Zygm.

l

5

m.%*
fi-«..®
V., Irena
i Pius

i ' :

I

1
10 ß
11
8

12
13
14
15
16

W
Sr
Cz
P
S
N

Stanisław bm.
#
Mamert b. w.
Nereusz. Pankr.
Serwacy b. w.
Bonifacy m.
Zofia m„ Iz. o, t

• ,! ■

Zesł. Ducha Św.

1/

187
iwo*
19 Sr Piotr Celestyn +
20 Cz Bernardyn w.
21 P Jan Nepom.
t+
22 S Julia P. m„ Em. t

i
25
26
28
29

g
9
s

: (f i
-i;

"i-

' 'V/;

tem5żwK9łp.
Grzeg. ip„ Urb. ®
" i ". V: ' '
Filip Nereusz w.
Boże Ciało
German, Aug.
Teodoz ja, Mumii.

G

i?

& Mon"'
Przybywa dnia o 1 g. 22 nu — Długość dnia
___________ przeciętnie 16 godzin.___________
.Ges.
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1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

W
Sr
Cz
P

s

N
P
W
Sr
Cz
P

s

N
P
W
Sr
Cz
P

s

N
P
W
Sr
Cz
P

s

N
P
W
Sr

Kalendarz
rzymsko-katolicki

i_________
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Notatki

Jakób Strepa
Sad. i to w. m. li
Klotylda kr.
Franciszek Kar.
Bonif. b. m.
Norbert b. w.
Robert opat
Medard. Got.
@
Prym. i Felicjan
Malgorz., Bog.
Barnabasz ap.
Jan z Fakundy
Antoni z Padwy
Bazyli W. :b. w.
Wit i Mod. m. 3>
Benon, Jolanta ip.
Germana. Adolf
Marek i Marcel.
Św. Serca P. J.
Sylwery p.
Alojzy w.
Paulin b. w.
Marian. E. w. @
Nar. ś. J. Chrzc.
Wilhelm op.
Jan i Paweł m.
Władysław kr.
Leon II, p.
Piotr i Paweł ap.
Lucyna, wsp. ś. P.

Przybywa dnia do 21-go o 19 m. a po 21-ym
ubywa 0 4 m. — Długość dnia przeciętnie 16 g.
:b
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Dni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kalendarz
rzymsko-katolicki

Notatki

P. Krwi P. J.
€
Nawiedz. NMP.
Anatol. Alfred
Ireneusz
Antoni Zac. w.
Izajasz pror.
Cyryl i Metody
Elżb. kr. P.
®
Weron.. Giultani
7 Braci m„ Am.
Filomena Pel.
12
Jan Gwalbert p.
13
Mafgorz. p. m.
14
Bonawentura b.
15
Henryk kr.
3
16
NMP. Szkapi.
17
Aleksy w.
Kamil. Sz. z L.
19
Winc. ä Paulo
20
Czesław w.
21
Onufry, Makr.
22
Maria Magdal.
23
Apolin. b. m.
j)
24
Kunegunda kr.
2b
Jakób ap.
26
Anna m. NMP.
27
PantaL Natalia
28 s Inocenty, Wikt.
29 Cz Marta Ś. Beatr.
30 P Abdon iS. tu.
€
31 s Ignacy Loyola
Ubywa dnia o 59 m. — Długość dnia przeciętnie
15 godzin.
Cz
p
s
M
P
W
Sr
Cz
P
S
N
P
W
Sr
Cz
P
S
N
P
W
Śr
Cz
P
S
N
P
W
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SIERPIEŃ

Dni

Kalendarz
rzymsko-katolicki

Notatki

1 N Piotr w oko w.
2 P NMP. Anielska
3 W Znal. ś. Szczep.
4 Sr Dominik w.
5 Cz NMP Śnieżna
6 P Przemień. P.
#
7 S Kajetan w.
8 N Cyriak i Largus
9 P Roman m.
10 W Wawrzyniec m.
11 Sr Tyburcy i Zuz.
12 Cz Klara n.
13 P Hipolit i Kassian
14 s Euzebiusz
tD
a is M Wniebowz. NMP
■ 16 P Roch w.. Joach.
u 17 W Jacek w.
18 Sr Agapit, Helena
19 Q/t Benigna p.
20 P Bernard op.
21 S Joanna
22j N Tymoteusz
®
23 P Filip Benicjusz
24 W Bartłomiej ap.
25 Sr Ludwik kr. fr.
26 Cz NMP Jasnog.
27 P Józef Kai., Cez.
28 S Augustyn b. d.
29 Si Ściec. ś. Jana
<E
30 p Róża z Limy p.
31 w Raimund. Ruf.
Ubywa dnia o 1 g. 40 m. — Długość dnia
przeciętnie 14 godzin.
*4
I" ■]
14

1

Z

WRZE SIEŃ
-------------------- L_«^)
Kalendarz
Dni
rzymsko-katolicki

i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
iś
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Notatki

Śr Idzi, Bronisława
Cz Stefan, król węg.
P Izabela
#
s Rozalia p.
N Wawrzyn., Just.
P Zachariasz pr.
W Reg., Melch. Gr.
Sr Narodź. NMP
Cz Gorg.. Piotr KI.
P Mikołaj z Tol.
S Emilian, Eug.
N Imienia NMP
1
P Aureliusz b.
W Podw. ś. Krzyża
Śr NMP. Bolesna
t
Cz Kornel, Eufemia
+t
P Blizny ś. Er.
t
S Józef z K. w.
N January b. m.
®
P Eustach, m.
W Mateusz ap.
Śr Tomasz, Maur.
Cz Linus, Tekla
P NMP. od w. n.
s Władysław z G.
N Cyprian, Just. €
P Kosma i D.
W Wacław król m.
Śr Michał Archan.
Cz Heronim dokt.

i

Ubywa dnia o Ig. 46 m. — Długość dnia
przeciętnie 12 g. 30 m.
•
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PAŹDZIERNIK
Dni

i sk®
Kalendarz
rzymsko-katolicki

Notatki

p Jan z Dukli
s Aniołów Stróż.
N Kandyd. Gerard
#
P Franc, z Ass.
W Placvü i T. m.
Sr Brunon. Artur
Cz NMP. Różane.
P Brygida wdowa
s Dionizy, Areop.
N Franc. Borg.
P Placyd p.
i
W Maksym.. S.
Sr Edward król. w.
Cz Kalikst pap.
P Jadwiga
s Teresa. Ger. M.
N Małg. Alacoque
18 P Łukasz ew.
19 W Piotr z Alk.
©
20 Sr Irena p. m., J. K.
21 Cz Urszula i tow.
22 P Kordula p.
23 s Seweryn
24 N Rafał Archanioł
25 P Kryspin
26 W Ewaryst p. m. €
27 Sr Sabina p .m.
28 Cz Szvm. i Tad. ap.
29 P Narcyz., Euz.
30 s Zenobiusz m.
N Chrystus Król
Ubywa dnia o 1 g. 48 m. — Długość dnia
przeciętnie 10 g. 20 m.
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2
' 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
■1 15
16
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i
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u 17
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25
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p
w
Śr
Cz
P
S
M
P
W
Śr
Cz
P
s
M
P
W
Sr
Cz
P
s
N
P
W
Śr
Cz
P
S
N
P
W

Kalendarz
rzymsko-katolicki

L^i

Notatki

Wszystk. Świętych
Dzień Zaduszny
Hubert b.
#
Karol Bor. b.
Zachar. i Elżb.
Leonard w.
Engelbert. Adolf
Ida. 4 Męczen.
Teodor i Or. m.
Andrzej z A. w.
Marcin b. w.
3
5 braci Polaków
Stanislaw K.
Jozafat b. m.
Gertruda, Leop.
Edmund b.
Salomea. Grzeg.
Poś. Baz. ś. A. @
Elżbieta wdowa
Feliks Wal. w.
Ofiar. N. M.P.
Cecylia p. m.
Klemens p. m.
Emilia. J. od K.
Katarz. p. m.
€
Sylwester op.
Leonard a Portu
Rufina m.
Saturnin m.
Andrzej ap.

'
1

Ubywa dnia o 1 g. 22 m. — Długość dnia
przeciętnie 9 godzin.
J
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GRUDZIEŃ
Dni

Kalendarz
rzymsko-katolicki

Notatki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

«X
18

Śr Eligiusz, Marian
Cz Bibiana p. m.
#
P Franc. Ksaw.
S Barbara p. m.
N Piotr Chr., Sab.
P Mikołaj bisk. w.
W Ambroży b.
Śr Nieo. P. N.M.P.
Cz Leokadia, Wal.
P NMP. Loret.
$
S Dam. pap. w.
N Aleksander m.
P Lucja. Otylia p.
W Spirydion b m.
Śr Walerian. Ed.
t
Cz Euzebiusz b. m.
++®
P Łaz. b. rn.
+
s Oczek. NMP.
N Tymot.. Maura
P Pelagia, Teofil
W Tomasz ap.
Śr Flavian, Zenon
Cz Wiktoria p. m.
P Ad. i E. Wig. tt€
s Boże Narodzenie
N Szczepana I. m.
P Jan ewangelista
W Młodziankowie
Śr Tomasz bisk. m.
Cz Eugeniusz, Sab.
P Sylwester. Me!.
Ubywa dnia o 28 m. — Długość dnia prze
ciętnie 8 godzin.
"Im ml
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Dział ogólny.

Józef Piłsudski
l-szy Marszalek Polski

Pogrzeb serca synowskiego
i prochów matki.
Rok temu płakały serca polskie, jak nigdy przed
tem nie płakały i jak nigdy pewnie płakać nie będą.
Umarł Józef Piłsudski. Wierzyć nie chcieliśmy tej
wieści okrutnej. Żal w rozpacz przechodził.
Śród wiejącej czerni śmiertelnych sztandarów,
śród powolnego, żałobnego łomotu bębnów i jęku
dzwonów, serca przejmujących, popłynęła trumna
marszałkowska na ostatnią defiladę Marszałka,
a potem
przez kraj w kirach pogrążony — na
Wawel, do grobów królewskich.
Składał naród na wieczny spoczynek swego
Wodza bohaterskiego. Składał tego, który umiał
nim rządzić, jak ojciec mądry i kochający, a w po
trzebie surowy. Składał do grobu niekoronowanego
króla swego, który w blaskach zwycięstw wykrzesał
Polsce na nowo jej wielkość, zdawało się zagasłą
i zapomnianą.
Cały naród, krocząc za wielką trumną, pętał
w sobie żal niepokonany i przysięgał: Józef Piłsud
ski żyć będzie w naszych sercach wiecznie. Była to
przysięga, godna narodu, co wydał takiego Wodza.
Najgodniejsze ze zmarłym rozstanie.
*

Teraz w rocznicę nieprzepłakanego zgonu do
kończyliśmy obrzędów pogrzebowych. W mieście
Kalend. Pol.
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najdroższym dla Marszałka, w Wilnie, pochował
naród dwa wielkie serca — serce Wodza, a obok —
prochy Jego matki.
Wilno na tfe kilka dni stało się jakby stolicą
Polski.
Dnia 11 maja, t. j. dnia poprzedniego przed po
grzebem, odbył się wieczorem na placu Łukiskim
uroczysty apel poległych.
Na ogromnej przestrzeni stanęły w czworobok
szwadrony i bataliony. Za nimi — las chorągwi
i sztandarów, a dalej nieprzejrzana ćma ludzka.
Na kamienne wzniesienie wstępuje pułkownik.
Zaległa głucha cisza.
Dowódca odczytuje jedno za drugim nazwiska
powstańców poległych: straconych w roku 1863.
Chwilka milczenia, a potem rozlega się, jak dzwon,
potężny odzew z dalekich szeregów:
— Polegli śmiercią żołnierską za Wilno i za
Polskę!
I
śród wzruszenia, co serca przenika, bije trzy
razy żałobny werbel.
Padają nazwiska obrońców Wilna z roku 1919:
pułki Legionów, poznański Batalion Śmierci, Lidzki
pułk strzelców, 1 pułk szwoleżerów, pułki ułanów.
Chwila ciszy i odzew:
— Polegli śmiercią żołnierską za Wilno i za
Polskę!
I znów — trzykrotny -werbel.
Padają nazwiska zdobywców Wilna z roku 1920.
Za chwilę — daleka z szeregów odpowiedź:
— Polegli na polu chwały za Wilno i za Polskę!
I wreszcie pada w głuchą ciszę nazwisko naj
cięższej wagi:
— Dnia 12 maja 1935 zmarł Pierwszy Marszałek
Polski Józef Piłsudski.
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I z dali żołnierska odpowiedź:
- Marszałek w sercach naszych żyć będzie
wiecznie!
Rozdziera ciszę werbel najżałobniejszy — wer
bel żałobny Wodza.
*

Po ukończonym apelu rodzina Marszałka i Jego
adiutanci śród wieczornej ciszy wnieśli trumnę Jego
Matki do nawy głównej kościoła św. Teresy i usta
wili na wysokim katafalku. Potem odmurowano
wnękę w kościele, Marszałkowa wyjęła urnę z ser
cem, podała starszej córce, a ta ustawiła ją u stóp
trumny. Oficerowie i żołnierze z 1 pułku p. Legio
nów zaciągnęli wartę.
*

Następnego dnia rankiem megafony rozniosły
po całym Wilnie odrywany łomot werbli żałobnych.
Oznajmiały miastu, spowitemu w czerń i barwy
narodowe, że rozpoczyna się uroczystość przenie
sienia drogich szczątek.
W kościele św. Teresy arcybiskup Jałbrzykowski odprawił żałobną mszę. Wysłuchali jej: Pan
Prezydent Rzeczypospolitej, Pani Marszałkowa.
Naczelny Wódz Smigły-Rydz, Rząd z prezesem
ministrów na czele, przedstawiciele Sejmu i Senatu,
przedstawiciele władz, miasta i społeczeństwa.
Zajęczały dzwony we wszystkich wileńskich
kościołach, zaszumiały w górze krążące nisko samo
loty, uderzyły bębny twardym jękiem — zabrano
serce Wodza w lektyce, a trumnę Matki, spowitą
w sztandar Rzeczypospolitej, czterej generałowie
wynieśli na lawetę.
W głuchy takt bębnów, śród dźwięku dzwonów,
odgłosu hejnałów i warkotu samolotów długi orszak
pogrzebowy, złożony z przedstawicieli całego na
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rodu, nawet Polaków zagranicznych, okrążył cale
śródmieście i wkroczył zwolna na cmentarz na
Rossie.
Główna część pochodu stanęła u grobowca,
który się wznosi pod wielkim czerwonym balda
chimem w godnym otoczeniu białych nagrobków
żołnierzy, co polegli za Ojczyznę. Księża podjęli
modlitwy d przeciągłe śpiewy żałobne. Oficerowie
wnieśli trumnę do grobowca, Pani Marszałkowa
z córkami najdroższą urnę. W tej chwili wojsko
sprezentowało broń, zabiły bębny, pochyliły się
sztandary. Generałowie zaciągnęli wartę.
Naraz zaległa cisza i wszyscy zastygli w bez
ruchu. Tak trwało trzy minuty. Wilno i Polska cała
w tej samej chwili trzy minutową ciszą czciły po
grzeb Jego serca.
A gdy minęły trzy minuty, znów zadźwięczały
dzwony, rozległ się strzał armatni, a za nim raz
po raz biło sto następnych. Samoloty w górze wy
ciągnęły się wstęgą. Wojsko żegnało serce Wodza.
Zabrzmiał hymn narodowy, a potem dumna
pieśń — Pierwsza Brygada.
Podszedł do grobowca Pan Prezydent Rzeczy
pospolitej i wygłosił mowę. Była to przepiękna
pochwała serca Józefa Piłsudskiego.
„Źródłem Jego wielkości — mówił Pan Prezy
dent — było nie co innego, jak właśnie Jego Serce.
Lwie serce — tak pełne słodyczy. Serce, przez
które przeszło tyle burz, błyskawic i gromów, i taka
wielka miara tkliwości.“
„Cudem i tajemnicą tego Serca było, że tyle
zdołało odczuć i tyle ukochać.“
„Sercem wgryzałem się kiedyś w prawdę —
mówi) Józef Piłsudski sam o sobie.“
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„Bezgraniczne oddanie się sercem uważa nie
tylko za naturalne, ale za konieczne: „Duszę weź,
duszę daj“, taką jest Jego polska formula dla
Wodza.“
„Kiedy w bieg życia Józefa Piłsudskiego wni
kamy, ...to jasnym się staje, że o całym tym życiu
bezinteresowne ukochanie Polski rozstrzyga.“
Następnie Pan Prezydent nakreślił głębokie Jego
uczucia dla matki.
„A obok uczucia dla matki, jakże silnym i rze
wnym jest Jego uczucie dla dzieci, dla córek
własnych i wszystkich dzieci w ogóle. Znaliśmy
Jego uczucie dla bliskich i Jego miłość dla swoich
żołnierzy." Wreszcie miłość dla Wilna, o którym
sam mówił: „Uczyłem się tu myśleć i uczyłem
kochać."
*

Pierwszą bolesną rocznicę zgonu Wodza oraz
pogrzeb Najdroższego Serca i prochów Jego Matki
uczcił cały kraj — żałobną dekoracją, nabożeń
stwami, 3-minutową ciszą. W Warszawie uprzytom
niła nam postać Wodza i Ojca wspaniała defilada,
w Krakowie pochód żałobny na Wawel. A na
akademiach i obchodach żałobnych wszędzie góro
wała myśl i przysięga: „W sercach naszych Józef
Piłsudski żyć będzie wiecznie."
Bądźmy wierni tej przysiędze.
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„Losy Rzeczypospolitej spoczywają na wszystkich
obywatelach.“
(Woj. Grażyński — na zjeździe rezerwistów.)
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Przemówienie
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
w Wilnie dnia 12 maja 1936 r.

Wiemy, nie ma nikogo w Polsce, ktoby nie
rozumiał, jak niemal cudownym w pięknie swojej
treści jest akt, w dniu dzisiejszym tu w Wilnie
przez nas dokonany.
To, co stanowiło marzenie poety, stało się rze
czywistością —
„Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą
i biedne serce moje spalą w aloesie,
i tej, która mi dala to serce — oddadzą,
tak matkom płaci świat, gdy proch odniesie.“
pisał poeta.
Z woli Marszałka Józefa Piłsudskiego Serce
Jego u stóp Matki spoczywa. Marzenie poety stało
się rzeczywistością. Nie ma w tym nic dziwnego,
był bowiem Józef Piłsudski całym swym życiem,
czynem i myślą — realizatorem naszych snów.
Powiedział sam:
„Gdy palec Boży ziemi dotyka, na równinach
wyrastają góry i dymią, lawa gorąca wewnątrz
ziemi bulgoce.
1
ziemia-matka w bólu, we wstrząśnleniach rodzi
ludzi, ludzi wielkości.“
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A jeśli, idąc śladem Jego myśli, tajemnice Jego
własnej wielkości będziemy usiłowali rozwiązać, to
niewątpliwym się stanie, że źródłem tej wielkości
było nie co innego, jak właśnie Jego Serce. Lwie
Serce — tak pełne słodyczy. Serce, przez które
przeszło tyle burz, błyskawic i gromów i taka
wielka miara tkliwości.
Cudem ' i tajemnicą tego Serca było, że tyle
Zdołało odczuć i tyle ukochać.
Kiedy zwierzenia Józefa Piłsudskiego czytamy,
uderza nas i porywa wezbrany rytm przeżyć uczu
ciowych, nieskończony w swoim bogactwie roz
maitości i bezpośredniości'.
Wszystkie ważne, istotne zagadnienia rozstrzy
gnął Sercem. Stosunek do Polski, decyzje co do
własnej pracy i roli, stosunek do prawdy: „Sercem
wgryzałem się kiedyś w prawdę“, mówi sam o sobie.
Z potęgi wzruszenia wyrastało zrośnięcie uczuć
osobistych z interesami narodu, wyrastał „roman
tyzm celów", połączony z „pozytywizmem środ
ków“, wyrastała „chęć zwyciężenia", wyrastało
„głębokie szczęście, rzewne i ciche, nawet dziecięco
njiiwne, płynące z wiary w idealne pierwiastki
własnej kultury“.
Moce uczuciowe uczyniły z Niego Wielkiego
Twórcę. Wielkie słowa, jak „honor“, „odpowiedzial
ność“, „ofiarność“ były w Jego ustach tak prze
konywujące, bo nasiąknięte żywą krwią ogromnego
tętna uczucia. Przeżył ukochaniem polską naro
dową tradycję w porywach entuzjazmu i dumy pod
ciosami zawodów i rozgoryczenia, w płomieniach
gniewu, rozpaczy i niewiary wykuwał tętnem serca
niezłomną nadzieję. Porywał Go obraz ludzi „po
dobnych do wulkanów". „Całe życie walczyłem -—
mówi o sobie — o szacunek dla tego, co zowią
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imponderabilia, jak cnota, -jak męstwo i w ogóle
siły wewnętrzne człowieka.“ „Nienawidziłem zaw
sze słabości“ —dodaje i brzydzi się zwyrodnieniem
uczucia „w sentymentalizm bezsilności“.
Bezgraniczne oddanie się sercem uważa nie
tylko za naturalne, ale za konieczne: „Duszę weź,
duszę daj“ — taka jest Jego polska formula dla
Wodza.
Kiedy w bieg życia Józefa Piłsudskiego wni
kamy, kiedy kartę odwracamy za kartą, badamy
epizod za epizodem, czyn za czynem, to jasnym się
staje, że o całym tym życiu bezinteresowne uko
chanie Polski rozstrzyga.
Ale obok wielkich uczuć bezinteresownych, rów-,
nież wielkie i piękne są Jego uczucia osobiste. Nie
zna mowa ludzika piękniejszego hołdu dla matki od
słów Piłsudskiego: „Gdy jestem w rozterce ze
sobą, gdy wszyscy są przeciwko mnie, gdy wokoło
podnosi się burza oburzenia i zarzutów, gdy oko
liczności są pozornie wrogie mym zamiarom
wtedy pytam samego siebie, jakby Matka kazała
mi w -tym wypadku postąpić, i czynię to, co uwa
żam za Jej prawdopodobne zdanie, za Jej wolę, już
nie oglądając się na nic“, zaś gdzie indziej: „i pierw
szą rzeczą, którą wezmę, są prawa matczyne“. '
„Matczyne łono, matczyne pieszczoty, pieściwe •
pieszczoty dziecka, które serce Matki wyczuwa,
i z siebie wyrzuca, gdy dziecko w trwodze się budzi, i
pierwsze spojrzenie widzi nad sobą matki schylonej,.:
by pieszczotą gładzić dziecko, by je uspokoić. Gdy
dziecko silniej zaszlocha, matka dziecko zawoła, by
je uspokoić, ku. sobie przywiązać i szloch w piersi
zdusić, i ileż wspomnień, gdy mówię o matkach, ileż
miłych wspomnień i miłych przeżyć ciągnie się ku
temu co matczyne i mile:“
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A obok uczucia dla matki, jakże silnym i rzew
nym jest Jego uczucie dla dzieci, dla córek wła
snych i wszystkich dzieci w ogóle. Znaliśmy Jego
uczucie dla bliskich i Jego miłość dla swoich żoł
nierzy.
Tutaj w tym miejscu i w tej chwili jedno jeszcze
Jego ukochanie podkreślimy — miłość dla Wilna,
dla Matki Boskiej Ostrobramskiej — „Wielkiej
Księżnej Litewskiej“ — „dla miłego miasta, miłych
murów... co kochać wielkość prawdy uczyły, dla
miasta, symbolu naszej wielkiej kultury i państwo
wej ongiś potęgi“. Stwierdza On jednocześnie, że
„wszystko piękno mej duszy przez Wilno pie
szczone“, że „uczyłem się tu przywiązywać, uczy
łem się myśleć i uczyłem siię kochać“.
Słów tych starczy, aby głęboką treść, na wieki
niezapomniany sens dzisiejszej uroczystości zro
zumieć.
Niech idzie po Polsce, niech na zawsze dobyt
kiem wszystkich serc stanie się wieść, że złożyliśmy
tu w Wilnie u stóp Matki Serce Wielkiego Jej Syna.
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Czuwaj, strażnico! W ludzkości pochodzie
Duchy młodzieńcze niech idą na przodzie;
Niech biją tory przed braćmi ciemnymi.
Niech będą świtem i jutrznią tej ziemi
I wyciągniętą ku światłu prawicą;
Czuwaj, strażnico!
Dziś samym walczyć nie można zapałem;
Myśl przekuj w słowo, a słowo — zrób ciałem;
Siej za swym pługiem nie mary, lecz czyny...
Wrzącego ducha, co światła jest głodny,
Kwiat jednodniowy zaiste niegodny...
M. Konopnicka.
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Hymn Narodowy.
Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy!
Co nam obca przemoc wzięła,
Mocą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski!
Za twoim przewodem
Złączytn się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Warte,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz itd.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowaniu
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz itd.
Mówi ojciec do swej Basi,
Całkiem zapłakanej:
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz itd.
Wróg nasz Polski nie posiędzie,
Dobywszy pałasza.
Hasłem wszystkich wolność będzie
I Ojczyzna nasza.
Marsz, marsz itd.
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Prof. Ignacy Mościcki
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Dziesięć lat
na czele Państwa Polskiego.
Dnia l czerwca 1936 roku minęło 10 lat, jak
Zgromadzenie Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
powołało wybitnego uczonego prof. Ignacego Mo
ścickiego na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Ubiegło 10 lat czuwania i troski Prezydenta
Mościckiego na najwyższym stanowisku w Pań
stwie.
Tej rocznicy Polska nie pominęła jak zwykły,
szary dzień. Czciła ją świątecznie i uroczyście.
Okazała wdzięczność, na którą sobie Pan Prezydent
tak bardzo w sercach naszych zasłużył.
Czy zdajemy sobie dostatecznie sprawę, że
prof. Ignacy Mościcki niemało uczynił poświęce
nia, przyjmując najwyższą w Państwie godność?
Przede wszystkim złożył wielką ofiarę ze swych
głównych zainteresowań życiowych. Wszak, jako
jeden z przodujących technologów europejskich,
tkwił całkowicie w pracy badawczej i wytwórczej
z tego zakresu, gdy spadł nań ten wybór najzaszczytniejszy.
Pogrążył się był "od dawną w badaniach nau
kowych, w kierownictwie wielkiej wytwórni cho
rzowskiej i w przelewaniu swej wielkiej wiedzy
w umysły młodych Polaków, kształcących się na
Politechnice lwowskiej. Na wezwanie jednak swego
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wielkiego przyjaciela i towarzysza dawnych prac
i walk rzuca stanowisko profesora, badacza nauko
wego i naczelnego dyrektora Chorzowa i staje na
czele Państwa. Przybył na Zamek Królewski nie
dla zaszczytów i przyjemności — przybył, bo Józef
Piłsudski wzywał go do współpracy w imię Polski.
Dobro Polski było w dziełach i krokach Ignacego
Mościckiego zawsze zasadą najwyższą. Polska
wzywa ustami Piłsudskiego — iść trzeba. Oto
rozumowanie, które rozstrzygnęło w umyśle tego
wielkiego Polaka o przyjęciu wyboru.
W ciągu 9 lat wspólnie z Wielkim Marszałkiem
kierował okrętem państwowym, a rok już obecnie
minął, jak kieruje teraz bez niego. Będąc już czło
wiekiem w wieku starszym, potrafił wydobyć ze
siebie energię potrzebną do obrócenia swego umysłu
ku rzeczom nowym i do stałego sternictwa nawy
państwowej. Dzięki węzłom dawnej przyjaźni, która
go łączyła z Wodzem Narodu, oraz dzięki swemu
niepospolitemu taktowi, umiał pogodzić i zharmoni
zować swe przodownicze stanowisko w Państwie
z przodownictwem naturalnym, jakie miał w Na
rodzie Józef Piłsudski.
Ułatwił i umożliwił Józefowi Piłsudskiemu do
konanie tych wielkich przemian, jakie nastąpiły
w życiu Polski po maju 1926 roku. Nazwisko Pre
zydenta Ignacego Mościckiego pozostanie w dzie
jach Polski odrodzonej nierozdzielnie związane
z pamiętnym dziewięcioleciem rządów parnajowych
Marszałka Piłsudskiego, kiedy to nowa Polska
z państwa wichrzonego rozstrojem stała się mocną
spójnią państwową.
Tego poświęcenia w służbie Ojczyzny, tej goto
wości na głos „Polska woła!" Rzeczypospolita nie
może zapomnieć Najdostojniejszemu swemu Prezy32

dent owi. Za to poświęcenie otoczyła go wdzięcz
nością i szacunkiem.
Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mo
ścicki jest olbrzymem pracy. Jest pod tym wzglę
dem wzorem i przykładem dla nas wszystkich. Za
wzór powinniśmy jego pracowitość stawiać naszej
młodzieży. Chociaż z chwilą objęcia stanowiska
Głowy Państwa nie mógł, jak dawniej, poświęcać
się wybranym dziełom fizyki i chemii, to jednak nie
zaniechał umiłowanej dziedziny. Zachował sobie
ogólne kierownictwo w prowadzonych przedtem
pracach, do wykonania przeważnie powołał innych,
ale sam pilnie -czuwa nad postępami swej gałęzi
wiedzy, aby technologia polska jak najskuteczniej
służyła Polsce i światu. Twórczy umysł Pana
Prezydenta nieustannie pracuje. Najlepszym do
wodem jego najnowszy wynalazek, wytwarzanie
sztucznego powietrza górskiego, który zdołał opra
cować, sprawując jednocześnie swe odpowiedzialne
obowiązki Głowy Państwa.
Możemy być dumni, że naród nasz wydaje tak
świetne umysły i tak oddanych miłośników Oj
czyzny, jak Pierwszy Obywatel Rzeczypospolitej.
Prezydent Ignacy Mościcki.

Z cnoty wieczna sława płynie,
A bogactwo marnie zginie;
Trudniej zawsze cnoty dostać,
Niżli wielkim panem zostać.
J. Kochanowski.
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Akt nominacji.
W uznaniu odniesionych zwycięstw przy zdo
bywaniu niepodległości i ogromnych zasług, jakie
dla Narodu i Państwa położył Wódz Naczelny ■—
następca Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił
sudskiego, i dając wyraz powszechnym pragnieniom
narodu i wojska — Pan Prezydent Rzeczypospolitej,
jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, postano
wił nadać Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych,
generałowi broni Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi,
godność Marszałka Polski
Uroczyste wręczenie buławy marszałkowskiej
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej odbyło się
na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 10 li
stopada 1936 r. w obliczu sztandarów wojskowych
wszystkich oddziałów armii i w obecności najwyż
szych władz państwowych, duchowieństwa, dele
gacy! wszystkich pułków i przedstawicieli społe
czeństwa.
MARSZAŁEK POLSKI
EDWARD SMIGŁY-RYDZ
NIECH ŻYJE!
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swego nie damy, nie tylko całej sukni, ale nawet
guzika od niej.“
(Marszalek Polski Śmigły-Rydz.)
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Życiorys Marszałka Polski
Edwarda Śmigłego-Rydza.
Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz urodził
się dnia 11 marca 1886 roku w Brzeżanach, woje w.
stanisławowskiego, tam też ukończył gimnazjum.
Następnie ukończył Akademię Sztuk Pięknych w
Krakowie, a potem wydział filologiczny na Uni
wersytecie Jagiellońskim.
Już przed wojną Edward Śmigły-Rydz poświęci!
się pracy wojskowo-niepodległościowej, pełniąc od
powiedzialne funkcje w Związku Strzeleckim. Woj
na światowa zastała go na stanowisku komendanta
okręgu lwowskiego Strzelca.
W sierpniu 1914 roku mjr Edward Śmigły-Rydz
wyrusza na czele batalionu Pierwszej Brygady
Józefa Piłsudskiego. W kampanii wojennej Pierw
szej Brygady odgrywa jako dowódca 1-go pułku
piechoty rolę wybitną, staje się jednym z najbliż
szych żołnierzy Komendanta. Przez okres półtora
miesiąca dowodzi Pierwszą Brygadą Legionów.
Kiedy w 1917 r. Komendant zostaje wywieziony
z Polski do Magdeburga a Legiony po kryzysie
przysięgowym rozbrojone — płk. Śmigły-Rydz staje
na czele Polskiej Organizacji Wojskowej i jako
komendant przygotowuje kraj do złamania okupacji
i wyzwolenia Ojczyzny.
W listopadzie 1918 r. w Wolnej i Niepodległej
już Polsce Wódz Naczelny powierza generałowi
brygady śmigłemu-Rydzowi najpoważniejsze i naj35

odpowiedzialniejsze zadania. W kwietniu 1919 roku,
jako dowódca Pierwszej Dywizji Legionów, prze
prowadza generał Śmigły-Rydz zwycięską, brawu
rową kampanię oswobodzenia Wilna. W niecały
rak potem, bo w styczniu 1920 r., jako dowódca
grupy operacyjnej polsko-łotewskiej odnosi nowe
zwycięstwo i oswobodzą Łotwę. W maju tegoż
roku w wyprawie na Kijów już jako general dywizji
jest najpierw dowódcą grupy operacyjnej, która
zdobyta to miasto, z kolei dowódcą Trzeciej Armii,
wreszcie dowódcą frontu południowego.
W sierpniu 1920 roku otrzymuje jedno z naj
ważniejszych zadań do wykonania w planie kontr
ofensywy opracowanym przez Naczelnego Wodza.
Prowadzi grupę uderzeniową z nad Wieprza na
Białystok. Po zatrzymaniu się armii czerwonej na
linii Grodna zostaje dowódcą drugiej armii, prze
prowadza zwycięskie uderzenie na Grodno, Lidę
i doprowadza okryte chwałą wojska polskie na
wschód od Niemna do dzisiejszych granic Rzeczy
pospolitej. Po zwycięstwie i zawarciu pokoju ry
skiego Marszałek Piłsudski Wyznacza generałowi
Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi miejsce w swym
pobliżu, a po roku 1926 mianuje go Inspektorem
Armii.
W dniu 12 maja 1935 r. generał dywizji Edward
Śmigły-Rydz zostaje mianowany przez Pana Pre
zydenta Rzeczypospolitej Generalnym Inspektorem
Sił Zbrojnych, a 10. XI. 1936 Marszałkiem Polski.
Marszałek Polski Śmigły-Rydz odznaczony jest
Krzyżem Virtuti Militari drugiej i piątej klasy,
Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Wielką Wstę
gą Orderu Orła Białego, Wielką Wstęga Orderu
Polonia Restituta, czterokrotnym Krzyżem Walecz
nych i szeregiem wysokich orderów zagranicznych.
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Eil w ani Ś m igły -Rydz
Marszalek Polski

Buława Marszałkowska.
Buława, dziś oznaka najwyższej godności woj
skowej,, wywodzi się, jak wiele rzeczy ludzkich, ze
skromnych bardzo początków. Praprawzorem dzi
siejszej buławy marszałkowskiej była broń najpier
wotniejsza — maczuga. Ale nim ze zwykłej pałki
zrobiła się wodzowska buława, upłynęło tysiące lat
i pałka wielekroć razy się przekształciła.
Pierwotną palicę robili sobie nasi praojcowie
w ten sposób, że wybierali odpowiednią gałąź na
dębie lub gruszy, nacinali ją w miejscu upatrzonym
na głowicę pałki i w nacięcia wsadzali krzemienie.
Kamienie zwolna obrastały drzewiną, a gdy już
obrosły, że Się całkiem umocowały, gałąź obcinano
i pal i ca była gotowa. Taka palica albo maczuga
srogą była bronią w silnych rękach pierwotnego
Słowianina. Chadzał z nią i na wroga i na zwierza.
Bywało tak, że w nacięcia wkładano kilka krze
mieni ostrych a płaskich. Wtedy naokoło głowicy
powstawały jakby pióra kamienne. Taką palicę
nazywano od piór pieniaczem.
Z czasem, gdy człowiek poznał bronz, zaczęto
z bronzu odlewać głowice palie i picrnaczy na
wzór drewnianych z krzemieniami. Ale utrzymał
się dawny groszkowaty albo piórowa ty kształt gło
wicy.
Zarazem powstały inne bronie — miecze, topory.
Wtedy to dowódca zaczął używać pieniacza do
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wskazywania wojskom celu i do karania krnąforniejszych wojowników. Tak oto pieniacz stał się
oznaką godności wodzowskiej.
Palice i pieniacze rozpowszechniły się szeroko
nie tylko wśród Słowian, ale także śród Turków
i Tatarów.
Później w Polsce hetmani używali ozdobnej
policy, którą przezwano buławą. Pieniacze zaś na
zywano znów z turecka buzdyganami. I tak się
już ustaliło przed kilkuset laty, że buławy używał
hetman, a piernaczów czyli buzdyganów niżsi do
wódcy.
Dawne buławy hetmańskie pięknie i kosztownie
zdobiono. Na przykład buława hetmana Jana Tar
nowskiego ma głowicę srebrną, złoconą, sadzoną
turkusami i rubinami. W drzewcu tkwi ukryty
sztylet. Cała jest pokryta ozdobami w dobrym
smaku z wieku XVI.
Od dawnych hetmanów przeszła buława na
współczesnych marszałków Polski.
Buławy dzisiejszych marszałków polskich Pił
sudskiego, Focha, Śmigłego-Rydza przypominają
kształtem buławy dawniejsze. Świeżo wykonana na
zamówienie Prezydenta Rzeczypospolitej buława
Marszałka Polski Śmigłego-Rydza ma 40 centy
metrów długości. Jest wykonana ze srebra, pięknie
rzeźbiona i cyzelowana, t. j. odpowiednio ogładzona.
Wokół głowicy wiiją się liście wawrzynowe, oznaka
zwycięstwa.

„Honor nasz powinien polegać na służbie
służymy
Ojczyźnie.“
(Kordian Zamorski, gen. bryg., Komdt Ol. P. P.)
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Uroczystość
15-lecia III powstania śląskiego.
Mowa Marszałka Polski Śmigłego-Rydza na uro
czystościach 15-lecia III powstania śl. w Katowicach.

Przebieg uroczystego obchodu 15-lecia. wybuchu
II I-go powstania śląskiego w Katowicach w obec
ności Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych Mar
szalka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza i innych
dostojnych przedstawicieli Rządu, Sejmu i Senatu,
Władz Wojskowych i Państwowych, był wspaniały.
W przededniu odbyło się w kościele garnizonowym
nabożeństwo żałobne za poległych w walce o wol
ność i niepodległość Śląska powstańców w obec
ności Wicepremiera i wielu innych wysokich dygni
tarzy, następnie odbyło się uroczyste posiedzenie
Sejmu Śląskiego, na którym Marszałek Sejmu
Śląskiego Karol Grzesik wygłosił okolicznościowe
przemówienie. W godzinach południowych nastą
piło otwarcie bardzo ciekawej wystawy „Pamiątek
Powstań i Plebiscytu“. Na uroczystości w dniu
3-go maja przybył w godzinach rannych Generalny
Inspektor Sił Zbrojnych, Marszałek Polski ŚmigłyRydz, entuzjastycznie powitany na odświętnie
udekorowanych ulicach Katowic. Po uroczystym
nabożeństwie potowym na placu przed gmachem
wojewódzkim wygłosił mowę do olbrzymich mas,
zgromadzonych u stóp ołtarza Matki Boskiej, Wto39

darz Ziemi Śląskiej Wojewoda Grażyński, zaś po
nim przemawiał do Powstańców Śląskich Generalny
Inspektor Sił Zbrojnych Marszałek Polski ŚmigłyRydz.
„Powstańcy Górnośląscy!
Gdy mam do was przemawiać jako najwyższy
dowódca Wojska w rocznicę uroczystości, w uro
czystość wielką, w dzień waszego powstania, a więc
w rocznicę walk i boju, to mogę to zrobić tylko
w jeden sposób: chwyciliście za broń, ażeby ta
ziemia, która była ziemią polską, do Polski wróciła
i ażebyście Wy, jako Polacy, złączyli się z Narodem
Polskim w nierozłączną całość. W walce wielu
waszych kolegów padło bohaterską śmiercią.
Oddajmy im hołd!
Baczność!
Oddziały wojskowe prezentować broń!
(Następuje chwila milczenia, a na wezwanie
Generalnego Inspektora Sił Zbrojnycli Marszałka
Polski Rydza-Śmigłego i osobistą komendę oddziały
wojskowe sprezentowały broń, a orkiestra odegrała
hymn narodowy.)
Spocząć!
Trzeba, aby pamięć o nich wiecznie trwała
i żyła.
W Waszych szkołach dzieci powinny poznawać
nazwiska poległych swej gminy czy miasta. To
powinno wchodzić w program nauki. To powinno
być pierwszą nauką o Polsce.
A teraz, gdyśmy oddali hołd poległym, mogę
się z Wami przywitać również żołnierskim spo
sobem: „Czołem powstańcy!"
„Czołem, Panie Generale!"
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Przemówienie Marszalku Polski Śmigłego-Rydza w czasie uroczystości
15-lecia III powstania śląskiego iv Katowicacli

Gdy tak stoicie tutaj zwartym potężnym mu rem,
to każdy z Was czuje się innym aniżeli w każdy
inny dzień długiego roku. Dlaczegóż to? Czy
dzisiaj inna krew krąży w Waszych żyłach? Czy
serca w Waszej piersi się zmieniły? Nie! W żyłach
Waszych nie zmieniła się krew, a serce bije to
samo, a jednak każdy z Was, stojąc tu w szeregu,
czuje się większym, silniejszym i ważniejszym niż
w każdy inny dzień.
W czym leży ta tajemnica Waszej siły i wiel
kości?
Oto w tym, że dzisiaj w czasie tej uroczystości
czujecie się znowu powstańcami — żołnierzami.
Oto w tym, że pierś Wasza przepełnia się poczu
ciem zadowolenia, poczuciem dumy z dobrze speł
nionego w boju żołnierskiego obowiązku. I niejeden
z Was na pewno mówi sobie: „Biłem się, by ta
ziemia, w której leżą kości moich ojców i dziadów,
z powrotem była polską.
Biłem się za sprawę polską, i chociaż od owych
dni wiele lat upłynęło, chociaż wiele lat zwaliło się
ciężarem na me barki, to jednak, na Boga! znowu
chwycę za karabin, jeśli by trzeba Polski bronić!“
Powstańcy!
Dziś Polska nie apeluje do Waszych karabinów.
Dzisiaj, w tej chwili, nie ma potrzeby tego, ale
chociaż nie ma potrzeby, chociaż nikomu nie chce
my narzucić wojny, chcąc żyć w pokoju, trzymając
silnie to, co do nas należy, to jednak musimy pa
miętać — że musimy być tak silni, aby wojna
przeciw num była niebezpieczna i groźna. I wiemy
także, że temperatura przyjaźni lub nieprzyjaźni
w życiu międzynarodowym ściśle zależna jest od
siły tego państwa, które jest obiektem afektów.
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Więc musimy być państwem silnym, potężnym.
Musimy odrobić to, co zostało zaniedbane w ciągu
długich lat niewoli.
A czy to możliwe?
Nim odpowiem na to pytanie, postawię inne
jeszcze.
Powstańcy! Czy było możliwym, ażeby Polska,
rozdarta i zabrana przez 3 potężne mocarstwa,
zrosła się znowu w wolne, niepodległe państwo,
i ażebyście Wy po kilkuset latach odłączenia od
Niej, do Niej z powrotem wrócili?
Okazuje się, że to było możliwe, bo oto jesteśmy
razem, a o ileż to było trudniejsze! Pod kierownic
twem przemożnego Polaka, Wiekopomnego Wodza
i Męża Stanu Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polska
dokonała tego, co wydawało się nieprawdopodobne.
Pod Jego dowództwem, w czasie wojny i w czasie
następnych lat pokoju, zrobiliśmy wiele rzeczy,
których najsilniejszy, najpotężniejszy naród nie
mógłby się powstydzić, a przeciwnie, chlubiłby
się tym.
Gdybyśmy mogli zwrócić się do całego narodu
z następnym pytaniem:
Czy Polska ma dane na to, aby rozwinąć się
w potędze, jako sprawnie, dobrze funkcjonujący
organizm państwa? Czy Wy Polacy chcecie być
silni? — to na pewno , tak samo jak w tej chwili
z całej Polski zabrzmiałby głos:
„Tak, chcemy być silni."
Ale w rozwoju naszej siły i potęgi chcemy iść
ta drogą, którą sami sobie wybierzemy.
Więc, niech nikt obcy nie narzuca się nam
z receptą na szczęście, bo my wiemy, że obca re
cepta ma na celu obce dobro, a nam chodzi o naszą
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Dr Michał Grażyński
W niewodu Śląski

Ojczyznę. A niech nie liczy na powodzenie lub
bezkarność ten, co na obcym żołdzie jest obcym
jurgeltnikiem, ani też ten, co na rozhukanym koniu
zamętu chciałby usadowić własną ambicję i sprawę.
Powstańcy!
W drodze do naszej siły i potęgi czeka nas
wielka praca. Jest to droga trudna i twarda. Ale
zapytajcie się Wy samych siebie, zapytajcie się
tych młodych co obok was stoją, czy oni boją się
twardych dróg? Nie!
Nie boją się, bo wiedzą, że musimy obcym
dotrzymać kroku. Bo my wszyscy chcemy dać
Polsce choćby najcięższy wysiłek, aby być z niej
dumni, talk, jak dzisiaj jesteście dumni z Waszego
wysiłku powstańczego.“
Przemówienie Generalnego Inspektora zostało
entuzjastycznie przyjęte. Po odśpiewaniu hymnu
narodowego odbyła się defilada przed Generalnym
Inspektorem Sil Zbrojnych, w której przez 4?2 go
dziny brały udział oprócz wojska związki półwojskowe, kombatanckie, zawodowe, kobiece, mło
dzieżowe i na końcu, jako gospodarze. 30-tysięczna
rzesza Powstańców Śląskich razem z Oddziałami
Młodzieży Powstańczej.
Uroczystym przedstawieniem w Teatrze Pol
skim zakończył się wspaniały w dziejach Śląska
dzień 15-lecia wybuchu Iii-go powstania śląskiego.

Pamiętajmy o tym, że potężna Liga Obrony Powietrz
nej i Przeciwgazowej to mocarstwowa Polska lotnicza, to
wielki warsztat pracy dla celów gospodarczych i obron
nych kraju.
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Mowa Marszałka Sejmu Śląskiego Karola Grzesika
wygłoszona na uroczystym posiedzeniu Sejmu Ślą
skiego w dniu 2 maja 1936 r. z okazji 15-lecia
Iii-go powstania śląskiego.
Wysoki Sejmie!
Śląsk a z nim cała patriotyczna Polska święci jutro
wielki dzień historyczny, święto odzyskania wolności
drogą ciężkich zmagań zbrojnych i obfitej krwi serdecznej
swych najlepszych synów.
W nocy z 2 na 3 maja roku 1921 lud śląski z nie
opisanym entuzjazmem zerwał się po raz trzeci do krwa
wego boju z przemocą i uciskiem. Jutro cały lud śląski
da wyraz swej dumie i radości ze swego wielkiego ofiar
nego czynu we wspanialej manifestacji narodowej przy
udziale najwyższych dostojników państwa i reprezentan
tów narodu polskiego.
Dzisiaj, w wigilię tego święta, Sejm Śląski jako repre
zentacja parlamentarna całego społeczeństwa śląskiego
zebrał się na uroczyste posiedzenie, by uczcić pamięć tej
dla nas i całej Polski drogiej i przełomowej w dziejach
śląskich chwili. Tak jest, mówię i dla całej Polski. Pa
miętamy przecież, jak obficie w tych ciężkich chwilach
płynęły z wszystkich wówczas już wyzwolonych dzielnic
kraju gorące uczucia i towarzyszyły nam serdeczne ży
czenia całej Polski.
Dzisiaj po 15 latach Polska potwierdza jakby symbo
licznie swe dawne uczucia żywione dla ludu śląskiego
przez udział w uroczystościach dostojnych reprezentantów
zarówno Wysokiego Rządu Polskiego, jak i Izb Parlamen
tarnych w osobach p. Wicepremiera i Ministra Skarbu
inż. Kwiatkowskiego, Marszalka Rzeczypospolitej Cara
i Wicemarszałka Senatu Kwaśniewskiego, dostojników
kościelnych w osobach Ich Ekscelencyj Księży Biskupów
Adamskiego, Gawliny i Bromboszcza, przedstawicieli miej
scowych władz z Panem Wojewodą Śląskim na czele, oraz
przedstawicieli społeczeństwa śląskiego. Złączeni w ser
decznym uścisku braterskim dłoni, pełnym harmonii serc
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i dusz w rozpamiętywaniu naszych wielkich przeżyć dzie
jowych, dokonujemy dziś tu w tej Wysokiej Izbie wspólnie
i wszyscy razem wielkiego dzieła na drodze do moralnego
i faktycznego ścisłego zespolenia Śląska z Macierzą.
Dotąd mury tej Izby podobnego zespołu ludzi nie
gościły i niewątpliwie posiedzenie to będzie miało w hi
storii Śląska swoje głębokie znaczenie.
W tej myśli imieniem Sejmu Śląskiego, którego człon
kowie prawie bez wyjątku wyszli z obozu niepodległościo
wego i którego ja jako jeden z głównych przywódców
powstań śląskich mam zaszczyt sprawować urząd mar
szałka, jak najserdeczniej, z głębokim uczuciem radości
wszystkich tu obecnych dostojnych gości witam. Witam
w nich wszystkie nasze ziemie, cały kraj nasz kochany,
witam całą Polskę.
Wysoki Sejmie — Dostojni Goście!
My powstańcy śląscy jesteśmy najmłodszymi żołnie
rzami śp. Marszałka Piłsudskiego. Z jego rozkazu i woli
szliśmy na bój o wolność, pomni jego wskazań, że niepod
ległość da się uzyskać jedynie drogą czynnej walki, drogą
ofiar i krwi.
Kilka dni zaledwie dzieli nas od pierwszej smutnej
rocznicy śmierci nieodżałowanego wodza i wskrzesiciela
Państwa Polskiego. A od lat piętnastu spoczywają w gro
bach żołnierskich, rozsianych po całej ziemi śląskiej aż hen
po Racibórz, Koźle, Górę świętej Anny i Kluczborek ciała
naszych bohaterskich braci z powstań śląskich, dając
świadectwo odwiecznych i słusznych praw ludu polskiego.
Wiecznym snem śpi Wódz i śpią jego najmłodsi żoł
nierze, powstańcy — robotnicy i chłopi śląscy.
Z bólem w sercu i w skupieniu oddajemy hold ich
pamięci przez krótką chwilę milczenia.
Wysoki Sejmie!
Dzisiejszej nocy mija 15 lat od chwili rozpoczęcia
Iii-go powstania śląskiego. Duży szmat czasu, a jednak
wspomnienia nasze z tych heroicznych czasów są w nas
tak żywe i świeże, jak gdyby wczoraj były się dokonały.
Byliśmy na wszystko zdecydowani i w czynach naszych
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bezkompromisowi. Ten właśnie tak scharakteryzowany
duch braci powstańczej odnosił walne i triumfalne zwy
cięstwa w całokształcie walk o Śląsk.
Chcąc zrozumieć przyczyny tych częstych rozpaczli
wych walk zbrojnych ludu śląskiego, a szczególniej ostat
niej, musimy sobie przywołać na pamięć tę bezbrzeżną
krzywdę i udrękę, jaką znosić musiał lud śląski. Ucisk ten
wzmagał się w miarę szans wolności. Można śmiało
powiedzieć, że od chwili zakończenia wojny światowej aż
do maja 1921 r. lud polski na Górnym Śląsku był wyjęty
spod prawa. Mężowie rządu rewolucyjnego, głoszący
dawniej ewangelię równouprawnienia i wolności, okuli
lud śląski w kajdany srogiej i bezlitosnej niewoli. Stan
oblężenia zniósł nietykalność osobistą i dal władzom
wojskowym prawo dokonywania samowolnych rewizyj do
mowych.
Zebrania publiczne i posiedzenia towarzystw odbywać
się mogły jedynie za zgodą władzy wojskowej. Jurysdykcją
karną wyposażone nadzwyczajne sądy wojenne rozstrzy
gały większością głosów, mając w swym składzie 3-ch
oficerów na 2-ch sędziów. Procesy i ciężkie kary były na
porządku dziennym. W okresie, kiedy się ważyły przyszłe
losy Górnego Śląska na konferencji pokojowej, rozlepione
rozporządzenia władz w prowincji zakwalifikowały wszel
ką agitację na rzecz Polski jako czyn zdrady głównej.
Dokonywano masowych aresztowań Polaków, szczególnie
przywódców ludu wszystkich warstw i stanów. Do walki
z bezbronnym ludem wytoczono nie tylko przemoc fizycz
ną, ale i metody natury moralnej. Prasa polska wychodziła
tylko doraźnie, bo bywała albo zawieszona, albo też
szykanowana przy dostawie papieru. W ten sposób walka
stała się nierówna. Ludność polska była zupełnie skrępo
wana, nie mając możności wypowiedzenia swoich myśli
i życzeń, podczas gdy druga strona swobodnie bez jakich
kolwiek ograniczeń działała.
W tym rozpaczliwym położeniu znękany lud chwytał
się środków obrony w postaci strajków na kopalniach
i hutach. Jak bolesny był ucisk i pragnienie wolności,
wynika z apelu, skierowanego wówczas do sumienia całego
świata cywilizowanego przez Naczelną Radę Ludową,
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który w swym końcowym ustępie woła rozpaczliwie
w imieniu prawie 2-milionowej ludności polskiej Górnego
Śląska:
„Nie chcemy dłużej jęczeć pod obcym panowaniem,
chcemy być złączeni z braćmi naszymi tej samej mowy.
tej samej krwi i tego samego ducha. Chcemy wydostać
się z niewoli, chcemy być panami we własnym domu!
Chcemy należeć do wolnej, niepodległej, zjednoczonej pol
skiej ojczyzny.1'
Traktat pokoju z dnia 28 czerwca 1919 r. wytworzy!
dla Śląska nową sytuację, narzucając plebiscyt. Rzecz
jasna, że takie postanowienie musiało zaostrzyć naprężone
położenie jeszcze więcej. Wynikiem zaostrzenia stosunków
były pierwsze i drugie powstanie w latach 1919 i 1920.
20 marca 1921 r. odbył się plebiscyt. Na podstawie
jego wyniku urzędująca na Górn. Śląsku Komisja Między
sojusznicza miała opracować raport w sprawie przyszłej
granicy polsko-niemieckiej. Do uzgodnienia poglądów nie
doszło. Teza polska znalazła się w niebezpieczeństwie.
Do Polski miały być przydzielone tylko dwa powiaty
Śląska, a mianowicie rybnicki i pszczyński. Ta hiobowa
wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba na prze
męczony już lud polski. Czyż w tych warunkach powrót
olbrzymiej części ludu śląskiego na zawsze do dawnej
niewoli, dyszącej krwawą zemstą, był możliwy? Tutaj
przerzuca się punkt ciężkości w tej groźnej sytuacji na
ten element, który w najcięższych warunkach, często
opuszczony i lekceważony nawet przez swoich, szykował
się w tajnej robocie do ostatecznej zbrojnej rozgrywki, nie
wierząc z góry ani na chwilę w pokojowe rozgmatwanie
sprawy śląskiej z korzyścią dla Polski: Polską Organizację
Wojskową. Był to ostatni atut, który lud śląski.rzuca! na
szalę ważących się swych losów.
W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. o godz. 2-giej ściśle
według wydanego rozkazu ruszyliśmy powstańcy śląscy
w trzech silnych grupach do zbrojnej rozgrywki. Rozmach
akcji i siła uderzenia były tak silne, że w ciągu tej samej
nocy w godzinach rannych po wykonaniu koniecznych
prac destrukcyjnych wzdłuż Odry na całej linii Opole 47

Racibórz byliśmy panami powiatów katowickiego, bytom
skiego, tarnogórskiego, lublinieckiego, strzeleckiego, ryb
nickiego i pszczyńskiego. Już 7-go maja grupa Wschód
walczy o Kędzierzyn, kluczowy punkt komunikacyjny;
w dniu 8 maja zdobywa go i zajmuje ponadto w 2 następ
nych dniach port kozielski, utrzymując łączność z grupą
południową, opierającą się na całej linii o Odrę, i grupą
północną, walczącą na wydłużonym froncie sięgającym do
Kluczborka.
Dzień 10 maja stał się dniem przełomowym dla akcji
zbrojnej, rozpoczęły się pertraktacje rozejmowe na za
sadzie projektów linii demarkacyjnej.
Z tą datą zaczyna się proces likwidacyjny powstania,
i ta nieszczęsna data zadecydowała ostatecznie o losie
Śląska Opolskiego.
Powstanie w swym wyniku zrobiło jednak swoje.
Rzucony krwawy argument ludu śląskiego był za silny,
ażeby go można było lekceważyć. Powstańcy śląscy wku
pili się w Ojczyznę krwią przelaną, wnosząc w posagu
poważną część ziemi śląskiej z nieprzebranymi skarbami,
które dzisiaj składają się na mocarstwową siłę Polski.
Dzisiaj, kiedy tak uroczyście zainaugurowaliśmy uroczy
stość piętnastoletniej pamiątki Iii-go powstania śląskiego
rozpamiętywaniem jego przyczyn, przebiegów i skutków,
nie możemy nie zaznaczyć jednej rzeczy, która cechuje
ruchy zbrojne na Śląsku, a mianowicie ich charakter czysto
ludowy. Robotnicy i chłopi, zdobieni staropolskimi na
zwiskami, byli bohaterami tych wielkich historycznych
czynów. To też święto jutrzejsze jest świętem robotnika
i chłopa śląskiego, który swym patriotycznym i heroicz
nym porywem nawiązał przerwaną nić rycerskich walk
o wolność Śląska i w ten sposób chlubnie związał się
ściśle z pojęciem Państwa Polskiego.
Jemu należą się dzisiaj głęboki hold i serdeczna
podzięka.
Hold i uznanie należy się wszystkim rodakom z całej
Polski, którzy moralnie i materialnie wspomagali walczą
cych powstańców, ukłon należy się całemu dobremu,
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patriotycznemu, ofiarnemu i pracowitemu ludowi śląskiemu
za jego trudy i wytrwałość.
Okres powstań łączył nas Polaków na Śląsku w jednej
myśli, w jednym celu. Dlatego byliśmy tak silni, byliśmy
nie do przezwyciężenia. Tej samej solidarności narodowej
potrzebuje i dziś Polska.
Niechaj ta wzniosła uroczystość piętnastej rocznicy
Iii-go powstania, pełnej pięknych i wiecznie świeżych
wspomnień, połączy nas Polaków w jedną solidarną,
wielką rodzinę, świadomą naszych wspólnych wielkich
celów.
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Z chwilą, gdy skrzydła potężnego lotnictwa polskiego
rozpostrą się opiekuńczo nad obszarem całej Rzeczy
pospolitej Polskiej, nikt nie ośmieli się godzić w byt
i całość Polski.
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JÓZEF JEZIORSKI, podinspektor
Zast. Ol. Komend. Policji Woj. Śl.

Dziesięciolecie rzędów Woje
wody Dra Michała Grażyńskiego
na Śląsku.
Społeczeństwo śląskie obchodziło w dniu 27. IX.
1936 r. bardzo uroczyście 10-lecie rządów światłego
i dbałego Włodarza Ziemi Śląskiej, który 6. IX.
1926 r. mianowany przez Prezydenta R. P. Woje
wodą Śląskim przybył do Katowic jako reprezentant
obozu pomajowego i ideologii Marszałka Piłsud
skiego, aby w najcięższych czasach dezorganizacji
społeczeństwa i w najtrudniejszych warunkach go
spodarczych i politycznych objąć ster ziemi śląskiej
w swe ręce. Nowy Wojewoda nie był osobą obcą
dla nas Ślązaków. Znany był już z poprzednich
działań jako główny organizator trzeciego powsta
nia śląskiego i jako pracownik na Śląsku Opolskim
w najcięższych latach po powstaniu i po podziale
Śląska.
Wojewoda szybko opanował sytuację na Śląsku
i wycisnął na życiu Śląska piętno swej wybitnej
indywidualności.
Dziesięcioletnie jego rządy cechuje konsekwent
na i śmiała polityka, realizująca twardo i nie
ustępliwie program Wielkiego Marszałka. To też
rychło doprowadził do konsolidacji stosunków we
wszystkich dziedzinach: w zakresie życia poli
tycznego, narodowego, gospodarczego, społecznego
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i kulturalnego, oraz do wszechstronnego rozwoju
województwa.
Jeżeli dziś, z perspektywy dziesięciu lat, patrzy
my na działalność Wojewody Dra Grażyńskiego, to
my, którzyśmy z nim współpracowali, wiemy, że
praca ta nie szła po różach. Trzeba było przełamać
wiele trudności, wiele oporu i zlej woli, ale widzie
liśmy, jak stopniowo łamie się siła oporu i złej woli
pod ciężarem rzetelnej d owocnej pracy dla Państwa
i ludu śląskiego. Myślą przewodnią działalności
Wojewody Dra Grażyńskiego bowiem był zawsze
interes państwa, narodu polskiego i ludu śląskiego.
W dziedzinie narodowej niezaprzeczona jest
konsolidacja polskości i sprowadzenie niemczyzny
do łożyska, jakie odpowiada jej faktycznej sile
i wartości. Przewaga niemczyzny została prze
łamana nie tylko w życiu politycznym, ale i gospo
darczym, w szkolnictwie i każdej dziedzinie życia
publicznego.
W dziedzinie życia gospodarczego jesteśmy
świadkami ogromnego rozwoju naszego wojewódz
twa. Życie gospodarcze poddane zostało również
jednolitej linii programowej, która nie załamała się
mimo ciężkiego kryzysu, jaki przeżywamy wespół
z całym światem. Cechą rozwoju gospodarczego
naszego województwa stała się dążność do zharmo
nizowania interesów wszystkich warst społecznych.
Pod względem polityki inwestycyjnej Śląsk za
jął czołowe miejsce wśród ziem Państwa Polskiego,
stając się dla nich wzorem.
Osobna uwaga należy się ogromnie rozbudo
wanej opiece społecznej na taką skalę, jakiej nie
spotykamy w żadnej innej dzielnicy Polski.
Równolegle szła niestrudzona działalność na
niwie oświatowej i kulturalnej. Szkolnictwo otrzy
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mało ogromna liczbę budynków, ze Śląskimi Tech
nicznymi Zakładami Naukowymi na czele. Śląsk
wreszcie wysunął się na czoło naszych ziem nie
posiadających szkół akademickich jako środowisko,
które mimo braku szkoły akademickiej prowadzi
najwyższą działalność kulturalną i naukową. Mu
zeum Śląskie, Śląska Biblioteka Publiczna im. Józefa
Piłsudskiego, Archiwum akt dawnych. Konserwa
torium Muzyczne, Instytut Pedagogiczny, Śląskie
Biuro Statystyczne, Komitet wydawnictw śląskich
Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Śląski oto poszczególne zewnętrzne etapy tej planowej
działalności na polu naukowym i kulturalnym.
W zakresie wychowania fizycznego widzimy
budowę ogromnej liczby stadionów. Cały Śląsk
pokrył się nowoczesnymi budowlami, nowymi
szosami i drogami, nowymi liniami kolejowymi.
Otrzymuje własne lotniska w Katowicach i Bielsku.
Z osobna podnieść należy, że również budowa
licznych kościołów na Śląsku miała w osobie Woje
wody Dra Grażyńskiego życzliwego i z pomocą
śpieszącego protektora.
To wszystko jest tylko sucha rejestracja tych
wszystkich zdobyczy, które Śląsk zawdzięcza ini
cjatywie i zabiegom Wojewody Dra Grażyńskiego.
Bogactwa Śląska nie są marnowane za rządów
Wojewody Dra Grażyńskiego, ale są planowo obra
cane na potrzeby ogółu.
To też całe społeczeństwo śląskie wysłało dele
gacje ze wszystkich -powiatów i miast, składające
się z różnych warstw społecznych, do Katowic
i brało w dniu 27. IX. 1936 r. udział we wspaniałych
uroczystościach ku czci mądrego i dbałego Wło
darza Ziemi Śląskiej.
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Józef Żóltaszek
Inspektor, Główny Komendant Policji Wojew. Śląskiego

JÓZEF JEZIORSKI, podinspektor
Zast. Gł. Komend. Policji Woj. Śl.

10 lat służby w Policji Wojew. Śl.
inspektora Józefa Żółtaszka
Głównego Komendanta Policji Wojew. Śląskiego.

W dniu 3 grudnia 1936 r. obchodził Główny
Komendant Policji Województwa Śląskiego inspek
tor Józef Żółtaszek 10-lecie swej pracy zawodowej
na Śląsku. Przeniesiony z P. P. w stopniu pod
inspektora do Policji Województwa Śląskiego, zo
stał . mianowany zastępcą ówczesnego Głównego
Komendanta Policji Woj. Śl. inspektora Dra Adama
Kocura. Po przejściu inspektora Dra Kocura na
stanowisko prezydenta miasta Katowic mianował
ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych generał
Slawoj-Składkowski na wniosek Wojewody. Ślą
skiego, Dra Grażyńskiego, podinspektora Józefa
Żółtaszka z dniem 6 grudnia 1928 r. Inspektorem
i Głównym Komendantem Policji Województwa
Śląskiego.
Dziesięciolecie dowodzenia korpusem śląskiej
policji jest to okres, na którego kartach można już
i należy zapisać bilans pracy i zasług na tak od
powiedzialnym stanowisku.
Jako jednemu z najbliższych współpracowników
inspektora Żółtaszka niech mi będzie wolno być
wyrazicielem uczuć, jakie żywią jego podkomendni.
Głęboka znajomość życia i jego przejawów, troska
ö byt i dobro policjanta, nacechowana życzliwością
Kalend. Pol.
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i obiektywnością, wybitny wpływ wychowawczy,
poparty autorytetem fachowości, wytworzyły mię
dzy Jubilatem a jego podkomendnymi ścisłą spójnię
duchową i zjednały inspektorowi Żółtaszkowi serca
całego korpusu policji śląskiej.
Dobry duch i nastrój organów służby bezpie
czeństwa, to walory wysoko wartościowe, które są
podstawowym elementem sprawności tej służby.
Teren, na którym działa od dziesięciu lat insp.
Żółtaszek, jest jednym z najbogatszych we wszel
kiego rodzaju problemy natury politycznej, gospo
darczej i socjalnej; życie zbiorowe tętni tu silniej
niż w innych dzielnicach Polski, a stąd też i prze
jawy tego życia przedstawiają zagadnienia bodajże
najtrudniejsze do opanowania w dziedzinie bezpie
czeństwa. W takim terenie posługiwanie się meto
dami pracy, stosowanymi z większym lub mniej
szym powodzeniem w strukturalnie odmiennych
obszarach, nie mogło wystarczyć. To też inspektor
Żółtaszek, zapoznając się dokładnie z nowym te
renem, doszedł do wniosku, że trzeba szukać no
wych' dróg, nowych systemów, takich, które, nie
naruszając istniejącej organizacji zasadniczej i nie
stojąc w sprzeczności z ustalonymi i unormowa
nymi liniami strukturalnymi, zapewniłyby większą
wydatność działań, dostosowanych do specyficz
nych wymogów regionalnych i wynikających stąd
konieczności. Trudności polegały tu nie tylko na
należytym rozważaniu powyższych problemów i na
wyszukaniu systemów, ale także na zwalczaniu
tego, co nazywa się tradycją i to tradycją w ujem
nym znaczeniu. Aparat służby, nastawiony od sze
regu lat na pewien system, ulega łatwo automaty
zacji, sztywnieje i jest trudny do skierowania na
nowe drogi. Trzeba było nie tylko przemyśleć
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nowy system pracy, ale trzeba było mieć głębokie
Przeświadczenie i wiarę w jego skuteczność, jak
również mieć odwagę wprowadzać go w czyn,
wbrew zawsze nieomal niechętnej inowacjom opinii
wykonawców i krytyków.
Inspektor Żółtaszek był tym, który śmiało i zde
cydowanie wkroczył na nową drogę, drogę postępu,
i przyjął odpowiedzialność za nowy system i jego
wyniki. Głębokie i wszechstronne studium terenu,
oparte na doświadczeniu i znajomości istoty służby
bezpieczeństwa, i specyficzne cechy obszaru Woje
wództwa Śląskiego dały jako wynik rozważań, że
nie sama przestrzeń, ciągłość i automatyzm w czu
waniu nad służbą i terenem decydują o zapewnieniu
bezpieczeństwa. Zrodziła się myśl, której wyrazem
jest dzisiejszy system pracy służby bezpieczeństwa
na Śląsku, poparty zdobyczami naukowej organi
zacji pracy. Nam, którzy byliśmy jego pierwszymi
wykonawcami, jest wiadomem, że system pracy
zaprowadzony przez inspektora Żółtaszka w naszej
służbie zdał swój egzamin, został już wprowadzony
w stolicy Państwa i znalazł swoje uznanie nie tylko
w kraju, ale i za granicą jest on śledzony z wielkim
zainteresowaniem i uznaniem. Nie my jesteśmy
powołani do oceny tego przełomowego w drogach
policji śląskiej i bezpieczeństwa posunięcia. Po
myślny stan bezpieczeństwa na naszym terenie,
Poczucie bezpieczeństwa wśród jego mieszkańców,
lad i porządek w tak trudnym pod względem bez
pieczeństwa obszarze, zadowolenie i polepszający
się stan zdrowotny wykonawców tej służby, same
Przez się stanowią ocenę systemu.
Wspomnieć muszę jeszcze, że Policja Śląska
w ostatnich latach wielkiego bezrobocia, wzrasta
jącego kryzysu i strejków okupacyjnych pod mą55

dryrn osobistym dowództwem inspektora Żóftaszka
pokonała poważne i niebezpieczne sytuacje i trud
ności, wywiązując się z zadań bez strat i ofiar
w ludziach.
Żywa i owocna działalność Jubilata nie zamyka
się w Jego pracach w służbie bezpieczeństwa
w kraju. Jako wybitny fachowiec reprezentuje On
z polecenia władz centralnych policję polską kilka
krotnie na zjazdach międzynarodowych, wygłasza
jąc tam referaty, wnosząc tym samym nowe myśli
do zagadnienia międzynarodowej współpracy w
dziedzinie bezpieczeństwa ludzkości, przyczyniając
się także na tym polu do podniesienia powagi
polskiej policji na szerokiej arenie światowej.
Poza tym należy wspomnieć, że inspektor Żóitaszek jest znany w świecie naukowym jako autor
naukowych prac publicystycznych i odczytów, jak
również pełni funkcje członka Instytutu Nauki
Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, redaktora
naczelnego „Przeglądu Policyjnego“ i przewodni
czącego Sekcji Administracyjnej Śląskiego Kota
Naukowej Organizacji. W dziedzinie sportowej
piastuje od czterech lat godność prezesa Śląskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
W uznaniu za złożone zasługi na polu bezpie
czeństwa został inspektor Źpłtaszek odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi i oficerskim Krzyżem
„Polonia Restituta“.
Dzień 3 grudnia był uroczyście obchodzony
przez cały śląski korpus policyjny. Delegaci z ca
łego obszaru przybyli do Katowic, gdzie we wspa
niałej sali recepcyjnej Sejmu Śląskiego Wojewoda
Śląski Dr Micha! Grażyński w obecności oficerów
i delegatów, podkreślając zasługi i osobiste walory
charakteru Jubilata, złożył mu życzenia, a w imieniu

Pan Wojewoda Śląski w otoczeniu delegacji oficerów i szeregowych Policji Wojew. Śl.
po złożeniu życzeń p. insp. Józefowi Żóltaszkowi z okazji 10-cioleda urzędowania
w Policji Województwa Śląskiego

całego korpusu- Policji Województw a Śląskiego
przemawiał zastępca Głównego Komendanta, za
pewniając, że walnym życzeniem wszystkich pod
władnych jest, ażeby nimi dowodził jeszcze przez
długie lata ku chwale i pożytkowi Ojczyzny.

Publikacje i praca naukowa
Inspektora J. Żółtaszka, Głównego Komendanta
Policji Województwa Śląskiego.
I. Fachowo-poücyjne:
„Nauka administracji Fayoja w zastosowaniu do policji1'
(1927).
„Naukowa organizacja bezpieczeństwa“ („Przegląd orga
nizacji“, 1931).
„Rozważania wstępne do taktyki policyjnej“ („Przegląd
Policyjny“, 1936).
„O metodzie badań przestępstw masowych“ („Przegląd
Policyjny“, 1936).
„Dyscyplina, autorytet i rozkazodawstwo“ („Przegląd Po
licyjny“ i „Przegląd organizacji“).
„Organizacja oddziałów policyjnych“ („Przegląd Poli
cyjny“).
„O istocie działań policyjnych" (w druku).
„O wymianie doświadczeń w policji międzynarodowej“
(„Oeffentliche Sicherheit“, Wiedeń 1932).
„O koordynacji w policji międzynarodowej“ („Oeifentliche
Sicherheit“, Wiedeń 1933).
2. Ekonomiczne:
„Chałupniczy przemysł tkacki w okręgu Łódzkim“ - 1926,
druk. w „Ekonomiście“.
„Dzikie kopalnictwo węgla na Górnym Śląsku“ — druk.
w roczniku Tow. Przyj. Nauk. w Katowicach, 1936.
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Recenzje i sprawozdania w „Ekonomiście“ o przemysłach
chałupniczych.
3. Różne artykuły:
„Sprawa polska w czasie wielkiej wojny.“
„Granice Polski.“
„O idei legionowej.“
4.

Odczyty i prelekcje:

W
W
W
W

Tow. Prawniczo-Ekonom. w Poznaniu — 3 odczyty.
Stow, prawn. Apelacji Śląskiej — 2 odczyty.
Stow. Inżynierów i Techników Wojew. SI. — 1 odczyt.
Instytucie Organizacji i kierownictwa w Warszawie —
4 odczyty.
Szereg prelekcyj na kursach Naukowej Organizacji w Ka
towicach, Sosnowcu i Warszawie.
5.

Udział w międzynarodowych posiedzeniach i zjazdach
policyjnych:

Referat: 1930 r. w Antwerpii — Naukowe podstawy orga
nizacji służby policyjnej.
1935 r. w Kopenhadze — O zwalczaniu fałszerstw pie
niędzy.
1936 r. w Belgradzie — O współdziałaniu policji krymi
nalnej i mundurowej w miastach.
Funkcje:
Członek b. Międzynarodowego Instytut Nauk. Organizacji
Pracy w Genewie.
Członek Instytutu Nauki Organizacji i Kierownictwa
w Warszawie.
Redaktor naczelny „Przeglądu Policyjnego“ w Warszawie.
Przewodniczący Sekcji Admin. Śląskiego Koła Nauk. Or
ganizacji.
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SILNE LOTNICTWO TO SILNA POLSKA.
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EDWARD KOSTKA,
Naczelnik Wydziału Prezydialnego
w Urzędzie Wojewódzkim Śląskim.

W piętnastolecie
polskiej administracji na Śląsku.
(Kilka uwag.)
I. Wstęp.

W roku 1937 część górnośląska naszego woje
wództwa święcić będzie 15-tą rocznicę złączenia
z Macierzą. Data 15-lecia dlatego nie dotyczy
całego województwa, ponieważ samorzutnie po
wstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego już
uchwalą z 2 listopada 1918 roku zawiadomiła Rząd
Polski w Warszawie o objęciu władzy nad Ziemią
Cieszyńską i uznała Rząd Polski za suwerenny. Od
tej pory Ziemia Cieszyńska należy organicznie do
Państwa Polskiego. W roku 1937 wygasa również
t. zw. Konwencja Genewska, t. j. układ, zawarty
w Genewie w maju 1922 roku pomiędzy Polską
a Niemcami na 15 lat, ale wygaśnięcie tego układu
nie stanie się datą przełomową ani w życiu Polski,
ani w życiu Śląska. Życie potoczy się normalnie
dalej, ponieważ prowizorium, jakie miała utworzyć
Konwencja Genewska na t. zw. terytorium plebiscy
towym, dawno przestało istnieć, a Górny Śląsk od
lat jest organiczną częścią Polski. Niemniej na
rok 1937 przypada 15 lat włodarstwa polskiego
Ziemią Śląską, i dlatego może być rzeczą poży
teczną spojrzenie wstecz na ubiegły okres zmagań
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i trudów, ale zarazem i pięknego dorobku polskiej
administracji. Polska, jako państwo niepodległe,
została skreślona w roku 1795 z mapy politycznej
Europy. Przez 120 lat z górą nie mogliśmy gospo
darzyć swobodnie na własnej ziemi. Gospodarzyli
tu obcy w imię swoich i wrogich nam interesów.
Nic dziwnego, że mamy ogromne zaniedbania na
wszystkich polach i w budowę Państwa musimy
włożyć znacznie większy wysiłek niż inne narody,
które, mając własne państwo, mogły spokojnie
umacniać je dziesiątki, a nawet setki lat. Europa
przyzwyczaiła się lekceważyć zdolności państwowe
Polaków. Nie tylko publicystyka, ale i nauka obca
nieraz nazywały lekceważąco Polskę „państwem
sezonowym“ w pierwszych latach odrodzenia. Na
wet jeden z wybitnych angielskich mężów stanu,
przeciwstawiając się oddaniu Górnego Śląska Pol
sce, miał użyć wyrażenia: „Po co małpie zegarek?“
Gdyby nie zbrojne walki o niepodległość, ciągnące
się nieprzerwanym łańcuchem od powstania ko
ściuszkowskiego w roku 1794 (kiedy to emisariusze
Kołłątaja i Kościuszki docierali już do chłopa górno
śląskiego) poprzez powstanie listopadowe, lata 1846
i .1848, powstanie styczniowe, legiony Piłsudskiego
i powstania górnośląskie, gdyby nie te walki, dowo
dzące żywotności Narodu Polskiego, przestanoby
się z nami w ogóle liczyć. Ale do udowodnienia
zdolności państwowo-twórczych sama tylko walka
o niepodległość nie wystarcza. Trzeba wykazać
również zdolności rządzenia się i rozplątywania
trudnych zagadnień gospodarczo-społeczno-kulturalnych w pracy pokojowej. Dlatego to spojrzenie
z perspektywy dłuższego okresu czasu na dokonany
wysiłek może być nie tylko dobrą samokontrolą,
ale, tak jak w naszym wypadku, wzmocnić w nas
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poczucie dumy z dokonanych prac i zachęcić do
dalszych. W tym zamiarze kreślę tych. kilka uwag
w rocznicę 19-to względnie 15-to lecia polskiej
administracji na Śląsku.
II. Trudności pierwszych lat.
Znamy w-szyscy ogromne trudności, jakie spadły
na znużone wojna społeczeństwo polskie i młodą
i niedoświadczoną administrację polską w pierw
szych latach po przyłączeniu Śląska do Polski.
Wystarczy tylko przypomnieć walki zbrojne z Cze
chami, kłopoty z emigrantami, trzy powstania
górnośląskie, okres plebiscytowy, dziesiątki tysięcy
uchodźców z Śląska Opolskiego, zdezorganizowany
aparat kolejowy, pocztowy i przemysłowy, brak
polskich urzędów, sądów, szkół i budynków, obce
waluty, bezrobocie, trudności polityczne ltd. ltd. Nie
było czasu i możności załatwiania wielu spośród
tych zagadnień spokojnie i planowo. To też nic
dziwnego, że ten okres wstępny, okres budowania
zrębów polskiej administracji na Śląsku, trwał kilka
lat, bodaj do roku 1925/26.
III. Przełomowy rok 1 9.26.
Dopiero od tego czasu, ściślej mówiąc od objęcia
rządów Śląskiem przez obecnego Wojewodę p. Dra
Michała Grażyńskiego, który niedawno święcił dzie
sięciolecie swej działalności, można mówić o wiel
kim, planowym rozmachu w budowie gmachu
państwowego na śląskiej rubieży Rzeczypospolitej.
Ponieważ okres tej planowej gospodarki trwał
10 lat, -nic dziwnego, że bilans tego okresu jest na
wszystkich polach, imponujący. Bilans ten oma
wiali już wielokrotnie, fachowcy (p. np. Komunikat
lir 20 Instytutu Śląskiego, w Katowicach, seria II
p. t. „Czternaście lat Administracji Polskiej na
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Górnym Śląsku“). To też nie będę przytaczał tu
szczegółowych cyfr, ile setek km dróg wybudo
wano, ile tysięcy domków robotniczych rozsiano po
Śląsku, ile setek szkól i innych budynków i instytucyj państwowych i samorządowych zapewnia
normalny rozwój polskiej kulturze i polskiej admi
nistracji na Śląsku. Chodzi mi tylko o zwrócenie
uwagi na pewne momenty rzadziej poruszane. Oto
w administrację śląską, państwową i samorządową
wszystkich działów wciągnięto około 30.000 miej
scowych sil. W ten sposób Ślązak z elementu
przez wieki poniewieranego i tylko rządzonego stał
się gospodarzem na własnej ziemi, decydującym
swobodnie o swoich prawach i obowiązkach. Rok
rocznie około 200.000 dzieci śląskich uczy się w
rodzimym języku kochać swą Ojczyznę i przygoto
wywać się do roli współtwórców i współbudowniczych Państwa i kultury polskiej. Blisko ćwierćmilionowa rzesza pracowników przemysłu, rzemio
sła i handlu śląskiego używa języka polskiego
w swoich warsztatach pracy, polskiego słucha kie
rownika, a żadne obce ustawodawstwo, ani trud
ności językowe nie zamykają im drogi do awansu
społecznego. Wielkie koncerny przemysłowe, któ
rych zadaniem było bezwzględne eksploatowanie
kraju i germanizowanie ludności, przechodzą w ręce
polskie. Trzeba te korzyści materialne i duchowe
własnego Państwa często podkreślać, gdyż łatwo
się o nich zapomina i łatwo, zwłaszcza w okresie
kryzysu, ten i ów popada w zwątpienie. Uświado
mienie sobie itej najważniejszej prawdy, że Polska,
to pojęcie geograficzne, to nie tylko Rząd w War
szawie, ale my razem wzięci mieszkańcy wszystkich
ziem Rzeczypospolitej, daje dopiero poczucie siły
i żywotności.
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IV. Ważniejsze problemy Śląska.
Z 3-rna najpoważniejszymi zagadnieniami bo
ryka się administracja polska na Śląsku. Miano
wicie: z problemem rolnym, koniecznością wytwo
rzenia rodzimego stanu średniego i problemem bez
robocia. Są to problemy dlatego trudne, ponieważ
narastały one w ciągu kilkudziesięciu lat, jak np.
problem rolny i bezrobocia, względnie powstały
nagle po objęciu Śląska przez Państwo Polskie, jak
problem mieszczaństwa polskiego. Trudno na tym
miejscu omawiać te zagadnienia szczegółowo, nie
mniej trzeba je zaznaczyć. Jak wiadomo, uwła
szczenie przeprowadzono w obu Śląskach z krzywdą
chłopa polskiego. Uprzywilejowano tu i tam ma
gnata Niemca. W rezultacie już przed wojną Śląsk
Cieszyński należał do krajów przeludnionych i cier
piących nędzę, a Śląsk Górny był świadkiem ka
tastrof głodowych na przestrzeni szeregu lat. Tylko
dzięki temu, że w drugiej połowie XIX wieku na
stąpił rozkwit przemysłu śląskiego, mogły wielkie
masy proletariatu rolnego polskiego znaleźć za
trudnienie w hutach, kopalniach i fabrykach. Pro
blemu rolnego nie rozwiązywała ani administracja
austriacka, ani niemiecka. Nic dziwnego, że po
siadamy z jednej strony przewagę gospodarstw
karłowatych, z drugiej wielkie latyfundia. Napra
wienie tej struktury rolnej i odrobienie krzywdy,
wyrządzanej przez dziesiątki lat chłopu polskiemu,
jest problemem, który będzie zaprzątał polską
administrację jeszcze długie lata. Wymaga bowiem
nie tylko czasu, ziemi, ale i kapitałów. Ale admini
stracja nie próżnuje. Sprawozdania Oddziału Pań
stwowego Banku Rolnego w Katowicach, sprawo
zdania z działalności osadniczej „Ślązaka" itd.,
a także urzędów rozjemczych, wykazują, jak szybko
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i planowo naprzód posuwa się uzdrowienie struk
tury rodnej w województwie śląskim.
Drugi problem, to konieczność wytworzenia
rodzimego stanu mieszczańskiego. Struktura ślą
skiego społeczeństwa nie jest bowiem zdrową. Nie
ma tu przede wszystkim polskiego stanu średniego.
Wychowanie polskiego kupca i przemysłowca rów
nież wymaga czasu i kapitałów. Właśnie w okresie
ostatniego dziesięciolecia jesteśmy świadkami, że
rozwiązanie tych dwóch problemów: nie tylko rol
nego ale i mieszczańskiego, posunęło się walnie
naprzód.
Niemniej trudnym jest problem bezrobocia. Po
wstał on jeszcze przed wojną; mianowicie już
w roku 1905 przemysł górnośląski był przesycony.
Miejscowa ludność nie mogła w nim znaleźć za
trudnienia i musiała emigrować. W samych tylko
latach od 1905—1910 blisko 110.000 ludzi emigro
wało z okręgu przemysłowego Górnego Śląska
głównie na zachód, do Nadrenii i Westfalii, ponie
waż tu nie mogli znaleźć pracy. Rząd niemiecki
przed wojną, hołdując polityce liberalnej, nie tro
szczył się o rozwiązanie tego problemu społecznego.
Wypadki wojenne złagodziły przejściowo napięcie
bezrobocia. Ale już bezpośrednio po przyłączeniu
Śląska do Polski ilość bezrobotnych na górnoślą
skiej części rosła tak dalece, że w pierwszym roku
rządów p. Wojewody Dra Grażyńskiego armia
bezrobotnych śląskich wynosiła z górą 60.000 ludzi.
Ażeby zrozumieć trudności tego zagadnienia, trzeba
pamiętać, że rokrocznie przybywa na Śląsku prze
ciętnie 15—16.000 ludzi, a więc, że w ostatnim
tylko dziesięcioleciu przybyło nam z górą 160.000
ludzi, którzy zostali wchłonięci w organizm gospo
darczy Śląska i Polski. Problem bezrobocia nie
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jest problemem, któryby się dal rozwiązać w gra
nicach małego terytorium i bez zmian w strukturze
społecznej. To też tym bardziej należy podziwiać
i oceniać wielki wysiłek administracji śląskiej, która
umie łagodzić napięcie konfliktów socjalnych w tym
najbardziej zagęszczonym odcinku Rzeczypospo
litej.
V. Kilka mniej znanych cyfr.
Utworzone niedawno Śląskie Biuro Statystyczne
(pod kierunkiem wybitnego fachowca, byłego Komi
sarza Spisowego p. dra Rajmunda Buławskiego)
dostarcza Szefowi administracji śląskiej elementów
naukowo opracowanych, a zużywanych w admini
stracji. Na dowód, że elementy te mogą być
ciekawe nie tylko dla samej techniki rządzenia, ale
i dla każdego obywatela, przytaczam kilka cyfr,
mniej znanych.
/. Przyrost naturalny w województwie śląskim.
W roku 1922 było urodzeń 40.0Ö0. Liczba ta
spadła w następnych latach, i w ostatnim trzechleciu, t. j. od roku 1933, ustabilizowała się na po
ziomie 31.000. Pocieszającym objawem jest równo
czesny fakt spadku zgonów. Mianowicie w roku
1922 umierało w województwie śląskim 21.000 ludzi,
obecnie roczna śmiertelność waha się pomiędzy
15 a 16.000. Mimo spadku ilości zgonów musimy
stwierdzić, że w liczbach bezwzględnych przyrost
ludności w województwie śląskim spada. Miano
wicie w roku 1922 wynosił przyrost 19.000, a dziś
wynosi 15.000 na rok. Mówiąc obrazowo, na 1000
mieszkańców przypadało urodzeń w 1922 r. — 35,
obecnie przypada 23. Jednym słowem, przyrost
naturalny, który wynosił w 1922 roku 17 na 1000,
spadł obecnie na 11—12 na 1000. Trzeba to od razu
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podkreślić, że proces spadku przyrostu ludności na
ziemiach polskich trwa od roku 1900. To stwier
dzenie jest dlatego ważne, ponieważ odpiera nie
sumienne zarzuty, jakoby spadek przyrostu ludności
na ziemiach zachodnich byl zawiniony przez sto
sunki polityczne czy gospodarcze odrodzonego
państwa.
2. Rozmieszczenie ludności.
Województwo Śląskie liczy obecnie ok. 1.380.000
ludności. Z tego w miastach mieszka 418.000, t. zn.
33%. Przeciętna dla Polski wynosi 27%. Naj
ciekawszym jest jednak fakt, że w okręgu przemy
słowym, t. zn. na terenie Katowic (miasta i powiatu),
Chorzowa i Świętochłowic mieszka 644.000 ludzi,
t. zn. połowa ludności województwa śląskiego (do
kładnie 49,7 %). Jest to zjawisko tym ciekawsze, że
te 4 powiaty liczą zaledwie 298 km3, a więc tylko
7% całego obszaru województwa śląskiego.*) Już
te cyfry ilustrują dosadnie, jak trudne problemy
spadają na administrację tych 4-ch jednostek tery
torialnych.
3. Struktura zawodowa województwa śląskiego.
Nawet w najnowszych podręcznikach (np. Pol
ska Współczesna — Pawłowski ltd.) podaje się ilość
rolników w województwie śląskim na 34%. Tym
czasem według obliczeń Śl. Biura Statystycznego
cyfrę tę zredukować należy do 13%. Dla przeciw
stawienia warto przypomnieć, że przeciętna dla
całej Polski wynosi 64%. Poza tym z górą 55%
ludności śląskiej jest zatrudnionych w górnictwie
i przemyśle, reszta w handlu i innych zawodach.
*) obszar województwa śląskiego wynosi 4216 km-.
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4. Przestępczość w cytrach.
Niestety nie posiadamy danych, któreby nam po
zwoliły porównać nasilenie przestępczości w całym
okresie od 1922 r. Cyfry porównawcze mamy tylko
za lata 1935 i 1936. Według ostatnich obliczeń
Śląskiego Biura Statystycznego tak przedstawia się
cyfrowy obraz niektórych przestępstw za okres od
stycznia do października:
Rodzaj
przestępstwa
1. Obieg fałszy
wych monet
2. Fałszowanie
dokumentów
3. Kradzieże
4. Paserstwo
5. nielegalne
przekrocze
nie granicy

6. Opilstwo
7. Zakłócenie
spokoju pu
blicznego

Rok 1935 Rok 1936
od 1—10 od 1—10

1 270

Uwaga

840 , spadek o 34%

108
13 566
2 670

54
13 794
1471

„
o 507«
nieznaczny wzrost
spadek o 457«

2 105

2 703

4 175

4 570

wzrost o 287« tłu
maczy się kryzy
sem gospodarczym
u sąsiadów
wzrost o 107«

7 120

9 848

wzrost o 387« tłu
maczy się ciężkim
kryzysem, jaki
Śląsk przechodzi

.5. Obraz wypadków ruchu drogowego
możemy dać za lata 1934 1 1935, oraz za pierw
sze 10 miesięcy 1936. Mianowicie, wszystkich wy67

pa elków było w 1934 r. 778, w 1935 r. 767, w 1936 r.
870. Z tego zabitych było w 1934 r. 36, w 1935 r.
43, w 1936 r. 40. Bardzo znamiennym jest, że po
łowę zabitych stanowią przechodnie przypadkowi.
Reszta przypada na poranienia itd.
6. Obraz samobójczych zamachów
w latach 1934—36 w pierwszych 9 miesiącach
przedstawia się następująco: w r. 1934 było 243
samobójstw, w r. 1935 liczba ta podniosła się do 277,
a w roku 1936 osiągnęła cyfrę 292. Na uwagę
zasługuje rosnący odsetek kobiet samobójczyń.
Mianowicie w pierwszym roku liczba tychże wy
nosiła 83, w drugim 89, w trzecim 113. Cyfry te
nasuwają ciekawe wnioski nie tylko co do stanu
wytrzymałości nerwów, ale i sytuacji gospodarczej
rodzin, gdzie ciężar utrzymania spadł na kobiety,
7. Ruch wśród funkcjonariuszów Policji Wojew. Śl.
w latach od l lipca 1922 do 1 lipca 1925 r.
Cyfry niżej podane nie pochodzą z Biura Sta
tystycznego, ale z pracy byłego referenta budżeto
wego i byłego posła na Sejm Śląski, Janickiego
Stanisława (Województwo śląskie w ramach auto
nomii za czas 1923—1926 r.). Cyfry te ilustrują
duże ożywienie, jakie panowało w tym dziale admi
nistracji, i są pouczającym dowodem płynności
stosunków w pierwszych latach. Mianowicie korpus
policyjny stracił tylko w 3-ch latach, od 1922—1925
roku, 2128 funkcjonariuszów z różnych przyczyn
(zgon, redukcja, emerytura, zwolnienie na własną
prośbę i w drodze dyscyplinarnej itd.). Ciekawym
jest, że spośród tej liczby zwolnionych przeszło
połowa, bo 1374, to są Ślązacy. Wynika z tego, że
w omawianym 3-leciu opuściło korpus policyjny
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64% ludzi miejscowych. Nadmieniam, że podobnie
żywy ruch panował i w innych działach admini
stracji, choć nie tak wysoki cyfrowo.
S. Zakończenie

Policja województwa śląskiego
w cyfrach.
Najwyższy stan liczbowy posiadał korpus poli
cyjny w roku 1924, mianowicie 3075. Ówczesny
budżet przewidywał etat jeszcze wyższy, bo 3224,
ale do tej cyfry nigdy nie doszło. Od tego czasu
spada stan policji z drobnymi wahaniami. Obecnie
na dzień 1 grudnia 1936 r. wynosi 2334 oficerów
i szeregowych. Liczba urzędników i niższej służby
nie przenosi bowiem kilkunastu osób. Warto przy
tej okazji uprzytomnić sobie, że na ogólną liczbę
2334 około 12% członków korpusu policyjnego to
Ślązacy. Reszta 28% rozkłada się następująco:
około 13% pochodzi z Wielkopolski, około 6%
z województw południowych, reszta przypada na
dawne Królestwo. Z porównania z latami pierw
szymi widać, że w ostatnim 10-leciu stosunek pro
centowy Ślązaków znacznie się podniósł. Jednostek
organizacyjnych było w roku 1922 z Główną Ko
mendą 211, obecnie jest tylko 164. Usprawnienie
organizacji jest w dużej mierze owocem 10-letniej
działalności obecnego Komendanta Policji Woje
wództwa Śląskiego, p. Inspektora Józefa Żółtaszka.
Na osobną wzmiankę zasługują jeszcze cyfry ran
nych i zabitych w służbie oficerów i szeregowych
policji w ub. 14-leciu. Mianowicie, zabici zostali
w służbie: 1 oficer i 21 szeregowych, rannych było
11 oficerów i 616 szeregowych. Innych wypadków
w służbie doznało 224 szeregowych i 11 oficerów.
Zmarli w służbie bezpieczeństwa czczeni są rok
rocznie serdeczną pamięcią w dniu 10 listopada.
Pamięć o tych cichych bohaterach, jak ich pięknie

nazywa rozkaz Głównego Komendanta Policji z dnia
25 listopada 1936 r„ jest nie tylko ujmującym od
ruchem serca, ale i utrwaleniem ciągłości tradycji,
a zarazem uprzytamnianiem społeczeństwu, jakie
ofiary ponosi w budowie Państwa Polskiego na
Kresach Zachodnich korpus policji śląskiej.
Bo też bilansując od czasu do czasu dorobek
10-ciolecia, czy 15-itolecia, czy 25-ciolecia, nie wy
starcza rejestrować zyski, ale należy również pa
miętać o ofiarach. Wtedy dopiero zrozumie się, jak
ciężkim wysiłkiem okupuje się budowę Państwa,
wtedy dopiero ocena tego dorobku może być zu
pełna.
Zamykając na tym luźne uwagi na marginesie
pierwszego 15-tolecia polskiej administracji na Ślą
sku możemy bez jubileuszowej przesady stwierdzić,
że bilans tego okresu jest pod każdym względem
imponujący. Wszystkie ważniejsze problemy, jakie
wyłoniło to pierwsze 15-tolecie, administracja polska
nie tylko w porę dostrzegła, zrozumiała, ale i zna
lazła właściwe dla nich rozwiązanie, zgodne z boha
terską tradycją ludu śląskiego, potrzebami kresowej
ziemi i dobrem Rzeczypospolitej.
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„Morze niedość jest kochać
władać.

trzeba umieć _nim

(Gustaw Orlicz-Dreszer, gen. dyw.)

DR ST KOMAR

Konwencja Genewska
w przeddzień wygaśnięcia.
1.
Gdy w dniu 11 listopada 1918 r. nastąpiło na
frontach zachodnich zawieszenie broni po zupełnej
klęsce Państw Centralnych, zjechali się w Paryżu
na t. zw. Konferencję Pokojową szefowie i naj
wybitniejsi przedstawiciele państw zwycięskich dla
opracowania warunków, jakie miały być podykto
wane Niemcom i ich byłym sprzymierzeńcom.
Chodziło o ustalenie nowego porządku w świecie,
opartego na sprawiedliwości i poszanowaniu prawa
narodu do własnego państwa. Gdy rozpatrywano
przyszłe granice Niemiec i Polski na Śląsku, oparto
się wyłącznie na przedwojennych dziełach nauko
wych autorów niemieckich, na urzędowych opisach
i statystykach, z których wynikało, że na całym
Górnym Śląsku (t. zw. Rejene ja Opolska) mieszka
w powiatach od 65—92°/o Polaków, a w 10 powia
tach prawego brzegu Odry liczba ich nie schodzi
poniżej 80*/«. Zadecydowano więc przydzielić Pol
sce od razu cały Górny Śląsk. Tu jednak podniosły
Niemcy wrzawę w Europie i w Ameryce, szukając
sojuszników do przeciwstawienia się zamierzonej
decyzji paryskiej, przy czym głosiły, że Polska
zniszczy przemysł górnośląski, oraz że bez niego
niemiecki organizm gospodarczy zostanie do głębi
wstrząśnięty. Nie będą też mogły Niemcy w tych
warunkach płacić państwom zwycięskim odszko71

dowań wojennych. Przy silnym poparciu pewnych
czynników międzynarodowych Niemcy uzyskały,
iż o losach Górnego Śląska miał zadecydować
plebiscyt.
2. Znane są dzieje plebiscytu i warunki, w ja
kich się organizował i odbywał wśród nacisku
urzędującej w terenie administracji pruskiej, praco
dawców przemysłowych i wielkich właścicieli nie
mieckich, wśród teroru bojowych organizacyj z głę
bi Niemiec. Pamiętamy, jak na dzień plebiscytu
zwieziono 200.000 „emigrantów" niemieckich, któ
rych głosy na rzecz Niemiec musiały we wspom
nianych warunkach zaważyć na wyniku plebiscytu.
Znane są dzieje bohaterskich zmagań rdzennej
ludności polskiej z obcym elementem niemieckim
w trzech powstaniach śląskich w latach 1919 -1921.
Ostatnie, które wybuchło w dniu 3 maja 1921 roku.
swym rozmachem oraz dzielnością Powstańców
doprowadziło ostatecznie do przyznania Polsce
przez Konferencję Ambasadorów w dniu 20. X. 1921
raku kilkakrotnie większego obszaru, niż zamie
rzano pierwotnie, na podstawie wyniku plebiscytu.
3. Decyzją Rady Ambasadorów ustalono gra
nice na Górnym Śląsku tak, jak one dzisiaj wy
glądają. Zobowiązano poza tym Polskę i Niemcy
do zawarcia specjalnej konwencji na okres lat 15
dla zagwarantowania ciągłości życia gospodarczego
i ochrony mniejszości. Był to wynik propagandy
niemieckiej, która chciała za wszelką cenę zapewnić
Rzeszy Niemieckiej jak najszerszy wpływ na spra
wy wewnętrzne także i polskiej części Śląska
i zapobiec szybkiemu zrośnięciu się jej z Macierzą.
Konwencję taką zawarto w dniu 15 maja 1922 roku
z ważnością do dnia 15 lipca 1937 roku; znana jest
ona pod nazwą Konwencji Genewskiej.
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4. Jest to obszerny traktat, zawierający wraz
z protokołem końcowym 631 artykułów. Dzieli sie
na sześć głównych części i dziesiątki rozdziałów.
Dwie trzecie przepisów poświęconych jest sprawom
gospodarczym, celnym, komunikacyjnym itd. Te
przepisy albo zostały już dawno w całości wy
konane. albo straciły same przez się wszelką aktualność, tym bardziej, że w obecnych stosunkach
polsko-niemieckich zagadnienia gospodarcze regu
lowane są ogólnymi układami z uwzględnieniem
terenu Górnego Śląska. Wyszły tu na jaw zupełnie
nierzeczowe, a pomyślane w duchu rewizjonistycz
nym, tendencje niemieckie w roku 1922, które
spowodowały redakcję większości wspomnianych
przepisów. Z twierdzeń niemieckich up. o koniecz
ności węgla górnośląskiego i produkcji hut że
laznych dla gospodarki niemieckiej wyrosły prze
pisy o uprzywilejowanym wywozie z Polski węgla
i produkcji żelaznej do Niemiec. Lecz już w r. 1925
Niemcy skorzystały z prawa zrezygnowania z tego
przywileju i zamknęły szczelnie dla tego importu
swe granice. Równocześnie zaś w przemyśle wę
glowym i żelaznym na niemieckim Górnym Śląsku
wzrastać poczęło bezrobocie w sposób zastrasza
jący. dochodząc do 150.000 ludzi. Okazało się, że
nie tylko węgiel Górnego Śląska polskiego, ale i nie
mieckiego nie jest Niemcom nieodzownie potrzebny,
i że tak jak przed wojną przygniata go konkurencja
zagłębia westfalskiego i Nadrenii.
5. U ile chodzi o inne dziedziny gospodarcze, to
trzeba stwierdzić, że pewien okres przejściowy byt
dla całokształtu stosunków górnośląskich do pew
nego stopnia przydatny. Jednakże już w ciągu
pierwszych kilku lat po roku 1922 obie części Gór
nego Śląska przystosowały się w drodze naturalnej
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ewolucji do nowych warunków w ramach swych
państw, tak, że przepisy Konwencji stanowić po
częty raczej sztuczną więź dwóch terytoriów, or
ganicznie zrośniętych z dwoma różnymi systemami
państwowymi.
6. Zagwarantowano w Konwencji na okres lat
15-tu zachowanie po polskiej stronie, w ważnych
dziedzinach ustawodawstwa pracy i reformy rolnej,
starych przepisów pruskich, które przed kilkunastu
laty Niemcy sami u siebie znieśli. Zagwarantowano
wreszcie ochronę wszelkiego rodzaju praw — jak
koncesyj, przywilejów na wykonywanie pewnych
zawodów, patentów lekarzy, dentystów, wetery
narzy, licencyj mierników, kowali itp. — nabytych
przed podziałem Górnego Śląska. Przyznano pra
wo 15-letniego pobytu osobom, które optowały na
rzecz drugiego państwa, oraz prawo zachowania
zamieszkania i wykonywania zawodu na warun
kach obywateli odnośnego państwa — dość licznej
kategorii osób. Dla ochrony tych praw powołano
do życia Komisję Polubowną dla Spraw Obywa
telstwa i Górnośląski Trybunat Rozjemczy w By
tomiu.
7. Osobny i główny dział przepisów Konwencji
Genewskiej dotyczy t. zw. ochrony mniejszości,
przy czym chodzi o obywateli polskich narodowości
niemieckiej na naszym, i obywateli niemieckich na
rodowości polskiej na niemieckim terenie Górnego
Śląska. Zastrzeżono dla nich pełne równouprawnie
nie we wszystkich dziedzinach życia i przyznano
prawo skargi do specjalnie w tym celu utworzonej
międzynarodowej instytucji, a mianowicie Górno
śląskiej Komisji Mieszanej w Katowicach oraz do
Rady Ligi Narodów w Genewie, a także w pewnych
warunkach do Stałego Trybunatu Sprawiedliwości
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Międzynarodowej w Hadze. O tej ochronie mniej
szości, jej charakterze i złych skutkach w terenie
wiele już pisano w specjalnych publikacjach i w pra
sie codziennej.
Skargi mniejszościowe zamiast być zupełnym
wyjątkiem od normalnej drogi zażaleń w toku admi
nistracyjnym, obowiązującej wszystkich obywateli,
stały się systematycznie narzędziem politycznym
w rękach zainteresowanych czynników dla roz
sadzania wewnętrznej spoistości społeczeństwa oraz
propagandy antypolskiej na terenie międzynarodo
wym, a zwłaszcza Genewy i Hagi. Jakkolwiek
w ostatnich dwóch latach zagranica znacznie już
mniej słyszy oddźwięków tej akcji, to jednak w te
renie ona nie ustaje.
Piękna w zasadzie idea obrony praw ludzkich
człowieka, żyjącego w masie współobywateli innej
narodowości, została w praktyce zupełnie wy
paczona. Powstały dwie kategorie osób: uprzywi
lejowanych, którym poza normalnym tokiem ad
ministracji przysługuje prawo zażaleń do instancyj
międzynarodowych, oraz wszystkich innych oby
wateli. Aby zaś korzystać z tego przywileju mniej
szości, wystarczy tylko oświadczyć, iż przynależy
się do tejże mniejszości, a już można wytaczać żale
wobec instytucyj międzynarodowych, i to niemal
z reguły w takich wypadkach, w których członek
większości spotkałby się również z odmową ze
strony władz administracyjnych czy innych czyn
ników publicznych. Ten stan rzeczy jest wyraźnie
niekorzystny niemal wyłącznie dla stosunków pol
skiego Górnego Śląska, ponieważ uboga ludność
robotnicza i włościańska, stanowiąca t. zw. „mniej
szość“ polską w Opolskim (jakkolwiek według
statystyk niemieckich w szeregu powiatów i obecnie
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przekracza 60°A> ogółu mieszkańców), wniosła w
ciągu ubiegłych lat kilkunastu znikomą ilość zażaleń
na podstawie Konwencji Genewskiej, zupełnie nie
proporcjonalną w stosunku do masy skarg niemiec
kich po tej stronie granicy.

8.
Wypada nam obecnie zająć się po krotc
sytuacją na Górnym Śląsku gdy wygaśnie Kon
wencja Genewska.
Propaganda niemiecka, wspomagana przez ludzi
zlej woli lub nieuświadomionych, od wielu już lat
szerzy niepokojącą, choć śmieszną plotkę o mają
cym jakoby, w związku z wygaśnięciem Konwencji,
nastąpić ponownym plebiscycie, od którego wy
ników zależeć będzie dalsza przynależność pań
stwowa Górnego Śląska. To rozpowszechnianie
kłamliwych wieści spotkało się w ostatnim czasie
z energicznym protestem także i ze strony tut. na
cjonalistycznych pism niemieckich, zdających sobie
sprawę z niebezpieczeństwa przekraczania miary
w tego rodzaju akcji politycznej oraz ze szkodli
wości jej ostatecznych wyników dla samej mniej
szości niemieckiej.
Drugą taką szkodliwą plotką, szerzoną wśród
nieuświadomionych, jest twierdzenie, jakoby w
związku z Konwencją wygasła i Autonomia śląska,
która się... rzekomo na niej opiera. Takie „infor
macje“ zasługują jedynie na uśmiech politowania,
bo wszak każdemu choć trochę orientującemu się
w sprawach publicznych wiadomym jest, iż Auto
nomia śląska opiera się na ustawie Sejmu Rzeczy
pospolitej, uchwalonej w dniu 15 lipca 1920 roku,
a więc na półtora roku przed podpisaniem Konwencji
Genewskiej, z którą nie pozostaje w zgoła żadnym
związku.
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Wygaśnięcie Konwencji Genewskiej przyczyni
się do ostatecznej normalizacji stosunków górno
śląskich i polsko-niemieckich. Zniesione będą bo
wiem stopniowo te pozostałości ustawodawstwa
pruskiego, które ciążą jeszcze na polskim Górnym
Śląsku, oraz znikną z terenu instytucje między
narodowe, ograniczające w pewnej mierze suweren
ność państwa, a stanowiące w dzisiejszych warun
kach międzynarodowych zupełny anachronizm, bez
sensu i żywej treści. Ustaną te formy t. zw. ochrony
mniejszości, które zamiast przyczyniać się do po
prawy współżycia różnych odłamów społeczeństwa,
wprowadzają ustawiczne tarcia i zadrażnienia, bez
korzyści dla państwa i większości narodowej, ale
na pewno też, w ostatecznym wyniku, bez dodatnich
skutków dla mniejszości.
Konwencja Genewska nie odegrała na ogół
dodatniej roli w stosunkach górnośląskich ■— jak
starałem się powyżej wykazać. To też dzień jej wy
gaśnięcia wywoła uczucie zadowolenia ludzi dobrej
woli po obu stronach granicy, albowiem usunięte
zostaną ostatnie zapory dla normalizacji stosunków
na Górnym Śląsku i współżycia obu narodów w
ogólnych warunkach, istniejących pomiędzy Rzecz
pospolitą a Rzeszą Niemiecką.
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„Naród, w którym oszczędzanie stało się przyzwycza
janiem każdego obywatela, buduje swe gospodarstwo na
najtrwalszym fundamencie.“
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki.
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JOZEF JEZIORSKI, podinspektor
Zast. GE Komend. Policji Woj. Śl.

Przejęcie Wspólnoty Interesów
przez Państwo Polskie.
Konsekwentnej polityce Wojewody Dra Gra
żyńskiego zawdzięczamy fakt, że w okresie dzie
sięciolecia jego rządów na Śląsku najważniejsze
przedsiębiorstwo — Wspólnota Interesów — prze
szła w ręce polskie. Jest to największy koncern
górniczo-hutniczy Górnego Śląska i jeden z naj
większych w Europie.
Posunięcie to ma w pierwszym rzędzie zna
czenie moralne, bo mimo nacisku przez pięć i pół
stulecia lud śląski zachował w sobie nienaruszoną
duszę polską i wolę przynależenia do Rzeczypospo
litej. Z niezwykłym męstwem, bo zależny nie tylko
politycznie ale i materialnie od panów niemieckich,
stawał on do walki wyborczej i orężnej pod sztan
darem Białego Orła.
Po przyłączeniu Śląska do Macierzy, po od
zyskaniu niepodległości politycznej długo jeszcze
przemysł śląski podległy i zależny był od obcych
kapitałów.
Jedynie najważniejsze i najcenniejsze kopalnie
skarbowe zostały przez państwo polskie wspólnie
z kapitałem francuskim przejęte przez stworzenie
„Śkarhofermu".
End śląski widział sztandary polskie na gma
chach urzędowych, ale w jego warsztatach pracy
I
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na kopalniach, koksowniach, w hutach i w zakładach
mechanicznych, tam powiewał duch obcy — za
borczy.
Dzięki mądrej polityce gospodarczej Wojewody
Dra Grażyńskiego nastąpiło nareszcie przejęcie na
własność polską Wspólnoty Interesów, 60°/o hut
nictwa śląskiego, i od razu zmienił się stan polskiego
posiadania. Odtąd robotnik śląski będzie nie tylko
mieszkał w polskim kraju, ale również pracował
w polskim warsztacie. Jest to krok zasadniczy
w unarodowieniu polskiego przemysłu w ogóle.
Sprawa ma dalej zasadnicze znaczenie dla kierunku
polskiej polityki gospodarczej. Po zniesieniu pro
wizorycznego zarządu sądowego i po przejściu do
jasnej formy własności otworzą się inne możliwości
finansowania i kredytowania kluczowych przemy
słów węglowych i hutniczych. Z tego też wynikają
olbrzymie praktyczne korzyści dla polityki wielkich
inwestycyj, uprzemysłowienia, motoryzacji i obrony
kraju.
Inżynier polski, który przeważnie dotychczas
szukać musiał pracy w warsztatach zagranicznych
i pracować dla obcych, nareszcie znajdzie zajęcie
w Ojczyźnie, w polskim przedsiębiorstwie, przy
czyniając się przez swoją pracę do gospodarczego
i obronnego rozwoju kraju.

Kupując wyroby krajowe — przyczyniasz się do
wzrostu dobrobytu w kraju, kupując zagraniczne — zwięk
szasz bezrobocie!

LEOPOLD POTYKA
*
nadkomisarz

Nasze zagadnienie morskie
i kolonialne.
Ten skrawek polskiego morza — to nasza duma
narodowa i treść naszych aspiracyj narodowych.
To nadzieja dla przyszłych naszych pokoleń, o ile
zechcemy wierzyć w to, że przyszłość każdego na
rodu leży w posiadaniu morza. Konieczność polskiej
ekspansji morskiej potwierdzają liczby statystyczne
mówiące o rozwoju Gdyni, naszego handlu mor
skiego, naszej floty handlowej, naszych zdolności
przeładunkowych i transportowych. Polskie dążenia
morskie ciągną się przez kilkowiekową historię
Państwa Polskiego. Ze względu na położenie geo
graficzne Polska Piastów dążyła do Bałtyku. Roz
rost terytorialny i gospodarczy Polski w kierunku
południowo-wschodnim sprawił, że późniejsza Pol
ska Jagiellonów oparła się o Morze Czarne i przez
3 wielki polska ekspansja morska rozwijała się
w dwuch kierunkach, tj. Morza Bałtyckiego i Morza
Czarnego. Za czasów Piastów morze Bałtyckie
było prawie że wyłącznie pod wpływami Polski.
Bolesław Chrobry, zamierzając zjednoczyć całą
słowiańszczyznę pod swoim przewodnictwem, oparł
swoją akcję o Pomorze i morze Bałtyckie jako
o pomyślany ośrodek zamierzonego zjednoczenia.
Po zgonie genialnego Chrobrego następcy nie byli
zdolni do prowadzenia jego rozmachowej polityki,
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co doprowadziło do utraty zdobytych przez Chro
brego wpływów m-orskich i do częściowej utraty
Pomorza. Królowie Kazimierz Odnowiciel i Wła
dysław Herman usiłowali powrócić na dragę poli
tyczną Chrobrego, lecz uzyskanie z powrotem
morza nie powiodło się. Dopiero Bolesław 111
Krzywousty potrafił polski miecz z powrotem spro
wadzić na Pomorze środkowe i zachodnie i na
powrót podporządkować morze Bałtyckie swoim
wpływom. Po śmierci Krzywoustego w czasie bez
królewia Pomorze dostaje się pod wpływy niemiec
kie, a morze Bałtyckie przechodzi pod wpływy
duńskie. Duńczycy wykonali nawet szereg wypraw
na polskie Pomorze, częściowo więcej, a częściowo
mniej szczęśliwie odpartych. W roku 1227 zjechali
się Piastowie w Gąsawie, aby rozpatrzeć sprawy
pomorskie. Zbrodnia napadu i zamordowanie Lesz
ka to tragiczny koniec ówczesnego wysiłku utrzy
mania Pomorza. Od tego czasu Pomorze ulega
powolnej germanizacji, której nie mógł się przeciw
stawić kraj wciśnięty pomiędzy ekspansję niemiecką
i krzyżacką. Sprawa Pomorza staje się teraz spra
wą książąt pomorskich i gdańskich. Jeden z nich,
Mestwin, widząc niemożność obrony Pomorza przez
książąt pomorskich, zapisał Pomorze w roku 1295
Przemysławowi Wielkopolskiemu, co stało się przy
czyną zamordowania Przemysława z namowy mar
grabiów brandenburskich. Jego następca Łokietek,
napadnięty na Pomorzu przez margrabiów, wezwał
pomoc krzyżacką. Krzyżacy dopuszczają się jednak
haniebnej zdrady i odbierają Pomorze dla siebie.
Odtąd skolonizował Pomorze Zakon krzyżacki,
a ręka w rękę z kolonizacją postępuje i germani
zacja.' W roku 14] 0 przychodzi wreszcie, po wy
prawach przeciwtatarskich, do starcia z Zakonem,
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pokonanym w bitwie pod Grunwaldem. Pomorze
i Mazowsze przechodzą na powrót pod wpływy
i panowanie Polski. Dziesiątki lat jeszcze upływają,
nim Zakon zostaje rzeczywiście pokonany. W po
koju toruńskim z dnia 19 października 1466 roku.
a więc 470 lat temu, Krzyżacy oddali całe Pomorze
wraz z ziemią chełmińską i Warmią oraz miastami
Malborg, Elbląg, Chris,tburg i Gdańsk Polsce z po
wrotem. Rozwojowi Polski otwarto swobodną drogę
na morze Bałtyckie. Wkrótce potem jednak utra
cono brzegi morza Czarnego, co skierowało politykę
polską przeważnie w tym kierunku. Osłabiona
polityka polska na Pomorzu pozwoliła ponownie
odżyć aspiracjom Zakonu krzyżackiego, który, aby
osłabić swoją zależność od Polski, wybierał swoich
Mistrzów wśród książąt niemieckich. Przez sekula
ryzację Zakonu powstawały coraz większe trudności
w kierunku utrzymania posiadłości pomorskich przy
koronie polskiej. Dla obrony wybrzeża morskiego
tworzy król Zygmunt August pierwszą flotę polską,
która Stefanowi Batoremu oddała duże usługi w
walce z Rosją o wpływy na morzu Bałtyckim. Za
czasów panowania Zygmunta III (1587—1632) po
jawia się na Bałtyku nowy wróg Polski. Są to
Szwedzi. Wywiązały się długoletnie wojny, w któ
rych flota polska odniosła szereg zwycięstw, była
jednak za słaba, aby rozstrzygnąć losy Bałtyku na
korzyść Polski. Szwedzi zabrali kilka posiadłości
polskich po prawej stronie Wisły. Za Władysława
IV-go częściowo zdołano wyprzeć Szwedów z ziem
polskich. Największą jednak korzyść z tych wojen
wyniósł ks. pruski, który podstępem uzyskał zwol
nienie Prus ze stosunku lennego. Od tego czasu
potęga Prus rosła bezustannie i rozciągała coraz
bardziej swoje wpływy na morze Bałtyckie. Król
82

August II połączy! się z carem rosyjskim Piotrem,
aby utrącić hegemonię Szwedów z morza Bałtyc
kiego. Szwecja uległa, ale car Piotr zdradził
sprzymierzeńca polskiego i zabrał polskie Inflanty
i Rygę. To osłabienie Polski wykorzystał Fryderyk
Pruski, ogłaszając się królem Prus. Był to koniec
ekspansji Państwa Polskiego na morzu Bałtyckim,
a niezadługo potem następują rozbiory Polski i półtorawiekowa utrata niepodległości.
Krótki ten zarys z historii Polski świadczy
0 tym, jak wielką wagę przywiązywała polityka
polska do spraw morskich. -Całymi wiekami treścią
tej polityki były wojny, prowadzone o wpływy na
morzu Bałtyckim i w obronie wybrzeża i dostępu
do morza. Widzimy, jak wielkość Państwa zwią
zana była z posiadaniem wolnego dostępu do morza,
zaś upadek jego z utratą wpływów morskich. Ale
1 dziś — mocarstwo bez dostępu do morza jest
absurdem i nie do pomyślenia. Dlatego ten skrawek
wybrzeża, będący w naszym posiadaniu, jest tak
wielkiej dla nas wartości. Dla utrzymania i obrony
jego nie jest żadna cena za wysoką. Rozwój jego
jest nakazem największych wysiłków narodowych
i gospodarczych. Także nie może nam być obojętny
rozwój spraw wolnego miasta Gdańska. Jak słusz
ne są nasze dążenia morskie, widać z cyfr ilustru
jących ilość przywożonych do nas i wywożonych
od nas towarów. W roku 1929 wywóz wynosił
wartość 2813 milionów złotych, przywóz zaś 3111
milionów złotych. Z tego przeszło 50°/o tak wywozu
jak i przywozu przeszło drogą przez porty polskie.
Głównymi artykułami były: węgiel, drzewo, wy
roby drzewne, wyroby przemysłowe, zboże, cukier,
nawozy sztuczne, mięso i wyroby mięsne, jaja,
pasza, tkaniny, wełna, maszyny i bawełna. Ale
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i nasze zagadnienia emigracyjne łączą się ściśle
z zagadnieniami morskimi.
Ze sprawami morskimi jest związany problem
posiadania kolonij zamorskich. Dwa główne mo
menty, przemawiające za najszybszym rozwiąza
niem tego problemu, to sprawy: ludnościowa i su
rowców. Narody, rosnące w liczbie, muszą szukać
terenów osadniczych, aby móc ulokować nadmiar
swej ludności. Nasze Państwo jest w takim położe
niu. że nigdy nie będzie w stanie swojego nadmiaru
ludności ulokować wśród własnych granic, nawet
i wtedy, kiedy przeprowadzi reformę rolną i od
buduje wieś. Jedynym rozwiązaniem pozostaje
emigracja i osadnictwo zamorskie. O brakach su
rowcowych w poszczególnych państwach pisze dziś
cała prasa zagraniczna jako o problemie między
narodowym. Niemcy, odnoszący się z nieufnością
do międzynarodowego rozwiązania tego problemu,
próbują dziś rozwiązać go w drodze tworzenia
sztucznych „Ersatzów“, ustanawiając dla rozwią
zania tego zagadnienia nową czterolatkę. Spra
wiedliwy podział surowców to nic innego jak
sprawiedliwy podział kolonij zamorskich. Również
i nam potrzebne są surowce, które kupujemy dziś
za wysokie ceny u państw kolonialnych, wtenczas,
gdy zbywamy swoje towary za bezcen za granicę.
Nie wszystkie narody rozwiązały u siebie te pro
blemy. Polska należy do rzędu tych mocarstw,
które najbardziej odczuwają te braki. U nas nadmiar
ludności jest wyjątkowo duży. Surowców potrze
bujemy do odbudowy kraju, a środków płatniczych
mamy mało, gdyż nasze artykuły wywożone spoty
kają się za granicą z wyjątkowo wielką konkurencją.
Zaspokojenie naszych konieczności życiowych na
kazuje nam domagać się głośno rozwiązania mic84

drzynarodowego tej kwestii, i, o ile nie da to rezul
tatów, szukania rozwiązania na wzór dzisiejszych
państw kolonialnych. Z żądaniem sprawiedliwego
podziału surowców i odstąpienia słabo zaludnionych
krajów dla naszej emigracji wystąpił p. Minister
Spraw Zagranicznych Beck niedawno na posiedze
niu Ligi Narodów. Charakterystyczne w jego mowie
były wywody o większym przeludnieniu wsi pol
skiej od przeludnienia istniejącego w Niemczech,
Francji i innych państwach europejskich.
Zagadnienia powyższe będą w przyszłych latach
przedmiotem największych wysiłków polityki za
granicznej, ale i decydującymi momentami dla
Państwa i Narodu naszego.
PRZYSŁOWIA.
Grzeczność nigdy nie zaszkodzi, ona nam przyjaciół
rodzi.
Legatowicz.
*

Sposób dania daru nieraz więcej znaczy, niż sam dar.

Corneille.
*

Stańmy się lepszymi, a zaraz lepiej nam będzie.
Owerbeck.
*

Kto nieprzyjacielowi dobrze czyni, ten siebie i jego
zwycięża.
*

Lepsze jest dobre imię, niż wszelkie bogactwa.
Salom.
*

Częsta pochwala choć i słuszna

Kalend. Pol.

4

szkodzi.
Ks. bp. Krasicki.
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WINCENTY GRABIŃSKI
podkomisarz

Krótki zarys dziejów Gdańska.
Na pozór mało znaczący incydent niezłożenia dygnita
rzowi Ligi Narodów odpowiednich honorów przybrał
charakter międzynarodowy, i nie tylko Polacy, ale cała
Europa zainteresowała się żywo sprawą Gdańska. 25-go
czerwca 1936 r. krążownik niemiecki „Leipzig“ przybył do
wolnego miasta, a dowódca okrętu, składając wizyty, po
minął osobę wysokiego komisarza Ligi Narodów.
Incydentem zajęła się Rada Ligi Narodów, lecz nie
mogła sprawy załatwić. Sprawę zaognił znacznie prezy
dent wolnego miasta przez swoje niedyplomatyczne wy
stąpienie w Genewie. Większego rozgłosu nie nabrała
sprawa jedynie dlatego, iż w międzyczasie zdarzyły się
wypadki znacznie ważniejsze, a w pierwszym rzędzie wy
buch rewolucji w Hiszpanii.
Rada Ligi Narodów postanowiła poprosić rząd Polski,
jako powołany do prowadzenia spraw zagranicznych wol
nego miasta, ażeby w jej imieniu zajął się incydentem. Już
na następnej zwyczajnej sesji mógł polski minister spraw
zagranicznych zakomunikować członkom Rady, że otrzymał
od rządu Rzeszy Niemieckiej wyczerpujące wyjaśnienie
oraz, że żaden nowy incydent od tego czasu się nie wy
darzył. Sprawa Gdańska niewątpliwie stać się może
bardzo ważną w powikłaniach międzynarodowych.
W polityce mszczą się wszelkie błędy, a szczególnie
każda niesprawiedliwość. Lloyd George na pewno nie
przypuszczał, że dożyje tej chwili, iż z jego winy spotka
jego rodaka tak wielki despekt właśnie ze strony Gdań
szczan, dla których, Polsce na przekór, stworzył tak zwane
wolne miasto. Według projektu Wilsona miał bowiem
Gdańsk przypaść bez zastrzeżeń Polsce, gdyż Polska ma
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ku temu swoje prawa nie tylko z tej racji, że Gdańsk przez
cale stulecia był własnością Rzeczypospolitej Polskiej, ale
także z tytułu racji gospodarczej. Port Gdański położony
nad ujściem Wisły jest bowiem naturalnym portem całego
dorzecza Wisły, czyli Polski.
W źródłach historycznych spotykamy pierwsze wzmian
ki o Gdańsku pod rokiem 997, a mianowicie był Gdańsk
miejscem działalności św. Wojciecha. Gdańsk był wówczas
posiadłością książąt pomorskich, poddanych króla polskie
go, Bolesława Chrobrego.
Ten wielki organizator i przewidujący polityk już
wówczas doceniał znaczenie Gdańska dla Polski i tam
właśnie skierował wielkiego apostoła, ażeby tam zaszczepił
kulturę i cywilizację i tym samym utrwalił polityczne po
łączenie z Polską.
Gdy wskutek fatalnego testamentu Bolesława Krzywo
ustego Polska została podzielona na części, Gdańskiem
władali książęta pomorscy. W tym okresie przybyło do
Gdańska dużo kolonistów niemieckich. W Niemczech to
czyły się bowiem krwawe walki bratobójcze między Wei
lami i Hohenstaufami, więc mieszkańcy miast niemieckich
masowo opuszczali swe siedziby, ażeby ratować życie
i mienie, i osiedlali się bądź to jako kupcy, bądź też jako
rzemieślnicy w miastach polskich.
W roku 1295 przeszedł Gdańsk w posiadanie księcia
wielkopolskiego Przemysława II. Przemysław II nie zdołał
jednak połączyć wszystkich części z powodu przedwczesnej
śmierci. Dzieła zjednoczenia wszystkich części Polski do
konał dopiero Władysław Łokietek. Od samego początku
swego panowania poświęca on dużo uwagi ziemi pomor
skiej, a szczególnie Gdańskowi. Pierwszy raz wyprawia
się król Władysław na Pomorze i do Gdańska w roku 1306,
ażeby poskromić możnowładną rodzinę Szwenców.
Ledwo Władysław Łokietek powrócił do Krakowa
i zajął się poskromieniem biskupa krakowskiego Muskały
jak i mieszczan krakowskich, rodzina Szwenców porozu
miała się z margrabią brandenburskim, który zajął Po
morze i obiegł Gdańsk.
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Dowódca załogi Gdańska, Bogusz, zwrócił się do
króla o pomoc. Ponieważ z powodu naprężonych stosun
ków król Władysław nie mógł Krakowa opuścić, udzielił
on Boguszowi pełnomocnictwa zawezwania do pomocy
Krzyżaków.
Z Krzyżakami zawarto umowę, według której zakon
krzyżacki bierze na siebie obronę jednej połowy zamku
gdańskiego za odpowiednim ze strony króla polskiego
wynagrodzeniem.
Oblężonemu Gdańskowi przybył na mocy tego układu
z pomocą komtur Günther ze Schwarzburgu i brandenburczycy zostali pobici i wyparci z Pomorza. Teraz zwrócili
Krzyżacy swój oręż przeciwko załodze polskiej w Gdańsku
i wyparli ją z zamku gdańskiego. Następnie sprowoko
wali bezbronnych mieszczan, ażeby ich później napaść,
przy czym wymordowali około 10.000 ludności cywilnej.
Podobnie przejmowali Krzyżacy pozostałe miasta na
Pomorzu, a kiedy Władysław Łokietek oburzony zażądał
zwrotu Pomorza, zażądali z tytułu kosztów obrony zamku
gdańskiego 100.000 grzywien, co na owe czasy stanowiło
niesłychanie wysoką sumę.
Przez szereg lat toczył się spór między królem a za
konem krzyżackim o Pomorze i Gdańsk. Krzyżacy nie
tylko nie uznali wyroku zwołanego celem rozpatrzenia
danej sprawy sądu, lecz napadali w dodatku na ziemie
polskie, rabując i paląc, przy czym nie oszczędzili nawet
kościołów i klasztorów. Wojna z zakonem była wobec
tego nieunikniona.
Pomimo liczebnej przewagi Krzyżaków odniósł Wła
dysław Łokietek zwycięstwo w bitwie pod Płowcami, lecz
Gdańsk i Pomorze pozostały pod panowaniem Krzyżaków,
gdyż król Polski musiał po zwycięstwie swoje wojska
skierować przeciwko królowi czeskiemu.
Spór między Polską a zakonem krzyżackim rozstrzy
gnął Kongres Wyszehradzki w ten sposób, że Polska miała
otrzymać z powrotem ziemie kujawską i dobrzyńską, a Po
morze podarowano Krzyżakom jako wieczystą jałmużnę.
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Temu orzeczeniu sprzeciwiły się nie tylko stany pol
skie, ale i papież Benedykt XII, który poleci! rozpatrzyć
sprawę ponownie przez specjalnie zwołany sąd.
Sąd wydal wyrok, mocą którego Krzyżacy mieli zwró
cić Polsce zrabowane ziemie i zapłacić odszkodowanie za
wyrządzone szkody. Było to za panowania Kazimierza
Wielkiego. Pomimo, że Krzyżacy nie spełnili warunków,
Kazimierz nie dochodził swych praw orężem, gdyż celem
przeprowadzenia daleko idących reform wewnątrz kraju
unikał wojny.
Pod panowaniem chciwego zakonu przeżywali Gdań
szczanie ciężkie czasy, nic więc dziwnego, że na wieść
0 zwycięstwie Władysława Jagiełły pod Grunwaldem wy
pędzają za przykładem innych miast załogę krzyżacką
1 składają hold królowi polskiemu. Gdy jednak król polski
z powodu braku stałego wojska odstąpił od oblężenia
Malborga i powrócił do kraju. Krzyżacy krwawo mścili
się nad Gdańszczanami. Obu burmistrzów gdańskich,
beczkowa i Hechta, oraz radnego Grosa kazał komtur
v. Plauen ściąć.
Twarda ręka niemieckiego zakonu zaciążyła nie tylko
Gdańszczanom, ale w ogóle wszystkim mieszkańcom ziem
zagarniętych przez Krzyżaków. Połączyły się więc wszyst
kie stany, t. zn. szlachta i mieszczanie, celem wywalczenia
dla siebie słusznych praw, a gdy Krzyżacy im tych praw
odmówili, zwrócili się do króla polskiego, ofiarując Ka
zimierzowi Jagiellończykowi wszystkie ziemie pruskie.
Król potraktował przychylnie posłów i przyjął za
zgodą Senatu ofiarowane ziemie. Z tego powodu przyszło
do wojny z Krzyżakami, która trwał-a 13 lat. Po raz
pierwszy w wojnie trzynastoletniej użyli Polacy wojsk
najemnych. Gdańszczanie poparli mężnie polskie siły
zbrojne i przez cały czas wojny utrzymywali 15.000 zaciężnych.
Pokonani Krzyżacy prosili o pokój. Król postąpił
wobec Krzyżaków bardzo wspaniałomyślnie i pozostawił
im jako lenno część dzisiejszych Prus wschodnich. Wszyst
kie inne ziemie przypadły Polsce, a więc tak samo miasto
Gdańsk. Pokój zawarto w Toruniu w roku 1466.
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W uznaniu zasług Gdańszczan podczas wojny trzy
nastoletniej wynagrodził ich Kazimierz Jagiellończyk iście
po królewsku i nadał miastu nadzwyczajne prawa zw.
wielkim przywilejem.
Odtąd zaczyna się świetny rozwój Gdańska. Uprzy
wilejowany przez królów polskich i położony nad ujściem
Wisły, która wówczas stanowiła najważniejszą drogę
handlową na północy, posiadał Gdańsk nieomal monopoi
handlu polskiego. Rosła więc zamożność jego mieszkań
ców, a samo miasto wspaniałością i przepychem bardzo
znacznie odróżniało się od innych miast portowych.
Aczkolwiek Gdańszczanie byli lojalnymi obywatelami
Rzeczypospolitej, zaszła jednak potrzeba poskromienia ich
za panowania Zygmunta Starego, gdy samowolnie i bez
zgody króla przyjęli wiarę protestancką i pozamykali ko
ścioły katolickie. Król zmusił ich jednak do uległości.
Gdy po wymarciu dynastii Jagiellońskiej podczas
elekcji obrano równocześnie Steiana Batorego oraz cesarza
Maksymiliana królem polskim, Gdańszczanie opowiedzieli
się za Maksymilianem i Stefana Batorego nie chcieli uznać
królem. Król wystąpił zbrojnie przeciwko zbuntowanym
mieszczanom, lecz oni stawili zacięty opór, otrzymując
posiłki z Danii oraz z miasta hanseatyckiego Lubeki.
Zanim król zdołał zebrać potrzebne do oblężenia świetnie
obwarowanego i uzbrojonego miasta siły zbrojne. Gdań
szczanie urządzili wypad na stacjonowaną w Tczewie
załogę królewską. Pomimo liczebnej przewagi ponieśli
Gdańszczanie sromotną klęskę. Następnie rozpoczął król
oblężenia miasta, a równocześnie prowadził z buntowni
kami wojnę ekonomiczną, skierowując cały handel polski
na Elbląg. Z Elbląga wysłał król 10 uzbrojonych okrętów,
które miały przeprowadzić blokadę od morza.
Gdańszczanie musieli wobec tego się upokorzyć, uznali
swoją winę, prosili króla o przebaczenie. Zobowiązali się
ponadto zapłacić 200.000 zł, złożyć przysięgę wierności
oraz dać 20.000 zł na odbudowę klasztoru w Oliwie, który
w pierwszych dniach buntu napadli i zniszczyli.
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Stefan Batory okazał naprawdę królewską wspaniało
myślność, nie tylko darując im ciężkie przewinienie, lecz
zatwierdzając ponadto dawne przywileje udzielone miastu
za panowania poprzednich królów.
Zapewnił im również wolność wyznania augsburgskiego. Odtąd Gdańszczanie są lojalni wobec Rzeczy
pospolitej, lecz zazdrośnie strzegą swego przywileju, a gdy
król Władysław IV chce nałożyć na wszystkie polskie
miasta portowe cła morskie, jakie pobierały wszystkie inne
państwa, Gdańsk nie tylko nie wpuścił do miasta komi
sarzy poborowych, ale zwrócił się o pomoc przeciwko
królowi do Danii. Niestety ten bunt nie został poskromio
ny skutkiem niewyrobienia politycznego polskiej szlachty,
która opowiedziała się na sejmie przeciwko cłom morskim
i stanęła po stronie Gdańska. Szlachta miała na widoku
jedynie korzyść własną, a mianowicie obawiała się wzmoc
nienia władzy królewskiej, co byłoby nastąpiło, gdyby król
był uzyskał znaczne dochody, a ponadto, eksportując zboże
przez Gdańsk, obawiała się, że cl a będą również pobierane
przy wywozie jej zboża.
W czasie wojen szwedzkich bronił się Gdańsk dzielnie,
pozostając wierny Rzeczypospolitej. Tak samo najwytrwalej walczył po stronie króla rodaka i patrioty Stanisława
Leszczyńskiego przeciwko Augustowi II i sprzymierzonym
z nim Moskalom.
W roku 1793 zajmują Gdańsk Prusacy. Gdańszczanie
bronią się dzielnie, lecz muszą ulec przemocy, i prze
chodzą pod panowanie pruskie. Od roku 1807 do roku
1814 jest Gdańsk wolnym miastem pod zwierzchnictwem
Francji. Po upadku Napoleona przechodzi Gdańsk pod
panowanie Prus. Odtąd rozpoczyna się ekonomiczny upa
dek Gdańska. Gdańsk staje się drugorzędnym portem
bałtyckim. Równocześnie przeprowadzają Prusacy w tym
mieście energiczną akcję germanizacyjną.
Według pierwotnego projektu traktatu pokojowego
miał Gdańsk wraz z całym obszarem przypaść Polsce.
Jednak nieprzychylny Polsce przedstawiciel Anglii, Lloyd
George, przeforsował inne rozwiązanie stworzenia dla
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Polski wolnego dostępu do morza przez utworzenie wol
nego miasta Gdańska pod opieką Ligi Narodów, które pod
względem celnym wchodzi w obszar Państwa Polskiego.
Ponadto Polska reprezentuje Gdańsk w polityce zagra
nicznej.
Przez gospodarcze przyłączenie do Polski Gdańsk po
zyskał niezmierne możliwości rozwoju ekonomicznego.
Handel jego wzrósł przeszło czterokrotnie. Wzrost roz
woju mógł być jeszcze większy, lecz władze wolnego
miasta nie zawsze są lojalnie ustosunkowane wobec Polski.
Właśnie wskutek tej nielojalności musiano pomyśleć o bu
dowie portu w Gdyni.
Gdynia była do niedawna mało znaną wioską rybacką
i jeszcze w roku 1921 liczyła około 1000 mieszkańców.
Gdynię rozbudowano w tempie iście amerykańskim, a dziś
jest Gdynia największym i najnowocześniej urządzonym
portem nad Bałtykiem. Imponujący rozwój" Gdyni, rze
czowe i stanowcze stanowisko wobec Gdańska i żywe
zainteresowanie się całego społeczeństwa polskiego zagad
nieniami morskimi napawają każdego Polaka otuchą, że
nie tylko nie wrócimy do błędów popełnianych w czasach
dawnych, kiedy mówiono, że „może szlachcic nie wiedzieć
co to morze, byle tylko dobrze orze“, lecz że w niedługim
czasie nadrobimy wszystkie dawne błędy i zaniedbania.
Społeczeństwo polskie wie, że dziś gdy Liga Narodów,
pod której opieką znajduje się Gdańsk, coraz bardziej
traci swój autorytet, my sami musimy stać na straży na
szych praw do morza.
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„Więcej warte jest przekształcanie dusz, niż wzno
szenie wielkich pomników z kamienia.“

Montaigne.
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Rzeczpospolita Polska.
Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypo
spolitej. Organami Państwa pozostającymi pod
zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej są:
Rząd, Sejm, Senat, Siły Zbrojne, Sądy i Kontrola
Państwa.
Prezydent Rzeczypospolitej.
Prezydentem Rzeczypospolitej jest Prof. Dr
Ignacy Mościcki, wybrany po raz pierwszy przez
Zgromadzenie Narodowe w dniu 1. VI. 1926 r. a po
raz drugi w dniu 4. VI. 1933 r.
Kancelaria cywilna oraz gabinet wojskowy Pre
zydenta Rzeczypospolitej mieszczą się w Zamku
w Warszawie — Krakowskie Przedmieście.
Rząd.
Rząd składa się z Prezesa Rady Ministrów
i Ministrów. Prezes Rady Ministrów reprezentuje
Rząd, kieruje jego pracami oraz ustala ogólne za
sady polityki państwowej. Ministrowie kierują po
szczególnymi działami administracji państwowej.
Prezydium Rady Ministrów działa w zakresie
jak: administrowanie ogólne, reprezentowanie Rzą
du na wewnątrz i zewnątrz, polityka ogólna, uzga
dnianie działalności poszczególnych Ministerstw,
przewodniczenie na posiedzeniach Rady Ministrów
i czuwanie nad wykonaniem jej uchwał.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych — zakres
działania: polityka zagraniczna, zastępstwo intere
sów politycznych i ekonomicznych Państwa, opieka
nad obywatelami polskimi za granicą.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych — zakres
działania: polityka i. .administracja wewnętrzna,
sprawy narodowościowe, bezpieczeństwo publiczne,
nadzór nad samorządem, budownictwo, zarząd gma
chów pańtswowych i współpraca z Ministerstwem
Spraw Wojskowych w kierunku uzupełnienia sit
zbrojnych, mobilizacji, demobilizacji, przysposobie
nia wojskowego, świadczeń wojennych i zasiłków
wojskowych.
Ministerstwo Skarbu — zakres działania: poli
tyka i administracja skarbowa, długi wewnętrzne
i zagraniczne, bankowość, budżet, da, podatki,
monopole i rachunkowość państwowa.
Ministerstwo Sprawiedliwości — zakres dzia
łania: polityka i administracja wymiaru sprawiedli
wości, ustawodawstwo publiczne i międzynarodowe,
nadzór nad organizacją sądownictwa i urzędami
prokuratorskimi, więziennictwo.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego — zakres działania: polityka i admini
stracja wyznaniowa i oświatowa, wychowanie fi
zyczne, szkolnictwo powszechne, średnie, wyższe
i zawodowe, oświata pozaszkolna, kultura i sztuka,
nadzór nad archiwami, bibliotekami i muzeami,
organizacja i nadzór nad związkami wyznaniowymi.
Ministerstwo Opieki Społecznej — zakres dzia
łania: polityka i administracja socjalna, ochrona
pracy, pośrednictwo pracy, sprawy bezrobocia, in
walidztwo wojenne, ubezpieczenia i pomoc lekarska
dla funkcjonariuszów państwowych.
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Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych •—
zakres działania: polityka i administracja rolna,
rolnictwo, leśnictwo, przebudowa ustroju rolnego,
weterynaria, przemysł rolny, regulacja i parcelacja,
melioracja i osadnictwo rolnicze.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu — zakres
działania: polityka i administracja górnicza, prze
mysłowa, handlowa i morska, handel wewnętrzny
i zagraniczny, narzędzia miernicze, żegluga mor
ska, porty, flota handlowa, rybactwo.
Ministerstwo Komunikacji — zakres działania:
polityka i administracja komunikacyjna i transpor
towa w dziedzinie dróg lądowych i wodnych, zarząd
przedsiębiorstwem Kolei Państwowych, lotnictwo
cywilne, żegluga wodna, polityka turystyczna i nad
zór nad kolejami prywatnymi.
Ministerstwo Spraw Wojskowych
zakres
działania: administracja wojskowa, sprawy ochro
ny granic, budownictwo wojskowe, mobilizacja sił
zbrojnych, organizacja wojskowa, sądownictwo
wojskowe. — Osobą przewidzianą na Naczelnego
Wodza i dokonującą czynności dotyczących przy
gotowania sit zbrojnych oraz Państwa do obrony
jest Generalny Inspektor Sił Zbrojnych.
Ministerstwo Poczt i Telegrafów — zakres dzia
łania: polityka i administracja w dziedzinie poczt
i telegrafów, zarząd nad pocztami i urządzeniami
• telegraficznymi, organizacja i nadzór nad radio
fonią.
Sejm i Senat.
Sejm składa się z 208 posłów, wybranych w gło
sowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpo
średnim. Kadencja trwa .5 . lat. Wiek wybierania
jest lat 24, wiek wybieralności lat 30. Sejm spra
wuje funkcje ustawodawcze i kontrolę nad działal
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nością Rządu. Do Sejmu należy ustalanie budżetu
i nakładanie ciężaru na obywateli.
Senat jest drugą Izbą Ustawodawczą i składa
się z 96-ciu senatorów, powołanych w % przez
Prezydenta Rzeczypospolitej a w % w drodze
wyborów. Senat rozpatruje budżet i projekty ustaw,
uchwalone przez Sejm, oraz uczestniczy w wyko
nywaniu kontroli nad długami Państwa.
Siły Zbrojne.
Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest
Prezydent Rzeczypospolitej. Dekrety jego regulują
organizację naczelnych władz wojskowych. Prezy
dent Rzeczypospolitej postanawia o użyciu siły
zbrojnej do obrony Państwa. W razie mianowania
Naczelnego Wodza prawo dysponowania siłami
zbrojnymi przechodzi na niego. Za akty związane
z dowództwem Naczelny Wódz odpowiada przed
Prezydentem Rzeczypospolitej jako Zwierzchnikiem
Sił Zbrojnych. — Wszyscy obywatele są obowią
zani do służby wojskowej i świadczeń na rzecz
obrony Państwa. Corocznie Prezydent Rzeczypo
spolitej zarządza pobór rekruta w ramach kontyn
gentu ustalonego w drodze ustawodawczej. Junackie
hufce pracy podlegają także Ministrowi Spraw
Wojskowych. (Dz. U. R. P. nr 72 poz. 515 z dnia
22. IX. 1936 r. o służbie pracy młodzieży.)
Sądy.
Sądy strzegą ładu prawnego w Państwie i wy
mierzają sprawiedliwość w Imieniu Rzeczypospo
litej. Najwyższą instancją wymiaru sprawiedliwości
jest Sąd Najwyższy w Warszawie. Sądy Apela
cyjne mieszczą się w Warszawie, Poznaniu, Kra
kowie, Katowicach, Toruniu, Lwowie, Lublinie i Wil
nie. Sądy Okręgowe znajdują się w Katowicach,
Cieszynie, Krakowie, Jaśle, Nowym Sączu, Rze
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szowie, Tarnowie, Wadowicach, Radomiu, Lublinie,
Kielcach, Łucku, Równym, Zamościu, Czortkowie,
Kołomyi, Lwowie, Brzeżanach, Przemyślu, Sam
borze, Sanoku, Stanisławowie, Stryju, Tarnopolu,
Złoczowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Chojnicach, Gdy
ni, Gnieźnie, Grudziądzu, Ostrowie, Tczewie, To
runiu, Białymstoku, Kaliszu, Łomży, Łodzi, Piotr
kowie, Płocku, Siedlcach, Sosnowcu, Warszawie,
Grodnie, Nowogródku, Pińsku i Wilnie. — Na
obszarze Śląska znajdują się Sądy Grodzkie w Ka
towicach, Chorzowie, Mysłowicach, Rudzie, Ry
bniku, Pszczynie, Mikołowie, Żorach, Wodzisławiu,
Lublińcu, Tarnowskich Górach, Cieszynie, Bielsku,
Skoczowie i Strumieniu.
Do orzekania o legalności aktów administracyj
nych powołany jest Najwyższy Trybunał Admini
stracyjny, mieszczący się w Warszawie.
Spory o właściwość między sądami a innymi
organami władzy rozstrzyga Trybunał Kompeten
cyjny.
Do orzekania w sprawach Ministrów, Senatorów
i Posłów, pociągniętych do odpowiedzialności kon
stytucyjnej, powołuje się Trybunał Stanu, złożony
z Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz 6-ciu
sędziów.
Odrębnym sądownictwem jest sądownictwo woj
skowe, podlegające kompetencji Zwierzchnictwa Sil
Zbrojnych.
Przy Sądzie Najwyższym, Sądach Apelacyjnych
i Okręgowych znajdują się urzędy prokuratorskie.
W zakres ich działania wchodzi oskarżnictwo osób
podejrzanych o przestępstwa karne, oraz nadzór
nad wykonaniem kar sądowych. — Czynności pro
kuratorskie przy Sądach Grodzkich wykonuje po
licja w charakterze oskarżyciela publicznego.
l)7

Granice niektórych państw
europejskich.
Państwa

Długość granic w km
lądowych morskich

Wiochy.....................................
Szwecja.................................. .
Niemcy.......................
Francja.......................
Polska.....................................
Hiszpania.....................................
Finlandia.....................................
Czechosłowacja.......................
Rumunia.....................................
Bulgaria.....................................
Szwajcaria.................................
Belgia..........................................
Litwa..........................................

9.960
9.816
7.677
5.624 5.534
4.808
4.685
4.013
2.870
2.158
1.886
1.445
1.258

7.989
7.624
1.733
2.850
140
3.144
1.646
—

450
311
—

66
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Ilość Polaków za granica.
Afryka (kolonie francuskie) . .
Anglia..........................................
Argentyna .....................................
Austria..........................................
Belgia..........................................
Brazylia.....................................
Czechosłowacja............................
Dania
................................ . .
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1.300
1.000
100.000
20.000
30.000
265.000
200.000
13.000

Francja..............................................
Holandia . ..................................
Kanada ...............................................
Jugosławia . . ............................
Litwa...................................................
Luksemburg................................ • .
Łotwa...............................................
Meksyk...............................................
Mandżuria (Charbin).......................
Niemcy...............................................
Paragwaj..........................................
Rumunia..........................................
Stany Zjednoczone............................
Turcja...............................................
Urugwaj...............................................
Węgry...............................................
Włochy...............................................
Związek Sowieckich Republik Rad .

.

523.000

.

145.000
15.000

.

200.000

6.000

400
70.000
2.000

5.000
. 1.500.000
13.000
.

100.000

. 4.000.000
1.500
10.000
18.000
1.000
. 900.000

Ogółem: 8.140.200

Światowy Związek Polaków
z Zagranicy.
Światowy Związek Polaków z Zagranicy jest re
prezentantem naczelnym ośmiomilionowej rzeszy
Polaków za granicą. Celem jego jest utrzymywanie
łączności pomiędzy skupieniami polskimi za gra
nicą, a także ich łączności z Macierzą w zakresie
ich życia narodowo-kulturalnego i organizacyjnego,
a wreszcie obrona dobrego imienia Polski jak i in
teresów narodowych za granicą. Siedzibą władz
centralnych Związku jest Warszawa.
Polskę obronisz karabinem, a nie rezolucjami wieco
wymi. — Zdobywaj Odznakę Strzelecką.
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Miasta w Polsce z ludnością
ponad 100.000 mieszkańców
Warszawa
1.300.000 mieszkańców
615.467
Łódź . . .
326.177
Lwów . . .
Poznań . . .
258.608
250.000
Gdańsk . . . . . (około)
231.260
Kraków . .
206.383
Wilno . . .
131.476
Katowice . .
187.588
Częstochowa
Bydgoszcz .
186.528
115.539
Lublin . - ■
110.454
Sosno-wiec
104.200
Chorzów . .

Ustrój administracyjny
Województwa Śląskiego.
Wojewodą Śląskim jest Pan Dr Michał Grażyń
ski. Obszar Województwa Śląskiego wynosi 4.230
km kwadr., zamieszkanych przez około 1.374.000
mieszkańców.
Powiaty:
Katowice....................... 225.970 mieszkańców
Świętochłowice. . . . 205.587
Rybnik....................... 227.404
Pszczyna ....................... 177.434
Tarnowskie Góry . . . 69.922
Lubliniec.......................
48.625
69.868
Bielsko.......................
88.073
Cieszyn.......................
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Miasta wydzielone:
Katowice....................... 131.476 mieszkańców
Chorzów....................... 104.200
„
Bielsko.......................
25.466
„
Województwo Śląskie jest odrębną jednostką
admindstracyjno-samorządową z prawami autono
micznymi na zasadzie Ustawy Konstytucyjnej
z dnia 15. VII. 1920 roku, zawierającej statut orga
niczny Województwa Śląskiego.
Organem ustawodawczym dla spraw zastrzeżo
nych statutem organicznym jest Śląski Sejm Wo
jewódzki, liczący 24 posłów. Marszalkiem Sejmu
jest Grzesik Karol, prezydent miasta Chorzowa.
Rok rocznie Sejm Śląski uchwala budżet śląski.
Sejm Śląski zwołuje, odracza i zamyka Prezydent
Rzeczypospolitej.
Władzami administracyjnymi są: Wojewoda
i Rada Wojewódzka. Służbowo podlega Wojewoda
władzom centralnym. Rada Wojewódzka składa
się z Wojewody Śląskiego jako przewodniczącego,
wicewojewody i 5-ciu członków wybranych przez
Sejm Śląski. Rada Wojewódzka pełni rolę organu
wykonawczego samorządu wojewódzkiego. Za
razem jest ona organem kolegialnym przy Woje
wodzie Śląskim.

PRZYSŁOWIA.
Kto zbyt wiele obiecuje, obietnic nie dotrzymuje.
Legatowicz.
*

Najlepszym autorem i krytykiem jest — czas.
Weber.
101

LUDWIK KLOSKK
nadkomisarz

0 ochronie zwierząt
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt określiło
w wyczerpujący sposób, co należy zrozumieć przez
znęcanie się nad zwierzętami, oraz które zwie
rzęta podlegają ochronie od znęcania się nad nimi
ze strony ludzi.
Przez wyrażenie „znęcanie się“ należy rozumieć
następujące niedozwolone czynności ludzi w sto
sunku do zwierząt:
1. używanie zwierząt chorych, rannych, lub ku
lawych ;
2. bicie zwierząt po głowie, po dolnej części brzucha
i po dolnych częściach nóg;
3. bicie zwierząt przedmiotami twardymi lub ostry
mi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na
sprawianie dotkliwego bólu;
4. przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych
ładunkami widocznie nie odpowiadającymi sile
tych zwierząt lub stanowi drogi, albo zmuszanie
zwierząt do zbyt szybkiego biegu, przechodzą
cego ponad ich siłę;
5. przewożenie, przenoszenie lub przepędzanie zwie
rząt w sposób, w pozycji lub w warunkach,
powodujących niepotrzebne cierpienia fizyczne
zwierzęcia;
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6. używanie uprzęży, pęt, więzów i tip. sprzętów,
powodujących ból, albo używanie ich w taki
sposób, że mogą sprawiać ból zwierzęciu lub
spowodować uszkodzenie cielesne zwierzęcia;
(wyjątek stanowią tu przedmioty potrzebne w
czasie tresury prowadzonej w interesie publicz
nym) ;
7. używanie zwierząt do wszelkiego rodzaju do
świadczeń powodujących śmierć, uszkodzenie
cielesne lub ból fizyczny; (wyjątek stanowią tu
doświadczenia naukowe, dokonywane podczas
poważnych badań naukowych przez osoby po
siadające do tego specjalne zezwolenie Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Minister może upoważnić pewne organa do wy
dawania takich zezwoleń. Jeżeli chodzi o zakłady
naukowe wojskowe, to zezwolenia takie wydaje
Minister Spraw Wojskowych).
Na pytanie, które zwierzęta podlegają rozporzą
dzeniu o ochronie zwierząt, odpowiada art. 1 cyto
wanego rozporządzenia. Mianowicie za zwierzęta
uważać należy wszelkie domowe i oswojone zwie
rzęta, ptactwo wszelkiego rodzaju, zwierzęta dzikie
schwytane jako też ptactwo dzikie, ryby, płazy,
owady itp.
Z tego wynika, że ustawodawca objął tutaj
wszelkiego rodzaju zwierzęta, nie czyniąc żadnych
wyjątków.
Sankcje karne za dręczenie zwierząt grożą karą
do 2000 zł lub aresztem do 6 tygodni nie tylko tej
osobie, która dopuszcza się bezpośrednio jednego
z czynów wyliczonych w punktach od 1—7, lecz
głoszą, że takiej samej karze ulegnie właściciel
zwierzęcia, który zezwala na przestępstwa tego
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rodzaju, powoduje przestępstwo lub zmusza do
przestępstwa. Takiej samej karze ulegnie praco
dawca, zwierzchnik, przedsiębiorca i w ogóle każda
inna osoba, z której polecenia lub w której interesie
zwierzęta są używane, jeżeli dopuszcza, nakłania,
namawia lub zmusza do popełnienia jednego z wy
żej wymienionych czynów.
W wypadkach, w którychby stwierdzono, że
przestępstwa dopuszczono się w sposób wyjątkowo
okrutny, to winny ulegnie karze więzienia do 1 roku.
Jeżeli przestępstwa dopuści się nieletni do lat
14, to pociągnięci zostaną do odpowiedzialności
rodzice lub opiekunowie, winni niedozoru. Kara
w tym wypadku wynosi do 50 zł grzywny.
Jeżeli ktoś dokonuje badań naukowych na zwie
rzętach bez zezwolenia Ministerstwa, to ulegnie
karze grzywny do 1000 zł.
Do orzekania o przestępstwach w przedmiocie
ochrony zwierząt właściwe są sądy grodzkie.
Powiatowe władze administracji ogólnej mogą
zarządzić zabicie zwierzęcia, jeżeli zwierzę z po
wodu znęcania się nad nim znajduje się w takim
stanie, że nie może być wyleczone. Decyzja taka
musi być oparta na orzeczeniu lekarza weterynarii.
Jeżeli orzeczenie weterynarza opiewa, że zwierzę
może być przy starannej opiece wyleczone, to sta
rostwo może powierzyć leczenie osobie, do której
ma bezwzględne zaufanie. Takie leczenie odbywa
się na koszt winnego znęcania się nad zwierzęciem.
Jak wielką wagę kładzie ustawodawca na nale
żytą ochronę zwierząt, wynika z art. 10, na mocy
którego Minister Spraw Wewnętrznych władny jest
upoważnić pewne zaufania godne stowarzyszenia
do współdziałania z organami państwowymi w spra
wach ochrony zwierząt.
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Zatem winna policja w każdym wypadku drę
czenia zwierząt wkraczać, pamiętając o tym, że
wysoki procent pospolitych przestępców rozpoczęło
swoją, że tak powiem, „karierę" przestępczą za
młodu od dręczenia zwierząt. W ten sposób za
tracają jednostki słabsze moralnie coraz więcej
swoje sumienie.

Czasy ochronne
dla niektórych gatunków zwierzyny łownej.
(Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 25-go
maja 1936 r., Dz. U. Śl. nr 12/1936. — Rozporządze
nie obowiązuje do 2 czerwca 1937 r.)
1. Dla jeleni i danieli byków — od 1 listopada do
31 sierpnia.
2. Dla łań i cieląt jeleni i danieli — cały rok.
3. Dla rogaczy (kozłów, sarniaków) — od 1 listo
pada do 15 maja.
4. Dla sarn (kóz, slut), koźląt, śpiczaków i widła
ków — cały rok.
5. Dla zajęcy
od 15 stycznia do 15 października.
6. Dla borsuków — od 1 grudnia do 30 września.
7. Dla głuszców — cały rok.
8. Dla samic cietrzewi i bażantów — cały rok.
9. Dla kogutów cietrzewi - od 1 czerwca do 15-go
września.
10. Dla kogutów bażantów — od 1 lutego do 15-go
października.
11. Dla jarząbków — od 1 grudnia do 15 sierpnia.
12. Dla kuropatw — od 1 grudnia do 20 sierpnia.
13. Dla kaczek — od 1 grudnia do 15 lipca.
Zakreślone terminy rozumie się włącznie.
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Dział Policyjny

Wykaz oficerów i szeregowych Policji
Woj. Śląskiego zmarłych w r. 1935/36.
1. st. przodow. Sprus Augustyn, z Komis. Piekary
Śl. — zmarł 5 grudnia 1935 r.
2. poster. Burdosz Franciszek, z Komendy Rezerwy
Katowice — zmarł 12 grudnia 1935 r.
3. poster. Jaworski Franciszek, z Komendy Re
zerwy Katowice — zmarł 20 stycznia 1936 r.
4. st. przodow. Loska Henryk, z Komis. Siemiano
wice — zmarł 12 lutego 1936 r.
5. poster. Bregula Piotr, z Poster. Pogot. Rybnik
zmarł 9 lutego 1936 r.
6. poster. Bartnik Józef, z Poster. Bielszowice —
zmarł 11 czerwca 1936 r.
-7. st. poster. Juraszek Józef, z Poster. Bielszo
wice — zmarł 11 czerwca 1936 r.
8. przodow. Grzelakowski Franciszek, z Poster.
Katowice Lotnisko — zmarł 20 czerwca 1936 r.
9. post. Rzyman Franciszek, z Poster. Nowy By
tom — zmarł 29 lipca 1936 r.
10. poster. Grajcarek Karol, z Poster. Miasteczko —
zmarł 1 września 1936 r.
11. poster. Kwiatkowski Antoni, z Komis. III Kato
wice — zmarł 2 września 1936 r.
12. poster. Orendorz Leopold, Poster. Łaziska Gór
ne — zmarł 16 października 1936 r.
13. st. poster. Kubica Brunon, z Kom. Po w. Policji
Woj. Śl. w Świętochłowicach — zmarł 28 listo
pada 1936 r.
14. podkom. Sikora Jan, z Kom. Mysłowice — zmarł
29 listopada 1936 r.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Z żałobnej karty.
Ś. p. Juraszek Józef, st. post. Pol.Woj. Śl. i
Ś. p. Bartnik Józef, post. Pol. Woj. Śl
W nocy z 10 na 11 czerwca 1936 r. zginęło
śmiercią policjanta dwóch szeregowych policji woj.
śląskiego: st. post. Juraszek Józef i post. Bartnik
Józef, obaj z Posterunku Riełszowice, pow. Kato
wice.
Krytycznej nocy pełnili oni służbę patrolową
w miejscowości Bielszowice. Około godz. 1,30 za
uważyli w ciemnościach dwóch podejrzanych osob
ników, przyczajonych pod parkanem. Zamierzali
ich przez pewien czas obserwować, a następnie wy
legitymować. W tym celu policjanci ukryli się za
żytem. Po krótkiej chwili osobnicy opuścili miejsce
pod parkanem i ruszyli w kierunku policjantów.
Gdy zbliżyli się na odległość około 8 metrów, wy
stąpił st. post. Juraszek i z okrzykiem „stać —
policja" zbliżył się do pierwszego osobnika na
odległość 4 m. • W tym momencie został jednak
zasypany serią strzałów rewolwerowych. Na od
głos pierwszych strzałów nadbjegł zaraz post.
Bartnik, ale i ten został zasypany strzałami. Obaj
policjanci z braku jakiejkolwiek osłony zostali ugo
dzeni kulami i śmiertelnie zranieni. Mimo zranienia
st. post. Juraszek oddał jeszcze sześć strzałów
<10

w (kierunku uciekających sprawców, które prawdo
podobnie chybiły. St. post. Juraszek został ugo
dzony w prawy bok, kula przeszła na wylot na
wysokości pasa, naruszyła śledzionę i nerkę oraz
uszkodziła kręg lędźwiowy; post. Bartnik natomiast
otrzymał 3 strzały: w prawą dłoń, lewe przedramię
i w brzuch. Z powodu zranienia prawej dłoni post.
Bartnik nie przyszedł w ogóle do strzału.
Po przewiezieniu do szpitala i natychmiastowej
operacji obaj policjanci zmarli tego samego dnia.
Imponujący pogrzeb tragicznie zmarłych poli
cjantów odbył się w Bielszowicach dnia 14 czerwca
1936 r. W kondukcie pogrzebowym, który prze
mieni! się w olbrzymią manifestację, wzięło udział
około 8000 ludzi, niesiono 43 wieńce i 26 sztandarów
różnych organizacyj społecznych. W pogrzebie
wziął udział m. in. wojewoda śląski dr Grażyński,
naczelnik wydz. B. P. Ryczkowski, główny komen
dant poi. woj. śl. insp. Żółtaszek, jego zastępca
podinsp. Jeziorski, naczelnik urzędu śledczego
podinsp. Chomrański, starosta dr Seidler. proku
ratorzy Kuczkowski i Malczyk, poseł Olszewski
oraz liczne grono oficerów i szeregowych policji
woj. śl. z komendantem na miasto i powiat Katowice
podinsp. Starzykiem na czele.
Poza tym w kondukcie pogrzebowym wziął
udział pluton honorowy policji z orkiestrą, następ
nie różne organizacje i związki, jak: Związek Po
wstańców Śląskich, Związek Młodzieży Powstań
czej, Zw. Strzelecki, Zw. Rezerwistów, Zw. Podofi
cerów Rez., Tow. Gimn. Sokół, Rodzina Policyjna,
To w. Polek, Zw. b. Urzędników Policji Plebiscyto
wej G. ŚL, Zw. Peowiaków, Straż Graniczna, Liga
Morska i Kolonialna, Straże Pożarne, oraz wszyscy
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urzędnicy okręgu urzędowego i gminy Bielszowice,
jak również urzędnicy kopalni „Skarboferm“
w Bielszo wicach i orkiestra tej kopalni.
Po nabożeństwie w kościele parafialnym w Bielszowicach kondukt ruszył na miejscowy cmentarz,
gdzie nad mogiłą ś. p. st. post. Juraszka przemówił

S. /). Juraszek Józef, st. post.

ks. proboszcz Niedziela, a następnie główny komen
dant poi. woj. śl. insp. Żołtaszek, podnosząc ciężką
i ofiarną służbę policjanta, jako też zasługi tra
gicznie zmarłych.
Po złożeniu zwłok ś. p. st. post. Juraszka do
grobu wyruszył kondukt na cmentarz do sąsiedniej
miejscowości Makoszowy ze zwłokami ś. p. post.
Bartnika, gdzie wymieniony stale zamieszkiwał
wraz z rodziną.
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Ś. p. st. post. Juraszek urodził się 22 września
1899 r. w Kujawach pow. prudnicki (Śląsk Opolski).
Ukończył szkołę powszechną i złożył egzamin z 6
klas gimnazjalnych. Brał czynny udział w powsta
niach górnośląskich. W roku 1923 wstąpił do służby
w Policji Wojew. Śl. Z dniem 1 kwietnia 1936 r.

Ś. p. Bartnik Józef, post.

został awansowany na st. posterunkowego. Osie
rocił żonę i dziecko.
Ś. p. post. Bartnik urodził się 21 lutego 1883 r.
w Makoszowach, pow. Katowice. Ukończył szkołę
powszechną. Brał również udział we wszystkich
powstaniach górnośląskich i w P. O. W. Do służby
w Policji Woj. Śl. wstąpił w czerwcu 1922 r. Osie
rocił żonę i 6 dzieci.
Cześć Ich pamięci!
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Odznaczeni Krzyżem Zasługi
za Dzielność
Krzyż Zasługi za Dzielność — jak wiadomo — został
ustanowiony w roku 1928 specjalnie dla oficerów i szere
gowych Policji, K. O. P. i Straży Granicznej, celem szcze
gólnego wyróżnienia ich za czyny, spełnione w specjalnie
ciężkich warunkach z wykazaniem wyjątkowej odwagi,
z narażeniem życia lub zdrowia w obronie prawa, nie
tykalności granic państwowych oraz życia i mienia oby
wateli.
W korpusie Policji Województwa Śląskiego mamy już
17 policjantów, którym Pan Prezes Rady Ministrów nadal
to zaszczytne odznaczenie. Są to:
1. st. przód. Barteczko Brunon, Komend, poster, w Wiel
kiej Dąbrówce,
2. post. Cieślak Franciszek, z Komendy Rezerwy w Kato
wicach,
3. st. przód. sł. śl. Czylok Józef, z Wydziału Śledczego
w Katowicach,
4. śp. post. Fójcik Wincenty,
5. śp. post. Garnczarczyk Bolesław,
6. post. Kocyba Alojzy, z komis, w Mysłowicach.
7. st. post. Muszalik Feliks, z komis, w Mysłowicach,
8. st. post. Polczyk Robert, z komis, w Rudzie Śl.,
9. st. post. Przybyła Wilhelm, z komis, w Łagiewnikach
Śląskich,
10. st. przód. sl. śl. Slota Antoni, z poster, ofic. w Tarn.
Górach,
11. przód. sł. śl. Szczepański Józef, z poster, w Dzie
dzicach,
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Uroczysta dekoracja oficerów i szeregowych Policji Województwa Śląskiego
iv dniu 19 marca 1936 r.

12. st. post. Szpień Adam, z poster, w Wapienicy,
13. st. post. Tuszyński Wilhelm, z Komendy Rezerwy w
Katowicach,
14. st. przód. Wälder Emil, Komend, poster, w Bielszowicach,
15. post. Wieczorek Jan, z komis. gran. w Chorzowie,
16. st. post. Zug Adam, z komis, w Łagiewnikach Śl.,
17. post. Zuszek Antoni, z poster, w Szczygłowicach.
Wykazali oni swoją odwagę i dzielność oraz narazili
swoje życie względnie zdrowie — wśród następujących
okoliczności:
1. St. przód. Barieczko. W dniu 8 marca 1932 r. pod
czas rozruchów w Orzegowie tłum w liczbie około 2000,
uzbrojony w twarde przedmioty, usiłował wtargnąć do
gmachu gminnego. Przy rozpraszaniu tłumu st. przód.
Barteczko, będąc komendantem jednego z oddziałów poli
cyjnych, dostał się w największe kłębowisko i został
dwukrotnie ranny przekłuciem prawej ręki. Mimo to nie
odstąpił od dalszej akcji; z myślą o podwładnych zabez
pieczył ich przed gradem kamieni, a sam ścigał głównych
prowodyrów i podżegaczy. Przy ponownym natarciu
tłumu został znowu poważnie zraniony w głowę, a miejsce
walki opuścił dopiero na wyraźny rozkaz komendanta
całości — oficera.
2. Post. Cieślak. W czasie służby w nocy z 4-go na
5-go stycznia 1933 r. zbliżając się na ul. Francuskiej
w Katowicach do 2 podejrzanych osobników, usłyszał na
stępujący dialog: „Eryk, bądź cicho, bo tam jeden stoi“,
a następnie odpowiedź: „Ja ich się dziesięciu nie boję
i tego w łeb strzelę“. Post. Cieślik szybko pobiegł za
oddalającymi się osobnikami i wezwał ich do zatrzymania
się. W tej chwili jeden z osobników odskoczył o kilka
kroków, odwrócił się i wymierzył z rewolweru w kierunku
post. Cieślaka. Broń jednak zacięła się, wobec tego osobnik
począł uciekać i, w biegu repetując broń, oddał w kierunku
post. Cieślaka 3 strzały, po czym odstyzeliwując się w dal
szym ciągu uciekał. Post. Cieślak mimo braku jakiej
kolwiek osłony ścigał — jak się później okazało — nie
bezpiecznego przestępcę, zrobił również użytek ze swojej
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broni, raniąc osobnika w plecy, który został następnie ujęty
i odstawiony do więzienia. Przy ujętym znaleziono 2 re
wolwery i 16 naboi.

3.
St. przód. si. śl. Czylok. Jako komendant poste
runku w Żorach w latach 1922—1925 wykrył i zlikwidował
niebezpieczną i uzbrojoną szajkę, dokonywującą napadów
rabunkowych i innych przestępstw w powiecie rybnickim.
Następnie przydzielony do Wydziału Śledczego w Kato
wicach na stanowisko kierownika brygady do zwalczania
bandatyzmu, morderstw i zbrodniczych podpaleń niejedno
krotnie narażał bezpośrednio swoje życie i zdrowie, dzięki
czemu w głównej mierze przyczynił się do wykrycia i zli
kwidowania kilkudziesięciu band rozbójniczych. Na szcze
gólną uwagę zasługuje fakt wkroczenia do kryjówki
bardzo groźnej bandy Kroha, dobrze przygotowanej do
obrony. Dzięki wyjątkowej odwadze i dzielności st. przód.
Czyloka groźna ta banda została zlikwidowana. W roku
1934 przyczynił się w przeważnej mierze do wyśledzenia
bandy cyganów, która pod Pszczyną zamordowała poli
cjanta, listonosza i gajowego, przy czym zrabowano
pieniądze skarbowe w kwocie 7000 zł. Wspomniana banda
cyganów ponadto miała na sumieniu przeszło 60 włamań,
dokonanych na terenie Śląska. Oprócz tego st. przód.
Czylok doprowadził do wykrycia licznych innych po
ważnych napadów bandyckich i zabójstw, w tym kilka
zabójstw dokonanych na policjantach. Sprawcy niemal
we wszystkich wypadkach zostali ujęci i unieszkodliwieni.

4.
Śp. post. Fojcik. Dnia 26. XI. 1933 r. o godz. 4,30
wracając po skończonej już służbie do domu w RybnikuLigocie, zauważył w polu trzech podejrzanych osobników.
Zatrzymał się i na pobliskim posterunku kolejowym prze
prowadził krótki wywiad odnośnie podejrzanych, po czym
ścigał ich. Wszystkich trzech przytrzymał z bronią w ręku
i doprowadzał już do komisariatu w Rybniku. W drodze
został jednak przez jednego z podejrzanych zastrzelony
dwoma strzałami z parabellum. Jako sprawca został przy
trzymany Siwiec Franciszek, niebezpieczny bandyta i zbie
gły więzień — wspólnik Ziemskiego, skazanego na karę
śmierci za usiłowane zabójstwo post. Zuszka w roku 1932.
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Siwiec również został skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano.
5. Śp. post. Garnczarczyk. Dnia 10. VI. 1933 r. o go
dzinie 20,40, podczas czatów w lesie w Murckach, zetknął
się z trzema podejrzanymi i uzbrojonymi osobnikami. Po
bezskutecznym wezwaniu do zatrzymania się oddal dwa
strzały za uciekającymi osobnikami. Jeden z nich odwrócił
się i z odległości około 5 m rozpoczął strzelać z broni
palnej do post. Garnczarczyka. W czasie wzajemnego
ostrzeliwania się śp. post. Garnczarczyk odniósł 6 ciężkich
ran postrzałowych. Mimo odniesionych ran dalej ścigał
bandytów i zdołał głównego z nich, niejakiego Faskę z Ja
nowa, zastrzelić — a przestał ścigać dopiero wtedy, gdy
wskutek upływu krwi upadł nieprzytomny na ziemię.
Wskutek odniesionych ran zmarł śp. post. Garnczarczyk
dnia 21. VIII. 1935 r.
6. Post. Kocyba. Dnia 19. VI. 1935 r. o godz. 23,45,
pełniąc służbę przy więzieniu w Mysłowicach, usłyszał
podejrzany szmer w pokoju, w którym mieści się kasa
sądowa. Chcąc zbadać przyczynę szmeru, przeszedł przez
parkan i wszedł do gmachu sądowego. W tej chwili został
z ukrycia zasypany strzałami rewolwerowymi i raniony
w lewą nogę. Nie zważając na otrzymaną ranę i duży
upływ krwi, z nadzwyczajną odwagą rzucił się na spraw
ców, którzy nadal strzelali do niego; widząc jednak zde
cydowaną postawę policjanta, rzucili się do ucieczki. Post.
Kocyba dalej ścigał bandytów, a ścigać przestał dopiero
wtedy, gdy z powodu upływu krwi zupełnie opadł z sił.
Dzięki spostrzegawczości, a następnie dzięki swej wyjąt
kowej odwadze i dzielności, z narażeniem życia przeszko
dził włamaniu do kasy sądowej, chroniąc Skarb Państwa
od poważnych strat.
Oprócz tego post. Kocyba w dniu 21. III. 1931 r. przy
trzymał trzech niebezpiecznych bandytów, którzy mieli na
sumieniu kilka napadów rabunkowych z bronią w ręku.
7. St. post. Muszałik. W czasie służby w nocy z 4-go
na 5 lipca 1931 r. natknął się przy cmentarzu w Mysłowi
cach na podejrzanego osobnika, którego wezwał do zaKalend. Pol.
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trzymania się i podniesienia rąk. Osobnik ten prawdo
podobnie wcześniej zauważył st. post. Muszalika, bo miał
już broń przygotowaną i momentalnie oddał strzał do
policjanta, trafiając go w szyję. Kula przeszyła szyję
obok krtani, wychodząc w pobliżu kręgosłupa, nie uszko
dziła jednak większych krwionośnych naczyń. Mimo otrzy
manej rany st. post. Muszalik szybko się zorientował
i puścił psa-towarzysza za sprawcą, którego pies przy
trzymał. Sam zaś mimo dużego upływu krwi i utraty sił,
pchany poczuciem obowiązku, nie bacząc na swoje zdro
wie i życie — podążył za sprawcą, rozbroił go i dopro
wadził do komisariatu. Sprawca okazał się niebezpiecz
nym bandytą, należał bowiem do groźnej szajki, która od
dłuższego czasu grasowała w Mysłowicach i okolicy, do
konując ciężkich włamań i napadów z bronią w ręku.
Reszta wspólników została również niebawem ujęta i cała
szajka została zlikwidowana i oddana w ręce sprawie
dliwości.

8.
St. post. Polczyk został w nocy z 18 na 19 maja
1928 r. wysłany jeszcze z jednym policjantem do miejsco
wości Chropaczów celem ścigania groźnego bandyty
Wilima, poszukiwanego za usiłowane morderstwo i dwie
ciężkie kradzieże. Przy wyjściu z Lipin patrol spotkał
grupę osobników, pomiędzy którymi znajdował się poszu
kiwany Wilim. Ten ostatni momentalnie zbiegł w pola,
zaś st. post. Polczyk dowiedziawszy się, że to Wilim,
natychmiast rozpoczął za nim pościg, narażając swoje
życie (wiedział bowiem, że bandyta jest uzbrojony w broń
palną), zaczął przeszukiwać pola i kryjówki przy pomocy
latarki elektrycznej. Bandyda widząc, że czeka go ujęcie,
z ukrycia strzeli! do st. post. Polczyka, raniąc go ciężko
w okolicę serca.
Przez swoje wystąpienie wykazał st. post. Polczyk
dużo wyjątkowej odwagi i w znacznej mierze przyczynił
się do ujęcia Wilima, co nastąpiło w następnym dniu po
kilkugodzinnej walce i użyciu granatów gazowych, przy
czym bandyta Wilim postrzelił jeszcze jednego poli
cjanta, a mianowicie:
118

9. st. post. Przybylę, który w dniu 19. V. 1928 r. brat
udział w dalszym pościgu Wilima. Bandyta ten ukrył się
w bezpiecznej dla niego, a niedostępnej dla policji kry
jówce — chlewiku, gdzie został osaczony. Wezwany do
odrzucenia broni i poddania się, wolał, że się nie podda
a zastrzeli każdego zbliżającego się policjanta. Mimo tej
groźby st. post. Przybyła, nie bacząc na grożące mu nie
bezpieczeństwo ze strony ostrzeliwującego się Wilima,
z własnej woli wyskoczył z drągiem przed kryjówkę ban
dyty, chcąc wyłamać drzwi, przy czym został przez ban
dytę postrzelony w lewą nogę.
10. St. przód. sl. śl. Slota. W latach 1929—1930 gra
sowała w Tarnowskich Górach banda niebezpiecznych
i uzbrojonych w broń palną włamywaczy, składająca się
z 9 członków. Dnia 12. VI. 1930 r. około godz. 21-szej
natknęli się na tych bandytów wywiadowcy policji z po
sterunku ofic. Tarnowskie Góry, którzy otoczyli bandytów
i zamierzali ich doprowadzić na posterunek. W pewnej
chwili bandyci, na z góry umówione hasło, rzucili się do
ucieczki, każdy w innym kierunku. Wywiadowcy policji,
których było czterech, rozpoczęli pościg, również każdy
w innym kierunku. St. przód. wyw. Słota ścigał herszta
bandy Piecucha i kiedy w pewnym nieoświetlonym podwó
rzu już miał Piecucha chwycić, dobył bandyta broni
i z bezpośredniej bliskości strzelił do st. przód. Słoty,
raniąc go ciężko w płuca. Mimo rany jednak wyw. Słota
nie przestał ścigać. Wówczas bandyta ze słowami „jeszcze
nie leżysz“ — strzelił po raz drugi do Słoty, od którego
to strzału utracił Słota przytomność. Ciężko rannego. Słotę
odwieziono do szpitala, gdzie leczył się przez kilka mie
sięcy. Sprawca został po kilku dniach ujęty i skazany na
8 lat ciężkiego więzienia.
11. Przód. sl. śl. Szczepański. Dnia 20. X. 1930 r.
około godz. 3 otrzymał posterunek policji w Jasienicy
telefoniczne zawiadomienie, że nieznani sprawcy (kasiarze) usiłują włamać się do ogniotrwałej kasy właściciela
dóbr Larischa w Jaworzn. Na miejsce włamania udali się
natychmiast na rowerach przód. Szczepański i st. post.
Krzyżak i zastali bandytów jeszcze przy pracy (rozpru
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waniu kasy). Przód. Szczepański udał się korytarzem do
pokoju kasowego, a gdy chwycił za klamkę zauważył, iż
ktoś ją podtrzymuje. Gdy pchnął drzwi silniej, otworzyły
się i w tym momencie jeden ze sprawców począł strzelać
do przód. Szczepańskiego, ciężko go raniąc, tak, że osunął
się na ziemię. Mimo odniesionych ran, leżąc na ziemi,
oddal przód. Szczepański kilka strzałów w kierunku
sprawców, raniąc jednego z nich w lewe ramię. Sprawcy,
nie dokonawszy czynu, zbiegli — oddając jeszcze kilka
strzałów do Szczepańskiego, wskutek czego odniósł on
4 postrzały, wśród nich jeden przestrzał płuc.
12. St. post. Szpień, będąc w służbie w nocy z 22-go
na 23 października 1932 r., został wezwany do stłumienia
wielkiej bójki, powstałej w czasie zabawy weselnej na
sali Folwarcznego w Wapienicy. Gospoda znajdowała się
na uboczu, przy samym lesie; szybka pomoc z posterunku
z powodu wielkiej odległości była niemożliwa, to też st.
post. Szpień nie zwlekając wystąpił sam, gdyż awantur
nicy ze znanym i niebezpiecznym przestępcą Popielarczykiem na czele demolowali lokal, a krzesłami i szklankami
obijali gości weselnych, którzy w popłochu ratowali się
ucieczką przez okna. Z wielkim trudem udało się st. post.
Szpieniowi wyprzeć awanturników przed gospodę, gdzie
wezwał ich do rozejścia się. Awanturnicy jednak, uzbro
jeni w sztachety i inne twarde przedmioty, zaatakowali
policjanta i zadali mu kilka ciosów. Oddano nawet kilka
strzałów w kierunku policjanta i równocześnie obrzucono
go kamieniami. St. post. Szpień, ugodzony dużym ka
mieniem w głowę, stracił częściowo przytomność, lecz
w ostatniej chwili czując, że go siły opuszczają, oddał
kilka strzałów do napastników, kładąc prowodyra trupem
na miejscu. Napastnicy widząc dzielną postawę policjanta,
zaprzestali go atakować i rozbiegli się.
13. St. post. Tuszyński. Wieczorem dnia 21 grudnia
1922 r..otrzymał komisariat I w Chorzowie wiadomość,
że w domu nr 4 przy ul. św. Jacka znajdują się bandyci,
podejrzani o napad rabunkowy na transport pieniędzy
dawniejszej kopalni „Fany“. Na miejsce został wysłany
między innymi st. post. Tuszyński, który pilnował bramy
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wjazdowej. Okazało się jednak, że bandytów w domu tym
nie było. W pewnym momencie przybyło 7 osobników,
z których trzech weszło do bramy, a zauważywszy poli
cjanta, momentalnie rozpoczęli do niego strzelać. Postrze
lony w lewą skroń, nie odstąpił od dalszej walki z ban
dytami. Rozpoczęła się obustronna strzelanina, w czasie
której st. post. Tuszyński otrzymał dalsze dwa strzały
w lewą rękę i piersi. Aby w oświetlonym korytarzu nie
być wystawiony na cel dla bandytów, jednym z ostatnich
strzałów rozbił żarówkę, trafiony jednak po raz czwarty
upadł nieprzytomny na ziemię. Bandyci zbiegli, zostali
jednak później ujęci. Wskutek otrzymanych ran utracił
st. post. Tuszyński słuch na lewe ucho.
14. St. przód. Wälder. W roku 1923 grasowała na
Śląsku banda Stolarza, która nie szczędząc życia i mienia
obywateli, miała już na sumieniu kilka morderstw i rabun
ków i była postrachem kilku powiatów, przy zetknięciu
się zaś z policją postępowała bezwzględnie. St. przód.
Wälder, wówczas jeszcze posterunkowy i Kmdt poste
runku w Janowie, przy likwidacji tej groźnej bandy
wykazał dużo sprytu i odwagi. Przedstawiając się jako
członek tej bandy, zdołał kilku wspólników Stolarza przy
trzymać, a następnie w potyczce z niebezpiecznym bandytą
Chmurą zdołał go postrzelić. Przytrzymanie wspólników
doprowadziło do tego, że wyszło na jaw, gdzie herszt
bandy Stolarz się znajduje, który też w dwa dni później
przy potyczce z policją został zastrzelony, a.wszyscy
wspólnicy ujęci i oddani w ręce sprawiedliwości.
15. Post. Wieczorek, będąc dnia 1 marca 1930 r.
w służbie wspólnie z post. Nowakiem, przytrzymali po
dejrzanego osobnika, którego doprowadzali do komisa
riatu. W pewnym momencie osobnik wydostał się z rąk
policjantów, szybkim ruchem wydobył z kieszeni rewol
wer i począł strzelać do policjantów, raniąc post. Wie
czorka w głowę. Mimo odniesionej rany post. Wieczorek
nie zaprzestał ścigać bandyty, który ostrzeliwując się
zdołał zbiec do jednej z przyległych kamienic, skąd przez
strych zamierzał wydostać się na zewnątrz, został jednak
przez post. Wieczorka ujęty. Przez swoją nadzwyczajną
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odwagę przyczynił się post. Wieczorek do unieszkodli
wienia niebezpiecznego bandyty.
16. St. post. Zug, idąc dnia 20 grudnia 1922 r. poza
służbą na ul. Ligota Górnicza w Chorzowie, zauważył
uciekającego mężczyznę, za którym biegła publiczność,
wzywając o pomoc i zatrzymanie uciekającego. St. post.
Zug — mimo, że był poza służbą — rozpoczął natychmiast
pościg za uciekającym, a gdy osobnik widział, że nie
umknie pogoni, skręcił do podwórza przyległego domu
i, korzystając z ciemności, zamierzał ukryć się tam. St.
post. Zug przypuszczając, że może to być niebezpieczny
przestępca i chociaż był bez broni, nie zważał na własne
niebezpieczeństwo lecz udał się na dalsze poszukiwanie.
W chwili odkrycia osobnika, ten strzelił do st. post. Zuga,
raniąc go w dolną szczękę. Nabój przebił policjantowi
szczękę, wyrwał dwa zęby, przeszedł pod językiem
i utkwił w szyi. Mimo tak ciężkiej rany st. post. Zug nie
odstąpił od osobnika i chciał go ująć, lecz wskutek upływu
krwi upadł nieprzytomny na ziemię. Zbrodniarz nie kontentował się zranieniem policjanta, lecz chciał go pozba
wić życia, gdyż do leżącego bezprzytomnie oddał jeszcze
dwa strzały, które jednak na szczęście nie były szkodliwe.
Po dokonanym czynie zbrodniarz zbiegł nierozpoznany.
17. Post. Zuszek, będąc dnia 28 lipca 1932 r. w służ
bie, zatrzymał w Rybniku przy ul. Werkowej 2 podejrza
nych osobników. Z oświetloną lampką elektryczną i przy
gotowaną krótką bronią palną przystąpił do przeprowa
dzenia rewizji osobistej u jednego z podejrzanych. W tym
czasie drugi osobnik pod pozorem wylegitymowania się
sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i zamiast do
wodów osobistych wyjął rewolwer, z którego nagle
strzelił w pierś policjanta. Sprawcy zbiegli, natomiast
policjant, ciężko ranny w płuca, nie tracąc zimnej krwi,
zdołał jeszcze oddać 6 strzałów do uciekających, jednak
bez skutku. Silnie krwawiąc udał się pod mieszkanie
przód. Wieczorka i powiadomiwszy go o zajściu, upadł
nieprzytomny na ziemię. Dzięki temu powiadomieniu na
tychmiastowy pościg doprowadził do ujęcia sprawców
w Krakowie.
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Jeden ze sprawców — Ziemski — okazał się niebez
piecznym bandytą, karanym już za rozbój, usiłowane za
bójstwo policjantów i szereg innych przestępstw. Okazało
się, że sprawcy usiłowali tej nocy włamać się do składu
obuwia Wypiorą w Rybniku, zostali jednak przez post.
Zuszka spłoszeni. Ziemski został skazany przez Sąd
Doraźny na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wy
konano.
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PRZYSŁOWIA.
Pochlebstwo podoba się człowiekowi, choćby po
chlebcą gardził.
Cervantes.
Prawda zabita sto razy, sto razy zmartwychwstaje.
Łaski.
Najszczęśliwszym jest naród, w którym ani bogacze
nie są zbyt bogaci, ani biedni zbyt ubodzy.
Tales.

Im więcej bogactwa, tym więcej trosk i przykrości.
Kornmann.
*

21e jest, gdy dobrym sercem głupia rządzi głowa.
Rajszel.
*

Czas leczy wszystkie rany, ale niestety człowiek ciągle
na nowo się rani.
Bodenstedt.
*

Doświadczenie jest mistrzynią świata.

Goethe.

*

Grzeczność nic nie kosztuje, a wiele pomaga.
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JÓZEF ŻÓŁTASZEK, inspektor
Główny Komendant Policji Woj. Śl.

Istota działań policyjnych.
Streszczenie odczytu, wygłoszonego dnia 21 kwietnia 1936
w Stow, prawn. Apelacji Śląskiej.

Powstałe na ziemi życie ludzkie napotkało na
niebezpieczeństwa zagrażające mu. Dla Robinsona
Gruzoe, żyjącego na odludnej wysepce, największą
troską poza troską zdobywania środków do życia
jest niewątpliwie uchylenie niebezpieczeństwa, na
które narażone stale jest isamo życie, jak i wszyst
kie te czynności, których celem jest utrzymanie
i rozwój tego życia. Codzienną jego myślą jest
zabezpieczenie się przed siłami przyrody i zwierzę
tami, jako grożącym niebezpieczeństwem; czy to
ochrania się, ogradzając swoją siedzibę rowami
i płotami, czy też wręcz zmuszony jest bronić się
w walce z napastnikami.
Człowiekowi żyjącemu społecznie grozi nie
bezpieczeństwo także ze strony innych członków
grupy, którzy naruszają jego dobro. Takie narusze
nie dobra wywołuje oprócz uczucia krzywdy także
chęć odzyskania lub rekompensaty za gwałtem lub
podstępem zabrane dobro. Pierwszy ustawodawca
daje wyraz temu przez tworzenie zasady: wy
mierzenia sobie sprawiedliwości przez samego po
szkodowanego. Sytuacja, w jakiej widzieliśmy Ro
binsona Cruzoe, komplikuje się przez fakt przybycia
nowego przeciwnika w postaci innego człowieka,
kierowanego wolą. Zakres walki rozszerza się
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znacznie przez dochodzenie krzywdy. Pierwotny
władca grupy społecznej dba jedynie o ochronę
swej władzy, zostawiając członkom porachunki
z powodu doznanych krzywd. Sposoby ochrony
i obrony komplikują się. Takie stosunki mogą
istnieć w grupach społecznych na stosunkowo ni
skim szczeblu ich rozwoju, gdzie istniała stosun
kowa równość, gdy chodzi o siłę obronną
poszczególnych członków i gdy członkowie ci pro
wadzili żywot względnie izolowany.
Rozwój grupy społecznej idzie w kierunku
różniczkowania w dziedzinie hierarchii spo
łecznej i komplikacji wzajemnych stosunków. Sto
sunki te w socjologii nazywają się stosunkami
społeczno-o sokowymi i społeczno-rzeczowymi. Ze
stanu względnej izolacji członkowie grupy
wchodzą w stan coraz większej cyrkulacji.
W swym rozwoju historycznym grupa społeczna
rozwija się przez mnożenie się ilości stosunków
społecznych. Organizacja wewnętrzna grupy zmie
rza do wyłonienia form nowoczesnego państwa
jako celowej grupy społecznej z władzą naczelną,
która reguluje stosunek członka grupy do siebie
jako całości i odwrotnie, reguluje również stosunki
wzajemne między członkami grupy. Rozrost tych
stosunków to wzmożenie cyrkulacji wewnątrz gru
py. Ilość tych stosunków z czasem rośnie, ilość
dóbr również, konsumcją tych dóbr wzmaga się;
wypływa stąd konieczność zabezpieczenia tych
stosunków nie tylko w interesie własnym członków,
ale i czynnika władzy naczelnej, który przyjmuje
na siebie funkcje regulatora i czerpie z tych sto
sunków podstawę swego bytu.
Następuje kumulacja ważniejszych czyn
ności ochronnych i obronnych, jako odciążenie po125

szczególnych członków i skoncenłrowanie
ich w funkcji władzy naczelnej, która przejmuje
na siebie oprócz obrony grupy jako całości i ich
władzy także ochronę członków grupy. Odpowiada
to ściśle prawu nauki organizacji, zwanemu prawem
koncentracji, które ma wtedy zastosowanie, gdy
w danym zespole pewne rozproszone funkcje jedno
rodne doczepione są do poszczególnych komórek
zespołu obok innych funkcyj. Oddzielenie tych
funkcyj od ich komórek i skoncentrowanie ich
w hierarchicznie wyższej komórce, usprawnia
działalność komórek niższych, a sama kumulacja
daje efekt ekonomiczny. W danym wypadku
czynności ochronne i obronne hamują swobodny
rozwój innych stosunków, zabierając dużą ilość
energii. Skoncentrowanie tych czynności wyswabadza tę energię w komórkach, która zostaje zużyt
kowaną dla pomnażania dóbr materialnych i kultu
ralnych. To skoncentrowanie czynności ochronnych
i obronnych w postaci funkcji władzy naczelnej
grupy wiąże się ściśle z działaniem normodawczym, określającym nie tylko to, jakie
czynności i w jaki sposób wykonywać ma władza
naczelna, ale przez tworzenie norm karnych daje
podstawę działań ochronnych i obronnych.
Nowoczesny szef służby bezpieczeństwa bar
dzo podobny jest do swego prototypu Robinsona
Cruzoe, który w swoich działaniach ochronnych
i obronnych kierował się jedynie prawami życia.
Jest tylko pewna różnica, gdy chodzi o warunki,
w jakich znajdują się obaj. Nowoczesny szef służby
bezpieczeństwa ma pewne ograniczenia w postaci
norm prawnych, ustanowionych przez grupę
społeczną, i które ograniczają mu nie tylko teren,
ale i sposoby walki. Robinson Cruzoe respektował
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jedynie prawa natury o tyle, o ile one mu
albo pomagały, albo przeszkadzały w walce; kie
runek walki dawał sobie sam. Nowoczesny szef
otrzymuje go w postaci norm prawnych. Normy
prawne dla organu bezpieczeństwa mają albo cha
rakter generalny, t. zn. obowiązują nieograniczenie w czasie w stosunku do wszystkich zjawisk
pewnej klasy, lub też mogą być to tak zwane
decyzje, dające dyrektywy w poszczególnych
wypadkach lub tylko wypadkach pewnego typu, są
zatem znacznie więcej ograniczone ;w czasie i miej
scu. W jednym i drugim wypadku zadaniem organu
bezpieczeństwa jest dążenie do zadośćuczynienia
wymaganiom tych norm dla osiągnięcia t. zw.
optimum bezpieczeństwa. Pojęcie opti
mum wywodzi się ściśle z pojęcia poczucia
bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa
w danej grupie społecznej istnieje wtedy, gdy
istnienie samej grupy, jako dobra ogólnego, moż
ność cyrkulacji i swoboda konsumcji dóbr ducho
wych i materialnych są zapewnione. Mówimy, że
wtedy istnieje należyty poziom bezpieczeń
stwa.
.laik ocenić, czy poziom bezpieczeństwa w danej
grupie jest optymalny? Nie widzę tutaj żadnych
obiektywnych kryteriów. Kryteria takie możrniby stworzyć przez ścisłe wymierzenie jakości
i wagi przeróżnych stosunków społeczno-osobow.ych i społeczno-rzeczowych, a jest to niemożliwe.
Zresztą wchodzi tutaj w grę jeszcze czynnik psy
chiczny, to jest, jak członkowie danej grupy
społecznej reagują na zjawiska niebezpieczne.
Co dla jednej grapy będzie zadowalające, dla innej
będzie nieznośne. Porównajmy chociażby stosunki
bezpieczeństwa w przysłowiowym Meksyku i w An127

glii. Poza tym każdy fakt niebezpieczny, poza wy
rządzeniem pewnej krzywdy moralnej czy mate
rialnej, posiada duży wpływ psychiczny nie tylko
na skrzywdzonego, ale i na innych członków
grupy. Obawa powtórzenia się podobnych zjawisk
rozszerza się i działa hamująco na działalność
członków grupy. Jeżeli weźmiemy sobie przykład
większej kradzieży, to chociaż krzywda jest napra
wiona przez odebranie rzeczy Skradzionych i prze
stępca został ukarany, to znaczy bierzemy wypa
dek kiedy rekomopensata jest całkowita, mimo to
fakt ten pozostawia pewien osad obawy, trvający czas dłuższy. Jeżeli takie wypadki powtarzają
się często i jeżeli tylko osiągnięto rekompensatę
częściową lub wcale, to oczywiście obawa jeszcze
jest silniejsza. Znane są wypadki, że podróżujący
długi czas omijają miejsca, gdzie były kiedyś doko
nywane napady rabunkowe, chociaż od dłuższego
czasu tych napadów już tam nie ma. Jest to typowy
wypadek, jak wpływ psychiczny przestępstwa dzia
ła hamująco na cyrkulację, mimo, że rekompensata
w postaci wymierzonej sankcji karnej nastąpiła.
Tak zwana reakcja społeczna na zjawiska niebez
pieczne nie jest obiektywnym miernikiem szkody
społecznej. Często przeciwnie zamiast reakcji wy
twarza się sympatia, jak np. opinia społeczna jest
po stronie dzikiego kopalnictwa, widząc w nim
lekarstwo na bezrobocie, nie widzi natomiast szkód
sięgających głębiej. Często reakcja społeczna na
stępuje zbyt późno, zbyt późno tworzy się świado
mość niebezpieczeństwa, gdyż zbyt późno albo
wcale nie docierają wiadomości do ogółu. Dlatego
też dla polityka bezpieczeństwa reakcja społeczna
może być sygnałem spóźnionym, dlatego musi on
znaleźć sobie inne kryteria, pozwalające mu na
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ocenę ważności danego niebezpieczeństwa. Zwykle
tego rodzaju kryterium jest statystyka, choć i ta
przychodzi niekiedy za późno. Należy tutaj dodać,
że obawa jest tym większa, im ewentualna strata
jest większa; stąd też społeczeństwa zasobne i sto
jące na wysokim poziomie kulturalnym są wraż
liwsze na każde zakłócenie swej spokojnej egzy
stencji, która jest niezbędnym warunkiem możli
wości rozwojowych.
W takich warunkach ocena wysokości pozio
mu bezpieczeństwa dla danej grupy jest bardzo
trudna, liczyć się bowiem musi z bardzo skompli
kowanymi objawami psychiki zbiorowej;
dlatego też żadnego miernika stałego być nie może,
a ocena ta należy wyłącznie do tego organu, który
sprawuje funkcje bezpieczeństwa w grupie spo
łecznej.
Organ ten musi znać wewnętrzną strukturę
grupy i stosunki społeczne, musi mieć czułość
sejsmografu na wszystkie wstrząsy, musi znać
doskonale wpływ faktów niebezpiecznych na po
czucie bezpieczeństwa, musi wreszcie znać dosko
nale znaczenie środków, którymi rozporządza,
aby je użyć w odpowiednim czasie, miejscu
i ilości. Linia poziomu bezpieczeństwa hedzie
zatem linią falistą, kształtującą się według zasad
wzajemnego przeciwdziałania niebezpieczeństwa
i organu bezpieczeństwa. Szef bezpieczeństwa, nie
mając gotowego miernika, a postawiony wobec wiel
kiej zmienności zjawisk, podejmuje decyzje
i stosuje odpowiednie środki.
Na froncie bezpieczeństwa trwa ciągła walka
o odpowiedni poziom linii bezpieczeństwa. Każdy
zatem moment walki, bez względu na to, czy będzie
to czynność ochronna, jako czynność zapobiegająca
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powstawaniu niebezpieczeństwa, czy też bezpośre
dnia walka z niebezpieczeństwem, będą w gruncie
rzeczy czynnością zapobiegawczą, mającą na
celu utrzymanie optimum bezpieczeństwa; stąd
też organ bezpieczeństwa w państwie nazwać moż
na politykiem bezpieczeństwa. ‘
Niebezpieczeństwa, istniejące w dzisiejszej gru
pie społecznej w państwie, mają trzy źródła.
Pierwsze źródło to niebezpieczeństwo wynika
jące z pewnych stosunków naturalnych, w których
żyje człowiek; to te, które nękały naszego Robin
sona Cruzoe. Są to mszczące siły natury; tworzą
one grupę układów naturalnych niebez
pieczeństw. Drugie źródło niebezpieczeństw to
układy stworzone przez człowieka ■— jak: ruch
uliczny, tamy na rzekach, linie komunikacyjne itp.
Tworzą one grupę układów stworzonych.
I wreszcie trzecie źródło to niebezpieczeństwo wy
pływające z w o l i ludzkiej, jako przestępstwo pra
wem zakazane. Jest to grupa kryminalna.
Ta ostatnia grupa jest najgroźniejszą dla grupy
społecznej, podczas gdy niebezpieczeństwa płynące
z pierwszych dwóch są jakby ubocznym produktem
tych zjawisk: niebezpieczeństwa grupy trzeciej są
przeważnie aktami świadomymi i zamierzonymi
i są jakby socjologicznie biorąc głównym produk
tem działań, choć niebezpieczeństwo jako takie
nie zawsze jest celowym zamierzeniem sprawcy,
np. kradzież pieniędzy dla własnej potrzeby.
Szef bezpieczeństwa różniczkuje swe dzia
łania w zależności od tego, do jakiej z powyżej
wskazanych trzech grup zaliczyć można dane wy
darzenie niebezpieczne. Grupę naturalną niebez
pieczeństw pozostawia przeważnie trosce jed130

nostki, najwyżej pomaga, doradza. W zakresie
grupy układów stworzonych wydaje przepisy o za
chowaniu się i postępowaniu, wie, że b i ą d jednostki
może spowodować niebezpieczeństwo dla sąsiada
(przepisy pożarowe), a więc ostrzega i karci przy
pomocy drobnych kar. Wreszcie w stosunku do
zjawisk w obrębie grupy kryminalnej zajmuje sta
nowisko wręcz zabraniające pewnych działań pod
groźbą kary, — stosując środki przymu s u.
Władza naczelna do walki z tymi niebezpieczeń
stwami stwarza specjalne organa. Rozróżniamy ich
dwa typy: policyjny i pomocniczy. Nie
które czynności powierza organom o typie policyj
nym, a inne powierza organom pomocniczym, za
leży to od jego polityki. Są państwa, gdzie pry
watne przedsiębiorstwa strzegą przez uzbrojonych
najemnych ludzi bezpieczeństwa mienia i osób (np.
Szwajcaria, Dania). Dopuszcza, a czasem inicjuje
możliwość indywidualnej samoobrony i samoochrony, jeżeli uważa to z punktu widzenia interesu grupy
za możliwe. Zachęca do wzmożenia ochrony, do
puszcza noszenie broni, instruuje, jak zabezpieczyć
mieszkania i kasy przed włamaniem ltd., widząc
w tym poważne odciążenie dla siebie. Rodzaj
i konieczność istnienia różnych służb ochronnych
i obronnych pomocniczych mnoży się w miarę roz
woju stosunków w grupie społecznej i polityk do
puszcza do powstawania ich, gdy dane zagadnienia
bezpieczeństwa mają w danym wypadku charakter
dość ekskluzywny i dają się łatwo wydzielić
i gdy nie koliduje to z interesem grupy jako całości;
rezerwuje sobie jednak wgląd w działania tych
organów. Do takich organów np. należą: straż
pożarna, pogotowie ratunkowe, liga obrony przeciwgazowo-lotniczej, straże leśne itp.
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Przy organizowaniu tego rodzaju organów po
mocniczych polityk bezpieczeństwa kieruje się nie
tylko zasadą optymalności, ale i ekonomiki,
mając mi uwadze, aby czynności ochronne i obronne
nie obciążyły zbytnio grupy społecznej jako całości
i aby ten przerost nie wpływał hamująco na działal
ność grupy. Nie stosuje zatem bezwzględnie po
przednio wskazanej zasady koncentracji całkowicie
i dopuszcza zasadę podziału czynności bezpie
czeństwa, gdy podział ten okazuje się ekono
miczny, i wpływa dodatnio na optimum
bezpieczeństwa.
Naczelny organ bezpieczeństwa dla spełnienia
funkcyj ochronnych i obronnych dla siebie zarezer
wowanych tworzy organa własne o typie policyj
nym, których cechą charakterystyczną jest zdol
ność fizyczna i prawna do wywiera
nia przy m u s u. Zakres działania tych organów
określa sobie sam. Uważając jednak w zasadzie
organa te za najważniejsze, gdy chodzi o utrzyma
nie poziomu bezpieczeństwa, wyposaża je w środki
fizyczne i prawne. Organami takimi są policja
państwowa, straż kolejowa, pocztowa, więzienna,
korpus ochrony pogranicza, straż graniczna ltd.
Widzimy stąd, że niektóre z tych organów mają
ściśle ograniczony zakres działania i podlegają
różnym resortom państwowym, które na własną
rękę chronią bezpieczeństwo w swym własnym
zakresie.
Naczelnym organem bezpieczeństwa jest
policja, a to i dlatego, że ochrona państwa jako
dobra ogólnego należy właśnie do niej, ona spośród
wszystkich organów o typie policyjnym ma naj
obszerniejszy zakres działania i uprawnień. Ona
jest tym podstawowym organem, któremu
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polityk powierza takie czy inne funkcje, odbierając
je tym lub innym organom o typie policyjnym lub
też organom pomocniczym, kierując się przy tym
stopniem ważności niebezpieczeństwa bez względu
na to, do jakiej grupy one należą. Ona jest głównym
instrumentem operacyjnym na froncie bezpieczeń
stwa. W świetle opisanych procesów dzisiejsze
państwa przedstawiają dużą różnorodność — zależy
to i od polityki bezpieczeństwa i od tradycji.
O ile niebezpieczeństwo z grupy naturalnej
i grupy układów stworzonych są niejako niebezpie
czeństwami ślepymi i chodzi tylko o to, aby nie
popełnić jakiejś niestosowności wywołującej szkodę,
0 tyle niebezpieczeństwa grupy kryminalnej są
skutkiem działań ludzkich w większym lub mniej
szym stopniu kierowanych wolą. Walka zatem
z tymi niebezpieczeństwami polega na świadomej
represji grupy społecznej jako odpłaty, jak twierdzi
Kant, czy odstraszenia karą — jak mówi Feuerbach,
czy wreszcie kara ma być negacją negacji — jak
mówi Hegel; w każdym bądź razie przestępstwo
1 kara są zjawiskami społecznymi, a kara jest prze
ciwstawieniem woli grupy społecznej woli sprawcyprzestępcy.
Już Protagoras wymienia cel kary jako popra
wę, odstraszenie ogólne i indywidualne i zabezpie
czenie (zamknięcie dożywotnie, kara śmierci).
Działanie policji rozwija się na gruncie normy
karnej jako zjawiska społecznego, będącej wyra
zem tej woli społecznej, dążącej w istocie do utrzy
mania należytego poziomu bezpie
czeństwa bez względu na to, jakie istnieją
teorie filozoficzno-prawne. Stąd też działanie po
licji wiąże się ściśle z charakterem i zasięgiem
normy karnej.
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Norma karna zawiera w sobie dwa główne cele:
pierwszy to ostrzegawczy, drugi to repre
syjny, przy czym represja pro futuro także może
być ostrzeżeniem. Dla osiągnięcia celu represyj
nego norma karna musi posługiwać się siłą
fizyczną, zapewniającą spełnienie groźby
w niej zawartej; z tego płynie konieczność istnie
nia organu tej siły fizycznej. Organem tym jest
policja. Istnienie organu przymusu i poszczególne
jego działania przypominają tym, którzy chcą
normę naruszyć, o istnieniu represji.
Jaki jest stosunek wielkości sankcji do dynamiki
działań policji? Istnieje przekonanie, które — jak
dalej zobaczymy — odbija się ujemnie na podsta
wie wyszkoleniowej policji, że działanie organu
bezpieczeństwa jest tym intensywniejsze, im wiel
kość sankcji jest większa. Wyobraźmy sobie jed
nak przestępstwo w jego dynamicznym rozwoju
jako krzywą parabolę, u szczytu której umieścimy
dokonywanie czynu-przestępstwa; na lewo od
punktu kulminacyjnego usiłowanie, przygo
towanie, zamiar i podłoże sprzyjające po
wstaniu danego przestępstwa — predyspozy
cja, na prawo od tego punktu ucieczka, za
tarcie śladów, konsumcja przestępstwa
i następnie rozpłynięcie się w ogólnym tle, prze
chodząc w 'Stan predyspozycji. Z punktu wi
dzenia akcji organu bezpieczeństwa nie zawsze
można powiedzieć, że maksimum tej akcji jest
w punkcie kulminacyjnym krzywej, t. j. przy doko
nywaniu, co oznaczałoby chwytanie przestępcy na
gorącym uczynku. Działalność organu bez
pieczeństwa może rozkładać się w czasie inaczej.
W niektórych wypadkach np. przy drobnych kra
dzieżach akcja policji musi być skoncentrowaną
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przy wykonaniu, ale np. w wypadku akcji anty
państwowej największe napięcie energii położone
jest w wywiadzie, czyli na lewej stronie krzywej.
Sama akcja likwidacyjna i jej wykonanie przed
stawia się zupełnie łatwo; np. aresztowanie uczest
ników zebrania partii antypaństwowej, poprze
dzone długotrwałym, skomplikowanym wywiadem.
Wreszcie możemy mieć wypadki, gdzie koncen
tracja akcji policyjnej następuje n a prawo od
punktu kulminacyjnego w chwili, kiedy przestęp
stwo jest w okresie likwidacji, np. pościg za ban
dytą lub zwalczanie handlu przemyconymi towa
rami, przy czym handel ten stanowi sam w sobie
przestępstwo, jednak jest tylko skutkiem innego
przestępstwa — przemytu.
Z rozważań tych wynika, że krzywa napięcia
działania organu bezpieczeństwa nie jest bynaj
mniej równoległą do krzywej przestępstwa i że
punkt kulminacyjny jej może przypaść nie tylko
w punkcie odpowiadającym punktowi kulminacyj
nemu krzywej przestępstwa, ale także j w każ
dym innym punkcie. Gdy chodzi o prze
stępstwa tego rodzaju, że dokonanie stanowi wielką
szkodę, wtedy oczywiście organ bezpieczeństwa
natęża swoją działalność w fazach poprzedzających
dokonanie i krzywa napięcia jego działania wygląda
następująco:
.krzywa działań policji
krzywa przestępstwa
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W innych znów wypadkach krzywa ta wygląda:
.krzywa działań policji

/krzywa przestępstwa

gdyż technika i sposoby działania a często niemoż
liwość przewidywania utrudniają wysoce akcję
przed punktem kulminacyjnym. Również wielkość
sankcji karnej nie odpowiada rozmiarom działań
policji. Zachodzi to wtedy, gdy przestępstwo wzięte
pojedynczo w sensie normy karnej jest przestęp
stwem małym, ale występuje w masie i stanowi
poważny problem bezpieczeństwa. Jako przykład
możemy wziąć dzikie kopalnictwo węgla na Śląsku.
Za przestępstwo to groziła sankcja w postaci kilkuzłotowej grzywny, sam jednak fakt masowego naru
szenia własności podrywał stan prawny, mnożyły
się śmiertelne wypadki i wprowadzał się czynnik
dezorganizacji w ustalone stosunki. Akcja ta ze
strony policji wymagała wielkiego napięcia i stoso
wania bardziej skomplikowanych metod walki.
Masowość zjawiska wymaga taktycznych
posunięć o większym zakroju chociażby ze
względu na znaczną rozległość terenu i ilości uży
tych środków. Skoro tak jest, to znaczy, że w ogól
ności związek funkcjonalny między wysokością
sankcji karnej a działaniem policji nie istnieje,
jeśli nie istnieje co do części, nie istnieje i co do
całości. Bez względu jednak na moment najwyż
szego napięcia krzywej chodzi zawsze o jedno:
jakie skutki przestępstwa dla grupy społecznej
są najmniejsze, — dlatego też i wybór punktu

i wybór czasu przeciwdziałania muszą być właśnie
pod tym kątem widzenia dokonane.
Poza obszarem działania normy i sankcji
prawnej pozostają również pewne punkty krzywej
przestępstwa, które nie są obojętne dla organu
bezpieczeństwa, który zwalczając przestępstwo
i z konieczności interesuje się warunkami, w jakich
ono wyrosło i etapami, jakimi postępuje, dopóki
nie znajdzie się w obszarze działania normy karnej.
Możemy powiedzieć, że są to peryferie normy
karnej, które leżą tak po jednej, jak i po drugiej
stronie punktu kulminacyjnego, np. obojętnym jest
dla normy karnej, gdzie i jak umawiają się prze
stępcy d co robi przestępca po odsiedzeniu kary,
nie jest to jednak obojętne dla organu bezpieczeń
stwa. W tych wypadkach organ ten nie tylko działa
w charakterze obserwatora i czynnika ochronnego,
ale i represyjnego, który niepokojeniem i stałą
czujnością wprowadza dywersję w zamierzenia
ewentualnego przestępcy. Norma karna odgrywa
rolę drogowskazu dla organu bezpieczeństwa.
Wybór środka, miejsca i czasu należy do organu
bezpieczeństwa, o ile wybór ten nie jest krępowany
innymi normami. Tak jak małe przestępstwo jako
zjawisko społeczne może okazać się groźnym, tak
samo wielkie przestępstwo z punktu widzenia socjo
logicznego może mieć male znaczenie, a co za tym
idzie, nie wymaga zbytniego napięcia działania po
licji. Dalej jeżeli spojrzymy na szereg różno
rodnych przestępstw powstałych równo
cześnie, to i tutaj działanie organu bezpieczeństwa
może nie iść równolegle do wielkości sankcji. Może
się nawet zdarzyć, że policja, oceniając wagę nie
bezpieczeństwa jednego rodzaju przestępstwa, głó
wnie przeciwko niemu się zwróci, inne zostawiając
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na uboczu. Np. rozruchy i kradzieże; koncen
truje się siły dla zapobieżenia rozruchom, folgując
kradzieżom. I tak więc czy w stosunku do pojedyn
czego przestępstwa, czy w stosunku do zespołu
przestępstwa, organ bezpieczeństwa chcąc postępo
wać celowo, tj. bronić linii poziomu bezpieczeństwa,
kieruje się wyborem miejsca i czasu, gdzie i kiedy
stosować największe napięcie swojego działania.
Naświetlenie działań policji na kanwie normy karnej
wprowadza nas wyraźnie w dziedzinę taktyki,
gdzie obowiązują nie inne, jak tylko reguły
walki.

Co to są reguły walki, starałem się wyłożyć
w artykule p. t. „Rozważania wstępne do taktyki
policyjnej“ (Przegląd policyjny nr 1). W skrócie
zaznaczam: 1. że duszą każdej walki jest ma
newr, t. j. uderzenie w przeciwnika z uwzględnie
niem najlepszego czasu i miejsca, oparte na do
kładnym wywiadzie o sile jego;' 2. że muszą
istnieć odwody umożliwiające koncentrację sil
dla dokonania manewru, i wreszcie 3. że zasadą
dowodzenia jest jeden rozkazodawca.
W świetle tych reguł walki i na podstawie do
tychczasowych rozważań możemy powiedzieć, że
właśnie reguły działań policyjnych to reguły
walki.
Wysokość sankcji karnej nie jest
miernikiem socjologicznej ważno
ści przestępstwa. Ta różnorodność napięcia
normy karnej i działań policji ma jednak głębsze
uzasadnienie. Zasady tworzenia norm karnych
wywodzą się nie tylko z socjologicznych potrzeb,
ale tkwią głębiej w podstawach moralnych. Dalej
działanie policji jest zmienne w zależności od szyb
kiej fluktuacji wydarzeń, norma natomiast jako
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regulator musi mieć cechy stałoś c i, będąc gwa
rancją bezpieczeństwa prawnego. Zmienność nor
my następuje dopiero wtedy, gdy dłuższa praktyka
wskazuje na jej nieaktualność. Przystosowalność
normy karnej do wymogów życia reguluje znacznie
jurysprudencja, która jednak poza ramy normy
wyjść nie może. Są jednak wypadki jakoby wsty
dliwego zapomnienia o istnieniu normy karnej (np.
ustawa antyalkoholowa z 1919 r.).
Poza tym norma karna opiera się zwłaszcza
w prawie karnym nowożytnym na subiekty
wizmie, t. j. że na wymiar kary wpływają
znacznie wola, zamiar i premedytacja sprawcy. Ten
subiektywizm tłumaczy nam między innymi fakt
łagodnego karania w dzikim kopalnictwie. Tym
właśnie tłumaczy się pewna jakby rozbieżność
między wysokością sankcji karnej a napięciem
działań policyjnych. Wypływa to z natury normy
prawnej z jednej strony: stałość i subiek
tywizm, i natury działań policyjnych z drugiej:
zmienność i bliższe cele społeczne.
Mimo tych różnic policja w stosunku do orga
nów wymiaru sprawiedliwości jest organem pomoc
niczym i organem przymusu, jeśli chodzi o zapew
nienie wykonania sankcji karnej. Struktura zaś jej
jest taka, że w całym zespole jej działań mieszczą
się i te działania, które określamy przy wymiarze
sprawiedliwości jako pomocnicze.
W świetle powyższych wywodów interesującym
jest, jak układa się wzajemny stosunek organu wy
miaru sprawiedliwości i policji.
Gdy chodzi o obszar działania, to obszar
organu wymiaru sprawiedliwości i obszar działania
policji nie pokrywają się. W stosunku do
organu wymiaru sprawiedliwości policja jest tylko
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jednym z organów pomocniczych, może najważ
niejszym, ale istnieją obok niej organa o typie
policyjnym o mniejszym obszarze działania, ale
o podobnej kompetencji i o podobnych środkach
prawnych działania. Wreszcie dość duża część
obszaru działania organu sprawiedliwości nie wy
maga pomocy organu o typie policyjnym, a czasem
ogranicza się tylko do jego pośrednictwa. Gdy
byśmy sobie chcieli stan ten przedstawić pla
stycznie, to obszar wyobrażający działanie organu
wymiaru sprawiedliwości pokryty jest obszarami
organów o typie policyjnym; część tego obszaru po
zostaje niepokryta, ale również obszar ten nie obej
muje całkowicie obszarów organów typu policyj
nego, a to dlatego, że policja działa również na
peryferiach normy karnej, jak to powyżej zostało
zaznaczone, i że działania jej zależą od polityka
bezpieczeństwa, który obarcza policję innymi dzia
łaniami sięgającymi poza grupę kryminalną zjawisk.

Zasady struktury wewnętrznej policji muszą
zatem z jednej strony uwzględnić możliwość speł
nienia czynności w stosunku do organu wymiaru
sprawiedliwości, a z drugiej — zdolności do wyko140

nania innych czynności nakazanych przez polityka
bezpieczeństwa. Jedne i drugie czynności są oparte
na regułach walki i dlatego wewnętrzna struktura
policji, mająca zapewnić możliwość maksymalnej
wydajności, opierać się musi na odrębnych zasa
dach organizacyjnych, uwarunkowanych
regułami walki. W jaki sposób dostarczyć prze
stępcę organom sądowym z dowodami winy, jest
właściwością działalności policji. Organ bezpie
czeństwa jest pomocnikiem organu sprawiedliwości,
ale nie jest jako całość prostym przedłużeniem jego
ramienia działającego. Organa wymiaru sprawie
dliwości mają wpływ na zasięg działania tego
ramienia, ale poszczególne akty działania należą
do innej woli kierowniczej. Np. prokurator zarzą
dza poszukiwanie sprawcy, ale wybór sposobu po
szukiwania należy do policji, która posiada w swym
arsenale środków i sposobów na schwytanie bardzo
wiele — wybór środka bowiem odbywa się według
reguł walki — poszukiwanie takie staje się już pro
blemem taktycznym. Tak rzecz przedstawia
się w ogólnym zarysie.
Na pytanie, czy dla uniknięcia komplikacji nie
lepiej byłoby ramię to podporządkować we wszyst
kich działaniach organowi wymiaru sprawiedliwo
ści, odpowiedzieć należałoby negatywnie, a to i ze
względu na obszar działania, który jest różny, jak
i na reguły walki, które mają charakter specyficzny
w przedstawianym układzie stosunków dla organu
bezpieczeństwa. Fakt istnienia w pewnych pań
stwach police de la justice, należy uważać za
pewien stan tradycyjny, wytworzony odrębnymi
warunkami tworzenia się form strukturalnych po
licji. Stosunek organów bezpieczeństwa do organów
sprawiedliwości możemy nazwać stosunkiem zależ141

ilości funkcyjnej, sięgającej nie dalej niż do
granicy reguł walki.
Czytelnika niewątpliwie zainteresuje, jak sobie
autor wyobraża stosunek organu bezpieczeństwa do
władzy administracji ogólnej, od której istnieje
zależność nie tylko funkcyjna, ale i strukturalna
i częściowo personalna. Jeżeli się zważy, że władza
administracji ogólnej jest owym politykiem 'bez
pieczeństwa, to zależność ta jeszcze bardziej się
uwydatnia. Mogę zaznaczyć jedynie, że nie jestem
entuzjastą dzisiejszego stanu rzeczy, jak zresztą
bardzo wielu z jednej i drugiej strony bariery, t. j.
policji i władz administracyjnych, ale mimo to nie
mogę powstrzymać się od jednej uwagi, a miano
wicie, że, pomimo tak wybitnej zależności organu
bezpieczeństwa, wszędzie tam, gdzie problemy roz
strzygają się wyłącznie na podstawie reguły walki,
policja musi mieć samodzielność. Granica między
dyspozycją a wykonaniem nie może być z a c i e mn i o ,n a, jedność rozkazodawstwa powinna być
respektowana; i w dziedzinie wykonywania zarzą
dzeń władzy administracji ogólnej obowiązywać
powinny te same zasady nieprzekraczalna granic
reguł walki. Utrzymanie tej granicy jest nieco
trudniejsze, gdyż ilość i jakość norm, którymi ope
ruje władza administracji ogólnej, jest znacznie
obfitsza, bardziej urozmaicona i zmienna, niż
normy karne obszaru działania organu wymiaru
sprawiedliwości. Szef administracji ogólnej jest
politykiem bezpieczeństwa i jako taki operuje nie
tylko normami stałymi, ale i poleceniami, które
dyktuje zmienna rzeczywistość. Możnaby nazwać
działanie normy karnej działaniem długofalo
wym, działanie norm-zleceń władzy administracji
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ogólnej jako polityka bezpieczeństwa — działaniem
krótkofalowym.
Zadaniem niniejszego artykułu zresztą jest usta
lenie podstawowych pojęć i stosunków, a nie reformatorstwo. I jeszcze jedna uwaga: jeżeli policja
ma sprostać wymaganiom, musi stanowić dość od
rębną całość, a że ma największą możliwość przeni
kania w głąb do źródeł niebezpieczeństwa, musi
r o z u m ,i e ć nie tylko swoje zadania, ale i o r len
to w a ć się w zadaniach polityki bezpieczeństwa
i sensie norm. Ta orientacja nadaje pracy jej do
piero istotna wartość.
Od Robinsona Cruzoe do nowoczesnego państwa
wszelkim ludzkim poczynaniom grozi niebezpie
czeństwo. Od narodzin ludzkości walka czło
wieka z nim trwa i trwać będzie zawsze. Ono
stawia w stan czujności ludzi i społeczeństwa. Po
licja jest wyrazem tej czujności. Zadaniem jej jest
stała walka, jako wyraz siły dynamicznej, powstałej
przez stan trwałego istnienia niebezpieczeństwa. Ta
siła dynamiczna ożyiwia działania policji i nadaje
im właścwy sens. Podobna jest do krwi pulsującej
w żyłach. Wszelkie ohamowania natury formalnej,
teoretycznej czy rzeczowej obniżają wydajność
policji, wywołują obumieranie jej członków i kost
nienie, wyrażające się w przeroście formalizmu
i w bezduszności.

Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży
na wierzchu, a prawda w głębi.
Goethe.
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JÓZEF ŹÓŁTASZEK, inspektor
Główny Komendant Policji Woj. Śl.

Współdziałanie policji munduro
wej z policja śledcza w miastach.
Referat przedstawiony Międzynarodowej Komisji
Kryminalnej na zjeździe w Belgradzie 26 maja 1936 r.

Mówiąc o współdziałaniu tych dwóch rodzajów
policji, mam na myśli udział w niej policji mundu
rowej nie jako siły fizycznej, którą posługuje się
np. przy obławach, aresztowaniach itp., ale jako
czynnika bezpośrednio współpracującego tak przy
zapobieganiu przestępstwu, jak i czynnościach do
chodzeniowych i pościgowych. Na ogół biorąc,
w wielu państwach rozdział między policją mundu
rową i śledczą jest dość znaczny; o ile pierwsza
zajmuje się porządkiem i spokojem, domeną drugiej
jest przestępstwo. Przyczyna tego rozdziału tkwi
w procesach tworzenia się władz bezpieczeństwa.
Rozwój kryminalistyki i specjalizacja przestępców
wywołały konieczność przeciwstawienia organu
specjalnego w postaci policji śledczej. Ponieważ
sankcje karne za przestępstwo wymierzają władze
sprawiedliwości, policja śledcza podporządkowana
zostaje tym władzom, zaś policja mundurowa jako
organ spokoju i porządku publicznego podlega wła
dzy administracyjnej i zasadniczo w sprawach
kryminalnych stoi na uboczu, od czasu do czasu
tylko będąc używaną jako siła fizyczna. Podleganie
policji śledczej i policji mundurowej dwóm różnym
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resortom państwowym pogłębia ten rozdział. I cho
ciaż w większości państw, między innymi i w Pol
sce, istnieje jednolita policja, rozdział ten w mniej
szym stopnu niż gdzie indziej istnieje i wywołuje
spory kompetencyjne, polegające na tym, że policja
śledcza zazdrośnie strzeże swej sfery działania, nie
dopuszczając policji mundurowej, ta ostatnia zaś
wkracza niekiedy wskutek różnych okoliczności
służbowych na teren policji śledczej. Ponieważ
przestępczość na ogół rośnie, policja śledcza się
rozbudowuje, zachowuje jednak swą ekskluzywność
i lekceważy sobie te walory, jakie może posiadać
policja mundurowa w walce z przestępstwem.
Cechą główną policji śledczej, to specjalizacja
w sprawach kryminalnych i przystosowanie zasięgu
swej działalności do zasięgu przestrzennego i cza
sowego przestępstwa. Policja śledcza musi ogar
niać swoimi czynnościami taki sam teren, jaki obej
muje dochodzone przestępstwo. Stąd też w swoich
granicach czasowo-przestrzennych jest swobodna.
Inaczej dochodzenie przestępstwa okazałoby się nie
możliwe. Można powiedzieć, że policja śledcza jest
dopasowana do zasięgu przestępstwa. Policja mun
durowa przystosowana jest natomiast do wewnętrz
nego podziału administracyjnego państwa, stąd też
udział jej w pracach śledczych może odnosić się
prawie jedynie do granic administracyjnych jej
urzędowania. Nie posiada tej swobody co policja
śledcza, będąc związana z terenem, na którym urzę
duje, szeregiem innych swoich czynności. Mimo to
jednak w szczupłym zasięgu terytorialnym może
podjąć pracę, z punktu widzenia kryminalnego, do
syć ważną i w wielu wypadkach nie tylko pomagać,
ale wyręczać policję śledczą.
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Zasadnicze podstawy, na których chcę oprzeć
twierdzenie, że współdziałanie takie jest możliwe,
a nawet konieczne, są:
1. Każdy teren, zamieszkany przez ludzi lub też po
siadający urządzenia celowej pracy ludzkiej, za
wiera potencjał niebezpieczeństwa. Potencjał
ten, to rzeczy i ludzie, mogący stać się obiektem
lub subiektem przestępstwa, up. takim potencja
łem może być kasa bankowa, jako siła atrakcyjna
dla kosiarzy, lub np. miejsce schadzek elementu
przestępczego. Stąd też dla organu bezpieczeń
stwa w danym terenie ważne jest to, co stanowi
ów potencjał niebezpieczeństwa. Mapa terenu
komisariatu policji to nic innego, jak pewien
układ miejsc mniej lub więcej zagrożonych,
zmiennych w czasie i natężeniu.
2. Wśród zjawisk niebezpiecznych najgroźniejszą
społecznie jest grupa zjawisk kryminalnych.
Zanim dane przestępstwo w swym rozwoju wej
dzie w zasięg działania normy karnej, lub gdy
już z tego zasięgu wyjdzie, istnieje ono w innej
formie ,i znajduje się na peryferii normy karnej,
zatem 'z tego tytułu musi być przedmiotem zain
teresowania organu bezpieczeństwa.
Meliny, zwolniony recydywista po odbyciu
kary więzienia, włóczędzy, żebracy itd. — oto
peryferia normy karnej. Nie potrzebuję dodawać,
że jest dość duży potencjał niebezpieczeństwa.
3. Zjawisko niebezpieczeństwa bez względu na to,
czy jest już przestępstwem i znajduje się w za
sięgu normy karnej, czy też znajduje się na jej
peryferii, stanowi genetycznie całość. Należy mu
zatem przeciwstawić jednolitość działań policyj
nych. Chcę przez to powiedzieć, że tego prze
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ciwdziałania nie można dzielić między policję
mundurową i śledczą.
4. Że między działaniami policji mundurowej na
peryferii (prewencja), a działaniem policji śled
czej w zasięgu normy karnej musi istnieć zwią
zek bezpośredni.
5. Że każde działanie przestępcze daje również
skutki nie zamierzone przez przestępcę w postaci
różnych śladów i faktów w czasie usiłowania
i dokonywania przestępstwa lub zacierania jego
śladów, które przy odpowiednim nastawieniu po
licji mundurowej mogą być uchwycone i stanowić
pomoc w pracy śledczej.
6. Że policja mundurowa zdolna jest do prowadze
nia dochodozeń w sprawach mniejszej wagi
w zasadzie nie wykraczających poza jej admi
nistracyjny teren urzędowania.
Opierając się na tych zasadach, organizacja
służby policyjnej w miastach powinna wyglądać
następująco:
1. Patrole policji mundurowej wysyłane są według
zmiennego potencjału niebezpieczeństwa, który
ujęty jest w formie wykazu miejsc zagrożonych,
z poleceniem wykonania odpowiednich czynności
kontrolnych, a jeśli zajdzie potrzeba, wystąpienia
służbowego.
2. Według obserwacji, wskazujących na możliwość
wzrostu lub powstania określonego rodzaju nie
bezpieczeństwa,
3. Według informacyj i nastawień, jakie dają or
gana śledcze w związku z dokonanym lub spo
dziewanym przestępstwem.
Następujące przykłady poświadczą celowość
tego rodzaju organizacji:
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W okresie zbliżającej się zimy wzrastają kra
dzieże mieszkaniowe i sklepowe. Policja mundu
rowa ma za zadanie pilne obserwowanie nie tylko
obiektów zagrożonych, ale również i elementu
podejrzanego. Patrol policyjny w nocy legitymuje
w pobliżu jednego z bogatych składów nieznanego
sobie osobnika i zapisuje jego nazwisko. Rano spis
legitymowanych komunikowany jest wydziałowi
śledczemu. Kartoteka wykazała, że osobnik legity
mowany jest zawodowym złodziejem. Równo
cześnie wpłynął meldunek o kradzieży z włamaniem
do składu, obok którego legitymowano podejrza
nego. Natychmiastowa rewizja u niego i u wspól
ników dała cały materiał skradziony.
Drugi przykład: W jakiejś dzielnicy miasta
dokonano kilku kradzieży mieszkaniowych mniej
więcej w jeden i ten sam sposób. Policja mundu
rowa otrzymuje nastawienie zwrócenia uwagi na
takie a takie .szczegóły w danej dzielnicy. Zaobser
wowanie jednego z charakterystycznych szczegó
łów naprowadza do wykrycia bandy złodziejskiej.
System taki ma następujące zalety:
1. Ponieważ codzienną służbą należy komendero
wać według planu przystosowanego do zmienio
nych warunków bezpieczeństwa, unika się ude
rzającej w służbie policji mundurowej mechani
zacji.
2. Służba staje się dla policjanta interesującą, gdyż
widzi on przed sobą nie gromadę ludzi, kamienic,
tramwajów itd., których to widok wreszcie go
znuży, ale możliwość niebezpieczeństwa, która
zmusza go do myślenia, co robić, jeżeli to a to się
stanie; dlatego też te patrole są jakby zadaniami,
które policjant rozwiązuje w myśli. Metoda ta
ożywia znakomicie służbę i podnosi jej rezultaty.
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3. Wyzyskuje się doskonale odstraszający wpływ
psychiczny munduru policyjnego, który zjawia
się w miejscu najmniej oczekiwanym przez kan
dydatów na przestępców.
4. Szkoli policję mundurową w służbie śledczej
i ułatwia uzupełnienie policji śledczej przez po
licjantów ze służby mundurowej, którzy mają
możność codziennego zdawania egzaminów ze
swoich zdolności śledczych.
5. Rozwija zmysł obserwacyjny, potrzebny każde
mu organowi bezpieczeństwa.
6. Zacieśnia współpracę między policją mundurową
i policją śledczą przez solidarne i skoordynowane
zwalczanie tego samego wroga-kryminalisty.
Oczywiście tego rodzaju praca jako nastawiona
głównie na zjawiska kryminalne, musi nie tylko
respektować założenia służby śledczej, ale w zasa
dzie podlegać funkcyjnie policji śledczej, jako orga
nowi specjalnemu. Aby jednak to osiągnąć ko
niecznym jest, aby wszyscy oficerowie policji mun
durowej (kierownicy komisariatów miejskich) prze
szli należyte przeszkolenie w służbie śledczej. Na
stępnie, aby istniał organ, który koordynuje tę
wzajemną współpracę w postaci jednego przełożo
nego na odpowiednim szczeblu hierarchii policyjnej.
Wreszcie chciałbym dodać, że taki system współ
pracy jest oszczędny, jak to zresztą potwierdziły
moje doświadczenia, gdyż odciąża policję śledczą
od wielu czynności i nie obarcza policji mundurowej
nowymi zadaniami, a jedynie wykonanie tych zadań
racjonalizuje.
Na zakończenie pragnę dodać, że metoda ta
wprowadzona od lat kilku na Śląsku, a obecnie roz
powszechniana w całym Państwie, daje jak najlep
sze wyniki.
Kalend. Pol.
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LUDWIK KLOSKE
nadkomisarz

Zasady obliczania etatów
policyjnych.
Od samych zaczątków powstania organizacji
służby bezpieczeństwa w naszej odrodzonej Ojczy
źnie trapi nas w policji pojęcie „Etat". Na temat
tego słowa prowadzono już najrozmaitsze dyskusje,
odbywano długie konferencje, zapisywano stosy
papieru. Każdy przemawiał za koniecznością po
większenia „etatu", a życie zmuszało nasze władze
do coraz większych redukcji „etatów", bo oszczęd
ność była nieubłaganym czynnikiem decydującym
w końcu arbitralnie w kierunku ogólnego zmniej
szenia „etatów".
Większość bowiem etatów opierała się na pod
stawach nie przemyślanych dostatecznie głęboko.
Brano za podstawę częściowo wzory zagraniczne,
nie wnikając częstokroć wcale w warunki panujące
w danym państwie, które właśnie wymagały tych,
a nie innych etatów.
Często opierano się na podstawach nie mających
wcale albo bardzo luźny tylko związek z koniecz
nym stanem dla poszczególnych jednostek organi
zacyjnych. Wzięto na przykład jako miernik do
obliczenia etatu samą ilość mieszkańców osiedlo
nych w rejonie, który miała dana jednostka poli
cyjna obsługiwać. Nie zastanawiano się przy tym,
że ludność ta składa się np. z mieszkańców średnio
zamożnych, pracowitych i znajdujących się w sto150

silnikowo dobrych warunkach materialnych i dość
wysokiej kulturze. Jeżeli do tego przykładu jeszcze
dodamy uwagę, że osiedle to znajdowało się w oko
licy nieuprzemyslowionej o słabej komunikacji, to
stanie się nam jasnym, że ilość potrzebnych w takim
rejonie policjantów będzie wielokrotnie mniejsza,
aniżeli w rejonie o tej samej ilości mieszkańców, ale
składających się w dobrej połowie z bezrobotnych,
turnusowych robotników a w dodatku osiadłych
na peryferii wielkiego miasta, gdzie łatwiej się do
puszczać już z samego nadmiaru wolnego czasu
najrozmaitszych przestępstw. Z tego przykładu
wynika, że proporcja ilości policjantów do ilości
mieszkańców w każdym rejonie jednostki policyjnej
musi być inną. Błędem jest twierdzenie, że mamy
za mało policjantów, bo w Anglii przypada na
jednego policjanta 550 mieszkańców a w Polsce
1300 mieszkańców. Zapomina się przy tym, że
właśnie w tej Anglii są rejony jednostek policyj
nych, w których przypada na 1 policemana 3000
ludności, a nagromadzony świat przestępczy w licz
nych portowych miastach, gdzie roi się od kry
minalistów międzynarodowych, zbiegów i innych
szumowin wielkomiejskich, podnosi dopiero cyfrę
policjantów do tak wysokiego poziomu.
Z tego przykładu wynika, że cyfra ludności daje
-nam .możność stwierdzenia tylko pewnego minimum
policjantów potrzebnych do załatwiania -spraw ad
ministracyjnych i dla kontroli, czy wykonuje ona
polecenia władz. To minimum będzie zależało od
ustroju władz państwowych, ponieważ nie we
wszystkich państwach posługują się władze poli
cjantami w tym stopniu jak w Polsce.
Tu przychodzimy do drugiego wskaźnika od
nośnie do stwierdzenia minimum policjantów. Mu
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simy zbierać dane statystyczne odnośnie do prac,
które wykonuje policjant oprócz właściwej służby
bezpieczeństwa dla poszczególnych władz. Trzeba
zatem zapisywać co wymagały od nas w ciągu roku
sąd, starostwo, kolej, wojsko, komornicy sądowi,
prokuratura generalna, skarbowość, urzędy miar
itd. Trzeba na każdej jednostce policyjnej skrzętnie
notować, ilu policjantów było w tych wszystkich
wypadkach zatrudnionych, jak długo wykonywali
daną czynność dla odnośnej władzy w ciągu roku.
Mając te cyfry skrupulatnie zliczone i podzielone,
można dopiero z pewną dokładnością obliczyć, ilu
policjantów absorbowały władze państwowe i ko
munalne z naszej jednostki policyjnej dziennie
przeciętnie w ciągu roku. Ta cyfra zbliży nas do
piero jako druga do liczby potrzebnego etatu na
naszej jednostce.
Dalsza cyfra potrzebna nam do ustalenia rze
czywiście potrzebnego stanu jednostki wyłoni się
nam, gdy weźmiemy pod uwagę obszar terenu
tworzącego nasz rejon. Analiza terenu nie jest
łatwą. Będzie tu trzeba rozpatrzeć ilość punktów
zagrożonych, częstokroć konieczność ich opatrolowania, czas potrzebny do dojścia do niektórych
dalej odległych punktów zagrożonych. Są to rze
czy wprawdzie znane, ale nie dość może jeszcze
głęboko przemyślane. Odległości będą tu odgry
wały rolę ważną. Wpływ będą miały na nasz re
zultat rachunkowy takie okoliczności, jak posługi
wanie się środkami lokomocji, urządzenia alarmowe
w pewnych punktach zagrożonych, itp. Jeżeli dwa
komisariaty miałyby przypadkowo równą ilość
miejsc zagrożonych o tej samej częstokrotności ko
niecznego patrolowania, ale teren jednego z nich
będzie wynosił 1 kilometr kwadratowy, a teren
152

drugiego 7 km2, to stan ich nie będzie identyczny,
chcąc zachować w obydwuch rejonach tę samą
prewencję. Natomiast stan 7 kilometrowego rejonu
będzie mógł być wydatnie zmniejszony, o ile damy
policjantom motocykle, z przyczepką lub rowery.
Jakość dróg będzie natomiast odgrywała tutaj także
rolę. Jeżeli policjanci będą musieli połowę prze
strzeni chodzić pieszo, to koniecznie wymagana
ilość policjantów znów odpowiednio wzrośnie. Trze
ba wiec w praktyce przejść marszrutę wykonując
wszystkie czynności nakazane i wskazane, aby nie
popełniać błędów w obliczeniu czasu koniecznego
do wykonania patrolu.
Dalszą cyfrą, która nas Zbliży do rzeczywistego
etatu, będzie ilość stałych posterunków, które nie
odzownie dana jednostka policyjna musi wystawiać.
Będą to posterunki do regulowania ruchu, poste
runki kontroli osobowej na punktach granicznych,
stała służba w sądach, przed gmachami siedzib
władz administracyjnych itp. Widzimy tu, że w jed
nostkach, w których rejonach tego rodzaju służb
nie ma, mogą być pod względem stanu znacznie
zmniejszone, gdy ilość punktów zagrożonych i dłu
gość patroli będą u nich jednakowe. Tu trzeba
będzie się zastanowić nad tym, jak długo stałe
służby muszą być wystawiane, czy przez całą dobę,
czy w pewnych okresach. Można sobie bowiem
w tym drugim wypadku pomóc wiele przez odpo
wiednie komenderowanie służby. Sam podział służ
by będzie wymagał elastyczności, aby mieć zawsze
w pewnych okresach czasu potrzebną ilość policjan
tów do dyspozycji.
Do obliczenia koniecznego etatu trzeba dalej
uwzględnić ilość osób potrzebnych ze względu na
formę organizacyjną danej jednostki. Komisariat
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będzie bowiem miał zawsze kancelarię, w której
stale ma pracę pewna określona ilość policjantów.
Ilość ich nie będzie równa we wszystkich równych
sobie pod innymi względami jednostkach. Skoro
widz spraw załatwianych będzie nam tutaj pomocny
przy ustalaniu ilości stałych sil kancelaryjnych.
Ilość oskarżycieli publicznych będzie dalszą cyfrą
powiększającą stan minimalny danej jednostki.
Z tego znów wynika, że komisariaty, mające sie
dzibę w miejscowościach, gdzie są stacjonowane
sądy grodzkie, będą miały stan większy od innych
jednostek. Komisariaty, przy których są urządzone
centralne areszty, będą potrzebowały na dobę 3-cli
szeregowych jako kluczników, co na innych jednost
kach odpada, bo areszty są tylko czasowo zajete
i wystarczy nadzór przez dyżurnego.
Uwzględnić należy także obecny stan jednostki.
Jeżeli jest on liczny, to fakt ten będzie wymaga!
dodatkowych funkcyjnych stałych. A więc 3 ko
mendantów pogotowia, 3 instruktorów i 3 dyżur
nych. W mniejszych jednostkach można będzie
funkcje te bez szkody dla sprawności oddziału
połączyć i ilość tych 9 funkcyjnych ograniczyć
do 6-ciu.
Wskazówki powyższe nie wyczerpują tematu
w całości, mają jednak naprowadzić wszystkich,
którzy pracują nad ustalaniem etatów, na te kry
teria, jakie winny być przestudiowane przed przy
stąpieniem do opracowania wniosków o powięk
szenie lub zmniejszenie etatów w policji. Uwagi te
mają być pomocą przy umotywowaniu wniosków,
które częstokroć są zbyt gołosłowne i nie mogą się
wobec tego doczekać uwzględnienia.
Próżnowanie uczy ludzi złego.
154

LEOPOLD POTYKA
nadkomisarz

Charakterystyka tłumu ulicznego.
(Wykład, nadkomis. Połyki na kursie dowódców
oddziałów policyjnych w Katowicach.)
Umiejętność obchodzenia się z tłumem ulicznym
jest jednym z najpoważniejszych zagadnień służby
policyjnej. Problem ten interesuje wprawdzie naj
bardziej dowódców oddziałów policyjnych, ale i dla
podkomendnych policjantów nie jest obojętny, bo
i oni w służbie indywidualnej stykają się często
z tłumem. Znajomość tłumu jest najlepszą instruk
cją wskazującą nam, jak się z nim obchodzić i jakie
wobec niego zastosować środki. Dlatego musimy
się zapoznać z charakterem tłumów ulicznych
i czynnikami, wpływającymi na ich postępowanie.
Przez tłum uliczny rozumiem tu wszystkie
zbiorowiska ludzi, zebranych na pewien krótki czas
gdzieś na miejscu publicznym. Pomiędzy zebranymi
jednostkami musi jednak istnieć do pewnego stopnia
łączność duchowa i wspólne zainteresowanie. Sto
lub dwieście ludzi np. zgromadzonych na peronie
dworcowym jako podróżni nie stanowią jeszcze
tłumu ulicznego, gdyż brak im tej niezbędnej łącz
ności duchowej, cechującej tłumy. Najniższą — że
tak powiem —■ grupę tłumów ulicznych stanowią
zbiegowiska uliczne. Łączność duchowa śród zbie
gowisk istnieje w stopniu bardzo luźnym i słabo
rozwiniętym. Będzie nią chęć zaspokojenia cie
kawości. Pomiędzy jednostkami tłumu ulicznego
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istnieją już zazwyczaj łączące ich stosunki, nim
jednostki te się zbiegną na -miejscu publicznym. Za
leżnie od tego, jak daleko stosunki te są ustalone,
będziemy mieli tłumy o większym lub mniejszym
stopniu organizacyjnym. Tłumy uliczne są zazwy
czaj albo tłumami niezorganizowanymi lub tłumami
o niskim stopniu organizacyjnym i o prymitywnym
zbiorowym życiu duchowym.
Główną przyczyną niskiego poziomu intelektual
nego tłumów ulicznych jest to, że różne pojęcia, aby
były zbiorowo zrozumiane i przyjęte, muszą być
przystosowane do najniższych umysłów wśród ze
branych. Te najmniej inteligentne umysły nie
słychanie obniżają inteligencję całości. Drugą przy
czyną jest panująca w tłumie ulicznym sugestywność, tj. wzajemne oddziaływanie jednostek tłumu
na siebie. Widząc się zgromadzonymi w wielkiej
ilości, członkowie tłumu mi-mowoli nabierają re
spektu dla swej potęgi, ulegają urokowi swej wyż
szości i podporządkują swoje uczucia uczuciom
wspólnym. Siła sugestii sprawia, że np. propozycja
mówcy, którą tłum oklaskuje i z którą nie pogo
dziłyby się zazwyczaj wszystkie inteligentniejsze
jednostki tłumu, zostaje przyjęta jednomyślnie.
Jednostka w tłumie ulicznym traci świadomość
indywidualną i nawet wolę swoją i staje się cząstką
tłumu, niby komórką ciała zbiorowego. Poziom
myślenia tłumu ulicznego schodzi do poziomu du
chowego człowieka pierwotnego względnie dzikiego.
Świadczą o tym wypadki, że osoby przytrzymane
za popełnienie gwałtów w tłumach wprost wierzyć
nie chcą, że podobnych rzeczy mogły dokonać.
W czasie spełnienia przestępstwa były więc pod
wpływem atmosfery tłumu ślepym i bezmyślnym
narzędziem. W tłumie człowiek przestaje być sam
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sobą, traci możność rozumowania i objawia prymi
tywne odruchy.
Widząc zgromadzone masy, członkowie tłumu
ulicznego nabywają poczucia niezwyciężonej siły.
Dla jednostki w tłumie ulicznym nie istnieje nic
niemożliwego. Poczucie siły wpaja w nią mniema
nie, że wszystko jest wykonalne. Dlatego tłum
rzuca się na uzbrojonego przeciwnika, który środ
kami kilkakrotnie góruje nad nim. Widziałem, jak
mały tłum zamierzał wywrócić wóz tramwajowy,
chociaż z góry było wiadomym, że nawet trzy
krotnie większa liczba osób -nie zdołałaby tego
dokonać.
Dalszym zjawiskiem w psychicznym życiu tłu
mu jest prawie całkowity zanik poczucia osobistej
odpowiedzialności. Ciężar odpowiedzialności, jaki
odczuwa każdy człowiek przy indywidualnym
działaniu, zostaje w tłumie podzielony pomiędzy
wszystkich uczestników. Odpowiedzialność każde
go członka zmniejsza się przez to w miarę wzrostu
liczby osób uczestniczących w tłumie. Dlatego
każdy osobnik lekceważy swoje występowanie,
a brak obawy przed odpowiedzialnością moralną
łub fizyczną — która to obawa hamuje zazwyczaj
popędy jednostek — nie stawia jego działaniu żad
nych granic. Ten brak poczucia odpowiedzialności
popycha tłum do działań bezwzględnych i gwał
townych, każąc mu chwilowo zapomnieć o później
szych konsekwencjach. Zanikowi odpowiedzialności
towarzyszy brak sumienności. Członkowie tłumu
wcale nie uświadamiają sobie istnienia tłumu jako
całości i dlatego nie dbają o jego dobrą sławę
w oczach innych ludzi. Powiedzenie, że tłum nie
posiada sumienia, stało się popularne. Dlatego
mówca może pozwolić sobie na lżenie i ośmieszanie
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przeciwników, nie licząc się ze sumieniem członków
tłumu.
Tłumy uliczne są niezmiernie emocjonalne, draż
liwe, impulsywne i gwałtowne. Drażliwość tłumu
objawia się w szybkiej reakcji na nieznaczne po
niekąd zjawiska zewnętrzne. Tłum reaguje, gdy go
lekceważymy. Uśmiech policjanta albo lekceważące
słowo może go doprowadzić do wściekłości. Wi
działem, że tłum pobił jednego ze swoich członków
za to, iż tonem koleżeńskim odezwał się do po
licjanta. Impulsywność tłumu sprawia, że gorączka
tłumu podnosi się szybko. Emocjonalne działanie
tłumu tłumaczyć można poniekąd istniejącym w tłu
mach niskim poziomem myślenia i kierowaniem się
nie wnioskami logicznymi, ale różnego rodzaju
uczuciami. Cale jego postępowanie jest bez
pośrednim wynikiem działania różnych impulsów
i pragnień. Wszystkie jego działania stoją jednak
pod znakiem krótkotrwałości, bo w tłumach brak
poczucia samozachowawczego, jakie posiada poje
dynczy człowiek.
Brak świadomego działania woli czyni tłum
zmiennym i nieraz sprzecznym w działaniach ze
samym sobą. Wpływy uczuciowe przerzucają tłum
z jednej krańoowości do drugiej i czynią go zdol
nym do rzucenia się na człowieka, którego przed
chwilą uwielbiał. Stąd przywódcą tłumu stać się
może każdy, jeżeli mu się tylko uda wzbudzić
w tłumie pragnienie i popchnąć go do czynu. Zmien
ność tłumu najlepiej ilustrują wypadki z wielkiej
rewolucji francuskiej, które opisuje Wiktor Hugo
w książce „Rok Dziewięćdziesiąitytrzeci“. Podczas
rewizji u Beaumarchais tłum rewolucyjny krwawo
pobił jakąś kobietę, która zerwała w ogrodzie kwia
tek. Albo: tłum rewolucyjny skazał rojalistycznego
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piosenkarza Pitou, odważnego zresztą człowieka,
na zgilotowanie za to, że wymawiając wyraz re
wolucja, uderzał się przy tym poniżej krzyża. Po
odczytaniu wyroku Pitou zawołał: „Przecież to nie
moja głowa, tylko przeciwna część mego ciała za
winiła“, czym rozweselił tłum do tego stopnia, że
go uwolniono.
Wyłączanie aparatu myślenia i brak kryty
cyzmu sprawia, że tłum uliczny popada w stan
łatwowierności. Wśród zebranych szerzą się naj
fantastyczniejsze legendy. Czasem nawet człon
kowie tłumu widzą nieistniejące rzeczy. Są to
wszystko zjawiska polegające na sugestii. Nauka
psychologii zbiorowej zebrała w ostatnim czasie
znaczną ilość dowodów na to, że człowiek może
wywołać w sposób bezpośredni u drugiego czło
wieka taki stan świadomości, jaki u niego samego
istnieje. Zjawiska te nazywamy zjawiskami tele
patycznymi i odgrywają one przeważnie wśród
tłumów ulicznych poważną rolę w kierunku rozpo
wszechniania panujących uczuć i wzruszeń. Człon
kowie tłumu jakby dostrajają się psychicznie. Stąd
w życiu poza tłumami ulicznymi tłumaczyć sobie
można powodzenie sztuczek kuglarskich i czaro
dziejskich. Zjawisko to jest w tłumie ulicznym
0 tyle niebezpiecznym, że robi tłum niedostępnym
dla prawdy i trudnym do przekonania. Natomiast
z nadzwyczajną łatwością -rodzą się wśród tłumu
fantastyczne legendy i plotki, które opanowują du
szę tłumu. Pęka w rękę z tym idzie nadzwyczajna
zdolność do przekręcania faktów. Każdy wypadek
przechodzi kilka przeobrażeń. Tłum nie stara się
1 nie jest też zdolny odróżniać, co jest prawdą a co
urojeniem. Jak przekształci jakiś fakt pierwsza
jednostka, tak przyjmuje go cały tłum. Przed
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pewnym urzędem państwowym zebrany tłum bez
robotnych domagał się kierownika urzędu, którego
wówczas w biurze nie było. Nagle ktoś z tłumu
zawołał, że kierownika widział w oknie, a wtenczas
cały szereg członków tłumu podniosło głosy, że
widzieli go także. Gdy krótko potem kierownik
w drodze do urzędu nadjechał na tyły tłumu, osoby
te były zdziwione i nie mogły sobie wytłumaczyć,
jak było możliwe, że widziały go w oknie. Widzimy
stąd, jak zdolność prawidłowego spostrzegania
w tłumie zanika, ą jak wielką rolę odgrywają fan
tazja i halucynacja. W związku z łatwowiernością
występują skłonności do wyolbrzymiania faktów.
Pojawiają się wieści o zabitych i rannych przy
najmniejszym wystąpieniu policyjnym. Hasła cho
ciaż najgłupsze zostają z nadzwyczajną gotowością
rozpowszechniane, a co najważniejsza, znajdują
wiarę i posłuch, byleby forma podawania tych haseł
była śmiała i nie pozostawiała żadnych wątpliwości.
Wypada jeszcze zwrócić uwagę na naprężenia
psychiczne istniejące wśród tłumów ulicznych.
Podniecenie psychiczne tłumu ulicznego nie- jest
jednakowe, lecz podnosi się i opada, zależnie od
panujących uczuć wspólnych. Uczucia podnoszą się
do najwyższego -szczytu, jakiego w życiu indywi
dualnym dosięgają bardzo rzadko. Jednostka, po
zbywając się poczucia odosobnienia, bez zastrzeżeń
poddaje się panującym wzruszeniom. Podniecenie
nie zawsze powstaje dopiero w tłumie, może po
wstać także przed zebraniem się tłumu, np. w czasie
pnzedstrajkowym.
W tłumach ulicznych istnieją silne dążenia do
poddania się pod władzę jakiegoś wodza. Są to
naturalne objawy, które obserwujemy wszędzie tam,
gdzie mamy do czynienia ze zbiorowiskiem ludzi.
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Nawet u zwierząt, występujących stadami, prze
jawia się ten sam instynkt (pszczoły, gęsi, jelenie
itd.). Tłum uliczny to stado, które nigdy nie obę
dzie się bez wodza. Ponieważ członkowie tłumu
zatracają własną wolę, ulegają chętnie temu, któ
rego wola jest tak silna, że nie potrafi jej obalić
działanie sugestii tłumowej. Zresztą tłum uliczny,
w którego oczach legalna władza utraciła znaczenie
i urok, stara się zastąpić ją niby władzą wodza,
chociaż siła wodza jest zazwyczaj fikcyjną. Tłum,
dopóki wodza nie posiada, robi wrażenie -niedołęż
nego stworzenia, oglądającego się na wszystkie
strony o pomoc. Kiedy wódz zostanie usunięty, tłum
zamienia się z powrotem w bezradne zbiorowisko.
Wyliczając jeszcze raz psychologiczne cechy
tłumu ulicznego, możemy go określić jako nie
zmiernie impulsywny, gwałtowny, zmienny, niekon
sekwentny, niezdolny do myślenia, krańcowy w
swoim działaniu, nadzwyczaj wrażliwy, pośpieszny
w sądzie, zdolny do prostych tylk-o form rozumo
wania, dający się łatwo opanować i prowadzić, nie
mający poszanowania dla siebie samego i poczucia
odpowiedzialności, natomiast brutalny, przecenia
jący swoją własną silę i zmienny w swoich uczu
ciach. Jego zachowanie przypomina raczej zacho
wanie jakiegoś niesfornego dziecka, a w najgorszych
wypadkach przypomina on jakąś bestię ludzką.
Na tych cechach psychicznych tłumu grają różni
przywódcy, wyzyskując jego ma-sę do realizowania
swych celów, celów, które bardzo często godzą
w podstawy ustrojów socjalnych i politycznych
państwa. Dlatego też znajomość tłumu jest tak
ważną dla organów bezpieczeństwa.
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IGNACY PIECHACZEK
nadkomisarz

Ogólne wytyczne oceny sytuacji
i powzięcia decyzji przez dowódców oddziałów
policyjnych w akcji.
CZĘŚĆ I. OCENA SYTUACJI.
Konieczność oceny sytuacji i jej cel.
Przy zbiorowym wystąpieniu policji w akcji dowódca
oddziału policyjnego każdorazowo przed wydaniem roz
kazów i przystąpieniem do wykonania zadania musi po
wziąć decyzję, co czynić i jak czynić. Ta decyzja będzie
albo trafna, albo błędna. Powzięcie trafnej decyzji jest
w wielkiej mierze uzależnione od właściwej oceny sytuacji.
Ocena sytuacji istnieje i musi istnieć w każdym dzia
łaniu. Tak np. u policjanta jest nią stwierdzenie, czy i jak
w czasie poszukiwania bandytów można się poruszyć
w danym terenie, który bandyta jest niebezpieczniejszy, czy
odczekać przybycia pomocy sąsiedniego posterunku, czy
bandytom odciąć drogę, czy zająć stanowisko w zasadzce,
gdzie czatować, jak zauważonego bandytę unieszkodliwić,
czy użyć broni palnej itp. Oceną położenia dla pojedyn
czego policjanta jest też zrozumienie rozkazu, danego przez
dowódcę.
Nie trzeba dowodzić, że ocena sytuacji, jeśli już jest
potrzebna pojedynczemu policjantowi w jego działaniu, to
tym bardziej dowódcy w dowodzeniu. Oczywiście będzie
ona czym szczebel wyższy, tym bardziej złożona.
Przy ocenie sytuacji chodzi nam o 2 rzeczy, o
a) ustalenie rzeczywistości,
b) ustalenie możliwości działania.
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Przez ustalenie rzeczywistości i możliwości działania
dowódca dojdzie w końcu do decyzji, którą w niektórych
sytuacjach tak bardzo trudno powziąć. Ocenę sytuacji
można więc określić jako ten środek, który ma dowódcę
doprowadzić do trafnej w danej sytuacji decyzji. Ocena
sytuacji musi zatem zawierać umotywowanie decyzji. Nie
chodzi o to, by dowódca przy ocenie sytuacji otrzymane
informacje, meldunki i rozkazy sobie tylko przypomniał,
ale o to, by je przede wszystkim trafnie zanalizował i wy
korzystał, a wtedy jego decyzja z pewnością nie padnie
na ślepo.
Przygotowanie do oceny sytuacji.
Zanim dowódca przystępuje do oceny sytuacji, po
winien on przed tym
1. dokładnie i spokojnie przeczytać otrzymane od przeło
żonych władz rozkazy i polecenia, a jeśli one byty wy
dane ustnie, powtórzyć je samemu sobie;
2. spokojnie przemyśleć informacje otrzymane od wyższych
władz służbowych, od równorzędnych i podwładnych
organów służbowych, od konfidentów, od władz sądo
wych i komunalnych, od wysłanych patroli, od przychyl
nych policji obywateli, informacje zawarte w prasie
i ulotkach, informacje zdobyte drogą dochodzeń, rewizji,
zeznań aresztowanych itp.;
3. krytycznie i obiektywnie ocenić wszystkie informacje,
a nie wyczytać z nich tylko to, co dla niego jest przy
jemne i czego sobie najbardziej życzy;
4. przy ocenie otrzymanych informacyj i korzystaniu z nich
trafnie obliczyć i wywnioskować miejsce i czas, np. do
kładnie obliczyć, gdzie w chwili czytania informacji
znajduje się oddział policyjny sąsiedniej komendy, który
przed godziną wyruszył pieszo ze swej siedziby na po
moc innemu oddziałowi (przy dalszych odległościach
obliczyć przy pomocy mapy i cyrkla);
5. w wypadkach zakłócenia spokoju i bezpieczeństwa pu
blicznego w większych rozmiarach oznaczyć na mapie
lub szkicu siły własne i sąsiednie — niebieskim, siły
przeciwnika — czerwonym kolorem. Oddziały będące
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w ruchu oznaczyć strzałkami i zanotować przy nich
dane co do czasu. (Oznaczenie oddziałów na mapie lub
szkicu wykonać kolorową kredą lub farbą wodną, którą
można łatwo wytrzeć wzgl. zmyć.)
Oczywiście w wypadkach rozruchów i buntów do
wódca policji nie zawsze będzie miał tyle czasu, aby ocenę
sytuacji tak gruntownie przygotować, jak to powyżej
wskazano, bo i sama ocena sytuacji w niektórych akcjach
będzie musiała odbyć się w najkrótszym czasie.
Sposób przeprowadzenia oceny sytuacji.
Oceny sytuacji dokonywa się przy pomocy pracy
myślowej i wyobraźni. Dowódca czyni szereg rozważań
nad zadaniem i danymi warunkami, w których zadanie ma
być wykonane. Ustala on rzeczywistość na podstawie
faktów i wniosków, wynikłych z poprawnego rozumowa
nia, analizuje różne możliwości działania przeciwnika
i ustala najkorzystniejsze możliwości działania własnego.
Ocenę położenia trzeba w całości czynić pod kątem
widzenia zadania i dlatego zadanie lub cel działania po
winno przyświecać ocenie sytuacji.
W większości wypadków można ocenę położenia,
którą dla celów szkolenia określa się nazwą „analizy tak
tycznej“ czy rozumowania taktycznego, podzielić na nastę
pujące składniki:
a) określenie zadania,
b) analiza terenu zadania,
c) analiza innych czynników wpływających na zamierzone
działanie (atmosferycznych, pory dnia itp.),
d) analiza położenia przeciwnika i jego możliwości dzia
łania,
e) analiza położenia własnego i własnych możliwości dzia
łania,
f) analiza najkorzystniejszych możliwości działania wła
snego.
Zasady przychodzenia do skutku każdego z tych skład
ników będą na ogól następujące:
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Co do a) Określenie zadania:
. Określenie otrzymanego zadania polega na pogłębieniu
zrozumienia zadania, tj. dowódca musi dokładnie sobie
zdać sprawę z tego, czego chce od niego i jego oddziału
przełożony, jaki cel należy osiągnąć oraz jakimi metodami
w zależności od posiadanych środków należy działać, np.
czy pochód nielegalny zaatakować i rozpędzić, czy tylko
zatrzymać i nie dopuścić do dalszego posuwania się, czy
walka z buntownikami ma być ofensywna i rozstrzygająca,
czy tylko defensywna, czy działać samodzielnie czy w za
leżności od wyższego dowództwa, co wpierw czynić a co
później.
Odpowiedzi na te pytania są zawarte w otrzymanym
lozkazie lub poleceniu władzy przełożonej.

Co do b) Analiza terenu zadania:
Analizę terenu najlepiej jest wykonać pod kątem wi
dzenia jego charakterystyki (płaski, pagórkowaty, lesisty,
pokryty, zabudowany itp.), następnie dogodności czy nie
dogodności do spełnienia własnego zadania, i wreszcie
z punktu widzenia łatwości czy niedogodności możliwego
przeciwdziałania przeciwnika. Między innymi trzeba sobie
odpowiedzieć na takie pytania: jak teren się nadaje dla
działania policji pieszej, konnej, zaopatrzonej w rowery,
zmotoryzowanej, jak teren się przedstawia z punktu wi
dzenia dowodzenia, jakie są warunki utrzymania łączności
z podkomendnymi, jak teren przedstawia się ze względu
na zaopatrzenie oddziału policyjnego w żywność, na któ
rym terenie działanie własne jest łatwe, gdzie uniemożli
wione, gdzie bardzo utrudnione, ale ewentualnie możliwe,
na którym terenie przeciwnik może zająć pozycję obronną,
gdzie przeciwnik może zaatakować, zaskoczyć itp.

Co do c) Analiza innych czynników, wpływających
na zamierzone działanie (atmosferycznych, pory dnia itp.):
Tu dowódca rozpatrzy inne jeszcze warunki, które
mogą mieć wpływ na spełnienie jego zadania, jak: pogoda,
powietrze, temperatura, pora dnia, pora roku itd.

Co do d) Analiza położenia przeciwnika i jego możli
wości działania:
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Położenie przeciwnika odtwarza sobie dowódca na
podstawie dostarczonych mu o nim wiadomości. Znając
mniej lub więcej dokładnie sytuację przeciwnika, jego
enuncjacje i kierunek agitacji, dowódca następnie analizuje
możliwości działania przeciwnika pod kątem widzenia
mniejszego lub większego prawdopodobieństwa takich lub
innych możliwości jego działania, oraz jak przeciwdzia
łanie przeciwnika oddziaływać będzie na własne zadanie.
Dość często dowódca będzie musiał dać sobie odpowiedzi
na następujące pytania:
Gdzie znajdują się obecnie siły przeciwnika?
Czy przeciwnik składa się tylko z gapiów, albo czy
będzie stawiał opór?
Czy przeciwnik jest uzbrojony czy nieuzbrojony? Jak
jest uzbrojony?
Czy przeciwnik jest zorganizowany czy niezorganizowany?
Czy ma zorganizowane bojówki? Jaka jest liczba
przeciwnika, jakie jego dowództwo, jaki nastrój, jakie jego
zaopatrzenie w broń i amunicję, jaka aprowizacja, jaki
ekwipunek?
Co jest powodem rozruchów? Czy są motywy poli
tyczne, socjalne lub gospodarcze?
Jaki jest kierunek agitacji przeciwnika?
Z jakiej części społeczeństwa składa się przeciwnik
(czy to robotnicy, jaka kategoria robotników, czy to rol
nicy, bezrobotni, inteligenci itp.) i czego ma się policja od
niego spodziewać?
Czy mieszkańcy danego miasta, gminy lub terenu są
tego samego usposobienia i tych samych nastrojów jak
przeciwnik, czy będą go ewentualnie wspomagali, albo czy
są mu wrogo usposobieni?
Jak przeciwnik dotychczas postąpił? Czy stawiał już
kiedyś opór, czy już raz naruszył spokój, porządek i bez
pieczeństwo publiczne? Jaka jest jego dotychczasowa
taktyka działania?
Co czyni obecnie przeciwnik?
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Jak przeciwnik będzie prawdopodobnie działał?
Jakie działanie przeciwnika jest wyłączone?
Które możliwości działania przeciwnika są bardziej,
a które mniej groźne dla własnego oddziału przy spełnianiu
otrzymanego zadania?
Co do e) Analiza położenia własnego i własnych
możliwości działania:
Tutaj rozważania dowódcy będą obejmowały takie
pytania:
Jakie siły i środki stoją mu do spełnienia zadania do
dyspozycji?
Gdzie w tej chwili znajdują się te siły?
Jak siły własne są ugrupowane w stosunku do terenu
i do przeciwnika?
Na które siły dowódca będzie mógł jeszcze liczyć?
Jaki jest stan moralny i fizyczny oddziałów własnych,
jaki ich stan wyszkolenia, jakie jest uzdolnienie poszczex gólnych podległych dowódców, jakie są dotychczasowe
wyniki ich działania?
Jakie są różne możliwości działania sił własnych?
Jakie są ewentualne warunki współdziałania z są
siadami?
Co do f) A analiza najkorzystniejszych możliwości
działania własnego:
Oceną sytuacji otwiera i określa dowódca rozmaite
możliwości działania własnego, mniej lub więcej dostoso
wane do położenia i zadania. Ody dowódca wyłączy te
wszystkie możliwości, które albo wcale nie, albo mniej
odpowiadają położeniu i mniej urzeczywistniają zadanie,
pozostanie mu często jeszcze kilka takich możliwości dzia
łania, z których trudno określić najwięcej wartościową
i najprzydatniejszą w danym położeniu, bo każda z tych
pozostałych możliwości zawiera w sobie coś, co za nią
przemawia, ale także coś, co jest przeciw niej. Wtedy
powinien dowódca, jeśli chce sobie ułatwić wybór między
tymi możliwościami, pogłębić analizę tych możliwości.
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Ponieważ doświadczenie uczy, że ta decyzja jest dobra,
która czyni zadość ogólnym zasadom taktycznym, dlatego
też dowódca powinien, zanim przystępuje do powzięcia
decyzji, zastanowić się, jak dalece każda z wchodzących
w rachubę możliwości własnego działania urzeczywistnia
ogólne zasady taktyczne, np. umożliwia najlepiej zasko
czenie, urzeczywistnia ześrodkowanie maksimum sil dla
wykonania głównego zadania, zapewnia najbardziej eko
nomiczne użycie sił dla zadań drugorzędnych, ubezpiecza
najlepiej własne główne zadanie, zapewnia swobodę dzia
łania własnego itp.
Kolejność powyższych rozważań (od a do f) jest za
leżna od danego wypadku.
Poza tym dowódca oceniając sytuację powinien po
trafić wysondować, które rozważania dla umotywowania
decyzji są potrzebne i które są bez znaczenia. Nie roz
chodzi się o ilość rozważań nad sytuacją, ale o trafny ich
wybór i logiczną kolejność, co dopiero decyduje o wartości
jakiejkolwiek oceny sytuacji.
Również powinien każdy dowódca zdać sobie sprawę
z tego, że prawie nigdy nie będzie w stanie odpowiedzieć
sobie na wszystkie pytania, jakie mu się nasuną przy
głębokim analizowaniu sytuacji, a prócz tego odpowiedzi
często nie będą całkowite.
Wreszcie powinien dowódca, oceniający położenie,
przestrzegać jeszcze następujących zasadniczych wskazań:
1. głęboko wmyśleć się w sytuację przeciwnika i wczuć się
w jego psychikę;
2. odróżnić rzeczywistości i fakty (odnośnie terenu, prze
ciwnika, położenia własnego itp.) od hipotez, wniosków,
życzeń własnych itp.;
3. wnioski co do prawdopodobnych zamiarów przeciwnika
powinny wychodzić z założenia, że kierownictwo prze
ciwnika jest rozsądne, a masy, którymi rozporządza, nie
będą bezczynne. Nie wolno dowódcy nie doceniać roz
sądku kierownictwa przeciwnika i liczyć na jego nie
dołęstwo, słabą aktywność, tchórzostwo itd.
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CZĘŚĆ II. DECYZJA.
Z ogólnej oceny sytuacji, a zwłaszcza z rozważań
podanych pod f), i na gruncie osobistych wartości do
wódcy, zarówno jego charakteru jak i inteligencji, wy
obraźni, wiedzy taktycznej i technicznej, wyrośnie następ
nie decyzja. Ponieważ ocena sytuacji nie daje decyzji jako
prostego wniosku, zwłaszcza, że często będzie prowadziła
do kilku rozbieżnych możliwości działania własnego, prze
to też decyzja polega na wyborze jednej z tych możliwości.
Decyzja jest tym aktem woli, który musi być dokonany
w każdym działaniu, od policjanta szeregowego występu
jącego samodzielnie, aż do najwyższego dowódcy oddziału
policyjnego. Policjant szeregowy musi powziąć decyzję,
kiedy u podejrzanego przeprowadzić rewizję osobistą,
kiedy go wylegitymować, kiedy przystąpić do aresztowania
bandyty, czy użyć przeciwko niemu broni palnej itp. Ro
zumie się samo przez się, że u dowódcy oddziału poli
cyjnego decyzja będzie bardziej złożona.
Każda decyzja powinna dowódcy dać jasną i całkowitą
odpowiedź na te dwa pytania:
a) Co robić?
b) Jak robić?
Decyzja nigdy nie może być połowiczna. Nie może
się ona wahać pomiędzy dwoma celami.
Trafna będzie ta decyzja, która prowadzi do spełnienia
otrzymanego zadania i urzeczywistnia powodzenie. Ody
osiągnięcie powodzenia nie leży jednak w granicach możli
wości, co na ogół pokazuje się dopiero po akcji, to w takich
sytuacjach będzie trafna i ta decyzja, która prowadzi do
najmniejszego niepowodzenia.
Decyzję musi powziąć na każdym szczeblu dowódca
sam, gdyż on sam jest za nią całkowicie odpowiedzialny.
W czasie rozruchów sytuacje bywają najczęściej takie,
które wymagają od policji natychmiastowego działania.
Decyzję więc dowódca będzie musiał najczęściej bardzo
szybko powziąć i nie powinien on dopuścić do tego, by
przez wahanie i niezdecydowanie się wymykały się mu
korzystne do działania chwile. Każde wahanie, każde
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spóźnienie się decyzji może pociągnąć za sobą tylko za
ostrzenie sytuacji i narazić dowódcę na znaczną utratę jego
swobody działania, pozostałej mu do "spełnienia otrzyma
nego zadania.
Ta wymagana w czasie rozruchów szybkość powzięcia
decyzji nie powinna jednak pociągnąć za sobą powierz
chowności decyzji oraz uwzględnienia tylko pewnych nie
istotnych stron położenia, a poza tym nie powinna do
wódcy wyprowadzić z równowagi. Denerwowanie się
w takich sytuacjach na pewno jeszcze więcej utrudni
dowódcy powzięcie decyzji.
Gdy z powodu zupełnego braku informacji o przeciw
niku albo z powodu sprzecznych ze sobą meldunków o nim
dowódca nie jest w stanie dostatecznie sobie wyobrazić,
jak ten przeciwnik będzie działał albo jakie ma zamiary,
to pomimo tego powinien powziąć decyzję, jeśli sytuacja
wymaga od niego natychmiastowego działania. Podczas
rozruchów sytuacja bywa bardzo często niejasna, a przy
tym nie wiemy wcale, czy wpłyną jeszcze takie meldunki
i informacje, które nam sytuację wyjaśnią. Nie czekać więc
na takie meldunki. Czym położenie trudniejsze, tym więcej
zdecydowanie działać. Zaniedbanie lub spóźnienie dzia
łania może więcej zaszkodzić, aniżeli powzięcie nietrafnej
decyzji.
Raz powziętą decyzję powinno się wykonać z całko
witym i zupełnym nakładem wszystkich rozporządzalnych
sił i środków. Nie należy zmieniać decyzji przy pierwszej
nasuwającej się trudności, chociaż może w tej chwili do
wódca widzi nowe, rzekomo lepsze rozwiązanie. Po
decyzji rozsądnej musi zasadniczo nastąpić energiczne,
konsekwentne i nieustępliwe przeprowadzenie akcji. Każde
poszukiwanie w czasie akcji najidealniejszej i najrozsąd
niejszej decyzji pociągnąć może za sobą szkodliwe następ
stwa, ponieważ każda zmiana decyzji świadczy o chwiejności i niepewności dowódcy, a ta chwiejność i niepewność
może się następnie łatwo udzielić podległym dowódcom
a nawet wszystkim podwładnym.
Zmiana raz powziętej decyzji jest tylko wyjątkowo
dopuszczalna, a to jeśli zmuszają dowódcę do tego bardzo
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ważne powody, np. jeśli sytuacja w międzyczasie się
bardzo poważnie albo zupełnie zmieniła, jeśli nasza władza
przełożona omyliła się w swej ocenie sytuacji i tym samym
wnioski, hipotezy i obliczenia jej były błędne, jeśli zjawiło
się nowe, groźniejsze od poprzedniego niebezpieczeństwo.
Są to więc wszystko wypadki, które zasadniczo zmie
niają położenie własne i przeciwnika, i wtedy źle postąpił
by dowódca, nie zmieniając swej decyzji nawet w ciągu
jej realizacji.
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PRZYSŁOWIA.
Wielka boleść i wielka radość ukryć się dadzą.
Marewicz.
*

Wielkiej trzeba mądrości, aby umieć żyć z głupcami.
Federowicz.
*

Ustawa to mówi stara, że za grzech czeka nas kara.
Legatowicz.
*

Słowem honoru ten zwykle najwięcej szafuje, kto ma
najmniej honoru.
*

Zwykle tylko leniwych pośpiech dziwi.
Szekspir.
*

Owoc doświadczenia jest gorzki, ale zdrowy.
Gaszyński.
*

Dajemy podarek gdy chcemy pozyskać, jałmużnę gdy
się chcemy kogo pozbyć.
*

Kto się do winy przyznaje, gładzi połowę grzechu.
Cervantes.
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LEOPOLD POTYKA
nadkomisarz

Streik okupacyjny
a bezpieczeństwo publiczne.
Każdy streik pociąga za sobą pewne naprężenie
na polu bezpieczeństwa publicznego. To naprężenie
będzie większe lub mniejsze, zależnie od ilości
strajkujących, formy strajku j ubocznych wpływów,
oddziałujących na jego przebieg. Sama forma
strajku ma już poważne znaczenie, gdyż inaczej
kształtuje się bezpieczeństwo nip. w czasie zwykłe
go, a inaczej w czasie powszechnego strejku. Zba
dajmy teraz, jaki wpływ na bezpieczeństwo pu
bliczne wywiera strajk okupacyjny.
Okupację zakładu pracy przez strejkujących
uważamy ogólnie za najgroźniejszą formę straj
kową z punktu widzenia kwalifikacji prawnej.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego nie
jest ona jednak najgroźniejsza. Wprawdzie strejk
taki będzie zawsze zewnętrznym objawem zdecy
dowanej i solidarnej woli mas robotniczych, skupia
jednak te masy poza miejscem publicznym wśród
murów zakładów. Ma to doniosłe znaczenie dla
kształtowania się bezpieczeństwa, gdyż .daje orga
nom władz bezpieczeństwa publicznego możność
szybkiego i skutecznego paraliżowania ujemnych
przejawów strejku przez izolowanie strejkującej
załogi. Okupacja usuwa także załogę spod wpły
wów radykalnych i rewolucyjnych elementów, które
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zazwyczaj dążą do opanowania strejku i doprowa
dzają do walk z policją.' Możność usunięcia tych
wpływów jest poważnym plusem w kierunku utrzy
mania bezpieczeństwa, tym więcej, że na każdy
strajk najsilniej działają wpływy radykalne. Bardzo
ciekawą opinię o strejku okupacyjnym wydaje
prasa wywrotowa. Nie entuzjazmuje się ona bynaj
mniej forma tego strejku i dopatruje się niebez
piecznej strony w groźbie zakorkowania się całej
załogi wśród murów fabrycznych i możliwości
łatwego wygłodzenia. Wyraźnie przestrzega przed
niebezpiecznymi złudzeniami, jakoby zajęcie fabryki
mogło przyczynić się do obalenia władz politycz
nych. Bardzo pouczającym był przebieg strejku
okupacyjnego, przeprowadzonego w r. 1920 przez
komunistów włoskich w celach rewolucyjnych.
Okazało się, że w decydującym momencie brako
wało robotników na ulicach, gdyż władze bezpie
czeństwa izolowały strajkujące załogi w zakła
dach przemysłowych. Znamiennym następnie było
oświadczenie włoskiego prezesa rady ministrów:
„Lepiej, aby robotnicy okupowali fabryki, a wojsko
ulice, niż odwrotnie." Element wywrotowy widząc,
że wpływ jego na strejkującą załogę jest przerwany,
chwyta się w czasie okupacji innego systemu walki.
W marcu 1936 r. w czasie ostatniego strejku
okupacyjnego, przeprowadzonego w jednym za
kładzie przemysłowym na terenie Śląska, miałem
możność zaobserwować, jakie środki zastosowały
elementy wywrotowe, aby streik ten wykorzystać
dla swoich celów.
Ponieważ izolowana przez policję załoga nie
mogła wychodzić na ulicę, rozagitowano kobiety
i dzieci strejkujących. Rodziny strejkujących pod
prowadzono nie tylko przed urząd gminny, ale
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skierowano pod bramy odnośnego zakładu przemy
słowego i podburzano do gwałtów. Usiłowano po
łączyć rodziny ze strejkującą załogą, a przy tym
otoczyć policję w ten sposób, ażeby z przodu
zagrożona była przez strejkującą załogę, a z tyłu
przez demonstrujący tłum. Bezrobotnych wzywano
do połączenia się z demonstrującymi kobietami.
Tłumy prowadzono następnie do siedziby władz
administracyjnych i to celowo przez miejscowości,
w których odbywały się targi tygodniowe. Prócz
tego starano się wywołać strejk szkolny przez
nieposylanie dzieci do nauki. Wkrótce usiłowano
rozszerzyć strejk także na inne zakłady przemy
słowe. W tym celu zwołano zebrania załogowe, na
których podsuwano rezolucje, wyrażające strajku
jącym sympatię, i wzywano do strejku, mającego
zadokumentować solidarność. W całej okolicy za
stosowano akcję radykalizowania mas. Pojawiło
się kilku doświadczonych przywódców do przepro
wadzenia tej akcji, jak również przygotowano
większą ilość materiału technicznego. Tworzono
hasła i rozrzucano ulotki, nawołujące do demonstracyj i czynnych walk z władzami państwowymi.
W tym kierunku więc należy oczekiwać przygoto
wania akcji elementu wywrotowego na wypadek
strejku okupacyjnego.
Nie należy poza tym dopuścić do przenikania
agitacji z zewnątrz do okupującej załogi robotni
czej. Z takimi usiłowaniami zawsze należy się
liczyć. Elementom wywrotowym zależy bowiem na
przedłużeniu strejku, który jest doskonałym pre
tekstem do wzniecania niepokojów. Wiele uwagi
należy poświęcić zachowaniu się rodzin strejkujących.
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Donoszenie żywności załodze okupującej musi
być z góry uregulowane w taki sposób, aby przed
bramami zakładu nie tworzyły się tłumy. Demon
stracje należy -tłumić w zarodku i nie dopuszczać
do zebrań, wieców dtp. Przy tej sposobności
chciałbym zwrócić uwagę na sposób walki policji
z tłumem kobiet i małoletnich. Organa policyjne
powinny tu zaniechać gwałtownych i drażniący cii
wystąpień i stosować w walce z tym tłumem jak
najłagodniejsze środki. Tłu-m kobiet szybko gorącz
kuje się i staje się bardzo porywczy. Należy jednak
pamiętać, że porywczość ta nie jest długotrwała
i gaśnie, tak jak powstała, bardzo szybko. Podnie
ceniu temu najlepiej dać możność wyładowania się
w kierunkach nieszkodliwych (wybór komitetów,
delegacyj, zwołanie zarządów towarzystw itd.).
W ostateczności tłum taki daje się łatwo rozpędzić
przez policję konną, gdyż obawa przed koniem
oddziaływa silnie na psychikę tłumu kobiet i mało
letnich.
Kończąc swe uwagi, zaznaczam, że byliśmy
ostatnio w Polsce świadkami kilk-u strejków okupa
cyjnych -nawet o krwawym przebiegu. Biorąc pod
uwagę, że strejki okupacyjne nie są dla bezpieczeń
stwa publicznego tak groźne, za jakie je uważamy,
powinniśmy do kontrakcji przystępować z większym
spokojem, mając na uwadze wielki wybór prewen
cyjnych środków policyjnych, które należy stopnio
wo wykorzystać.
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Od wychowania fizycznego narodu zawisła jego war
tość bojowa.
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STANISŁAW BRODNIEWICZ
nadkomisarz

Ostatni patroL
Zegar wybił godz. 23-cię. Hirt pożegnał się czule z żo
ną i córką, zapowiedział powrót o godz. 8-mej nad ranem
i wyszedł z domu. Nie przeczuwał nic złego otrzaskany
w długoletniej służbie policyjnej z niebezpieczeństwem
czyhającym na każdym kroku. Obowiązek czuwania nad
mieniem i życiem współobywateli nakazywał o różnych
porach dnia i nocy opuszczać drogą rodzinę, zawsze z nie
pewności chwili powrotu. Taka jest już nasza służba.
Poszedł pieszo najbliższą drogą przez park i wesoły
jak zwykle — bo to było cechą jego charakteru — wszedł
na odwach Posterunku Policji w Brynowie.
— Dobry wieczór! Co nowego? — krótko pyta.
— Ach, ubiegłej nocy znów dwie kradzieże z włama
niem do chlewików... i sporo zabrali. Któż to może
być? — odzywa się dyżurny i drapie się po głowie zakło
potany.
Poczekaj, bracie, już my ich schwycimy, tylko cierz uśmiechem, w którym przebija stanowczość,
odrzekł Hirt. — Cierpliwości — powtórzył — zobaczymy
dziś, czy mi w ręce nie wpadną.
Dyżurny, człowiek starszy, pocieszony taką zapowie
dzią, zapisuje do notatnika służbowego:
„Obchód od godz. 24-tej do 4-tej w rejonie graniczą
cym z Ligotą i Piotrowicami.“
— Dziękuje, pójdę dziś przez pola obok radiostacji
za restauracją Singera, a wrócę szosą — zapowiada Hirt.
Nabija rewolwer, bada latarkę elektryczną, odmeldowuje się i ze słowami pożegnania „Cześć koledze!“ opu
szcza odwach.
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Drzwi skrzypiące w zawiasach ciężko zatrzasnęły się.
Na odwachu znów cisza. Słychać tylko skrobanie piórem
po papierze, poruszanym ciężką, lecz pewną w obronie
i strzale ręką dyżurnego.
Hirt rozejrzał się przed budynkiem Posterunku i po
chwili stąpa ciężkimi butami po kamieniach, mija domy,
szkołę i za chwilę wchodzi na ścieżkę polną częściowo
zarośniętą trawą. Wszędzie cisza grobowa, a tylko w są
siedniej fabryce Kollontaya pilnuje stróż przy bramie.
Pies jego przy nodze zaniepokojony warczy.
— Cicho, Burek — odzywa się chrapliwym głosem
jego pan.
Wiatr północny porusza gałęziami i spada gdzieniegdzieś ostatni suchy liść szeleszczący tajemniczo, za
haczywszy o pień drzewa. Ciemno naokoło i oko zwolna
przyzwyczaja się do zmroku. W oddali kilka lamp oznacza
szosę do Piotrowic. Hirt baczy na każdy szmer, podchodzi
pod zabudowania gospodarcze, przystaje i zbliża się do
szosy. Tu przystaje i dłuższą chwilę nadsłuchuje. Mijają
go dwa samochody rozpędzone w stronę Mikołowa. Roz
bawione towarzystwo wiwatuje. „Wesoło jest ludziom na
świecie“, pomyślał, i poszedł dalej. Przystaje znów przed
restauracją Singera w cieniu dużego kasztana i w chwili
tej w oddali słyszy żałosne wycie psa i znów następuje
grobowa cisza, przerywana świstem zimnego wiatru.
Jeszcze chwilę czeka, a potem rusza wzdłuż krawędzi
szosy powoli od drzewa do drzewa, by tłumić odgłosy
kroków. Mija jedną i drugą lampę i w bladym świetle
stwierdza godzinę 1,50. Idzie dalej, aż tu nagle od strony
Brynowa słyszy głosy urywane. Zaczaił się i postanawia
stwierdzić kto idzie i ewentualnie wylegitymować tych
spóźnionych gości w słabym świetle lampy, umieszczonej
na domostwie Filipczyka. Posuwa się więc kilkanaście
kroków naprzód i widzi sylwetki zbliżających się dwóch
mężczyzn. Nie spostrzegli go, bo śmiało kroczą środkiem
szosy, a odgłosy ich kroków rozlegają się głucho naokoło.
Zbliżają się coraz więcej i wreszcie pada z ust Hirta
krótko:
— Stać, policja!
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Niespodziewane pojawienie się policjanta zelektryzo
wało ich i przystanęli. Hirt zbliża się do nich, żąda oka
zania legitymacji. Krótkie wahanie, wydobywa legitymację
mniejszy i podaje.
— Dokąd idziecie tak późno? — pyta Hirt i ogląda
papiery.
— Od kolegów... — pada odpowiedź.
Wtem ze środka legitymacji wyleciał na ziemię jakiś
papier. Hirt na chwilę schyla głowę i w tym momencie
głośny strzał przerywa ciszę nocną. Większy drab zdołał
zamiast legitymacji wydobyć broń i zbrodniczą ręką wy
mierzył w lewą skroń Hirta, przebijając mu czaszkę na
wylot. Hirt pada wznak. Papiery zaciska kurczowo
w ręku, krew tryska z głębokich ran. Lecz zbrodniarz
działa szybko, chwyta ofiarę za nogi i silnym szarpnię
ciem wciąga do rowu. Wspólnik jego pomaga mu i zbiera
papiery, obaj wskakują do rowu i rabują broń z nabojami
oraz pałkę gumową. Walają się krwią lepką i ciepłą. To
wszystko trwa krótko. Spiesznie wyskakują z rowu, prze
biegają przez szosę i wzdłuż płotu zabudowań gospodar
czych Filipczyka biegną w pole, wycierając ręce skrwa
wione w papier, i porzucają. Biegną dalej i giną w ciem
ności.
Lokatorzy domu, przed którym odbyła się przed
chwilą straszna tragedia, słyszeli strzał — była to godzina
2,05, lecz nic nie widzieli i mało się tym niecodziennym
zjawiskiem zajmują. Tylko jedna schorzała kobiecina, nie
mogąc spać w nocy z powodu cierpień, widziała przez
okno krótko po strzale dwóch mężczyzn pochylonych nad
czymś w rowie, a po chwili uciekających w poprzek szosy.
Nie wyszła z domu, bo nie mogła, więc bliższego opisu
tych mężczyzn nie dala.
Zwłoki śp. Hirta stygnęły, gwiazdy wychylające się
spoza ciężkich chmur rzucają blade światło na skrwa
wioną twarz, a wiatr zimny nucił poprzez konary drzew
smutną melodię, jakby chciał ukołysać ofiarę obowiązku
do snu wiecznego.
W tym czasie na Posterunku Policji w Brynowie
dyżurny niecierpliwie oczekuje powrotu Hirta, bo już
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godzina 5-ta. Nagle na kilka minut przed godz. 6-tą te
lefon — krótkie, ostre dzwonienie.
— Tu Posterunek Policji Brynów, dyżurny...
— Proszę Pana, policjant leży zabity w rowie nie
daleko Singera — nerwowo zgłasza poczciwy górnik,
wracający z pracy z kop. „Wujek“.
— Jak, gdzie, kto mówi... — woła dyżurny i dowia
duje się całej prawdy.
Rzuca słuchawkę, zamyka odwach, wsiada na rower
byle szybko — szybko dotrzeć na miejsce, może jeszcze
ratunek nie będzie spóźniony. Zbliża się do miejsca
zbrodni — widzi grupę ludzi pochylonych nad rowem
i już dojeżdża, by być świadkiem strasznej rzeczywistości;
rzuca rower i dobiega do zwłok, chwyta za rękę — nie
stety, już zimną — za późno! Poznaje kolegę Hirta, mimo
zbroczonej krwią twarzy i munduru. Krótkie wahanie,
potem zdejmuje czapkę i na chwilę pochyla głowę. Staje
potem na baczność.
— Kolego, karząca ręka sprawiedliwości nie minie
sprawców — zapewnia jakby na pocieszenie, i zabezpie
czając miejsce zbrodni biegnie do telefonu. Alarmuje
Komendę Powiatową w Katowicach, po czym powraca,
pyta, bada i szuka śladów, lecz prócz plam krwi roztartych
na szosie i krawędzi rowu nic nie może odnaleźć — nie
dobrze!
Na miejsce zjeżdża komisja sądowa i kilkudziesięciu
szeregowych, umundurowanych oraz śledczych pod do
wództwem oficerów. Wizja lokalna idzie sprawnie, pod
czas gdy silne patrole rozbiegają się we wszystkich kie
runkach na wywiady i by szukać śladów, bo na miejscu
ich brak. Miejsce i sposób dokonania zbrodni oraz rany
postrzałowe pozwoliły na wysnucie trafnych wniosków,
że czynu dokonać musiano podczas legitymowania i że
śp. Hirt został zaskoczony, bo nie zdołał się obronić.
Szukać więc zbrodniarzy wśród złodziei kradnących w
nocy — może złodziei drobiu? Wszak dużo w ostatnim
czasie było zameldowań o takich przestępstwach.
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Patrole powracają z niczym i znów odchodzą, a na
cisk kładzony jest na wywiad. Obławy z powodu spóź
nionego spostrzeżenia zbrodni i zameldowania o niej
policji, bo po 5-ciu godzinach, nie rokują powodzenia.
Liczni doprowadzeni wykazują alibi. Mija jeden i drugi
dzień bez pozytywnych rezultatów, aż tu dopiero późno
wieczorem dnia 13-go wyłania się nazwisko jednego
z podejrzanych — Zielińskiego. Ma być aresztowany, lecz
nie ma go w domu. Znów noc mija bez zmian. W tym
czasie w Komendzie Powiatowej ukończono przygotowa
nia do uroczystego pogrzebu. Biorą w nim udział liczne
delegacje policji i rzesze obywateli, współczując z tra
gicznym losem dobrego kolegi i stróża bezpieczeństwa.
Przemawia nad grobem Główny Komendant Policji i sło
wa jego brzmią przekonywująco, że śp. Hirt spełnił swój
obowiązek należycie, i zapowiada, że sprawcy nie ujdą
karzącej ręki sprawiedliwości. Już złożono drogie szczątki
na wieczny spoczynek, a tu brak jeszcze wiadomości
pozytywniejszych, mimo dobrze rozstawionych sieci.
Zbliża się wieczór 14-go grudnia 1934 r. w oczeki
waniu, i tu nagle alarmuje Komendę Powiatową w Kato
wicach wiadomość o napadzie trzech bandytów na dom
naczelnika gminy w Panewniku. Alarm policji w Kato
wicach i szybki wyjazd na teren powiatu sąsiedniego jest
dziełem krótkich chwil. A może są to sprawcy zabójstwa
śp. Mirta? Więc działać jak najśpieszniej.
Już pierwsze samochody dotarły do restauracji
Schwertfegerowej w Panewniku i stąd obława rozpoczęła
się na całą okolicę.
Naczelnik gminy z Panewnik opowiada o najściu
bandytów na jego mieszkanie i że steroryzowany przez
nich uniknął zastrzeleniu tylko dzięki mężnemu wystąpie
niu żony. Podaje nazwiska dwóch sprawców i opis —
więc duży krok naprzód postąpiliśmy, bo już wiadomo,
w jakię miejsce uderzyć, aż tu nagle zgłasza jeden z ofi
cerów, że patrol jego znalazł niedaleko lasu na torze
kolejowym zwłoki mężczyzny z przestrzeloną głową. Broni
na miejscu brak. Znaleziono natomiast łuskę 08, więc
widocznie broń, którą zabito śp. Hirta. Zbrodniarz za
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strzelił się, czując pościg za sobą. Jest nim Twardzik.
Pościg trwa — ochraniacze brzęczą i zewsząd garną się
policjanci do pomocy, bo chodzi widocznie o zbrodniarzy,
którzy zabili kolegę! Już nam nie ujdą... Kilka rewizyj
w Ligocie i następuje aresztowanie wspólnika, Zielińskie
go, poszukiwanego do zabójstwa śp. Mirta. Broń, którą
zastrzeli! się Twardzik, znaleziono przy nim. Nie zdołał
się bronić, bo nagle wpadła policja do jego mieszkania
i nałożyła kajdany. Zdradził nazwisko trzeciego wspól
nika — Stolorza. Rewizja w jego mieszkaniu bez wyniku,
mieszkanie zastano puste.
— Poszedł do narzeczonej do Bcynowa — brzmi
informacja jednego z sąsiadów, lecz i tam policja zastaje
pustkę w mieszkaniu.
Wyszedł z narzeczoną do kina i zabrał białego
psa — mówi sąsiad, a miał być u brata w Katowicach
naprzeciw koszar Komendy Rezerwy w blokach.
Nie ma czasu do namysłu — oddziały pościgowe, za
silone szeregowymi Komisariatów katowickich, gęstym
kordonem otaczają kompleks bloków. Mieszkanie brata
zamknięte, lecz słychać ujadanie psa i przez drzwi różne
szepty — więc dobry ślad.
Otwierać, policja!
Ucichło wszystko wewnątrz i dopiero po chwili gwał
townego dobijania się otwiera dziewczyna zapłakana
i powiada:
Tu nie ma nikogo.
— Nie, bo kłamiesz, a któż za drzwiami sypialni?
Drzwi zamknięte. Nikt nie otwiera, wewnątrz znów
tajemnicze szmery. Nie ma czasu na czekanie, kilka kro
ków wstecz i silne uderzenie w drzwi, które wyłamują
się z trzaskiem. Ba, za późno... okno otwarte, w łóżku
płaczące dzieci, sprawca uciekł na podwórze. Nie uj
dziesz... jeszcze chwilę. Pierścień zacieśnia się. Nagle
pada strzał w kierunku pościgu. Dobrze, więc jesteś
w blokach — poczekaj... Ciemno i pełno zaułków wszę
dzie, więc ostrożność wskazana, lecz już, już zbliża się
pościg do poddasza, gdzie skulony Stolorz poddaje się pod
Kalend. Po!.
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groźbą wymierzonych luf kilku rewolwerów. W ręku
trzyma Mauser — broń śp. Mirta.
— Kto zabił? — pada pytanie.
— Nie ja, lecz Twardzik, i było to przy legitymowa
niu. Broń zrabował policjantowi i mnie ją dał — tu ją
macie. Twardzik, widząc energiczny pościg, zastrzelił
się — a jego broń zabrał Zieliński. Prawdą jest, że byłem
przy zabójstwie policjanta, lecz ja nie strzelałem. Napadu
rabunkowego na mieszkanie naczelnika gminy dokonaliśmy
w trójkę, to jest prawdą. Twardzik po napadzie chciał
wyjechać do Gdyni, a potem za granicę, i dlatego żegnał
się z rodzicami i znajomymi.
Były to wynurzenia skruszonego bandyty.
Zabójca Twardzik osądził się sam, wspólnicy jego
otrzymali kilka lat więzienia. Wspomnienia po św. Mircie,
który poległ śmiercią chwalebną w obronie współobywa
teli — pozostaną niezatarte w naszej pamięci.

PRZYSŁOWIA.
Człowiek kochający spokój musi być głuchy, ślepy
■ niemy.
Kato.
Im więcej bogactwa, obowiązków i honorów, tym
mniej spokoju.
Kornmann.
*

Obmowa trzem szkodzi: temu kto obmawia, temu kto
słucha obmowy i temu kogo obmawiają.
Talmud.
Najchętniej słuchamy nauk człowieka, którego ko
chamy.
Goethe.
Lżejsza jest od miecza rana, niż od słowa zadana.
Legatowicz.
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JÓZEF SZAROWIQZ
• at. przodownik

Czaty na kłusownika.
O zmierzchu dnia 9 listopada 1936 r. nadjechało do
leśniczówki Spółki Akc. Oiesche w Baranowicach dwóch
szeregowych policji. W leśniczówce zastano już leśniczego
i dwóch gajowych. Krótka narada, po której obsadzono
pola terenu łowieckiego wspomnianej Spółki, tworząc
pierścień, w którym miano przytrzymać znanego i groź
nego kłusownika K. L. z Baranowie, grasującego bez
czelnie na całym terenie łowieckim. Był to sobie kłu
sownik, który od zarania swej młodości uprawiał ten
niedozwolony proceder. Jeszcze jako chłopak pracował
w lasach w charakterze robotnika leśnego i teren ten znal
tak dokładnie, że o każdej porze dnia czy nocy wiedział,
gdzie znajduje się zwierzyna, jak ją podchodzić, jak ukryć
zdobycz, jak uciekać i chronić się w czasie dla siebie nie
bezpiecznym. Potrafił zjednać sobie takich odbiorców zdo
byczy, o których wiedział dokładnie, że go nie wyjawią.
Zamieszkiwał w małym domku własnym z żoną i dziećmi,
oddalonym od reszty zabudowań gminy. Żona i dzieci już
z góry wiedziały, jak mają go bronić i jak podawać dane,
na wypadek stwierdzania alibi przez policję. Często
przeprowadzane rewizje domowe za bronią i zwierzyną
dawały przeważnie wynik negatywny. Wszakże w kilku
wypadkach znaleziono amunicję myśliwską, śrut, proch,
a nawet i maszynkę do sporządzania naboi myśliwskich,
jednak fuzji oraz ubitej zwierzyny w zabudowaniach jego
nigdy nie znaleziono, albowiem fuzję zazwyczaj ukrywał
w lesie pod mchem lub też pod skibami zaoranej roli,
czyniąc to samo i z ubitą zwierzyną. Epilog rozpraw
sądowych był ten, że z powodu braku dowodów wychodził
wolny, uciekając się jednak zawsze do pomocy obrońcy
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adwokata. Karany był jedynie za nielegalne posiadanie
amunicji. Przesłuchiwany w biurze posterunku odpowia
dał krótko i szorstko:
— Najpierw mię złapcie na kłusownictwie, a potem
przesłuchujcie, ale zanim mię ktoś złapie, to się nogami
nakryje, albo też ja zostanę zimny.
Coraz częstsze rewizje czy to osobiste czy domowe,
oraz obserwacja policji i służby leśnej potęgowały jego
nienawiść do nich i w styczności z nimi odnosił się
arogancko i gwałtownie, a jednocześnie stawał się coraz
bezczelniejszym i groźniejszym i nocami podchodził pod
samą leśniczówkę, strzelając zwierzynę, która korzystając
tu z ochrony gromadziła się w większych ilościach, a trze
biona nielitośnie nocami, spowodowała aktywniejszą ochro
nę w kierunku przytrzymania grasującego kłusownika.
Wieczór był łagodny — aczkolwiek listopadowy — to
jednak znośny, i przy zamglonym terenie i przy świetle
księżyca pole widzenia dochodziło na odległość do 30 m.
Księżyc raz po raz krył się poza obłokami przeciągających
chmur, to znów pokazywał się w całej swej pełni, a wi
dząc, że czynimy prawie to samo i na jego majestatyczny
widok pochylamy się bliżej ziemi, kryjąc się w przekopach
polnych, żeby nie być widzianymi przez kłusownika,
wzmógł swą czujność i, jakby wzywał nas do dziecięcej
zabawy w „chowanego“, począł częściej ukrywać się za
chmury i ostatecznie zniecierpliwiony i znużony schował
się zupełnie, nie pokazując się już wcale. Zdała od wioski
dochodził nas śpiew znanej śląskiej piosenki „My są
chłopcy“, świadczącej o kultywowaniu jej jako ściśle
związanej z tradycją powstańców. Z niedalekiego dworku
dolatywały również sentymentalne melodie dziewcząt, jak
by szukające w nich swego moralnego zadowolenia po
całodziennej ciężkiej pracy. Dochodziła godzina 20-ta.
Zerwał się wiatr, demonstrujący swe istnienie, dmiąc w
opodal stojące młode dęby, na których pozostały jeszcze
częściowo zżółkłe liście, które szeleszcząc potęgowały
naszą czujność. Z szelestem tych liści rozległ się gromki
okrzyk „stój!“ — i równocześnie padły dwa po sobie
następujące strzały.
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Na ich odgłos zbiegli się wszyscy czatujący. Przy
świetle lampki kieszonkowej zauważono gajowego H., wy
prostowanego za drzewem z fuzją gotową do strzału, nie
ruszającego się wcale z miejsca, wskazującego na coś
przed sobą i mówiącego coś niewyraźnego, jakby z chwi
lowego przerażenia. Z jakie pięć kroków dalej w przekopie
polnym podobnym do małego jaru leżał nieprzytomny
mężczyzna, z którego ust sączyła się lekko krew. Obok pra
wej ręki leżała fuzja, w której znajdował się jeden nabój
kal. 16 oraz jedna łuska z wystrzelonego naboju. Z twarzy
jak i ubrania rozpoznano, że jest to znany kłusownik K. L.
z Baranowie. W kieszeniach znaleziono jeszcze kilka
naboi myśliwskich. Okazywał jeszcze słabe znaki życia,
jednak w drodze do szpitala w Żorach zmarł, nie od
zyskawszy przytomności.
Naocznie jak i na podstawie dochodzeń stwierdzono,
że K. L. krytycznego wieczoru kłusował o zmierzchu na
polach gminy Warszowice, gdzie nie miał powodzenia
i stopniowo przeniósł się na pola pogotowia łowieckiego
Spółki Gieschego. W drodze spotkał dwuch osobników
z kolonii Szoszowy, na których skierował broń, mierząc
w nich, lecz na krzyk jednego z nich „Karol, co robisz?“
odłożył broń i bez zamiany słowa odszedł dalej. Około
godz. 20-tej gajowy H., czatując na jednym z umówionych
punktów obserwacyjnych, zwrócony twarzą w kierunku
pól kolonii Szoszowy, usłyszał za sobą jakby lekkie stą
panie. Odwróciwszy się zobaczył przed sobą w odległości
około 9 kroków mężczyznę, idącego rowem w jego kierunku
i trzymającego jakby fuzję w ręku. Przylgnął więcej do
ziemi, głowę schował za drzewo, ujął broń do oka i okrzy
kiem „stój“ gajowy chciał zatrzymać zbliżającego się doń
osobnika. Kłusownik na odgłos okrzyku „stój“ momen
talnie oddał w kierunku zatrzymującego go jeden strzał,
na który odpowiedział również i gajowy H., trafiając
całym ładunkiem śrutu w pierś oraz jamę brzuszną kłu
sownika. Gajowy H. wyszedł bez szwanku, albowiem
ładunek śrutu przeszedł na lewo od niego, obcinając łodygi
jeżyny, rosnącej tam w większej ilości. Sekcja zwłok wy
kazała, że śmierć nastąpiła bezpośrednio na skutek prze
cięcia śrutem głównych naczyń krwionośnych w okolicy
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serca. Dochodzenia przeciw gajowemu H. zostały umo
rzone przez prokuraturę, uznającą, że użycie broni było
konieczne dla odparcia zamachu.
Tak skończył kłusownik K. L., mając zaledwie 28 lat,
który w swej zaciętości, gnany żądzą zdobyczy, nie
bacząc na piętrzące się przed nim trudności, nie tylko nie
zaprzestał kłusować, przeciwnie, spotęgował swój kłusow
niczy proceder i stał się groźnym do tego stopnia, że aż
Śmierć musiała przerwać jego zuchwałość. A przecież był
chałupnikiem, posiadał kilką morgów roli, miał swój byt
zapewniony, mogąc spokojnie prowadzić tryb życia bez
uciekania się do kłusownictwa. Dziś pozostaje po nim
tylko legenda i mogiła, odstraszająca czasowo innych
śmiałków, jednak tylko pozornie, albowiem znachodzą się
i inni naśladowcy, którzy, gnani jakimś dziwnym instynk
tem nielegalnego zdobywania zwierzyny, stają się z czasem
groźnymi opryszkami, z którymi policja jak i służba leśna
stoczą niejedną walkę.
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PRZYSŁOWIA.
Nieszczęście tak jak miłość wiąże ludzi z sobą.
Krasiński.
*

Kto szczęścia cierpliwie umie czekać, ten go doczeka.
De Maistre.
*

Rozumny żart nieraz więcej sprawi, niż długie, surowe
kazanie.
*

Oszczędność daje ubogim to, co rozrzutność bogatym
odbiera.
*

Lepiej płakać z cnotliwymi, niż śmiać się z grzesznymi.
Holi.
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JÓZEF CZYLOK
st. przód. sl. śl.

ZaLójsłwo Jana WróLla
w Masłowicach.
Ogólne poruszenie wśród mieszkańców Mysłowic wy
wołało swego czasu nagłe zniknięcie Jana Wróbla, czło
wieka pracowitego, ojca dwojga dzieci. Żona zaginionego,
Maria, zgłosiła policji o jego zaginięciu, a po mieście
rozsiewała pogłoski, że porzucił żonę i dzieci, że miał ko
chankę i oddalił się z nią niewiadomo dokąd.
Policja wszczęła poszukiwania, lecz zaginionego nie
odnaleziono; badając przyczynę opuszczenia rodziny usta
liła, iż pożycie małżeńskie Wróblów było bardzo nie
zgodne, co mogło być przyczyną, że Wróbel rzeczywiście
oddalił się z kochanką.
Upłynęło kilka miesięcy od czasu zaginięcia Wróbla,
gdy pewnego dnia wyłowiono z rzeki Czarnej Przemszy
w Mysłowicach zwłoki mężczyzny. Były one zaczepione
o korzeń drzewa i częściowo w stanie rozkładu.
Wieść o znalezieniu zwłok rozeszła się lotem błyska
wicy po Mysłowicach i okolicy i wywołała wielkie wra
żenie, bo w zwłokach rozpoznano zaginionego Wróbla.
Badając przyczynę śmierci komisja sądowo-lekarska
ustaliła, że Wróbel został zamordowany, a następnie
wrzucony do rzeki. Sekcja zwłok wykazała zdruzgotanie
czaszki w okolicy potylicznej. Umiejscowienie rany wska
zywało na to, że została zadana z wielką siłą i ciężkim
przedmiotem.
Wynik sekcji zwłok postawił cały aparat śledczy na
nogi. Rozpoczęły się dochodzenia na nowo, prowadzone
bardzo skrupulatnie, a wynik ich był sensacyjny.
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Stwierdzono mianowicie, że Wróblowie po zawarciu
związku małżeńskiego żyli przez kilka lat w przykładnej
zgodzie. On pracował od wczesnych godzin rannych do
późnego wieczora, zarabiając na utrzymanie rodziny, ona
zajmowała się pilnie pracą domową i wychowaniem
dzieci; aż pewnego razu stało się coś nieoczekiwanego.
Wróblewa poznała A. K., znanego przestępcę, z którym
nawiązała bliższą znajomość. Chociaż miała skromne
mieszkanie, składające się z jednego pokoju i kuchni, przy
jęła go jako sublokatora. Mąż sprzeciwiał się temu, lecz
wszelkie perswazje, iż wystarczająco zarabia na utrzy
manie rodziny, nic nie pomogły. Żona, kobieta przebiegła,
przedstawiła mężowi sublokatora w jak najlepszym świetle
i tłumaczyła mu, że czyni to jedynie dlatego, by przyczynić
się również w pewnej mierze do utrzymania rodziny.
Następcami tego sublokatora byli inni, również zawo
dowi przestępcy. Sublokator kradł i łup znosił do mieszka
nia Wróblowej i w tajemnicy przed mężem urządzano
libacje. Takie życie spodobało się Wróblowej, która stała
się kochanką sublokatorów.
Mąż, zajęty przez cały dzień pracą, nie wiedział, co
dzieje się w jego mieszkaniu. Znaleźli się jednak tacy,
którzy z czasem odkryli tajemnicę mieszkania Wróblów
i donosili o tym mężowi.
Nie dowierzał on początkowo tym pogłoskom, lecz nie
długo przekonał się osobiście o ich prawdziwości.
Wróciwszy pewnego razu niespodziewanie do domu,
zastał żonę w objęciach sublokatora, innym znów razem
długo musiał pukać w drzwi zamknięte, zanim je żona
wzgl. sublokator odemknęli. Powstawały wówczas awan
tury nie do opisania. Mąż wyrzuca sublokatora z miesz
kania, sprzeciwia się temu żona i sublokator pozostaje.
Przychodzi do rękoczynów, z których żona zazwyczaj
wychodzi zwycięsko. Wróbel, rozżalony do żony i sub
lokatorów oraz całego otoczenia, poczyna się upijać,
w stanie pijanym wraca do domu i dochodzi do coraz to
ostrzejszych awantur. Żona nie ustępuje, przeciwnie, staje
się coraz bardziej upartą i zaciętą. Powstaje w niej coraz
to większa nienawiść do męża. Na nic zdały się również
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perswazje chlebodawcy Wróbla, na nic zdało się urządze
nie im mieszkania w jego domu. Wróblowa za nic w świę
cie nie chce opuścić swego starego wygodnego mieszkania,
bo wie, że w nowym mieszkaniu nie będzie mogła trzymać
sublokatorów-kochanków.
Jednym z takich sublokatorów był wspomniany A. K.
Człowiek podstępny i bez skrupułów. Trzeba z czegoś
żyć — myśli sobie. Pracować? Nie — Po co mam
rozum i doświadczenie. Od czego przewożą kasjerzy
Dyrekcji kopalń ks. Pszczyńskiego w Katowicach co 1-go
i 15-go każdego miesiąca pieniądze do Kosztów na wy
płatę robotników. Oblicza i przychodzi do przekonania, że
za każdym razem przewożą po kilkadziesiąt tysięcy zło
tych, więc dlaczego nie mam korzystać z dogodnej okazji
i warunków i w lekki sposób zdobyć pieniądze na dalsze
hulanki? — pomyślał A. K. i postanowił swój plan wy
konać. Wziął do pomocy kompana o tych samych warto
ściach moralnych. Kryją się w gęstwinie leśnej i oczekują
nadejścia kasjerów.
- Już idą! Przygotuj broń — upomina swego kom
pana.
Jeszcze kilka sekund, okrzyk: „Ręce do góry, oddać
pieniądze!“ — i już będzie w posiadaniu ogromnej fortuny,
tak pomyślą! sobie. Jakie go spotyka rozczarowanie —
okrzyk „ręce do góry“ zamiera mu na ustach, bo w tym
momencie widzi skierowane do siebie cztery luiy pistole
towe wywiadowców. Zdradził go jeden z „przyjaciół“.
Nie pomogło nic. Zamiast kasjerom przypadło jemu
podnieść ręce do góry i w dodatku powędrować do wię
zienia. Tak skończyła się pomysłowość przedsiębiorczego
przestępcy.
W więzieniu w Katowicach poznaje towarzysza celi,
człowieka młodego, zawodowego amatora cudzego mie
nia — Jana Kosiorka z Warszawy. Kosiorkowi kończy
się w krótkim czasie kara. Dokąd udać się po zwolnieniu
z więzienia? — żali się przed A. K. Przecież Śląsk jest
najbogatszą dzielnicą dla tego rodzaju amatorów, więc go
opuścić nie można.
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A. K. znajduje wyjście z tej sytuacji. Każe mu pójść
do Wróblo we j do Mysłowic, „ta chętnie przyjmie ciebie
na mieszkanie, a na wszelki wypadek napiszę ci list po
lecający“. Z listem tym śpieszy Kosiorek do niej i przed:
stawia swoje życzenia.
— Bardzo chętnie — rzecze Wróblowa, dowiedziaw
szy się, jakiego będzie miała sublokatora.
— Jedno zastrzeżenie — mówi przybyły. — Nie będę
mógł na razie płacić gotówką, uskutecznię to w naturze.
Od tego czasu chlewiki mieszkańców Mysłowic i oko
licy coraz częściej odwiedzane były przez tajemniczego
gościa, który ogołacał je z drobiu. Spiżarka Wróblowej
natomiast napełniła się po brzegi różnym mięsiwem.
Wróblową trzeba również należycie ubrać — myśli,
i już postanawia Kosiorek. To postanowienie odczuł
dotkliwie pewien mieszkaniec Katowic, przy ul. Szopena,
który, zbudziwszy się pewnego ranka ze snu — stwierdził
brak futra karakułowego, bucików damskich i innych
części garderoby damskiej. Następnej niedzieli parado
wała w tych rzeczach Wróblowa. Nie wystarcza jedzenie
i ubranie, trzeba mieć również płynną gotówkę — myśli
nasz bohater. To też w Katowicach na dworcu kolejowym
stwierdzają podróżni ku swemu wielkiemu przerażeniu, że
ich kieszenie bywają ogołacane. Jeden z nich stwierdza
brak 500,— złotych, drugi 200,— a inni na szczęście
mniejsze kwoty.
Kosiorek żyje, używa i bawi się, a razem z nim
Wróblowa.
Pewnego razu Kosiorek czuł się trochę niedobrze
i pozostał w łóżku. Troskliwa gospodyni wysyła 6-letnią
córeczkę do apteki po kogutki, a sama stara się ulżyć
cierpieniom chorego jak może. Siada na jego łóżku, oka
zuje wielkie współczucie. Stało się to, do czego dążyła
Wróblowa i co w następstwie było przyczyną śmierci
jej męża.
Piekło domowe, które po bsadzeniu A. K. w więzieniu
trochę dcichło, przybrało teraz znowu na gwałtowności.
Wróbel, któremu -groza 'sytuacji i Warunków w jakich żył
coraz jaskrawiej stawała przed oczyma, kategorycznie żąda
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usunięcia Kosiorka z mieszkania. Żoną sprzeciwia się, bo
gdzie znajdzie drugiego takiego sublokatora? Kłótnie
i bójki między małżonkami powtarzają się bardzo często,
a wreszcie stają się codziennym zjawiskiem. Im częstsze
i gwałtowniejsze były, tym . upartśzą była Wróblowa
i tym bardziej zasypywała Kosiorka czułostkami miłosny
mi. Uskarżała się na męża, przedstawiała go w najgorszym
świetle i ostrożnie, ale stale i konsekwentnie poczęła
w duszy Kosiorka zapalać nienawiść do męża. Uważając,
że teren do działania jest należycie przygotowany, zarzuca
kochankowi, że jej nie kocha, bo inaczej nie zezwoliłby na
katowanie jej, że jest niedołężnym, starą babą a nie męż
czyzną, bo prawdziwy mężczyzna postąpiłby inaczej
i dawno zrobiłby z mężem porządek.
Kosiorek nie zrozumiał jeszcze dobrze, do czego ona
zdążała, więc wydzierżawia w Sosnowcu pokoik i nakłania
Wróblową do porzucenia męża i zamieszkania razem
z nim. Na to Wróblową się nie godzi, mieszkania nie
opuszcza i tłumaczy, że to ćó widzi jest wszystko jej
kilkuletnim dorobkiem. Mąż musi ślę Wgnieść, a twoim
zadaniem będzie „wykończyć gó na zawsze“. Sama wy
biera rodzaj śmierci dla męża i podsuwa go kochankowi.
— Najlepiej — mówi — upić gó, wyprowadzić w las,
strzelić mu w usta i Wsunąć rewolwer do Stygnącej ręki.
Będzie się nazywało, że popełnił samobójstwo. Albo też
pijanego wyprowadzić na most .kolejowy i zrzucić w nurty
rzeki Przemszy. Tam znajdzie śmierć pewną, a w razie
wyłowienia zwłok będzie się nazywało,!że uległ nieszczę
śliwemu wypadkowi. ■ V i :,i:
Kochanek nie może się zdecydować na wykonanie
szatańskiego planu. Wróblową jednak raz przypuszczony
atak podtrzymuje i podsyca:go;daIszymi argumentami, po
budzając najniższe instynkty kochanka.
u
,
— Złamałeś mi życie; zrobiłeś'mnie mieszęzęśliwą, nie
kochasz mnie, nie zasłużyłeś.! tia,- męją miłość, zdradzasz
mnję z .innymi,kobiętąmi.,itp.i vi 0,, ,
do i, .
Wreszcie widząc,-.jeszcze niezdecydowane stanowisko
kochanka,- robi jntui piekielną scenę-zazdrości, biegnie do
okna, by rzucić się z III piętra. Kosiorek w ostatniej
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chwili dopada do niej. Ta sama scena i gotowość ponie
sienia nawet śmierci podziałała do tego stopnia na niego,
że staje się powolnym narzędziem w ręku kochanki.
Zgadza się na wszystko, czego ona żąda. Morderstwo
męża przypieczętowane. Do realizacji jednak nie dochodzi,
bo Kosiorkowi podwija się noga. Chcąc zaopatrzyć się
w garnitury potrzebne mu do wyjazdu po zabójstwie,
urządza nocną wizytę w pewnym sklepie odzieżowym
w Mysłowicach. Ma pecha, bo łapie go policja i osadza
w więzieniu.
Pokutuje tam około czterech miesięcy. Troskliwa ko
chanka okrada męża, dzieci i siebie. Zakupuje różne
rzeczy i zanosi Kosiorkowi do więzienia, bo przecież musi
mieć wszystko, czego zapragnie, a nawet to, czego sam
sobie nie życzy.

Wychodzi z więzienia, lecz niedługo używa wolności.
Na trzeci dzień już policja przytrzymuje go i odstawia do
komisji wojskowej. Wcielony zostaje zaraz do 42 pułku
piechoty w Białymstoku. Tam zasypuje go Wróblowa
listami — w jednych przysięga miłość i wierność, w dru
gich skarży się na męża i traktowanie jej, prosi i blaga,
by przyjeżdżał dla wybawienia jej wreszcie z tego pieklą.
— Nie mogę, — pisze — bo urlopu nie dostanę,
a w dodatku nie mam pieniędzy na podróż.
Z tego ostatniego kłopotu wybawia go zaraz Wróblo
wa, posyłając mu pieniądze. Kosiorek opuszcza swoją
formację i jedzie na Śląsk. W Częstochowie składa nocną
wizytę w pewnym mieszkaniu jako żołnierz, a opuszcza je
jako cywil.
Wróblowa wpada w szał radości, widząc u siebie
kochanka. Rzuca mu się na szyję, płacze i śmieje się na
przemian.
— Przyszedłeś, mój drogi, by skończyć z tym łotrem
i wybawić mnie z tego piekła?
Kosiorek ulega i godzi się na wszystko. Wspólnie
zwiedzają lasy, łąki i rzeki i wybierają miejsce na przy
szły grób dla znienawidzonego człowieka — męża i ojca
dzieci.
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Kupuję broń. Pada ostatnie słowo, ostatni uścisk ręki
i upomnienie:
— Nie zapomnij odebrać mu pieniędzy, bo dziś pobrał
zarobek.
Następuje kilkogodzinne tropienie skazańca. Ten, nie
przeczuwając nic złego, zalewa obficie doznane przykrości.
Wraca około godz. 1-szej nad ranem zupełnie pijany do
domu. Podchodzi do niego Kosiorek. Kilka z udaną
życzliwością wypowiedzianych słów i „skazaniec“ udaje
się razem ze swym oprawcą w kierunku Modrzejowa. Za
prowadza go na łąki nad brzeg rzeki Przemszy. Pomaga
mu usiąść i zalewa jeszcze wódką. Wyciąga pistolet i kie
ruje w głowę skazańca. Wymierza — raz, drugi i trzeci,
lecz waha się i cofa. Strzał może mu sprowadzić nie
potrzebnego świadka na kark — zastanawia się. Lepiej
kamieniem. Ot! Prawie odpowiedni—15-to kilogramowy
leży obok. Chwyta za kamień, rozlega się głuche uderzenie
i skazaniec wywraca się. Male potrącenie i ofiara zna
lazła się w nurtach rzeki, które ją unoszą.
Wróblowa siedzi w mieszkaniu i czeka na wiadomość.
Godziny wydają się jej wiekami. Wreszcie słyszy kogoś
zakradającego się. Otwiera drzwi — kochanek. Wpatruje
się w niego, z oczu chce mu wyczytać prawdę, bo słowa
wloką się za długo. Oprawca wyciąga 42 zł.
— Masz zarobek męża.
— Wreszcie wybawiona! — wzdycha i rzuca się
kochankowi na szyję. Czułe pożegnanie. — Wyjeżdżaj,
mówi do niego — wystaraj się o fałszywy dowód osobisty
i wracaj. Sprzedam wszystko co posiadam i wyjedziemy
tam, gdzie nas nikt nie zna.
Radość przedwczesna. Zwłoki płyną tylko 300 metrów
i zaczepiają się o korzenie. W nocy ulewa, wody w rzece
wezbrały i pokryły ciało zamordowanego. To też nie mógł
ich zauważyć Kosiorek, który z nastaniem dnia obszukal
rzekę na przestrzeni kilku kilometrów. Zrobił to dlatego,
by upewnić się, czy zwłoki rzeczywiście poniosły fale rzeki.
Przemoknięty i zziębnięty wraca do swej kryjówki
w Modrzejowie. Nie zauważa na mokrym płaszczu znaj
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dujących się śladów krwi, niemych świadków haniebnego
czynu. Płaszcz zostawia, sam wyjeżdża i zatrzymuje się
w Warszawie. Kochanka zasypuje go czułymi listami,
informuje, że wszystko w porządku, radzi jednak, by
jeszcze nie wracał. Miją niecały miesiąc,. lecz stęskniony
i gnany wyrzutami sumienia postanawia wrócić. Ale jak
tu wracać, kiedy nie ma jeszcze fałszywych dokumentów?
Nawija mu się dobry kolega, Stefan Cholösta. Powstaje
w jego umyśle szatański plan,
— Może byś pojechał ze mną na Śląsk? — mówi do
niego.
— Chętnie, — odpowiada zagadnięty — lecz nie
mam za co.
— Może na „gapę“ i „towarowym“. Zabierz tylko
dokumenty, bo na Śląsku będą ci potrzebne.
— Zgoda! — odpowiada i następuje wyjazd.
Gdy w otwartej węglarce pociągu towarowego przy
jechali do Częstochowy zziębnięci i głodni — rzecze Kosiorek:
Trzeba przynieść coś zjeść i wypić, by się zagrzać.
Wyskakuję z węglarkt i przekrada się przez tory
w kierunku miasta. Wraca, przynosi jedzenie i butelkę
wódki.
— Jedz i pij, bracie.
Chętnie zabierają się do jedzenia, przy czym mocno
zakrapiają. W międzyczasie pociąg rusza dalej.
— Pij, pij, bracie — nalega Kosiorek.
Powstaje wesoła pogawędka.
— Wiesz co, Stefek? — mówi Kosiorek — Masz
zniszczone ubranie. Tak nie możesz pokazać się na Śląsku,
bo byś podpadł. Zamień się ze mną. W drodze starczy
mi twoje, a na Śląsku mam kilka ubrań na kwaterze.
CHolosta chętnie się zgadza, zdejmuje płaszcz, mary
narkę i spodnie. Pochylony przy zdejmowaniu spodni
i odwrócony plecami do Kosiorka, nie widzi, co się za nim
dzieje. Nagle trzask, zagłuszony turkotem kół, i Cholösta
z fozpłataną czaszką pada na podłogę węglarki. Jeszcze
jedno, drugie d trzecie uderzenie łomem żelaznym w głowę
i Chołosta wyzionął ducha.
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Zabójca wkłada na siebie ubranie zamordowanego,
zabiera również płaszcz obficie zroszony krwią. Krew
niewinnie zamordowanego żąda jednak pomsty i tej samej
jeszcze nocy daje świadectwo o zbrodni kainowej Kosiorka.
Zabójca wraz ze zwłokami jedzie do Dąbrowy Gór
niczej. Tam opuszcza węglarkę i następnym pociągiem
przyjeżdża do Sosnowca. Z Sosnowca śpieszy wprost do
kochanki w Mysłowicach, do której nie danym mu było
jednak przyjść. W Niwce, wśród ciemności nocnych od
zywa się głos stróża bezpieczeństwa:
— Stać, policja!
■
Cofnąć się za późno, zbiec ąie można. Dlaczego
uciekać, przecież mam dowód osobisty? Jestem Stefan
Chołosta z Warszawy i przyjechałem za pracą. Czujne
oko stróża bezpieczeństwa było innego zdania. Widzi
dwa ubrania i dwa płaszcze, co go zastanawia, i odpro
wadza zatrzymanego na posterunek. Przeprowadzono
maleńką rewizję osobistą. I, o dziwo — nasz Chołosta
z Warszawy przyjeżdża za pracą z łomem i wytrychami,
skrzętnie ukrytymi w rękawach płaszcza. Zatrzymują go
więc w celi, by nad ranem bliżej się nim zająć. Przeglądają
jego rzeczy i robią nieoczekiwane odkrycie. Łom i płaszcz,
a nawet inne rzeczy wykazują duże plamy świeżej krwi,
których morderca w ciemnościach nocnych nie zauważył,
Była to krew przed kilku godzinami zamordowanego
Stefana Chołosty. Policjant nie domyśla się jesżcze, jakiego
przytrzymał ptaszka, bo o zabójstwie w węglarce wieść
do posterunku jeszcze nie dotarła.
O przytrzymaniu i stwierdzonych śladach zawiadamia
Wydział Śledczy w Sosnowcu. Stąd nadchodzi rozkaz:
— Zatrzymać i pilnować jak . oka w głowie, w nocy
dokonano zabójstwa jakiegoś osobnika w węglarce po
ciągu towarowego w Dąbrowie Górniczej i poszukujemy
sprawcy.
,.r,v
Rozpoczynają się przesłuchiwania, sprawdzania, tele
fony puszcza się w ruch, a rzekomy Chołosta wykręca się
jak może. Trwa to kilka dni.
-i, :
W międzyczasie zwłoki z węgłarki robią swą ostatnią
podróż doczesną, a zarazem ciekawą. Żydzi rozpoznają
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w nim swego współwyznawcę. Wędrują więc do kostnicy
szpitala żydowskiego, a stąd na cmentarz żydowski, gdzie
złożone zostały na wieczny spoczynek. Niedługo danym
im było tam spoczywać. Po kilku tygodniach wędrują na
cmentarz katolicki — bo identyczność ich została usta
lona — skąd nikt więcej ich nie ruszył.
Tożsamości przytrzymanego nie można było ustalić,
obstaje przy tym, że jest Chołostą i dokumenty ma wła
ściwe. Nie dowierza jednak policja i sprowadza z War
szawy matkę Chołosty — staruszkę. Z okrzykiem „droga
mamo“ rzuca się jej na szyję, lecz kobieta przestraszona
cofa się w tył. Słowami „Droga mamo, nie poznajesz
swego syna“, chce wmówić w nią, że jest jego matką.
Kobieta nie rozumie, co to ma znaczyć, rozumieją to
jednak obecni wywiadowcy.
Wreszcie Kosiorek — bo on nim był — przyznaje się
do swego prawdziwego nazwiska i do zabójstwa Cho
łosty.
Rzeczywista przyczyna zabójstwa Chołosty nie wyszłaby nigdy na jaw, gdyby nie wyłowienie zwłok zamordo
wanego Wróbla.
Po wyłowieniu zwłok Wróbla i stwierdzeniu, że za
chodzi zabójstwo, puszczono cały aparat śledczy w ruch.
Zebrano dużo materiału dowodowego, przemawiającego
za tym, że zabójstwa dokonali Kosiorek w porozumieniu
z Wróblową. Przytrzymano więc Wróblową, a Kosiorka
w porozumieniu z Sądem Wojskowym w Krakowie prze
transportowano do Katowic.
Kosiorek, twardy jak stal, wytrzymuje kilkudniowe
badanie policji i żandarmów. Jednak wreszcie pod wpły
wem zeznań świadków, a szczególnie świadków z Modrzejowa, do których przybył po zabójstwie Wróbla, oraz
pod wpływem niemych świadków — plam krwi zamordo
wanego Wróbla, pozostałych do tej pory na płaszczu
topnieje jego odporność, załamuje się wreszcie i składa
wyczerpujące zeznanie tak co do zabójstwa Wróbla, jak
i Chołosty i ich powodów. Powodem zabójstwa Chołosty
była jedynie chęć przyjścia w posiadanie dokumentów,
opiewających na obce nazwisko. Zeznania jego ujęte na
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kilkudziesięciu stronach pisma maszynowego przedstawiają
się jak rzeczywisty romans kryminalny.
Wróblowa okazała się twardszą od Kosiorka. Mimo
zebranych dowodów, mimo konfrontacji z obciążającymi
ją świadkami i Kosiorkiem, nie wzruszyło się jej sumienie
i nie załamała się. W dalszym ciągu pozostała przy
swoich twierdzeniach tak na policji jak i w sądzie, że
o zabójstwie męża nic nie wie i do dokonania tegoż
w żadnej mierze się nie przyczyniła. Udawała przy tym
wierną i cnotliwą małżonkę.
Epilog tych spraw znalazł swoje zakończenie przed
Sądem Wojskowym w Krakowie i przed Sądem Okręgo
wym w Katowicach.
Wyrok pierwszego sądu głosił: „Zasądza się szereg.
Jana Kosiorka na karę śmierci przez rozstrzelanie,“ Wy
rok drugiego sądu: „Zasądza się Wróblową Marię na 6 lat
więzienia.“
Oba wyroki zostały wykonane.

z

Informacje
rejestru skazanych.

W Polsce istnieje jeden centralny rejestr ska
zanych, -prowadzony przez Ministerstwo Sprawie
dliwości.
Rejestr skazanych jest instytucją, powołaną
w pierwszym rzędzie do współdziałania z władzami
wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicz
nego w dziedzinie walki z przestępczością. Skutecz
ność tej współpracy jest uzależniona od zastoso
wania -się tych władz do podstawowych zasad tech
niki rejestracyjnej; od -tego bowiem zależy otrzy
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mywanie z rejestru skazanych pewnych dokładnych
informacyj.
Obowiązujące w tej mierze przepisy zawarte są
W. rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, z dnia
25 maja 1934 r. o rejestrze skazanych (Dz. U. R. P.
Nr 51, poz, 478). Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia
sądy nadsyłają do Ministerstwa Sprawiedliwości
dla celów rejestracyjnych zawiadomienia („karty
karne") o każdym skazaniu za zbrodnię lub wystę
pek oraz zawiadomienia o rozesłaniu listów goń
czych.
Rejestr skazanych prowadzony jest systemem
kartotekowym według alfabetycznej kolejności na
zwisk rodowych skazanych, ich imion własnych
oraz imion rodziców. Przy tym systemie każda
karta karna ma swoje ściśle określone miejsce we
właściwej kartotece. Dla udzielenia więc przez
rejestr prawidłowej informacji konieczne jest czy
telne wypisywanie na zapytaniach o karalność
wszystkich personal!! oraz ustalanie ich wyłącznie
na podstawie właściwych dokumentów (metryk uro
dzenia, rejestrów mieszkańców), a nie na podstawie
gołosłownych i częstokroć kłamliwych lub nieści
słych wyjaśnień osób, do których zapytania się
odnoszą. Szczególnie osoby sądownie karane po
dają fałszywe personalia, by ukryć swą poprzednią
karalność. Na ten fakt zwłaszcza Policja Państwo
wa powinna zwracać baczną uwagę przy zbieraniu
personal!! (art. 82 i 245 § 2 pkt. b k. p. k.) i wysy
łaniu db Ministerstwa Sprawiedliwości zapytań
o karalność (§ 45 Instrukcji policyjnej). Drobna
bowiem nawet nieścisłość w personaliach łub nie
czytelne ich Wypisanie powoduje udzielenie z reje
stru mylnej informacji. Celem uniknięcia niedo
kładności przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania
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dotyczące kobiet wskazane jest podawanie ich na
zwisk w brzmieniu nazwisk mężów lub ojców, a więc
bez końcówek „owa“ lub „ówna“, z wyjątkiem na
zwisk kończących się na „cka“ lub „ska“., Na każ
dym zapytaniu musi być również podana nazwa
władzy wysyłającej, od tego bowiem zależy zwrot
załatwionego zapytania.
Udzielenie informacji z rejestru skazanych jest
uzależnione od nadesłania zapytania o karalność
na formularzu, właściwym tak co do układu rubryk,
jak i co do formatu (§ 14 rozp. 1).
W razie otrzymania z rejestru skazanych myl
nej informacji powinno się sprawdzić ponownie
zgodność podanych na zapytaniu personal)! z wła
ściwymi dokumentami, po czym informację- tę na
leży zwrócić do rejestru celem jej sprostowania.
Przy kwestionowaniu informacyj z rejestru skaza
nych należy jednak mieć na uwadze przepisy
S§ 3—5, 19, 20 i 43 rozporządzenia ministra spra
wiedliwości z dnia 22. XII. 1932 r. w sprawie reje
stracji skazanych (Dz. U. R. P. Nr 118, poz. 972),
które obowiązywały do dnia 1 lip ca 1934 r., to jest
do chwili wejścia w życie powołanego na wstępie
rozporządzenia. W myśl bowiem tych przepisów
z rejestru skazanych zostały usunięte karty karne
ze skazań na karę do 3 miesięcy pozbawienia wol
ności lub grzywnę, jeżeli przestępstwo było popeł
nione nie z chęci zysku, z wyjątkiem zbrodni stanu.
Ponadto na podstawie zarządzenia ministra
sprawiedliwości z dnia 20 września 1935 r. o usu
nięciu kart karnych z rejestru skazanych (Dz. Urz.
Min. Sprawiedl. Nr 19 z dnia 1. X. 1935 r.) podlegają
usunięciu z rejestru skazanych karty karne z wy
roków zapadłych: a) w ubiegłym stuleciu; b) przed
dniem 1 września 1932 r., jeżeli względem nieletnich
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orzeczono naganę lub dozór rodziców bądź innych
osób; c) przed dniem 11 listopada 1918 r., jeżeli
orzeczono karę pozbawienia wolności poniżej lat
pięciu lub grzywnę, a po tej dacie do dnia 30 czerw
ca 1935 r. dana osoba nie była skazana na karę,
która podlega rejestracji; d) przed dniem 1 stycz
nia 1925 r„ jeżeli orzeczono karę pozbawienia
wolności do 6 miesięcy lub grzywnę, a po tej dacie
do dnia 30 czerwca 1935 r. dana osoba nie była
skazana na karę, która podlega rejestracji.
Przepis punktu d) odnosi się także do skazania
nieletniego na umieszczenie w zakładzie wychowawczo-poprawczym.
Z rejestru skazanych usuwa się karty karne
również w przypadkach wskazanych w § 12 powo
łanego na wstępie rozporządzenia, a między innymi
jeżeli w przeciągu 6 miesięcy po upływie zawie
szenia wykonania kary nie wpłynie do rejestru
zawiadomienie o zarządzeniu wykonania zawieszo
nej kary (art. 64 k. k.) oraz w razie otrzymania
urzędowego zawiadomienia o śmierci osoby skaza
nej. Jest przeto wielce pożądane, by policja zawia
damiała rejestr skazanych o śmierci osób karanych
sądownie.
Artykuł niniejszy nie obejmuje oczywiście cało
kształtu zagadnień związanych z rejestracją skazań,
lecz ma on na celu ułatwienie władzom bezpieczeń
stwa korzystania z tak doniosłej instytucji, jaką
jest bezsprzecznie rejestr skazanych.
Przepisowe formularze można nabyć w drukarni
Więzienia Karnego w Warszawie, ul. Rakowiecka 37.
(Przedruk z gazety „Na Posterunku“.)
Pamiętaj, iż sport, racjonalnie uprawiany, daje nam
zdrowie.
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ROBERT KALUS
przodownik

Zestawienie
wyciągów z rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
28 marcu 1934 r. i z dnia 2 lipca 1936 r. i objaśnień
będących podstawa prawidłowego obliczania należ
ności i przedkładania rachunków za odbyte podróże
służbowe, — oraz tabele diet krajowych / zagra
nicznych.
Przez pojęcie „podróż służbowa (komisja)“ ro
zumieć należy wykonywanie przez funkcjonariusza
państwowego w miejscowości nie będącej jego zwy
kłym miejscem służbowym czynności służbowych,
wynikających bądź z normalnego pełnienia obo
wiązków służbowych, bądź ze specjalnego polecenia
władzy przełożonej.
Podstawą do zwrotu kosztów podróży i diet jest
pełnienie czynności służbowych poza zwykłym
miejscem służbowym. Miejscem służbowym w od
niesieniu do szeregowych Policji, pełniących służbę
na posterunkach wiejskich, jest rejon danego po
sterunku.
Zmiany obowiązujące od 15 lipca 1936 r.
W rozdziale 2. §4 ustęp (1) wprowadzono
nowe stawki diet (patrz załączoną tabelę diet kra
jowych). Ustęp (4) otrzymał nowy przepis jak
następuje:
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„Oficerom i szeregowym Policji Państwowej w ciągu
pierwszego roku służby w razie delegacji (odkomendero
wania) dla celów wyszkoleniowych względnie w zwartych
oddziałach dla celów bezpieczeństwa diety nie przysłu
gują — po upływie zaś roku przysługują przez cały czas
trwania delegacji następujące diety dzienne:
oficerom............................................... 4,— zl
szeregowym...................................... 2,— zł
W tym wypadku nie stosuje się przepisu § 5 ust. (3)“,

który przytacza się poniżej w § 5.
Ze względu na ważność swoją i zaszłą zmianę
podaje się niżej przepis określający sposób zalicza
nia diet podczas delegacy].
„§ 5. (1) W wypadku delegacji (odkomenderowania)
wypłaca się diety w wysokości ustalonej w § 4, t. j. całe
diety przez pierwsze dwa tygodnie, licząc od dnia nastę
pującego po dniu przybycia do miejsca delegacji (odko
menderowania), przez następnych 6 tygodni diety zmniej
szone o 30%, po upływie zaś tego czasu diety zmniejszone
o 40%.“
„(2) Delegacja (odkomenderowanie) może trwać za
sadniczo tylko pół roku. Przedłużenie delegacji (odkomen
derowania) ponad ten okres czasu może nastąpić jedynie
w przypadkach wyjątkowych na mocy decyzji szefa władzy
naczelnej, wydanej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Przepis ten nie dotyczy przypadków odkomenderowania
na kursy i do szkół wojskowych lub cywilnych.“
„(3) O ile delegowany (odkomenderowany) otrzymuje
bezpłatnie mieszkanie w lokalu rządowym, zmniejsza się
diety określone w ust. (1) o 10%. Postanowienie to nie
dotyczy żołnierzy i innych osób pracujących w wojsku na
stanowisku etatowym.“

Czasowy przydział funkcjonariusza państwo
wego — przy pozostawieniu mu dotychczasowego
stanowiska służbowego — do innego urzędu, leżą
cego poza miejscowością zwykłego miejsca służbo
wego, -celem pełnienia służby, należącej do zakresu
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działania tegoż urzędu, tworzy pojęcie delegacji
(odkomenderowania) w rozumieniu § 2 pkt. II wy
mienionego rozporządzenia.
Zasadnicza różnica między podróżą służbową
(komisją) a delegacją (odkomenderowaniem) polega
zatem na odmiennym sposobie wykony wania czyn
ności służbowych. Przy pełnieniu czynności zwią
zanych z delegacją funkcjonariusz państwowy jest
podporządkowany ternu urzędowi, do którego został
czasowo przydzielony, natomiast przy czynnościach
komisyjnych takie podporządkowanie nie może mieć
miejsca, ponieważ funkcjonariusz państwowy wy
konuje czynności wynikające z pełnienia jego nor
malnych obowiązków służbowych względnie zc
specjalnych zleceń władzy przełożonej.
Zatem § 5 wymienionego rozporządzenia Rady
Ministrów winien mieć zgodnie z jego brzmieniem
wyłączne zastosowanie do wypadków delegacji
(odkomenderowania), nie dotyczy zatem wcale wy
padków podróży służbowej (komisji), chociażby
ona w wyjątkowych wypadkach trwała bez przerwy
w jednej lub kilku miejscowościach łącznie nawet
ponad dwa tygodnie.
Wobec powyższego winny władze używać sło
wa „deleguję“ tylko w wypadkach delegacji (odko
menderowania) przy równoczesnym wymienieniu
miejsca służbowego, do którego następuje czasowy
przydział (delegacja) funkcjonariusza oraz określe
niu czasu trwania delegacji; przy zarządzaniu zaś
podróży służbowej (komisji) winny władze do
kładnie określać czynność komisyjną, polecona do
wykonania.
Również sposób obliczenia diet uległ grun
townej zmianie, jak to wynika z paragrafu, przy
toczonego niżej.
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,,§ 6. (1) Jednostką obliczenia diet jest dwudziesto
czterogodzinny okres czasu, liczony od chwili wyjazdu
ze zwykłego miejsca służbowego do chwili powrotu do
tegoż miejsca, przy czym:
a) jeżeli pobyt poza zwykłym miejscem służbowym
trwa dłużej niż 24 godziny, należy się za końcowy okres
czasu ponad 6 do 12 godzin połowa diety, ponad 12 do
18 godzin — 75% diety, ponad 18 godzin — cała dieta;
b) jeżeli pobyt poza zwykłym miejscem trwa krócej
niż 24 godziny, należy się za czas ponad 6 do 12 godzin
połowa diety, ponad 12 do 18 godzin — 75% diety, ponad
18 godzin — cała dieta.“
„(2) Przy przejeździć środkiem lokomocji, mającym
oficjalny rozkład jazdy (np. kolej, statek), początek prze
jazdu należy liczyć od chwili odejścia, ustalonego w tymże
rozkładzie jazdy. Przy przejeździć innym środkiem loko
mocji, nie mającym takiego rozkładu jazdy (np. konie,
samochód), początek przejazdu należy liczyć od chwili
ruszenia z miejsca. Powyższą zasadę należy stosować
analogicznie także do oznaczenia czasu zakończenia prze
jazdu z tym wyjątkiem, że opóźnienie środka lokomocji,
mającego oficjalny rozkład jazdy, może być brane w ra
chubę tylko w przypadku, gdy wynosi więcej niż jedną
godzinę i zostanie udowodnione.“
„(3) Gdy przejazd odbywa się różnymi środkami lo
komocji, należy do czasu trwania przejazdu wliczać rów
nież uzasadnione przerwy między przejazdami poszczegól
nymi środkami lokomocji.“

Następny § 9 omawia sprawę korzystania w cza
sie delegacji z urlopu wypoczynkowego.
„§ 9. (1) Pozostającemu w delegacji (odkomendero
waniu) nie przysługuje prawo do diet za czas urlopu.“
„(2) O ile jednak korzystający w czasie delegacji
(odkomenderowania) z urlopu wypoczynkowego lub
zdrowotnego wyjeżdża na czas tego urlopu do miejsco
wości zwykłego miejsca służbowego, należy mu przyznać
zwrot kosztów jazdy tam i z powrotem według zasad
obowiązujących przy przejazdach służbowych.“
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Przyznanie funkcjonariuszowi znajdującemu się
w delegacji urlopu wypoczynkowego lub zarządzenie
podróży służbowej z miejscowości delegacji (także
do zwykłego miejsca służbowego) nie stanowi od
wołania zarządzonej delegacji. Zatem po odbyciu
wspomnianego urlopu względnie podróży służbowej
należy liczyć diety nie jak przy rozpoczynaniu
delegacji, lecz w dalszym ciągu w wysokości przy
sługującej w ostatnim dniu przed urlopem względnie
podróżą służbową.
Mieszkaniem w rozumieniu ustępu 3
5 jest
lokal posiadający najniezbędniejsze urządzenie.
Obojętnym jest natomiast rozmiar lokalu oraz
okoliczność, że jest urządzony systemem kosza
rowym.
Wyjątek z § 16, mający większe znaczenie przy
podróżach policjantów, brzmi:
„(5) Jeżeli drogę odbyto pieszo lub własnymi środ
kami lokomocji, przyznaje się kwotę, odpowiadającą ta
ryfie najmu koni, w miejscowościach zaś nie posiadających
takiej taryfy — po 25 groszy za każdy kilometr, o ile
nie można było odbyć tej drogi tańszym środkiem loko
mocji, jak kolejami wszelkiego rodzaju, statkami, omni
busami i t. p.“
„(6) Przepis ustępu poprzedzającego nie ma zastoso
wania do szeregowych Policji Państwowej i Straży
Granicznej przy patrolach i obławach.“

Przytoczony niżej § 19, odnoszący się do ry
czałtów dojazdowych, został w zasadach zmieniony
i nowym ustępem rozszerzony.
„§ 19. (1) Osobom, wymienionym w § 1, z wyjątkiem
podoficerów i szeregowców, pełniących obowiązkową
służbę czynną, nadterminowych oraz podchorążych przy
znaje się w gminach miejskich na koszty dojazdu do
dworca kolejowego, przystani, stacji autobusowej lub
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lotniczej, jak również przejazdu z jednego dworca (przy
stani, stacji) na drugi, za każdy dojazd względnie odjazd
ryczałt w wysokości 1,50 zł/'
„(2) Ryczałt ten nie należy się w przypadkach, gdy
dojazd odbywa się służbowym środkiem lokomocji.“
„(3) Gdy podróż odbywa się do kilku miejscowości,
przyznaje się ryczałt za dojazdy w każdej miejscowości.“
„(4) O ile odległość od gmachu urzędu względnie od
mieszkania do dworca kolejowego lub przystani, stacji
autobusowej lub lotniczej wynosi więcej niż 2 km, dojazd
można traktować według postanowień § 16 (5).“

Ustęp (5) § 19 jako nowy przepis zdaje się naj
więcej zaważył przy dążeniu do obniżenia świad
czeń Skarbu Państwa z tytułu odbytych podróży
przez Policję i ryczałt za wyjazdy w tym punkcie
określone obniżono z 1,50 do 0,50 zł t. j. o %. Ustęp
ten ma szczególne znaczenie dla policjantów i za
leca się przy -sporządzaniu rachunków kosztów
podróży zawsze jego treść przywołać sobie do
pamięci.
„(5) Jeżeli podróż służbowa następuje w postępo
waniu karnym na wezwanie władzy sądowej lub proku
ratorskiej, ryczałt za dojazdy wynosi 50 groszy za każdy
przejazd. To samo dotyczy ryczałtu za przejazdy w związ
ku z konwojowaniem osób i rzeczy do władz wymiaru
sprawiedliwości.“

Przepisy dotyczące przeniesień nie uległy pra
wie żadnej zmianie, prócz małej poprawki i to
w § 23 (5), który obecnie brzmi:
„(5) Przy przeniesieniu na prośbę nie przysługuje na
leżność określona w rozporządzeniu niniejszym“,

(diety dla przeniesionego oraz dla małżonka
w wysokości 75% i dzieci w wysokości 50% przy
sługujących diet przeniesionemu, koszty przejazdu
dla przeniesionego, jego małżonka, dzieci oraz
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jednej osoby z służby, koszty przewozu urządzenia
domowego i ryczałt na pokrycie wszystkich wy
datków połączonych z przesiedleniem)
„może jednak być przyznana w drodze wyjątku w ca
łości lub w części według uznania właściwej władzy
naczelnej.“

Ustęp (8) jako nowy w tym §, aczkolwiek odnosi
się wyłącznie do Policji, nie ma większego znacze
nia na terenie Województwa Śląskiego:
„(8) Przy przeniesieniach szeregowych Policji Pań
stwowej z jednej miejscowości do innej w obrębie rejonu
posterunku przysługuje tylko zwrot kosztów przejazdu,
przewozu urządzenia domowego i diety na zasadach w roz
porządzeniu niniejszym.“

Rozdział 3. określa należności przysługu
jące za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia
na obszarze W. M. Gdańska.
„§ 30 (1) Przepisy rozdziału 2 stosuje się także do
podróży służbowych, delegacyj (odkomenderowania)
i przeniesień na obszarze W. M. Gdańska z tą zmianą,
że stawki diet, ustalone w tym rozdziale, zwiększa się
o 20%.“
,(2) Osoby, odbywające podróż służbową do Gdań
ska w charakterze kuriera dyplomatycznego, otrzymują
diety, przysługujące funkcjonariuszowi państwowemu, po
bierającemu uposażenie według grupy VII, zaś żołnierze
otrzymują diety według posiadanego stopnia, zwiększone
o 20%.“ ‘
„(3) Postanowienia § 41 mają odpowiednie zastoso
wanie.“

Wymieniony § 41 przytacza się w całości w roz
dziale 4.
Rozdział 4 określa należności za podróże
służbowe, delegacje i przeniesienia poza granicami
Państwa. Stawki diet zagranicznych ustalone zo
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stały zarządzeniem- Ministra Skarbu z dnia 30-go
lipca 1936 r. (Dz. Urzędowy Min. Skarbu nr 23
z 1936 r. poz. 710.) Normy diet zagranicznych
wykazane zostały w załączonej tabeli diet zagra
nicznych.
Małą zmianę wprowadzono do § 39 (5) pkt. a)
i to: do zwrotu kosztów przejazdu wozem sypial
nym uprawnia podróż odbyta co najmniej sześć go
dzin pomiędzy godz. 21—7, w przeciwieństwie do
przepisu poprzedniego, który porę nocną oznaczał
od godz. 21—6.
Następny paragraf, dotyczący oprócz wojska
także Policji i Straży Granicznej, cytuje się w ca
łości.
„§ 41. (1) Żołnierze zawodowi oraz oficerowie re
zerwy powołani do służby czynnej celem przemianowania
na zawodowych, wyjeżdżający pierwszy raz za granicę
służbowo, otrzymują tytułem ryczałtu na uzupełnienie
ubrania cywilnego kwotę 250 zł. Żołnierze, wyjeżdżający
za granicę ponownie po upływie 3 lat od daty otrzymania
ryczałtu oraz przebywający za granicą bez przerwy dłużej
niż rok, otrzymują jako ryczałt na uzupełnienie ubrania
cywilnego kwotę 145 zł.“
„(2) Żołnierze pełniący obowiązkową służbę czynną
oraz nadterminowi, wyjeżdżający za granicę służbowo,
otrzymują do użytku na czas trwania podróży ubranie cy
wilne w naturze, które pozostaje własnością Skarbu
Państwa.“
„(3) Przepis ust. 1 ma analogiczne zastosowanie do
oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Gra
nicznej.“

Ryczałt dojazdowy przy podróżach poza grani
cami Państwa nie przysługuje; kwestię tę normuje
następujący paragraf:
„§ 46. Osobom wymienionym w § 1“
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(funkcjonariusze państwowi..... oraz oficerowie
i szeregowi Policji Państwowej j Straży Granicznej)
„z wyjątkiem podoficerów i szeregowych, pełniących
obowiązkową służbę czynną, nadterminowych oraz pod
chorążych, zwraca się wydatki na dojazd do dworca ko
lejowego i z dworca kolejowego, wzgl. do przystani
i z przystani (stacji autobusowej lub lotniczej), jak rów
nież przejazdu z jednego dworca (przystani, stacji) na
drugi oraz wydatki, ponoszone na tragarzy przy każdym
dojeździe i odjeździe oraz przy każdym przesiadaniu na
stacjach węzłowych. Wydatki powyższe zwraca się
w wysokości kosztów faktycznych i odpowiadających miej
scowym cenom.“

Na zakończenie zwraca się uwagę, że przyto
czone wyciągi z obowiązujących rozporządzeń
Pady Ministrów nie unieważniają podanych w ka
lendarzyku Policji Województwa Śląskiego z roku
1936 „Wyjątków z obowiązujących przepisów"
lecz je uzupełniają. Artykuły z ubiegłego jak i bie
żącego roku tylko łącznic mogą służyć za objaś
nienie dla odbywających czynności służbowe poza
miejscem służbowym.
Tabela diet krajowych.
Diety wynoszą dziennie dla:
1. Prezesa Rady Ministrów................................. 70,—

zł

2. Ministra, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Pierw
szego Prezesa Najwyższego Trybunału Admi
nistracyjnego .................................................... 50,—

zł

3. funkcjonariuszów państwowych pobierających
uposażenie według grupy
II
...................................................................... 45,- zł
III
...................................................................... 35,- zł
IV...................................................................... 25,- zł
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V
.......................................................................17VI
.......................................................................13,—
VII
.......................................................................10—
VIII
........................................................................ 8,—
IX
........................................................................ 7,X
.................................................................. 6,— zł
XI-XII
...............................................................5,4.

zł
zł
zł
zł
zł
zł

żołnierzy:
a) oficerów w stopniu
Marszałka........................................................ 70,—
Generała broni, admirała............................ 50,— zł
Generała dywizji, wiceadmirała .... 35,—
Generała brygady, kontradmirała .... 25,—
Pułkownika, komandora.............................17.— zł
Podpułkownika, komandora-porucznika . 15,—
Majora, komandora-podporucznika . . . 13,—
Kapitana.........................................................10,— zł
Porucznika, podporucznika........................8,— zł

zł
zł
zł
zł
zł

b) podoficerów i szeregowych zawodowych
w stopniu:
Chorążego (równorzędnego)......................... 8,— zł
Starszego sierżanta (równorzędnego), star
szego bosmana, sierżanta (równorzędne
go), bosmana..................................................... 7,— zł
Plutonowego (równorzędn.), bosmanmata . 6,— zl
Kaprala (równorzędnego), mata, starszego
marynarza zawodowego............................ 5,— zł
c) podoficerów i szeregowców, pełniących
obowiązkową służbę czynną, nadtermino
wych oraz podchorążych:
Podchorążych oraz podoficerów ....
Starszych szeregowców i szeregowców . .
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2,— zł
1,60 zł

5. sędziów i prokuratorów, pobierających uposa
żenie według grupy
I........................................................................... 25,II ...................................................................... 20,—
III .......................................................................... 17,IV ...................................................................... 13 —

zł
zł
zł
zł

6. oficerów i szeregowych Policji Państwowej
i Straży Granicznej, pobierających uposażenie
według grupy
I . .
25,- zł
II . .
17,— zł
III . .
15,- zł
IV . .
13,- zł
10,— zł
V . .
VI—VII
8,— zł
VIII—IX
6,— zł
X—XI
5,— zł
Uwaga: p. woźnych, woźni, starsi woźni, stajenni,
szoferzy, palacze itd. otrzymują diety jak w punkcie 3,
według posiadanej grupy.
A^AAAAA^AAAAAAAAAAA*A^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAÄA^AAA'v\^\VVWAAAAZVVv\ÄVW^,

PRZYSŁOWIA.
Cnota nierada szuka nagrody, ale chce, aby jej ludzie
szukali.
A. M. Fredro.
Nigdy ten człek nie pobłądzi, kto się zdaniem mędr
szych rządzi.
Legatowicz.
Wiele rzeczy prędzej załatwisz milczeniem niż ga
daniem.
Weiss.
Mądra krytyka oświeca, głupia gasi.
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Tabela diet
K
Ib

a

t

.

zagranicznych.

e
ii

Ill

IV

Gen. Insp.
Sił Zbrój.,
Prezes
Rady Min.
Marszałek

Min., Prez.
Maj w. Izby
Kontroli,
Pierwszy
Prezes
Sądu Na>w.
i Tr. Ad.

funkcj.
państw.
11—111
grupy,
Generał

funke;,
państw.
IV grupy,
oficer. Hol.
I grupy

funke;.
państw.
V grupy,
oficer. Pol.
II grupy

zt

7.1

zł

zł

Zt

zł

zł

zł

zł

1. kraje pozaeuropejskie
niewymienione w rubr.
następnych ...................

430

400

120

100

80

70

60

45

30

2. państwa Amer., Japonia,
wszystkie kolon, domin,
i matid. bryt., kolon, in
nych państw europejsk.
w Amer. i Afr. gdziein
dziej niewymienione . .

430

400

90

80

70

60

50

35

25

3. Francja (łącznie z Algie
rem, Marokkiem i Tuni
sem), Holandia, Niemcy,
Szwajcaria, W. Brytania,
Irlandia...........................

430

400

70

65

60

50

40

30

20

4. pozostałe kraje europej
skie, Egipt, Turcja i azja
tyckie posiadłości Z. S.
R. R....................................

430

400

60

50

40

35

30

25

15

I a

Nazwa kraju

Uwaga: diety zagrań, obowiązują od 24. sierpnia 1936
diety w rubr. 3 i 4 dotyczą krajów europejskich
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Kalend. Pol.

8

V
VI
VII
funkcj.
funkcj.
funkcj.
państw.
państw.
państw,
VII—VIII
IX-XI
VI grupy
grupy,
grupy,
oficer. Pol. oficer
Pol. szereg.Pol
III—IV
V-VI1
Vill-X
grupy
grupy
grupy

VIII
funkcj.
państw.
XII grupy,
szereg.
Policji
XI
grupy

Wykaz kierowników
wojewódzkich i powiatowych władz
administracji ogólnej.
Stan na 11. XI. 1936 r.
I. Miasto stołeczne Warszawa.
Komisariat Rządu.
Komisarz Rządu: Jaroszewicz Władysław
Wicekomisarz: Jurgielewicz Kazimierz.
Starostwa grodzkie:
Południowo-warszawskie — Starosta: Bartoszewicz Józei
Północno-warszawskie — Starosta: Wasylkiewicz Jan
Prasko-warszawskie — Starosta: Iszora Wacław
Śródmiejskowarszawskie — Starosta: Tarnowski Tadeusz.
II. Województwo białostockie.
Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Kirtiklis Stefan
Wicewojewoda: Zgrzebniok Alfons.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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a) Starostwa powiatowe:
augustowskie — Augustów — Ejchler Stefan
białostockie — Białystok — p. o. Szagon Karol
bielskie — Bielsk Podlaski — Januszkiewicz Żelisław
grodzieńskie — Grodno — Drożański Józef
łomżyńskie — Łomża — Kaucki Stanisław
ostrołęckie — Ostrołęka — Kulikowski Franciszek

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ostrowskie — Ostrów Maz.
Mikrowicz Franciszek
sokolskie — Sokółka — Czachowski Konstanty Witold
suwalskie — Suwałki — Wojciechowski Antoni
szczuczyńskie — Grajewo — Świechowski Stefan
wołkowyskie — Wołkowysk — Malinowski Olgierd
wysoko-mazowieckie — Wysokie Maz.
dr Świątkiewicz Józef
b) Starostwo grodzkie:
13. białostockie — Białystok
Mossoczy Romuald.

III.

Województwo kieleckie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: dr Dziadosz Władysław
Wicewojewoda: Bieniewski Stefan.
Starostwa
(nazwa — siedziba
Starosta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

a) Starostwa powiatowe:
będzińskie
Będzin
Boxa Józef
częstochowskie ■— Częstochowa — Rozmarynowski Wł.
iłżeckie — Wierzbnik — Weiss Seweryn
jędrzejowskie — Jędrzejów - Korniak Mateusz
kieleckie — Kielce — p. o. Füller Michał
koneckie — Końskie — Mydlarz Stefan
kozienickie — Kozienice — Kowalski Czesław
miechowskie — Miechów — Zaufali Jan
olkuskie —• Olkusz — Brzostyński Czesław
opatowskie — Opatów — Bołdok Wacław
opoczyńskie — Opoczno
p. o. Bielawka Mieczysław
pińczowskie — Pińczów — dr Winiarz Karol
radomskie — Radom — de Tramecourt Jerzy Albin
sandomierskie — Sandomierz — dr Polanowski Leon
stopnickie — Busko — Witkowski Lucjan
włoszczowskie — Włoszczowa — Wyszkowski Wlodz.
zawierciańskie — Zawiercie — Wardejn-Zagórski Tad.

b) Starostwa grodzkie:
18. częstochowskie — Częstochowa — p. o. Starosta pow.
częstochowski
215

19. sosnowieckie — Sosnowiec — p. o. Starosta pow. bę
dziński
20. radomskie — Radom — p. o. Starosta pow. radomski.

IV.

Województwo krakowskie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Gnoiński Michał
Wicewojewoda: dr Małaszyński Piotr.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15:
16.
17.

a) Starostwa powiatowe:
bialski — Biała — dr Alberti Stanisław
bocheńskie — Bochnia — Pałosz Władysław
brzeskie — Brzesko — Borysławski Leopold
chrzanowskie — Chrzanów — Bassara Antoni
dąbrowskie — Dąbrowa — Sowiński Henryk
gorlickie — Gorlice — dr Klimów Romuald
jasielskie — Jasło — Marossanyi Juliusz
krakowskie — Kraków — dr Wnęk Władysław
limanowskie — Limanowa — Małkowski Ludwik
mieleckie — Mielec — Schlichting Zygfryd
myślenickie — Myślenice — dr Łęcki Mieczysław
nowosądeckie — Nowy Sącz — dr Łach Maciej
nowotarskie — Nowy Targ — Glut Marian.
ropczyckie — Ropczyce — Siła-Nowicki Roman
tarnowskie — Tarnów — Sysska Mieczysław
wadowickie — Wadowice — dr Grzesik Franciszek
żywieckie — Żywiec — dr Döllinger Zygmunt.

b) Starostwo grodzkie:
18. krakowskie — Kraków — Wolaniecki Andrzej.

V.

Województwo lubelskie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: dr Roźniecki Józef
Wicewojewoda: Długocki Władysław.
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Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
1. bialskie — Biała Podlaska — Staniewicz Stanisław
2. biłgorajskie — Biłgoraj — Szałowski Tadeusz
3. chełmskie------ Chełm — Woronowicz Edward
4. garwobńskie — Garwolin — Kałuba Włodzimierz
5. hrubieszowskie — Hrubieszów — Marek Stanisław
6. janowskie — Janów Lub. — Banaszkiewicz Henryk
7. krasnostawskie — Krasnystaw — Olejniczakowski
Eugeniusz
8. lubartowskie — Lubartów — Wąs Piotr
9. lubelskie — Lublin — dr Bańkowski Józef
10. łukowskie — Łuków — Orłowski Gustaw
11. puławskie — Puławy — dr Lutman Mieczysław
12. radzyńskie — Radzyń — Olearczyk Franciszek
13. siedleckie — Siedlce — Guliński Stanisław
14. sokołowskie — Sokołów — Skalecki Stanisław
15. tomaszowskie — Tomaszów — dr Wielanowski Kazim.
16. węgrowskie — Węgrów — Wiszniewski Aleksander
17. włodawskie — Włodawa — Suchecki Andrzej
18. zamojskie — Zamość — Zamecznik Leon
b) Starostwo grodzkie:
19. lubelskie — Lublin — Ptaszyński Zygmunt.
VI.

Województwo lwowskie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Bębna Prażmowski Władysław
Wicewojewoda: Chmielewski Tadeusz.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
1. bobreckie — Bobrka — Bernatowicz Stefan
2. brzozowskie — Brzozów — Tylko Andrzej
3. dobromilskie — Dobromil — Petzelt Władysław
4. drohobyckie — Drohobycz — Wehrstein Emil
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5. gródeckie — Gródek Jagieł. — Kassala Henryk
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

jarosławskie — Jarosław — Frączkowski Franciszek
jaworskie — Jaworów — Kossowski Stanisław
kolbuszowskie — Kolbuszowa — Sienkiewicz Michał
krośnieńskie — Krosno — Stępień Kazimierz
leskie — Lesko — dr Gąsiorowski Roman
lubaczowskie — Lubaczów — Frankiewicz Roman
lwowskie — Lwów — Eckhardt Czesław
łańcuckie — Łańcut — Bogusławski Stanisław
mościskie — Mościska — dr Doboszyński Eugeniusz
niżańskie — Nisko — Kisielewski Henryk
przemyskie
Przemyśl — Remiszewski Adam
przeworskie — Przeworsk — Gąssowski Stanisław
rawskie — Rawa Ruska — Hawrot Stanisław
rudeckie — Rudki — Sarnecki Jerzy
rzeszowskie
Rzeszów
Panglisz Mieczysław
Samborskie — Sambor — dr Kaszubski Stanisław
sanockie — Sanok
Bucior Wojciech
sokalskie — Sokal — Kostołowski Wojciech
tarnobrzeskie — Tarnobrzeg — Len Tadeusz
turczańskie
Turka — Wagner Izydor
żółkiewskie — Żółkiew — Emeryk Jan.

b) Starostwo grodzkie:
27. lwowskie — Lwów - - Porembalski Stanislaw.
VII.

Województwo łódzkie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Hauke-Nowak Aleksander
Wicewojewoda: Wendorff Stefan.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
brzezińskie — Brzeziny — Reindl Tadeusz
kaliskie — Kalisz — Ostaszewski Henryk
kolskie — Koło — Wilczyński Edward
konińskie — Konin — Koczorowski Marian Stanisław
5. łaskie — Łask — Rosiek! Jerzy
1.
2.
3.
4.
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6. łęczyckie — Łęczyca — dr Pajdak Zygmunt
7. łódzkie ■— Łódź — Makowski Wincenty
8. piotrkowskie — Piotrków — Strzemiński Ignacy
9. radomszczańskie — Radomsko — Łabudzki Jan
10. sieradzkie — Sieradz — Łazarski Kazimierz
11. tureckie — Turek — Nożyński Stanisław
12. wieluńskie — Wieluń — Niżankowski Tadeusz
b) Starostwo grodzkie:
13. łódzkie — Łódź — vacat.
VIII.

Województwo nowogródzkie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Sokołowski Adam
Wicewojewoda: Sochański Marian.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
baranowickie — Baranowicze — Wańkowicz Karol
lidzkie — Lida — Miklaszewski Tadeusz
nieświeskie — Nieśwież — Winczewski Antoni
nowogródzkie — Nowogródek — Siellawo Józef
Słonimskie — Słonim — Olszewski Mirosław
stołpeckie —• Stołpce — Wierzbicki Włodzimierz
7. szczuczyńskie — Szczuczyn — Kowalski Wacław
8. wołożyńskie — Wołożyn — Wiesiołowski Bronisław.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IX.

Województwo poleskie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Biernacki Wacław
Wicewojewoda: Radwański Jan.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
1. brzeskie — Brześć n. B. — Koślacz Edmund
2. drohickie — Drohiczyn Pol. — Chitry Adam
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3.
4.
5.
6.

kobryńskie — Kobryń — Stefanus Erazm
kosowskie — Kosów — Kuroczycki Henryk
koszyrskie — Kamień Koszyrski — Skórewicz Ludomir
luninieckie — Łuniniec — Zbierański Czesław
7. pińskie — Pińsk — Łyszczkowski Kazimierz
8. prużańskie — Prużana — Chmielowski Stanisław
9. stolińskie — Stolin — Kintopi Henryk.
X.

Województwo pomorskie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Raczkiewicz Władysław
Wicewojewoda: Szczepański Zygmunt.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

brodnickie — Brodnica — Galusiński Mieczysław
chełmińskie — Chełmno — Biały Bronisław
chojnickie — Chojnice — Lipski Tadeusz
działdowskie — Działdowo — Horwath Władysław
grudziądzkie — Grudziądz — Klotz Aleksander
kartuskie — Kartuzy — Czarnocki Jerzy
kościerskie — Kościerzyna — Turowski Marian
lubawskie — Nowe Miasto — p. o. Kowalski Alojzy
morskie — Wejherowo — Potocki Antoni
sępoleńskie — Sępolno — Ornass Jan
starogardzkie — Starogard — dr Cichowski Andrzej
świeckie — Świecie — p. o. Cwinarowicz Jan
tczewskie — Tczew — Muchniewski Zygmunt
toruńskie — Toruń — Bruniewski Tadeusz
tucholskie — Tuchola — Hryniewski Jerzy
wąbrzeskie — Wąbrzeźno — Kalkstein Zygmunt
b) Starostwa grodzkie:

17. grudziądzkie — Grudziądz — p. o. Starosta pow.
18. toruńskie — Toruń — p. o. Starosta pow.
19. Komisariat Rządu w Gdyni — Gdynia — Sokół Franc.
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XI.

Województwo poznańskie.

U r z g d Wojewódzki.
Wojewoda: Maruszewski Artur
Wicewojewoda: Walicki Tadeusz.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
1.
2.
3.
4.
5.
tk
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

bydgoskie — Bydgoszcz — Suski Julian
chodzieskie — Chodzież — Siekierzyński Kazimierz
czarnkowskie — Czarnków — Stępiński Wacław
gnieźnieńskie — Gniezno — Kasprzak Feliks
gostyńskie — Gostyń — Wolfarth Juliusz
inowrocławskie — Inowrocław — Wilczek Romuald
jarocińskie — Jarocin — Rożankowski Jan
kępińskie — Kępno — Dąbrowiecki Nicefor
kościańskie — Kościan — Karpiński Tadeusz
krotoszyńskie — Krotoszyn — Willimowski Seweryn
leszczyńskie — Leszno — Świątkowski Rudolf
międzychodzkie — Międzychód — p. o. Czubiński Zdz.
mogileńskie — Mogilno — Zenkteler Stanislaw
nowotomyskie — Nowy Ty myśl — Skoczeń Ignacy
obornickie — Oborniki — Kozłowski Jan
ostrowskie — Ostrów Wlkp. — dr Ekkert Józef
poznańskie — Poznań — dr Jerzykowski Zbigniew
rawickie — Rawicz — dr Łobos Stańislaw
szamotulskie — Szamotuły — Narajewski Adam
szubińskie — Szubin — Dąbrowski Józef
średzkie — Środa — Niedziałkowski Jerzy
śremskie — Śrem — Krykiewicz Jan
wągrowieckie — Wągrowiec — Zenkteler Edmund
wolsztyńskie — Wolsztyn — Kaczorowski Józef
wrzesińskie — Września — Kowalewski Zygmunt
wyrzyskie — Wyrzysk — Muzyczka Ludwik
żnińskie — Żnin — Wujek Ignacy
b) Starostwa grodzkie:

28. bydgoskie — Bydgoszcz — p. o. Starosta pow.
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29. poznańskie — Poznań — Bożydar-Podhorodeński Ma
rian
30. gnieźnieńskie — Gniezno — p. o. Starosta pow.
31. inowrocławskie — Inowrocław — p. o. Starosta pow.

XII.

Województwo stanisławowskie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Pasławski Stefan
Wicewojewoda: Kaczmarczyk Alojzy.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

a) Starostwa powiatowe:
dolińskie — Dolina — Szacherski Zygmunt
horodeńskie — Horodenka — Koczur-Rutkowski Leon
kałuskie — Kałusz — Grodyński Stanisław
kołomyjskie — Kołomyja — Wimmer Józef
kosowskie — Kosów — Fiala Kazimierz
nadwórniańskie — Nadworna — Wolski Stefan
rohatyńskie — Rohatyn — dr Janecki Gustaw
stanisławowskie — Stanisławów — Pajączkowski Ant.
stryjskie
Stryj — Harmata Stanisław
śniatyńskie — Śniatyn — Wieser Jan
tłumackie — Tłumacz — Skłodowski Władysław
żydaczowskie — Żydaczów — Gallas Leon.

XIII.

Województwo śląskie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: dr Grażyński Michał
I Wicewojewoda: dr Saloni Tadeusz
II Wicewojewoda: Malhomme Leon.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
1. bielskie — Bielsko — Palla Bocheński Wł.
2. cieszyńskie — Cieszyn —L Plackowski Jan
3. katowickie *— Katowice — dr Seidler Wilhelm
222

4. lublinieckie — Lubliniec — dr Olszewski Stanisław
5. pszczyńskie — Pszczyna — dr Jarosz Tadeusz
6. rybnickie — Rybnik — Wyglenda Jan
7. świętochłowickie •— Świętochłowice — Szaliński Tad.
8. tarnogórskie — Tarnowskie Góry — Mierzwa Paweł.
b) Dyrekcje Policji:
1. bielska — Bielsko — Palla-Bocheński p. o. Dyrektora
2. chorzowska •— Chorzów — Szaliński Tad. p. o. Dyrekt.
3. katowicka — Katowice — dr Seidler W. p. o. Dyrektora
XIV.

Województwo tarnopolskie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Bilyk Alfred
Wicewojewoda: Niepokulczycki Hipolit.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
- 14.
15.
16.
17.

borszczowskie — Borszczów — Bay Józef Ludomir
brodzkie — Brody — dr Kaczkowski Jan
brzeżańskie — Brzeżany — Wojciechowski Karol
buczackie — Buczacz — Fedorowicz-Jackowski Adam
czortkowskie — Czortków — Muszyński Jerzy
kamioneckie — Kamionka Str. — Kulpiński Robert
kopyczynieckie — Kopyczyńce — Gródecki Piotr
podhajeckie — Podhajce — Sardecki Władysław
przemyślańskie — Przemyślany — Grodowski Miecz.
radziechowskie — Radziechów — Michalski Bronisław
skałackie — Skalał — Suchorski Jerzy
tarnopolskie — Tarnopol — Malicki Tomasz
trembowelskie — Trembowla — Schreiber Ludwik
zaleszczyckie — Zaleszczyki — Krzyżanowski Józef
zbaraskie — Zbaraż — Ring Kazimierz
Zborowskie — Zborów — Kacół Alfred
zloczowskie — Złoczów — Płachta Jan.
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XV.

Województwo warszawskie.

Urząd W o j e w ód z k i.
Wojewoda: dr Nakoniecznikow-Klukowski Władysław
Wicewojewoda: Godlewski Franciszek.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Starostwa powiatowe:

błońskie — Grodzisk Maz. — Tarnogórski Feliks
ciechanowskie — Ciechanów — dr Oborski Tadeusz
gostynińskie — Gostynin — Kossobudzki Konstanty
grójeckie — Grójec — Pawłowski Felicjan
kutnowskie — Kutno — Pełczyński Witold
lipnowskie — Lipno — Muszyński Julian
łowickie — Łowicz — Staszewski Władysław
makowskie — Maków Maz. — dr Łazarz Jan
mińskie — Mińsk Maz. — Przybyszewski Józef
mławskie — Mława — dr Rybicki Stefan
nieszawskie — Aleks. Kuj. — Piątkowski Leopold
płockie — Płock — Rożałowski Leon
płońskie — Płońsk — Derecki Jan
przasnyskie — Przasnysz — Przepałkowski Zymunt
pułtuskie — Pułtusk — Kaczorowski Bohdan
radzymińskie — Radzymin — Strusiński Jan
rawskie — Rawa Maz. — Modliński Stefan
rypińskie — Rypin — Baranowski Włodzimierz
sierpeckie — Sierpc — Morawski Stefan
skierniewickie — Skierniewice — Farenholc Edmund
sochaczewskie — Sochaczew — Neugebauer Jerzy
warszawskie — Warszawa — Mieszkowski Jan
włocławskie — Włocławek — Gajzler Czesław

XVI.

Województwo wileńskie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Bociański Ludwik
Wicewojewoda: I. Gintowt-Dziewałtowski Kazimierz.
II. Jankowski Marian Władysław.
!
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Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
1. brasławskie — Brasław — Trytek Stanisław
2. dziśnieńskie — Głębokie — Suszyński Wiktor
3. mołodeckie — Mołodeczno — Protassewicz Kazimierz
4. oszmiańskie — Oszmiana — Chrzanowski Eustachy
5. postawskie — Postawy — Korbusz Bronisław
6. święciańskie — Święciany — Dworak Stanisław
7. wilejskie — Wilejka — Henszel Władysław
8. wileńsko-trockie — Wilno — Niedźwiecki Wiktor
b) Starostwo grodzkie:
9. wileńskie — Wilno — Wielowieyski Tadeusz.
XVII.

Województwo wołyńskie.

Urząd Wojewódzki.
Wojewoda: Józewski Henryk
Wicewojewoda: Konopacki Stanisław.
Starostwa
(nazwa — siedziba — Starosta)
a) Starostwa powiatowe:
1. dubieńskie — Dubno — Buyko Tadeusz
2. horochowskie — Horochów — Dr Raczyński Tadeusz
3. kostopolskie — Kostopol — Sierakowski Kazimierz
4. kowelskie — Kowel — Kubicki Zygmunt
5. krzemienieckie — Krzemieniec — Skrzyński Edward
6. lubomelski — Lubomi — Siwik Kazimierz
7. łuckie — Łuck — Kościółek Jan
8. rówieńskie — Równe — Rogowski Bazyli
9. sarneńskie — Sarny — Kowalewski Stanisław
10. włodzimierskie — Włodzimierz — Stempowski Hubert
11. zdołbunowskie — Zdołbunów — Zakrzewski Kazim.
(Przedruk z Dz. Urz. M. S. Wewn. Nr 32/36.)
Wielu jest krytykujących — mało krytyków rozumnych.
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PAWEŁ ZIENTEK
komisarz

Zasady wychowania i tresury
psa służbowego.
Wstęp.
W dalszym uzupełnieniu moich artykułów umieszczo
nych w Kalendarzykach Policyjnych z lat poprzednich
o psach rasowych, ich wartości i zastosowaniu w służbie
policyjnej, obecnie umieszczam artykuł, omawiający za
sady wychowania i tresury psa służbowego przy równo
czesnym uwzględnieniu wartości psychologicznych i fizjo
logicznych psa.
Źródła wiadomości z zakresu tresury zaczerpnąłem
nie tylko z teoryj znanych kinologów jak ppłk. Błocki
Stefan, czy też Most-Böttger lub innych, lecz również
z praktycznych znajomości tresury i wychowania psów,
stosowanych przez treserów Stowarzyszenia Hodowców
Psów Policyjnych w Chorzowie.
Sądzę, że artykuł niniejszy zdobędzie wyraz zupełnego
zadowolenia u tych, którzy, będąc miłośnikami psów, chcą
się poświęcić tresurze swych „psich towarzyszy“.
Instynkt samozachowawczy psa i stosunek wychowawcy
do niego.
Poznanie wartości psychologicznych i fizjologicznych
psa jest uzależnione od obserwacji tak w czasie wycho
wania (które rozpoczyna się po upływie 6—8 tygodni od
miotu), jak i tresury (którą rozpoczyna się po 7-mytn
miesiącu lub najpóźniej w 10-tym miesiącu życia, zależnie
od rasy i inteligencji danego psa). Zrozumiałą jest rzeczą,
że każdy, kto chce psa odpowiednio wychować lub wy
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szkolić, musi przede wszystkim być prawdziwym miłośni
kiem psa i poznać dokładnie jego umysłowość.
Bez poznania walorów duchowych psa, przejawiają
cych się w zaletach lub wadach, i „odrębnej charakterystyki
kojarzenia pojęć przez psa“ trudno będzie wychowawcy
lub treserowi nawiązać pewien kontakt myślowy z psem
lub narzucić mu swą wolę; a jeśliby uzyskał pewne wyniki
drogą szablonowego nauczania, to można wysiłek ten
nazwać „dziełem szczęśliwego przypadku“, jednak wynik
tej nauki zawsze stać będzie pod znakiem zapytania.
Słusznie też znany kinolog polski Stefan Błocki nad
mienił w miesięczniku „Mój Pies“ nr 10-11 1936 r. nastę
pująco: „Wychowawca zrozumie, iż chcąc powodować
psem, nie może człowiek podnosić umyslowości zwierzęcia
do umyslowości ludzkiej, lecz odwrotnie — musi swój
ludzki sposób myślenia nagiąć i dostosować do mental
ności psa.“
Wychowawca lub treser muszą zdać sobie sprawę, że
ich „psi wychowanek“ nie umie mówić i nie rozumie mowy
ludzkiej, a tylko przez częste powtarzanie wyrazów w cza
sie wychowania lub nauki (tresury) może sobie przyswoić
pojęcie zaledwie kilkunastu wyrazów. Szczekanie psa nie
jest niczym innym jak tylko zjawiskiem uzależnionym od
wzruszenia uczuciowego, jak np. radość, bojaźń, gniew.
Przez czas wychowania i tresury należy bezustannie
obserwować, jak zmysły psa reagują na pewne podniety,
gdyż przez to wyrobimy sobie pogląd, które zmysły są
lepiej rozwinięte, a które gorzej.
Pies rozporządza 5-ma zmysłami, a to: słuchem, wzro
kiem, smakiem, dotykiem i powonieniem. Ostatni jest naj
lepiej rozwiniętym zmysłem. Każdy ruch fizyczny (dźwięk,
głos, huk itp.) wywołuje u psa podnietę zmysłów wzroku
i słuchu, zaś ciała martwe, stałe, płynne lub lotne (jak
wszelkie przedmioty co psa otaczają lub z którymi się
spotyka) wywołują podnietę zmysłów smaku, dotyku lub
powonienia.
Wrodzony psi intelekt daje nam możność użytkowania
tego zwierzęcia do tych celów, do jakich my go potrzebu
jemy; jednak musimy wczuć się w jego odrębność du
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chowa, a przede wszystkim musimy okazać wielki zasób
cierpliwości, spokoju i wytrwałości w czasie wychowania
i tresury. Wszelki objaw zdenerwowania wychowawcy
lub tresera wpływa ujemnie na psa, czyniąc go nerwowym,
złośliwym lub bojaźliwym. Łagodne obchodzenie się
z psem daje wyniki w szkoleniu o wiele lepsze. Jednak nie
można stosować ciągłej łagodności, jeśli zauważymy, że
pies jest oporny i nie chce zastosować się do pewnego
przymusu zachęcającego lub hamującego; wówczas należy
psa skarcić słownie lub czynnie.
Karcenie słowne polega na wypowiedzeniu w ostrym
tonie słowa „fuj!“.
Karcenie czynne jest dwojakie:
a) łagodne, polegające na lekkim szarpnięciu linki lub
obroży,
b) ostre, polegające na uderzeniu błyskawicznym z prze
gubu ramienia bez podnoszenia ramienia do góry. Jeśli
skarcenie psa ma nastąpić z pewnej odległości, należy
ugodzić psa pociskiem z procy w pośladek, lub rzucić
specjalnym łańcuszkiem, przy czym pies nie śmie spo
strzec momentu zamierzenia uderzenia go.
Karcenie słowne stosuje się tak w czasie wychowania
psa jak i tresury. Należy jednak mieć na uwadze, że kar
cenie musi być ograniczone, a więc nie polega ono na
bezustannym szarpaniu lub biciu psa i musi ono natych
miast ustać, jeśli nastąpi osiągnięcie żądanego zachowania
się psa. Po osiągnięciu skutku należy zrobić psu pewną
przyjemność, wywołującą mile dla psa podniety, jak np.
należy psa pogłaskać, poklepać i wypowiedzieć słowo
„dobry pies“, a nawet wynagrodzić go w formie jakiegoś
przysmaku.
Używanie wyrazów oznaczających wykonanie jakiego
kolwiek rozkazu przez psa, a które pies musi sobie uzmy
słowić co one oznaczają, powinno być dobierane o ile
możności w brzmieniu jednozgłoskowym, gdyż przez to
pies może łatwiej utrwalić je sobie w pamięci. W tym
wypadku wychowawca lub treser musi odstąpić od formuły
gramatycznej; np. zamiast „padnij“ — „paad“, zamiast „do
nogi“ — „noga“, zamiast „na miejsce“ — „miejsce“ itp.
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Sposób wychowania psa.
Wychowanie psa jest wstępnym przygotowaniem do
właściwej tresury i wymaga ono od wychowawcy rozwoju
u .psa:
a) intelektu, przejawiającego się w wierności, posłuszeń
stwie i spostrzegawczości,
b) wartości fizycznych, przejawiających się w tempera
mencie, zwinności i wyglądzie zewnętrznym.
Zrozumiałą jest rzeczą, że rozwój „psiego intelektu“
i walorów fizycznych zależny jest od dziedziczności.
Rozwój intelektu psiego i jego wartości fizycznych
można osiągnąć przez indywidualną opiekę, karmienie,
higienę, ograniczone zabawy z psem, ruch, oraz przyzwy
czajenie go do określonych sposobów zachowania.
Wychowawca bezpośrednio po nabyciu psa powinien
mu dać mleka lub kawałek mięsa jako przynętę przyzwy
czajenia psa do swego pana. Po spożyciu pokarmu należy
się z psem zabawić, by szczenię zapomniało o tęsknocie za
matką. Ody się oswoi, należy go przyzwyczaić do lego
wiska, ulokowanego w dobranym kącie pokoju, z dala od
pieca, wyścielonego materacem lub kocem. Psa dopro
wadza się na legowisko, wypowiada się jednocześnie
w tonie rozkazującym słowo „miejsce“, oraz przyciska się
lekko ręką grzbiet psa, do chwili, aż on się położy. Gdy
pies z legowiska powstanie, powtarza się tę samą czynność
i wskazuje mu się palcem miejsce. Powtarzanie tych
czynności następuje tak długo, aż pies na słowo „miejsce“
(bez przygniatania grzbietu) wykona rozkaz. Po wykona
niu rozkazu należy psa pochwalić „dobry pies“ i pogłaskać.
Karmienie psa uskutecznia sam wychowawca. Nie
wolno dopuścić do tego, by psa karmiły inne osoby, gdyż
wówczas pies przyzwyczaiłby się do pobierania pokarmów
z rąk niepowołanych osób, stałby się nieposłusznym wobec
swojego pana. Karmić należy 2 razy dziennie (rano i wie
czorem).
Utrzymanie higieny jest koniecznym, by zapobiec nie
tylko mnożeniu się insektów (robactwa), ale przede wszyst
kim chorobie skórnej. Psa należy kąpać, oraz przewietrzać
koc lub materac.
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Najważniejszą rzeczą jest przyzwyczaić psa do czy
stości, czyli do załatwienia potrzeb fizjologicznych, co
należy rozpocząć od małości. Psa wyprowadza się za jego
potrzebą często, a przede wszystkim wczesnym rankiem
i wieczorem. Ostatnie pożywienie należy psu podać przed
godz. 18-tą, nie zawierające dużo płynu. Gdy pies mimo
wyprowadzenia i wskazania mu miejsca do załatwienia
potrzeby zanieczyści mieszkanie, należy go chwycić za
kark (chwycić za skórę), wskazać mu miejsce zanieczy
szczone i skarcić go słowem „fuj“ lub „nie wolno“ i wy
prowadzić na podwórze. Gdy mimo kilkakrotnych upom
nień pies nadal zanieczyszcza mieszkanie, należy go skarcić
czynnie (biciem) i ponownie wypuścić go na podwórze.
Należy doglądnąć, jeśli pies się załatwił, to trzeba go za
wołać z powrotem, by się nie wałęsał. Jeśli pies nie reaguje
na wołanie, wówczas trzeba ustawić drugą osobę, której
zadaniem będzie uderzyć psa batem i zmusić go do po
wrotu do domu. Gdy pies się zjawi w mieszkaniu, wycho
wawca powinien go pochwalić i pogłaskać, by pies przy
szedł do przekonania, że pan jego już się nie gniewa.
Prowadzenie z psem zabaw należy często uskuteczniać,
jednak zważać na to, by inne osoby z psem się nie za
bawiały, lecz tylko sam wychowawca.
Tresura.

1. Nakładanie obroży i prowadzenie psa na smyczy.
Należy przyzwyczaić psa od maleńkości do noszenia
obroży i prowadzenia na smyczy. Początkowo zauważymy
pewne niezadowolenie, szarpanie głową, przez co.dojdzie
my do wniosku, że pies usiłuje się uwolnić.
Wobec tego wskazanym jest przy nakładaniu obroży
łagodnie się z nim obchodzić, pieścić się, przemawiać
„dobry pies“, ewent. podać mu pewne przysmaki. W ten
sposób obchodzenia się przy tej czynności pies wkrótce
się przyzwyczai i sam nadstawi szyję.
Nigdy nie należy uwolnić psa ze smyczy lub obroży,
jeśli on wykazuje niezadowolenie; przez to wyrobi sobie
on pojęcie, że tylko przez niezadowolenie przywróciło mu
się pełną swobodę ruchów.
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W czasie prowadzenia psa na smyczy należy zważać,
by pies zawsze szedł po lewej stronie przewodnika, nie
wysuwał piersi poza linię kolan przewodnika, bez względu
na szybkość poruszania się tegoż, czy też wykonywania
różnych zwrotów (w prawo, lewo, w tył zwrot itp.)Jeśli pies już przyzwyczaił się do nakładania obroży
i prowadzenia na smyczy, można go puścić na wybieg
ze zwisającą linką, którą co pewien czas należy uchwycić
za koniec, jednak trzymać ją należy luźno. Gdy pies
zwróci się frontem do przewodnika, należy wykorzystać
natychmiast ten moment, cmoknąć na psa i powoli miarowo
podciągać smycz, by w ten sposób dać do zrozumienia
psu, że ma zbliżyć się do pana. Jeśli pies podchodzi do
przewodnika, to ten powinien się cofnąć szybko w tył lub
odskoczyć w bok w pozycji skurczonej i dalej wabić psa
do siebie w miły dla psa sposób (cmoknięcie, klaśnięcie
w kolano itp.). Jeśli pies do przewodnika dobiegnie, to
należy go pogłaskać, popieścić się z nim przy użyciu słowa
„dobry pies“.
W czasie lekcji posługiwać się należy obrożą kolczastą,
zaś smycz powinna być długa 10—30 m. Smycz ujmuje się
w środku jej długości lewą ręką, zaś koniec smyczy trzyma
się silnie w prawej ręce. Jeśli pies wybiega naprzód lub
pozostaje w tyle, należy silnie szarpnąć smyczą, przez co
odczuwa boleść od ucisku obroży. Wówczas natychmiast
powróci na właściwe miejsce, a w zamian za to należy go
pochwalić lub popieścić. Równocześnie z szarpnięciem
smyczy musi paść słowo ze strony przewodnika „noga“.
Ćwiczenia te należy powtarzać przy każdej nadarzającej
się sposobności.
Przy ćwiczeniach chodu psa koniecznym jest, by prze
wodnik często wykonywał zwroty, przez co psa przy
zwyczai się do prawidłowego chodzenia (po lewej stronie
pana). Zastosowanie tego ćwiczenia ma to na uwadze,
ażeby pies nabrał przekonania, że przy nodze pana czuje
się najbezpieczniej. Ćwiczenie chodu przy nodze przepro
wadza się dopiero wtedy, jeśli pies jest zupełnie oswojony
ze smyczą.
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2. Apel, czyli przywołanie psa.
Najważniejszym jest, aby pies na komendę lub gwizdek
w szybkim tempie przybiegł do pana. Jeśli się psa w tym
kierunku nie wyćwiczy, to nie można się od niego spodzie
wać spełnienia jakiegokolwiek zadania w czasie tresury.
Jeśli pies na wypowiedziane w ostrym tonie słowo „noga“
lub na sygnał gwizdka nie podąży do pana, należy go
silnie szarpnąć za pomocą smyczy i ponowić rozkaz,
a gdyby i to nie skutkowało, to należy przyciągnąć do
siebie przy pomocy smyczy. Pies powinien szybko i z ca
łym zaufaniem podążyć do pana, wobec czego należy się
wystrzegać bicia (przez bicie pies się psuje i wykonuje
z obawą rozkazy). Gdy pies rozkaz wykona, należy go
pochwalić.
3. Nieprzyjmowanie pokarmu.
Trudnym jest odzwyczajenie psa od podnoszenia od
padków z ziemi, lub pobierania pokarmu od obcych osób,
jednak można go odzwyczaić. Sposoby odzwyczajenia są
różne.
a) Przywiązuje się psa do jakiegoś przedmiotu i poda mu się kawałek mięsa w takiej odległości, by nie
mógł sięgnąć po nie pyskiem. Zauważymy, że pies będzie
się podrywał, by mięso zdobyć. Gdy się przekona, że
wysiłki jego są bezskuteczne, uspokoi się i będzie wiernie
patrzył na swego pana. Wówczas należy psa pochwalić
i dać mu kawałek mięsa. Sposób ten należy często powta
rzać i karcić psa słownie „fuj!“, gdy się rwie do mięsa,
a chwalić, gdy nie reaguje na rzucony mu przysmak.
b) Przywiązanemu psu podrzuca się kawałek mięsa
z bliskiej odległości, by mógł je dosięgnąć. Gdy przysmak
uchwyci, należy momentalnie silnie szarpnąć za obrożę.
Pies, odczuwając dotkliwą boleść, mięso wypuści.
c) Kładzie się mięso na ziemi, po czym treser oddala
się od psa i kryje się tak, by miał psa na oku, lecz by go
pies nie widział. Jeśli pies chwyta za mięso, należy go
słownie skarcić, gdy na mięso nie reaguje, nastąpić musi
pochwala.
d) Podrzucić na podwórzu w kilku miejscach kawałki
mięsa, po czym psa wypuścić i z pewnej odległości obser232

wować. Gdy pies zamierza zjeść mięso, należy momentalnie
niespostrzeżenie rzucić na psa łańcuszkiem lub małym
kamykiem, poprzednio już w tym celu przygotowanym.
e)
Ostatni sposób odzwyczajenia odbywa się przy po
mocy specjalnej maszynki elektrycznej. Ustawia się w pew
nej odległości maszynkę do wytwarzania prądu, od której
są przeciągnięte przewody ułożone na ziemi niewidocznie.
Na końcu przewodu przymocowuje się kawałek mięsa. Psa
puszcza się wolno, a gdy zbliża się do przynęty, puszcza
się prąd. Pies uderzony prądem natychmiast wypuszcza
z pyska przynętę i odskakuje. Mimo, że metoda ta okazała
się w całości skuteczną, to jednak wskazanym jest, nie
posługiwać się nią. Praktyka wykazała, że pies po kilku
uderzeniach prądem elektrycznym nie chce się przyzwy
czaić do pracy „na śladzie“.
4. Siadanie wzgl. „siad“.
Ćwiczenia te przeprowadza się następująco:
Psa trzyma treser lewą ręką krótko na smyczy i rów
nocześnie z zapowiedzią „siad“ przyciska grzbiet psa
prawą ręką, zaś lewą podciąga smycz w górę, przez co
uniemożliwia psu położyć się całym korpusem na ziemię.
Gdy pies pojmie rozkaz, należy go pozostawić w pozycji
siedzącej przez dłuższy czas (10—15 minut), nie pozwa
lając mu wstać wzgl. położyć się. Po skutku należy psa
pochwalić.
5. Warowanie wzgl. „waruj“.
Ćwiczenia te przeprowadza się w pozycji siedzącej.
Siedzącego psa chwyta się za kark prawą ręką, zaś lewa
spoczywa na grzbiecie (bliżej zadu). Z wypowiedzeniem
w ostrym tonie zapowiedzi „waruj“ naciska się prawą ręką
kark, zaś lewą przytrzymujemy grzbiet, by pies na tylnych
łapach nie powstał. W tej pozycji pozostawia się psa
krótki czas, po czym powtarza się ćwiczenia. Ruchy te
musi pies coraz szybciej wykonywać. Gdy pojmie znaczenie
zapowiedzi „waruj“, od naciskania grzbietu i karku należy
odstąpić, jednak zważać na to, by rozkaz ten wykonał pies
z błyskawiczną szybkością. Przy zapowiedzi „waruj“
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treser przerzuca (nachyla) swój korpus ku przodowi, wy
konując taki ruch, jakby chciał psa przygnieść.
6. Siadanie i powstanie z pozycji „waruj“.
Chcąc przeprowadzić zmianę pozycji z „waruj“ na
„siad“, należy nadepnąć lekko przednie łapki (przez co
zmusza się psa do podniesienia przodu korpusu), zaś
prawą ręką przyciskamy grzbiet w okolicy zadu, unie
możliwiając mu tym samym powstanie całym korpusem.
Ody to wykona, pochwała.
Przy zmianie pozycji z „waruj“ na „powstań“ (lub
„wstań“) treser ustawia się po prawej stronie psa, po czym
na zapowiedź „wstań“, równocześnie postępuje treser krok
naprzód, pociągając psa za sobą przy pomocy smyczy.
Ćwiczenia zmian pozycyj przeprowadza się tak długo,
aż pies wszelkie odmiany zapowiedzi pojmie i dokładnie
odróżni. W końcu należy powyższe ćwiczenia przeprowa
dzać w biegu i na odległość, posługując się gestykulacją
rąk czyli „znakami uproszczonymi“ z równoczesnym po
daniem rozkazu. Przy późniejszych ćwiczeniach, gdy pies
jest już wprawiony, dozwolonym jest posługiwanie się
tylko jedną komendą, t. j. ustną (zapowiedź) lub daniem
znaku ręką (bez zapowiedzi). Gdyby posługiwano się ustną
zapowiedzią i znakami, pies mógłby pomylić się w wyko
naniu rozkazu.
7. Skoki.
Skoków uczy się psa w ten sposób, że ustawia się po
czątkowo na wysokości 10 cm deskę, po czym treser prze
kracza ją, a trzymając za sobą psa na smyczy, zachęca go
do skoku zapowiedzią „hop“. Gdy pies się temu opiera,
ciągnie go się przy pomocy smyczy tak długo, aż pojmie,
co jego pan wymaga. Jeśli pies weźmie przeszkodę, należy
go natychmiast pochwalić i pogłaskać. Pochwal nie na
leży skąpić po każdorazowym wzięciu przeszkody.
W miarę okazania zdolności w skokach podwyższa się
psu przeszkodę co pewien czas po 5 lub 10 cm. Należy
jednak pamiętać o tym, by pies się nie przemęczył. Nie
można również stawiać tak wysokiej przeszkody i zapra234

wiać psa do wzięcia jej, jeśli psu brak odpowiedniej siły.
W tym wypadku treser musi odróżnić możliwość od nie
możliwości.
8. Oddanie głosu.
Są różne sposoby nauczenia psa oddania głosu na
rozkaz, np.: treser zamyka się z psem w pokoju, zaś druga
osoba zapuka do drzwi z przeciwnej strony; gdy pies
oddaje głos (szczeka), treser zachęca go rozkazem „daj
głos“, gdy pies to pojmie, nakazuje się psu oddanie głosu
bez pukania do drzwi.
Inny sposób nauczenia psa oddawania głosu. Uwiązać
psa do płotu lub pala. Pomocnik tresera lub inna osoba
drażni psa, który natychmiast będzie go oszczekiwał. Tre
ser zachęca psa do szczekania, nakazując mu słowem „daj
głos“; albo można psa uwiązać, a sam treser oddala się
od niego. Pies widząc odchodzącego pana pocznie szcze
kać, zaś pan zachęca go z daleka słowem „daj głos“.
9. Bieg naprzód.
Pojęcie i wykonanie tego ćwiczenia jest łatwe. Należy
wybrać wąskie długie przejście (ścieżkę ogrodzoną płotem
z obu stron, wąską). Pies idący przy nodze tresera otrzy
muje rozkaz „naprzód“, przy czym wskazuje się psu prawą
ręką kierunek i biegnie się razem z psem kilka kroków.
Ogrodzenia boczne nie pozwalają psu wybiegać w bok,
a tylko w prostej linii. Gdy pies nie może pojąć począt
kowo znaczenia zapowiedzi, należy przybrać (znaną psu)
osobę do pomocy, którą ustawia się w pewnej odległości.
Przewodnik daje rozkaz „naprzód“ i wskazuje psu daną
osobę. Przed przybiegnięciem psa do danej osoby prze
wodnik musi psa przywołać z powrotem do siebie wpierw
na rozkaz „noga“, a później na sygnał gwizdka. Po kilku
ćwiczeniach pies łatwo pojmuje co się od niego żąda, po
czym przeprowadza się te ćwiczenia w wolnej przestrzeni,
a wreszcie na ulicy wśród panującego ruchu.
10. Aport, czyli przynoszenie przedmiotów.
Psy posiadają wrodzoną skłonność do aportowania, co
objawia się w ich młodości podczas zabawy. Nauczony do
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aportowania w czasie zabawy, w swym psim pojęciu
będzie uważał tę czynność jako zabawę. Dlatego należy
psu w czasie tresury wpajać aportowanie jako obowiązek.
Do aportowania używa się specjalnie zrobiony w tym
celu koziołek lub inne lekkie przedmioty z twardego drze
wa, smycz itp. Nie należy używać przedmiotów metalo
wych lub kamiennych.
Ćwiczenie odbywa się w następujący sposób: Trzyma
się koziołek w otwartej dłoni prawej ręki i podsuwa się
psu do pyska, wypowiadając zarazem słowo „aport“. Gdy
pies przedmiotu po kilku próbach nie uchwyci, należy
chwycić psa za wargę górnej szczęki, ścisnąć mu lekko pysk
i zmusić go tym do otwarcia pyska, po czym wsuwa mu się
koziołek do pyska i wypowiada się równocześnie słowo
„aport“, by zrozumiał o co chodzi.
Aby pies koziołka z pyska nie wypuścił, należy mu
przytrzymać ręką obie szczęki, lecz lekko, by pies nie od
czuł boleści, gdyż przez to możnaby go zrazić. Ćwiczenia
te powtarza się tak długo, aż pies bez przytrzymania
szczęk przedmiot zatrzyma. Zapowiedź „aport“ powtarza
się ciągle. Następnie pies musi przedmiot wypuścić do rąk
tresera. Wówczas daje się psu rozkaz „oddaj“ i ponownie
uciska się lewą ręką górną wargę, zmuszając go w ten
sposób do otwarcia pyska, odbierając mu równocześnie
przedmiot. Należy zważać, by pies nie wypuścił przed
miotu na ziemię.
Jeśli pies pojmie słowo „aport“ i „oddaj“, należy
przeprowadzać ćwiczenia z odległości, przy równoczesnym
wykonaniu innych ćwiczeń, jak np. z aportem „do nogi“,
„siadaj“, „waruj“ itp.
Dalsze ćwiczenia aportowania przeprowadza się na
wolnym placu, gdzie zadaniem jest wyuczenie psa wzięcia
przedmiotu z ziemi. W tym celu należy psu założyć obrożę
i posługiwać się długą linką. Sposób wyuczenia jest na
stępujący:
Należy chwycić psa silnie za obrożę lewą ręką, zaś
prawą podsuwa mu się przedmiot pod pysk i robi się ręką
takie ruchy, jakby się chciało przedmiot rzucić. Po pewnej
chwili wyrzuca się przedmiot z ręki, trzymając równo236

cześnie psa za obrożę a następnie na rozkaz „aport“ wy
puszcza się psa w celu uchwycenia przedmiotu. Przez
trzymanie psa za obrożę po rzuceniu przedmiotu daje
się psu do zrozumienia, że aportowanie ma następie jedy
nie na rozkaz, a nie z chwilę, gdy przypadkowo inna osoba
lub sam treser bezwiednie jakimś przedmiotem rzuci. O ile
pies z rzuconym przedmiotem nie powróci i bawi się nim,
należy użyć długiej linki, przy pomocy której przyciąga się
psa po podniesieniu aportu do siebie.
11. Meldunek.
Ćwiczenia psa w kierunku użycia go jako psa meldun
kowego przeprowadza się przy użyciu specjalnej obroży,
do której przymocowana jest skrytka (kapsułka) na umie
szczenie meldunku. Po kilku lekcjach pies odróżni obrożę
i będzie wiedział, że po nałożeniu mu tej obroży i prze
prowadzeniu czynności przygotowawczych, jak napisaniu
meldunku i umieszczeniu go w skrytce, ma udać się z mel
dunkiem, o ile tę czynność przy każdej lekcji przepro
wadza się.
W czasie lekcji należy zaangażować drugą osobę jako
pomocnika. Osoba ta musi być znaną psu i żyć w przy
jaznych stosunkach z psem (nigdy go nie drażnić). Treser
razem z pomocnikiem biorą psa między siebie i ustawiają
się w terenie. Przy pierwszej lekcji treser oddala się
o kilka kroków, zaś psa pozostawia się przy pomocniku,
który nakłada psu obrożę z kapsułką, wypisuje na kartce
meldunek, wkłada go do kapsułki i puszcza psa, dając
równocześnie rozkaz psu „z meldunkiem“, wskazując mu
jego pana. Pies chętnie biegnie z meldunkiem do pana,
który daje rozkaz psu „noga“, po czym wykonuje tę samą
czynność z meldunkiem co i pomocnik i wysyła psa z mel
dunkiem do pomocnika, który musi początkowo psa wabić
do siebie. O ile pies nie chce pobiegnąć z meldunkiem do
pomocnika, należy tę lekcję przeprowadzić przy pomocy
długiej linki, której koniec trzyma w ręku pomocnik
w czasie wysyłania psa z meldunkiem do pana, po czym,
gdy pan wysyła psa z meldunkiem do pomocnika, a pies
nie chce iść, pomocnik przyciąga go na lince do siebie.
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O ile osoby odpowiedniej (znanej psu) nie można dobrać,
lekcję należy przeprowadzić przy pomocy obcej osoby z tg
różnicą, że osoba ta podaje psu przynętę (mięso), po czym
oddala się, zaś czynność, jak nałożenie obroży, wypisanie
meldunku i włożenie go do skrytki, przeprowadza treser.
Pies zawsze będzie się oglądał w stronę osoby, która mu
dała przynętę, i na rozkaz „z meldunkiem“ pobiegnie do
tej osoby. Pomocnik po przybiegnięciu psa daje mu mo
mentalnie kawałek mięsa, odbiera meldunek, przeprowadza
tą samą czynność i z powrotem wysyła psa do pana, dając
mu równocześnie rozkaz „z meldunkiem“. Po kilku lek
cjach wykona pies rozkaz bez przynęty. Ody pies meldun
kowy dostatecznie pojął wykonanie obowiązku, należy
trasę ćwiczeń przedłużyć do 400 metrów, a później do
800 metrów.
12. Niereagowanie na strzał.
Aby psa przyzwyczaić do odgłosu strzału, należy go
trzymać krótko na smyczy. Dobrany pomocnik z oddalenia
około 100 metrów oddaje kilka strzałów. Gdy pies zacznie
szczekać na odgłos strzałów, należy psa uspokoić słowami
„nie bój się“, „uspokój się“ itp., a gdy po ponownym od
głosie strzałów pies na nie nie reaguje, należy psa pochwa
lić. Przy następnych lekcjach pomocnik oddaje strzały
z ukrycia, co raz to z bliższej odległości, a w końcu naj
bliższej.
13. Pilnowanie przedmiotów.
Przed przystąpieniem do nauki należy psu nałożyć ka
ganiec. Następnie dać zapowiedź „waruj“, a gdy pies
ułoży się w tej pozycji, kładzie się przed jego przednie
łapki jakikolwiek przedmiot, jak czapkę, smycz itp. Wska
zując przedmiot należy równocześnie kilkakrotnie wypo
wiedzieć rozkaz „pilnuj“ i zważać, by pies od przedmiotu
się nie oddalił. Jeśli wstanie, należy go ostro skarcić
słowem „miejsce“ i powtórzyć układ w pozycji „waruj“,
oraz ponownie dać psu przedmiot do pilnowania. Gdy się
zastosuje do zapowiedzi, treser oddala się od psa o kilka
kroków w przód tak, by pies go widział. W tej chwili
zbliża się druga osoba (pomocnik tresera) z boku z ukry
tym w tyle harapem i wabi pśa do siebie, podając mu
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równocześnie kawałek mięsa na przynętę. Jeśli pies za
mierza chwycić pyskiem przynętę, nie zważając na przed
miot oddany mu do pilnowania, pomocnik musi momen
talnie uderzyć psa harapem po zadzie, zabrać przedmiot
i uciec. Obowiązkiem tresera jest skarcić psa słownie
i ponownie ułożyć go w pozycji „waruj“. Wówczas po
mocnik musi znów zbliżyć się do psa, lecz nie ma naj
mniejszej wątpliwości, że pies będzie chciał rzucić się na
niego. W tym momencie zadaniem tresera jest stanąć
obok psa, i gdy pies będzie usiłował rzucić się na prze
chodzącego pomocnika, treser chwyta psa silnie za obrożę
i nie dopuszcza do natarcia psa na pomocnika, podając
równocześnie zapowiedź „waruj“, „pilnuj“. Wtedy usiłuje
pomocnik zabrać psu przedmiot pilnowany, zaś treser
w tym czasie zachęca psa do natarcia słowem „weź go“,
trzymając równocześnie psa za obrożę, by pies roz
złoszczony w rzeczywistości nie rzucił się na pomocnika
i nie pogryzł go. Po kilku podobnych ćwiczeniach pies
zrozumie, o co jego panu chodzi.
14. Praca na tropie (śladzie).
W czasie pierwszych lekcyj należy wziąć rękawiczkę,
chusteczkę do nosa lub małą pitkę gumową i zabawić się
z psem aportowaniem, by przez to pies dokładnie zapoznał
się z tą rzeczą. Lekcję przeprowadza -się początkowo w po
koju. Następnie treser upuszcza niespostrzeżenie (dla psa)
rękawiczkę i nakazuje psu słowem „szukaj“ — „aport“
podnieść rękawiczkę. Czynność tę przeprowadza się kilka
razy. W dalszym ciągu treser chowa rękawiczkę tak, że
pies tego nie widzi, i zapowiada psu „szukaj“ — „aport“.
Gdy pies nie może zrozumieć o co chodzi, zaprowadza
się psa na miejsce ukrytej rękawiczki, powtarzając mu
rozkaz „szukaj“. Będąc w pobliżu ukrytej rękawiczki, pies
na pewno poczuje ją węchem i rękawiczkę podniesie.
Lekcje należy powtarzać tak długo, aż pies rękawiczkę od
najdzie. Po osiągnięciu skutku należy psa pochwalić i po
głaskać. Zatem przychodzimy do przekonania, że pies nie
odnajduje rzeczy przy pomocy wzroku, lecz posługuje się
dominująco rozwiniętym zmysłem powonienia. W dalszych
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lekcjach nie należy używać słowa „aport“, lecz tylko „szu
kaj“. Jeśli pies dobrze pojmie, co znaczy zapowiedź
„szukaj“, przystępuje się do dalszych ćwiczeń na wolnym
powietrzu, aby przyzwyczaić psa do śladu. Ćwiczenia te
są łatwiejsze do wykonania, o ile ziemia jest pokryta
warstwę śniegu, lub jeśli ziemia jest trochę wilgotną, że
z łatwością odciśnie się ślad stopy.
Treser przywiązuje psa do pala lub płotu i oddala się
0 kilka metrów od psa, pozostawiając za sobą ślady stóp.
Na ostatnim śladzie pozostawia treser własną chusteczkę
lub rękawiczkę. Następnie powraca do psa i pokazuje mu
początek śladu, zachęcając go słowem „szukaj“. O ile pies
śladu nie podejmie, wówczas należy psa doprowadzić po
śladzie do pozostawionego przedmiotu, wskazując mu ślad
1 zachęcając słowem „szukaj“. Ćwiczenie to przeprowadza
się tak długo, aż pies sam podejmie ślad.
Dalsza lekcja polega na podjęciu śladu przez psa przy
pomocy smyczy i odnalezieniu przedmiotu pozostawionego
w większej odległości. Jednak ślad należy pozostawić
w linii prostej. Po podjęciu śladu przez psa przewodnik
pozostaje na miejscu do czasu, aż pies oddali się za śladem
na długość smyczy, po czym postępuje za psem, zachęcając
go słowem „szukaj“. Jeśli pies zboczy ze śladu, należy go
lekko szarpnąć za smycz i zganić „źle — szukaj“, po czym
z powrotem naprowadzić na ślad. O ile dobrze podejmuje
ślad, zboczy chwilowo, a później go sam odnajdzie, należy
cierpliwie odczekać chwilkę i nie szarpać za smycz, gdyż
przez to psa się denerwuje,
Po kilkakrotnym wypracowaniu prostych śladów na
leży przystąpić do wypracowania śladów z kątami. Prze
wodnik oddala się od przywiązanego psa na większą
odległość i w połowie przestrzeni skręca w lewo a na
stępnie w prawo, pozostawiając za sobą tym samym ślady
pod różnymi kątami. Na końcu śladu pozostawia przed
miot, który ma odszukać pies, po czym powraca do psa
okrążając pozostawione ślady, ażeby ich sam przewodnik
nie skrzyżował. Po podjęciu śladu przez psa przewodnik
postępuje za nim, trzymając go na długości smyczy. Przed
linią kąta śladu przewodnik zatrzymuje się na chwilę, za
chęcając równocześnie psa do dalszego szukania. O ile
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pies na kącie ślad zgubił, to po pewnej chwili sam ślad
odnajdzie.
Nie wolno zbliżać się przewodnikowi do samego kąta
względnie ślad skrzyżować przed psem, gdyż przez to pies
nie będzie zdolny pierwotnego śladu odnaleźć. Ćwiczenia
te należy często przeprowadzać, aż do czasu osiągnięcia
zupełnego skutku. Dalsze ćwiczenia należy przeprowadzać
przy użyciu kilku przedmiotów, które rozstawia się w od
ległości kilku metrów za kątem, zaś ostatni przedmiot na
większej odległości od kąta śladu, t. j. na końcu śladu.
Należy nie zapominać o pochwale za każdym razem,
gdy pies przedmiot odnajdzie.
15. Praca na figuranla, czyli ćwiczenia w walce obronnej.
O ile pies posiada wrodzoną ostrość, to praca jest
ułatwiona. W przeciwnym wypadku należy psa zmusić do
atakowania obcej osoby.
Ćwiczenia przeprowadza się w następujący sposób:
uwiąże się psa do pala lub płotu, po czym pomocnik drażni
psa, zmieniając co pewien czas ubiór. Raz drażni we włas
nym ubraniu, raz w ochronnym przed ewent. ukąszeniem
przez psa. W dalszym ciągu przewodnik trzyma psa na
smyczy, zaś pomocnik drażni, nadstawiając psu rękaw
ubrania ochronnego. Przewodnik zachęca psa do atako
wania słowami „bierz go“. Następnie pomocnik drażni
psa batem, laską oraz pistoletem. Przy drażnieniu należy
unikać uderzenia psa laską lub batem, dopóki pies sam nie
zaatakuje. Gdy atakuje, można psa uderzyć, jednak nie
bardzo silnie, zaś przewodnik słowem „bierz go“ przez
cały czas zachęca psa do atakowania i ukąszenia przeciw
nika.
Jeśli pies jest ostry, przewodnik doprowadza psa do
przeciwnika, który musi stać spokojnie (nie drażnić psa).
O ile pies sam bez rozkazu atakuje, przewodnik natych
miast musi dać rozkaz psu „do nogi“ wzgl. „noga“, a jeśli
to nie skutkuje, należy psa silnie szarpnąć za smycz. Po
przyzwyczajeniu nieostrego psa do atakowania, zaś ostrego
do wstrzymania się od ataku bez przyczyny względnie
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uprzedniego dania rozkazu przystępuje się do rzeczowych
ćwiczeń.
Psa puszcza się na atakującego pomocnika, będącego
w ubraniu ochronnym, zachęcając go do ataku. Gdy po
mocnik stanie spokojnie, pies powinien natychmiast od
niego odstąpić, a tylko pilnować go. W przeciwnym razie
należy psa silnie szarpnąć za smycz i zmusić go do zajęcia
pozycji „waruj“ frontem do pomocnika. Ćwiczenie po
wtarza się tak długo, aż pies samorzutnie w momencie
napadu na niego zaatakuje przeciwnika, a gdy przeciwnik
przestanie atakować, pies sam odstąpi a ograniczy się do
pilnowania go.
W ten sam sposób przeprowadza się ćwiczenia eskorty,
przy czym przewodnik z psem przy nodze w odległości
3 kroków od pomocnika, który odgrywa rolę eskortanta.
W międzyczasie pomocnik ucieka, zaś przewodnik puszcza
za nim psa, trzymając równocześnie psa na długiej smyczy,
by mógł w każdej chwili zapanować nad psem, jeśli tego
potrzeba wymaga. Gdy pies wszelkie zasady dokładnie
pojmie i reaguje na każdy rozkaz, dopiero można prze
prowadzić ćwiczenia bez smyczy.
Nie należy zapominać o każdorazowej pochwale, jeśli
pies wywiąże się z nałożonego zadania, gdyż przez to pies
pojmie znaczenie rozkazu, staje się posłusznym i wiernym
swemu panu.

Piękność ma przywilej pociągania i jednania sobie
wszystkich ludzi.
Cervantes.
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Delegacja „Rodziny Policyjnej" z życzeniami n Pana Wojewody Śląskiego
Dra M. Grażyńskiego z okazji 10-ciolecia urzędowania

wiktoria brodniewiczowa

5 lat pracy „Rodziny Policyjnej".
Upływa pięć lat od chwili, gdy na Górnym Ślą
sku poczęły tworzyć się Koła „Rodziny Policyjnej“
i zrywać do pracy w dobrej wierze zbudowania
silnej organizacji świadomej swych celów.
Jak każda praca społeczna wymaga dużej ofiar
ności, tak też w naszym Stowarzyszeniu najpierw
kilka, kilkanaście, a później kilkadziesiąt członkiń
objąwszy funkcje w zarządach borykały się z trud
nościami, których przezwyciężenie zależało od zalet
osobistych i silnej woli.
Dużym poparciem Panów Powiatowych Komen
dantów względnie mniejszych oddziałów policji —
zyskiwano coraz więcej członkiń, a nić sympatii za
cieśniała się z każdym dniem.
Zrozumiano, że Rodzina Policyjna nie jest orga
nizacją martwą, obliczoną tylko na zbieranie skła
dek, lecz Stowarzyszeniem o bardzo szerokim pro
gramie działania. Obejmuje bowiem najrozmaitsze
zagadnienia i zadania pracy społecznej; a praca ta
wykonywana przez gęstą sieć Kół tętni życiem
i wykazuje coraz ładniejsze rezultaty.
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna“ otacza
opieką sieroty i dzieci policjantów, wysyłając rok
rocznie kilkaset dzieci na kolonie wakacyjne i lecz
nicze. Przychodzi z pomocą materialną i moralną
swoim członkom, wdowom, sierotom, emerytom
przez danie im możliwości zarobkowania, udziela im
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zapomóg w gotówce, w deputatach żywnościowych,
odzieżowych, daje pomoc lekarską.
Opiekuje się chorymi, odwiedzając ich w szpi
talach, dostarcza gazety, książki, owoce. Zakupuje
lekarstwa.
Uiporządkowuje i upiększa groby poległych
i zmarłych policjantów oraz oświetla corocznie
w dniu Wszystkich Świętych.
Oprócz tej akcji dobroczynnej Stowarzyszenie
„Rodzina Policyjna“ prowadzi ruchliwą działalność
w kierunku kulturalno-oświatowym. W każdym
Kole istniejąca Sekcja Kulturalno-Oświatowa urzą
dza akademie, odczyty, referaty, kursy praktyczne,
obchody rocznic narodowych i okolicznościowych.
Organizuje imprezy dochodowe, jak: przedsta
wienia amatorskie, zabawy taneczne, koncerty, za
bawy ogrodowe, „herbatki“, „Święcone“.
Dla dzieci założono „Wędrowną Bibliotekę“,
urządza się „Mikołaja“, „Gwiazdki“, „Święto Mat
ki“, „Kuligi“, popisy sportowe i t. p.
Szerzy znajomość i miłość kraju rodzinnego
przez organizowanie wycieczek krajoznawczych,
„Święta Lasu“, zwiedzanie różnych wystaw oraz
ośrodków przemysłowych.
Propaguje sport wśród dorosłych i dzieci. Sekcje
sportowe ćwiczą łuczniotwo, strzelanie, szermierkę,
urządzają gry w siatkówkę, koszykówkę, pingpong i t. p.
Nie rozwija pracy wyłącznie na własnym tere
nie, lecz wykracza daleko poza jego ramy, biorąc
udział w manifestacjach narodowych, zbiórkach na
cele społeczne i humanitarne — jednym słowem nie
brak jej tam, gdzie dobro sprawy narodowej i spo
łecznej wymaga siły i jedności.
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Kolonia ,,Rodziny Policyjnej“ w Goleszowie (Śl. Ciesz.)

„Rodzina Policyjna“ zyskuje na popularności
i w szeregi jej wstępują masowo policjanci, a nawet
zdobywa dużo członków nadzwyczajnych.
Sprawozdania, zamieszczane od kilku lat w ka
lendarzyku policyjnym dzięki uprzejmości Komitetu
Redakcyjnego, zawierają wyniki działalności, któ
rymi możemy się poszczycić i niech one będą bodź
cem do dalszych wysiłków zcementowanych wza
jemnym zaufaniem.
W okresie sprawozdawczym 1935/36 r. zaznacza
się przede wszystkim szeroko zakrojona akcja kolo
nijna, która umożliwiła 356 dzieciom 4-tygodniowy
pobyt na świeżym górskim powietrzu. Zorganizo
wano przez lipiec i sierpień 8 własnych kolonij
w miejscowościach: Goleszów (2 turnusy),
Istebna (2 turnusy), Godów (2 turnusy),
Górki Wielkie i Parzymiecha, oddziel
nie dla chłopców i dziewcząt, zakwalifikowanych
przez Zarząd Okręgowy. Wszystkie dzieci poddano
przepisowym szczepieniom.
Po raz pierwszy wysłano na kolonie letnie wdo
wy po policjantach, których zgłosiło się 11. Na
koloniach własnych przebywało 154 dziewcząt i 146
chłopców — razem 300 dzieci.
Poza tym na kolonie lecznicze Polskiego Czer
wonego Krzyża do Rabki i Jastrzębia Zdroju wy
słano 56 dzieci.
Wszystkie dzieci przybrały na wadze od 1—7
kilogramów.
Od rodziców pobierano dopłatę w wysokości
10 zł za jedno dziecko, za każde następne z rodziny
20 zł. Wyjątek stanowiły sieroty i dzieci rodzin
emerytów. Wszystkie inne koszty pokryto z włas
nych funduszów, co wynosi około 18.000 zł.
Kalend. Pol.

9
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Założona przez Zarząd Okręgowy „Wędrowna
Biblioteka dla dzieci i młodzieży“ liczy obecnie 224
książki, ogólnej wartości 690 zł. Biblioteka składa
się z książek o treści beletrystycznej, historycznej,
przyrodniczej, krajoznawczej i rozrywkowej. Poza
tym biblioteka zawiera 42 książki lektury obowiąz
kowej, której wymagają władze szkolne.
W okresie 1935,36 r. korzystało z książek 18
Kół, z wymianą co 4 tygodnie. Ze sprawozdań tych
Kół wynika, że książki czytało 808 dzieci. Oprócz
tego wysłano paczki z książkami na wszystkie ko
lonie letnie.
Pod opieką „Rodziny Policyjnej“ jest 23 pełnych
sierot i 176 półsierot. W okresie srawozdawczym
zostało obdarowanych 133 sieroty i to:
na pomoc w naturze, jak ubrania, żyw
ność, opał itp. wydano....................... 1.943,80 zł
zapomóg pieniężnych wypłacono . . . 1.108,50 zł
Razem: 3.052,30 zł
Nadto „Rodzina Policyjna“ opiekuje się 86 wdo
wami, którym udzielono pomocy pieniężnej, paczek
z żywnością, ubrań, opału itd. Ogółem wypłacono
zapomóg na sumę około 8.000 zł.
„Sekcje opieki nad chorym policjantem“ odwie-v
dzity 271 chorych, a 211 udzielono pomocy — na co
wydano 800,90 zł.
„Rodzina Policyjna“ opiekuje się 111 grobami
policjantów.
„Sekcje Kulturalno-Oświatowe“ urządziły w
okresie sprawozdawczym:
odczytów i referatów..........................................136
akademii żałobnych.......................................... 46
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Kolonia letnia chłopców i „Rodziny Policyjnej“ w Godowie

akademii z okazji rocznic narodowych ... 32
wycieczek krajoznawczych............................ 46
w których brało udział ogółem 668 osób.
Dla zasilenia funduszów zorganizowano ... 63
imprez dochodowych, z których osiągnięto
czystego zysku 12.204,81 zł.
Zabaw dla dzieci, jak: „Święto Matki“, „Gwiazd
ki“, „Mikołaje“, „Kuligi“ odbyto razem . . 57
z udziałem 1651 dzieci. — Obdarowanych
z okazji „Gwiazdki“ zostało 1462 dzieci.
Kursów praktycznych urządzono...................16
w których brało udział razem 237 osób.
Odznakę Strzelecką zdobyło 54 członkiń, a 14
zdobyło Państwową Odznakę Sportową.
Poza tym odbyto:
zebrań miesięcznych członkiń............................156
posiedzeń zarządu............................
162
walnych zebrań......................................................... 22
Stan ogólny członków 2633, w tym rzeczywi
stych 1852 j nadzwyczajnych 781.
Do osiągnięcia powyższych wyników przyczy
niła się współpraca wszystkich członkiń w zrozu
mieniu przez nie konieczności i powagi wypełniania
swoich obowiązków obywatelskich.
Starajmy się i nadal w miarę naszych sił i umie
jętności dorzucić jak najwięcej wartości do wspól
nego dobra, jakim jest nasze Państwo.
A^vVW\AAA'\*AAA'VV'A'V\*AAA'V>AAAAA'\AAAv’V^/vVV\*v^Arv^AAA*A'VVSA/VV\'VV\,\V\VV'A'VV

Zwykle więcej robimy dla tych, których się boimy, niż
dla tych, których kochamy.
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JAKOB HOSTYŃSK1
nadkomisarz

Szermierze ślgscy
na olimpiadzie w Berlinie.
Sezon szermierczy 1935/36 stal pod znakiem inten
sywnych przygotowań do igrzysk olimpijskich w r. 1936
w Berlinie. Sekcja Szermiercza P. K. S. Katowice, jako
jedna z najsilniejszych organizacyj szermierczych w Pol
sce, rozegrała w tym sezonie szereg meczów krajowych,
a poszczególni czołowi szermierze tej sekcji brali udział
w spotkaniach międzynarodowych, które to imprezy —
obok obozu treningowego przedolimpijskiego - miały
służyć jako zaprawa do igrzysk olimpijskich.
Pod doskonałym kierownictwem st. przód. Leona
Kozy, dyplomowanego fechtmistrza, b. długoletniego fechtmistrza Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, przygo
towywali się jako przyszli olimpijczycy:
st. przód. Zaczyk Teodor — w szabli i szpadzie,
st. post. Sobik Antoni — w szabli i szpadzie,
st. post. Paszek Karol — w szabli,
post. Kaczmarczyk Antoni — w szabli,
post. Karwicki Rajmund — w szpadzie,
post. Kamala Ewald — w szpadzie,
post. Radecki Ludwik — w szabli.
Z ważniejszych imprez szermierczych w latach 1935/36
wypada tu nadmienić:
1. 1-go grudnia 1935 r. finał drużynowych mistrzostw
Polski w szabli i szpadzie — w Warszawie. Skład drużyny
szpadowej: pp. Zaczyk, Sobik, Karwicki i Kamala. W tej
broni startowała SS. P. K. S. po raz pierwszy, zdobywając
drużynowe mistrzostwo na rok 1935. W szabli startowali
pp. Sobik, Zaczyk, Kaczmarczyk i Radecki, zdobywając
po raz trzeci z rzędu wicemistrzostwo w tej broni.
2. 7-go grudnia 1935 r. odbyły się w Warszawie za
wody indywidualne przy współudziale reprezentacyjnej
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drużyny Magyar Atletikai Club z Budapesztu, w której
między innymi wystąpi! w szpadzie dr Bay, mistrz aka
demicki świata, a w szabli dr Rayczy, wicemistrz Europy
i mistrz akademicki świata na rok 1935. Z ramienia
P. K. S. w spotkaniu tym wzięli udział w szpadzie pp.
Bobik, Zaczyk i Karwicki, a w szabli Bobik. W turnieju
tym w szpadzie zwyciężył Bobik, drugie miejsce zajął Za
czyk oraz piąte Karwicki, w szabli zaś Bobik zdobył
czwarte miejsce i byl jedynym Polakiem, który pokonał
wszystkich zawodników węgierskich.
3. 14-go grudnia 1935 r. odbył się w Warszawie mecz
Polska—Niemcy, w formie spotkań drużynowych w szabli
i szpadzie. Z ramienia SS. P. K. S. startowali pp. Zaczyk,
Bobik i Karwicki w szpadzie, oraz Bobik w szabli. Wynik
w szpadzie remisowy, w szabli natomiast 10:6 na korzyść
Polski; wynik ogólny końcowy 3:1 na korzyść Polski.
W drużynie szpadowej w tych spotkaniach najlepszym
z Polaków byl Zaczyk, a w szabli Bobik. Po stronie nie
mieckiej wystąpił najsilniejszy skład reprezentacyjny,
z którym szermierze P. K. S. spotkali się powtórnie na
olimpiadzie w Berlinie.
4. 14-go i 15-go czerwca 1936 r. odbyły się w War
szawie mistrzostwa Polski ki. A. W zawodach tych uczest
niczyli z SS. P. K. S. pp. Zaczyk, Paszek, Bobik, Kaczmar
czyk i Karwicki. Zwycięzcą w obu broniach był p. Bobik,
mając przeciwko sobie kompletną polską drużynę olimpij
ską. Byl to pierwszy wypadek w dziejach polskiej szer
mierki, gdzie jeden i ten sam zawodnik zdobywa mistrzo
stwo Polski w szpadzie i szabli przy najtrudniejszej kon
kurencji krajowej. P. Karwicki zdobył w tych zawodach
czwarte miejsce w szpadzie. W szabli zawodnicy SS. P.
K. S. zajęli połowę miejsc finałowych. W florecie zawodnik
P. K. S. p. Paszek zdobył trzecie miejsce.
5. Poza tym brali zawodnicy SS. P. K. S. udział w eli
minacjach przedolimpijskich, oraz dwukrotnie byli delego
wani do obozu treningowego przedolimpijskiego w War
szawie.
Wynik tych eliminacyj przedstawiają niżej umiesz
czone tabele N*- 1 (szabla) i Nr 2 (szpada).
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Tabela Nr 1.

i
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Stopień

st. post.
kpt.
kpt.
kpt.
post.
st. przód.
mgr
kpt.
por.
st. post.

Eliminacja

Nazwisko i imię

Sobik Antoni.............................
Segda Władysław...................
Dobrowolski Władysław . .
Suski Marian........................
Kaczmarczyk Antoni ....
Zaczyk Teodor........................
Kazimierowicz Bogumił . . .
Lubicz-Nycz Leszek ....
Tychy Emil.............................
Paszek Karol........................

1

11

III

IV

7
5
8
0

8
7

7

_ 6

4

— — —
— 4
5

8
— 7
—— 6
6 6 —
8 —
— — 5 5
—

V

VI

VII VIII

7
8

6
7
8
5
4
—
0

7
5
— 8
5 6
— 6 4
— 4 3
3 — —
8
7
5

0

IX

8
4
5
7
2
1

—
— — — 6
0 1 — —
2 0 3 3

Objaśnienia:
1. Pierwsze miejsce punktowano liczbą 8, a ósme miejsce liczbą 1.
2. „—“ oznacza, że zawodnik nie brał udziału w tej eliminacji.
3. „0“ oznacza, że zawodnik brał udział, lecz nie zajął miejsca punktowanego.

Miejsce

cL
J

Suma
punktów

i

Punktacja szermierzy szablistów w eliminacjach przedolimpijskich.

56
52
43
34
28
16
13
10

1
11
111
IV
V
VI
VII

10
8

VIII

IX

X

oi

Tabela Nr 2.

W

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stopień

E1iminacja

Nazwisko i imię
1

st. post.
st. przód.
post.
kpt.
mgr
por.

Sobik Antoni.............................
Kantor Roman........................
Zaczyk Teodor........................
Mirowski Jerzy........................
Franz Antoni........................
Karwicki Rajmund ....
Szempliński.............................
Czaplicki.................................
Żukowski Andrzej...................
jarzemski Leon.......................

11

III

IV

7 _
5 8
8 —
2 1
—
— —
—
—
5
— —
—
— — 4 4
6
"

8
7
6
3

8
4
—
5
7
6

V

VI

VII VIII

IX

7
8
—
—
0
0
6
7
3

5
7
6
2
4
0
8
5

7
5
8
6

8
3
2
6
7
5
4

5
8
7
1
—
6
4 2
0 3
— —
—

—

Objaśnienia:
1. Pierwsze miejsce punktowane liczbą 8, a ósme miejsce liczbą 1.
2. „—“ oznacza, że zawodnik nie brał udziału w tej eliminacji.
3. „0“ oznacza, że zawodnik brał udział, lecz nie zajął miejsca punktowanego.

Miejsce

d
j

Suma
punktów

Punktacja szermierzy szpadzistów w eliminacjach przedolimpijskich.

55
55
37
26
24
22
21
12
11
6

I
11
Iii
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Wyniki uzyskane przez poszczególnych zawodników
przy eliminacjach przedolimpijskich miały Zarządowi P.
Z. S. posłużyć jako podstawa do obsadzenia drużyny
olimpijskiej.
Przyjrzawszy się powyższej tabeli musimy stwierdzić,
że na podstawie wyników eliminacyjnych w skład polskiej
drużyny olimpijskiej winno było wejść conajmniej 50°/o
zawodników SS. P. K. S. Jednak na skutek decyzji Pol
skiego Związku Szermierczego zostali do tej drużyny
wcieleni tylko pp. Sobik, Zaczyk i Karwicki.
Wyznaczony przez P. Z. S. skład polskiej drużyny
olimpijskiej przedstawiał się następująco:
Szpada drużynowo:
pp: Franz Antoni, Lwowski Klub Szermierczy,
Kantor Roman, W. K. S. Łódź,
post. Karwicki Rajmund, P. K. S. Katowice,
kpt. w st. sp. Staszewicz, niezrzeszony, zamieszkały
stale w Paryżu,
kpt. Szempliński, W. K. S. „Legia“ Warszawa,
st. przód. Zaczyk Teodor, P. K. S. Katowice.
Szpada indywidualnie: pp. Franz i Kantor.
Szabla drużynowo:
pp: kpt. Dobrowolski Władysław, A. Z. S. Warszawa,
Papee Adam, I. Śląski Klub Szermierczy Katowice
(równocześnie kierownik drużyny olimpijskiej),
kpt. Segda Władysław, K. S. „Warszawianka“,
st. post. Sobik Antoni, P. K. S. Katowice,
kpt. Suski Marian, K. S. „Warszawianka“,
st. przód. Zaczyk Teodor, P. K. S. Katowice.
Szabla indywidualnie: pp. Dobrowolski, Segda i Sobik.
Jako trenerzy towarzyszyli polskiej drużynie olim
pijskiej fechtmistrz Koza Leon i fechtmistrz Szombathely.
Ponadto P. Z. S. powołał na olimpiadę nadkom. Jakóba Hostyńskiego, kierownika SS. P. K. S., jako sędziego.
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Zawodnicy P. K. S. wyjechali na olimpiadę dnia 27-go
lipca 1936 r. via Warszawa, gdzie połączyli się z ogólną
drużyną olimpijską i wspólnie przez Poznań—Zbąszyń
udali się do Berlina.
Bliższe wiadomości o przebiegu podróży i pobycie
w Wiosce Olimpijskiej w Berlinie zawarte są w drugiej
części niniejszego artykułu.
Przystąpię najpierw do opisania w ogólnych zarysach
poszczególnych konkurencyj szpadowych i szablowych,

Szermierze P. K- S. Katowice na olimpiadzie w Berlinie
od lewej: st. post.Sobik, post. Karwicki i st. przód. Zaczyk
w których brała udział polska drużyna szermiercza przy
współudziale zawodników śląskich.
Do szpady stanęło 21 państw.
Tok rozgrywek polegał na tym, że w drużynowych
spotkaniach odbywały się najpierw t. zw. eliminacje, na
stępnie ćwierćfinał, półfinał i finał. Przydział do poszcze
gólnych grup ustalał dyrektoriat techniczny.
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W eliminacyjnej konkurencji wyznaczono Polakom
jako przeciwników najpierw Portugalczyków, a jako drugą
drużynę Szwajcarów. Obie drużyny w szpadzie silne
(Portugalia zdobyła na olimpiadzie w Amsterdamie bronzowy medal w tej broni). Przeciw Portugalczykom starto
wali Zaczyk, Karwicki, Kantor, Staszewicz. Spotkanie było
bardzo ciężkie, a przebieg o tyle deprymujący, że Stasze
wicz przegrywa 4 walki do zera. Honor polskiej drużyny
ratują Ślązacy Zaczyk (4 zwycięstwa) i Karwicki (3 zwy
cięstwa) i w ten sposób polska drużyna zwycięża w sto
sunku 9:7. Gdyby Ślązacy nie dali maksimum zwycięstw,
polska drużyna byłaby nie weszła nawet do ćwierćfinału
i zajęła ostatnie miejsce w szpadzie drużynowej.
Drugie spotkanie Polska—Szwajcaria. Wynik remi
sowy z lepszą ilością tuszów dla Szwajcarii (35:36). Star
towali: Zaczyk, Szempliński, Franz, Karwicki — wszyscy
po dwa zwycięstwa.
Polska drużyna wchodzi do ćwierćfinału, spotykając
się z Anglią i Kanadą.
W spotkaniu z Kanadą wynik 8:8 z lepszą ilością tu
szów dla Polski (35:36). Startowali: Karwicki, Szempliń
ski, Franz, Kantor — wszyscy po dwa zwycięstwa. W dru
gim spotkaniu ćwierćfinałowym z Anglią drużyna nasza
zwycięża również, ale już w znacznie wyższym stosunku
(8V2:4Ve), przy czym Zaczyk i Szempliński odnoszą po
3 zwycięstwa, a Karwicki i Kantor po 1.
W ten sposób zakwalifikowała się polska drużyna do
półfinału.
W półfinale przeciwstawiono polskiej drużynie jako
przeciwników Belgię, Francję i Niemcy. Wszystkie trzy
spotkania skończyły się dla Polski porażką, co było zresztą
do przewidzenia; polska reprezentacja startowała na olim
piadzie po raz pierwszy w szpadzie i poza Ślązakami
Zaczykiem i Łodzianinem Kantorem nie miała w swoim
składzie tej klasy szpadzistów, którzy mogliby mierzyć się
skutecznie z przeciwnikami tych krajów, w których szpada
jest tradycyjnie uprawiana i ma reprezentantów najwyż
szej klasy.
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Jeżeli mimo to wśród 21 narodów zajęliśmy druży
nowo 6-te punktowane w ogólnej klasyfikacji miejsce, to
jest to niezaprzeczoną zasługą członków naszej S. S„ Za
czyka i Karwickiego. Bylibyśmy niewątpliwie zdobyli 4-te
miejsce, gdyby w drużynie szpadowej znaleźli się oprócz
Zaczyka i Karwickiego także Bobik i Kamala z naszej S. S.
Krytyka, która w odniesieniu do naszych wyników
szpadowych w Berlinie pojawiła się w prasie pod tytułem
„Klęska polskich szpadzistów“, jest niczym nie uzasad
niona i dowodzi tylko, że nasi sprawozdawcy sportowi nie
zawsze orientują się w subtelniejszych sprawach szer
mierki, bowiem wynik, zdobyty przez naszych szpadzistów,
jako ich pierwszy debiut olimpijski, może być uważany
za poważny sukces. Brak nam było Sobika w szpadzie,
a eksploatowanie Zaczyka w dwóch broniach (szpada
i szabla) było również błędem taktycznym P. Z. S.
W indywidualnych spotkaniach szpadowych startowali
Franz i Kantor. Franz nie może pochlulbić się żadnym
sukcesem, natomiast Kantor trzymał się dzielnie do pół
finału, nie zdołał jednak wejść do finału.
Z innymi zupełnie aspiracjami rozpoczęliśmy roz
grywki szablowe; polska drużyna szablowa, jako odzna
czona już dwukrotnie medalem bronzowym, miała swoją
stawę na planszach olimpijskich i zdawało się słusznie, że
tego medalu nie stracimy.
W spotkaniu eliminacyjnym zmierzyła się z naszą dru
żyną Grecja — przeciwnik na ogół slaby. Przy stanie 9:3
na korzyść Polski Grecy ustąpili z planszy. W ćwierćfinale
spotykamy się z drużyną szwedzką, wygrywając w sto
sunku 15:1, a następnie z Turcją, której drużyna przy
stanie 9:2 na korzyść Polski ustępuje zwycięskiej polskiej
drużynie.
Wchodzimy do półfinału, gdzie robota będzie twardą
i — jak się okazało — niemal każdy tusz zaważy na szali.
Pierwsze spotkanie z Francją kończy się wynikiem 10:6
na korzyść Polski. Startowali: Segda (2 zwycięstwa), Za
czyk (3 zwycięstwa), Bobik (3 zwycięstwa) i Dobrowolski
(2 zwycięstwa). Widzimy tu znów silną przewagę Ślą
zaków.
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Drugie spotkanie półfinałowe z Austrią było jedną
z najzaciętszych walk szablowych, jakie stoczyła polska
drużyna. Dobra klasa Austriaków i ich wielka ambicja
zmuszają naszych zawodników do wielkiego wysiłku.
W konkurencji tej remisujemy (8:8) z lepszym wynikiem
tuszów dla Polski (56:59) i dzięki temu wchodzimy do
finału. Przeciw Austrii startowali Papee (1 zwycięstwo),
Sobik (4 zw.), Segda (3 zw.), Suski (4 porażki). Z tego
zestawienia widzimy, że sytuację uratował znów Ślązak
Sobik swoimi czterema zwycięstwami, dzięki czemu nasza
drużyna weszła do finału. Nie można jednak przemilczeć
faktu, że rozstrzygnięcie to leżało w pewnym momencie
w ręku kpt. Suskiego. Kpt. Suski stawał z naszej drużyny
jako ostatni. Stan meczu wynosił w danej chwili 8:7 na
korzyć Polski, przy czym zawodnicy austriaccy otrzymali
w sumie 55 tuszów, zaś polscy 51. Stan fizyczny i psy
chiczny kpt. Suskiego był taki, że na zwycięstwo tego
zawodnika nie należało już liczyć. Przewidywano z góry,
że walki zakończą się wynikiem 8:8, a zwycięstwo odniesie
ta drużyna, która wykaże się mniejszą ilością otrzymanych
tuszów. Kpt. Suski wykazał w tej decydującej walce nieby
wałą siłę woli i drużynowej solidarności; niewątpliwie
intencją jego w początkowej fazie walki z Austriakiem było
zadać mu najmniej 2 tusze, które zadecydowałyby o zwy
cięstwie polskiej drużyny i kiedy ten zamiar ziścił się, kpt.
Suski nie zadowolił się tym sukcesem, lecz walczył wy
trwale dalej, dążąc do pokonania przeciwnika, jednakowoż
spotkanie skończyło się wynikiem 5:4 na korzyść Austriaka.
Przebieg tego meczu wykazuje niezbicie, że sytuację
polskiej drużyny uratował Sobik swoimi czterema zwy
cięstwami (w tym jedno w stosunku 5:0 i jedno 5:1), które
tak ilościowo jak też jakościowo decydowały o sukcesie
polskiej drużyny, zaś kpt. Suski, który w spotkaniach otrzy
mał 4 porażki, dziwnym zbiegiem okoliczności koronuje
dzieło Sobika swoim nadzwyczajnym wysiłkiem i siłą woli
Sport jest nieodzownym regulatorem i uzupełnieniem
życia codziennego.
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w najkrytyczniejszym momencie, zdobywając tuszami, za
danymi swemu świadomemu stanu rzeczy przeciwnikowi,
ostateczne zwycięstwo dla polskiej drużyny.
W świetle takiego przebiegu walk jakoś mimowoli
usuwają się dziwnie na drugi plan 3 zwycięstwa kpt. Segdy,
godne bezsprzecznie wielkiego uznania.
Spotkanie z Austriakami utrzymywało widzów w naj
większym napięciu — szczególnie w końcowej fazie —
i było wielką atrakcją dnia. Podczas ostatniej walki kpt.
Suskiego niektórzy obserwatorzy nie wytrzymali nerwowo
i zeszli z „placu boju“, ażeby na uboczu wyczekać w sil
nym podnieceniu na wynik.
Następnego dnia staje drużyna polska do walk finało
wych, mając przed sobą jako zadanie obronę posiadanego
od szeregu lat trzeciego miejsca i przywiązanego do niego
bronzowego medalu.
W finale mamy spotkać się z drużynami węgierską,
włoską (dwa najsilniejsze zespoły świata) i niemiecką.
Kierownictwo naszej drużyny postanowiło — zupełnie
słusznie — nie wysilać się przeciw Węgrom, długoletniemu
mistrzowi świata. Wstawiono do drużyny z naszej strony
pp. Papee, Suskiego, Zaczyka i Dobrowolskiego. Przy
stanie 10:1 na korzyść Węgrów drużyna nasza ustępuje
z planszy. Honorowy punkt dla Polski zdobywa Zaczyk.
Nadchodzi moment zgłoszenia drużyny do meczu
z Wiochami. W czasie narady między kierownictwem na
szej drużyny a fechtmistrzami Kozą i Szombathely’em zja
wia się por. Laskowski, instruktor szermierki z C. I. W. F.
i nakłania kierownika drużyny do wystawienia przeciw
Włochom najsilniejszego składu, motywując swoją propo
zycję tym, że jego zdaniem istnieją duże szanse pokonania
Włochów i zdobycia srebrnego medalu. Wbrew jedno
myślnej opinii fechtmistrzów zostają wyznaczeni przeciw
Włochom Segda, Dobrowolski, Sobik i Zaczyk (ten ostatni
już wyczerpany fizycznie walkami szpadowymi i szablowymi). Drużyna nasza startuje z zamiarem zdobycia dru
giego miejsca.
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Pierwsze spotkania są dla nas pomyślne, prowadzimy
2:0. Od samego początku jednak daje się odczuć, a nawet
w wielu wypadkach stwierdzić fachowo nieprzychylne
nastawienie kolegium sędziowskiego, składającego się
przeważnie z Węgrów, przeciw Polakom. W toku meczu
zdarzają się wypadki orzeczeń stronniczych, krzywdzących
wyraźnie naszych zawodników. Zawodnicy włoscy zacho
wują się niepoprawnie, wpływając osobiście na orzeczenie
sędziów. W takich warunkach drużyna nasza musi dawać
maximum wysiłków i walczy w wielkim naprężeniu ner
wowym. Szala zwycięstwa zaczyna chylić się na stronę
włoskiej drużyny. Kolegium sędziowskie zdecydowanie
forytuje drużynę włoską; w jednym wypadku Sobik za
daje włoskiemu przeciwnikowi kolejno 3 tusze, z których
żaden nie zostaje uznany. Wychodzi na jaw, że wśród
sędziów znajduje się jeden Włoch, co było niedopuszczalne.
Następuje protest ze strony kierownictwa drużyny polskiej,
a w ślad za tym zupełna zmiana kolegium sędziowskiego,
ale już w momencie, kiedy Włosi mieli zapewnione zwy
cięstwo.
Mecz skończył się wynikiem 10:6 na korzyść Włoch,
gdyby jednak orzeczenia kolegium sędziowskiego były
słuszne, to spotkanie byłoby się zakończyło remisowo.
Wyniki poszczególnych zawodników były następujące:
Sobik 3 zwycięstwa (należało mu przyznać 4), Dobrowolski
2 zw., Zaczyk 0 (należało mu przyznać 1), Segda 1 zw.
Wśród takich okoliczności drużyna nasza moralnie
poderwana, fizycznie wyczerpana, startuje wkrótce po
spotkaniu z Włochami przeciw Niemcom, którzy ze swej
strony przeciwstawiają nam swój najlepszy skład, zupełnie
wypoczęty.
W skład drużyny polskiej, która walczyła z Włochami,
wchodzi w miejsce Zaczyka — zupełnie fizycznie wyczer
panego —^ p. Papće.
Już w czasie pierwszej serii walk z Niemcami można
było zauważyć, że świeża drużyna niemiecka góruje nad
naszą drużyną doskonałym samopoczuciem psychicznym
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i wytrzymałością fizyczną, jakkolwiek technika jej nie
dorównuje polskiej. Z naszej strony trzyma się jeszcze
doskonale Sobik, który na trzy walki odnosi dwa zwy
cięstwa, oraz Segda (1 zwycięstwo). Przy stanie 9:3 na
korzyść Niemców ustępuje nasza drużyna z planszy.
Nie zdobyliśmy drugiego miejsca, które dla Włochów
„wywalczyło“ kolegium sędziowskie, a straciliśmy posia
dane od szeregu lat trzecie miejsce i bronzowy medal.
Jakkolwiek czwarte miejsce w szabli jest również
w tych konkurencjach sukcesem zaszczytnym, to jednak
musimy sobie powiedzieć, że utrata trzeciego miejsca i niezdobycie drugiego miejsca mają swoje źródło w naszych
niefortunnych posunięciach.
Bezpośrednim powodem porażki w spotkaniu z Niem
cami było wyeksploatowanie do ostateczności naszej dru
żyny w meczu z Wiochami; należało moim zdaniem za
stosować wobec Włochów tę samą taktykę, jaką zastoso
waliśmy wobec Węgrów w finale, a natomiast rezerwować
wszelkie siły przeciw Niemcom, a bylibyśmy ich zdecydo
wanie zwyciężyli (ten sam skład drużyny niemieckiej prze
grał z naszą drużyną w Warszawie 14 grudnia 1935 r.
w stosunku 10:6).
Drugim fatalnym błędem był brak rezerw po stronie
polskiej i niewłaściwa obsada drużyny olimpijskiej; zo
stawia się w kraju dobrych szermierzy, którzy w punktacji
eliminacyjnej wykazali lepsze wyniki, niż niektórzy wysłani
na olimpiadę; wciela się dalej do drużyny kpt. Staszewicza,

Niewdzięczność jest najlepszą oznaką zlej woli i złego
serca.
Purkstalier.
*

Pijaństwo większe sprawia spustoszenie, niż zaraza
i wojna.
Gladstone.
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nikomu nieznanego, który zawodzi w zupełności. Zaczyk
startuje w dwóch broniach; włada on doskonale tak szpadą
jak też szablą, fakt ten jednak nie upoważniał do obar
czania Zaczyka reprezentacją dwóch broni przy tak ważnej
i ciężkiej imprezie. Stało się to z wielką szkodą dla na
szych ogólnych wyników.
Nie mnie] ważną jest kwestia obsady kolegium sę
dziowskiego na olimpiadzie, jak to zresztą wykazała prak
tyka w Berlinie. Włosi i Węgrzy mieli na tej olimpiadzie
po kilkunastu sędziów głównych i bocznych, zaś ze strony
polskiej oficjalnie byli zgłoszeni: jako sędzia główny
p. Papee (który jako czynny zawodnik był z natury rzeczy
ograniczony w swoich uprawnieniach), oraz nadkomisarz
Hostyński jako sędzia uboczny. Finały drużynowe i indy
widualne wykazały dobitnie, jakie znaczenie (dla nas n. b.
ujemne) ma liczna obsada sędziowska danego kraju; obawy
przed rewanżem silnego w składzie sędziowskim prze
ciwnika, sympatie wzajemne tych, którzy tradycyjnie wiodą
prym w danej broni, nakazywały liczyć się z silnym w ko
legium jury przeciwnikiem, działały wprost sugestywnie.
Z tego wypływa nauka, że trzeba na imprezy między
narodowe wysyłać liczne rezerwy drużynowe i możliwie
największą ilość sędziów głównych i bocznych, posiada
jących międzynarodowe legitymacje sędziowskie.
Pozostałyby jeszcze do omówienia indywidualne za
wody szablo we. Do tej konkurencji zgłosiło się 86 zawod
ników. Z Polaków startowali kpt. Segda, kpt. Dobro
wolski i Bobik. Dobrowolski odpadł w ćwierćfinale, Segda
w półfinale, natomiast Bobik przebił się dzielnie do finału,
wchodząc tym samym w poczet elity szablistów światowej
sławy, jako pierwszy szermierz polski od czasu wzno
wienia igrzysk olimpijskich.
Do finału weszło 9 zawodników. Rozgrywki finałowe
odbyły się dnia 15 sierpnia w tak zwanej „Kuppelhalle“.
Przebieg finału uwidoczniony jest poniżej na tabeli
Nr 3, sporządzonej przeze mnie w czasie spotkań.
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Tabela Nr 3.
Szermierka.
Komitet Organizacyjny XI Olimpiady Berlin 1936.
Data: 15. VIII. 1936. — Final. — Szabla — Plansza 2.
Przewodniczący: Uggla (Szwecja)
Sędziowie boczni: Ran (Niemcy), Lacroix (Francja),
Gabriels (Stany Zjedn. P. A.), Manolessos (Grecja).
Nazwisko szermierza

Ź
i
2
3
4
5
6
7
8
9

Kabos — Węgier.................................
Marzi — Włoch.................................
Gerey — Wegier.................................
Sobik — Polak......................................
Pinion - Włoch.................................
Losert — Austriak.............................
Raycsanyi — Węgier........................
Van der Neucker — Belg...................
Gaudini — Włoch.............................
P = porażka.

286
137
272
196
147
173
288
46
135

CS

286 137 272 196 147 173 288 46 135

0

2
P
P
P
P
P
P
P

P

4
0 P
4
1 P
P P
P P
P 3
P P
P P

1
P
2

3
1
3
00 P
4 0
3 P
2 P
P P
0 P

1
2
3
P
2

3 1
3 2
P 0
P 3
3 2
# P 3
1 00 _2
P P #
1 P 2

2
2
4
P
2
P
2
P
0

>="!
N'5

Kolej
ność

O.

Nr walczącego

j

g»
w

7
6
6
2
5
2
5
0
3

I
II
III
VII
V
VIII
IV
IX
VI

Ustalona kolejność:
1. Kabos — Węgier, leworęki
2. Marzi — Wioch
3. Gerey — Węgier, leworęki
4. Rayosanyi — Węgier
3. Pinion — Włoch
6. Gaudini — Włoch
7. Sobik — Polak
Zdecydowanymi kandydatami do czołowych miejsc
(zloty i srebrny medal) byli Kabos (Węgier) i Marzi
(Włoch), trzecie miejsce trudno było z góry „typować“.
0 ile chodzi o Sobika, to zdaniem jego nauczyciela p. Kozy
można go było przewidywać na szóstym miejscu.
Sobik bił się dzielnie, bez zarzutu, mimo to jednak
trzeba było zapisać na jego „koncie“ 6 porażek na 8 sto
czonych walk. Nie jest to dyshonorem dla niego, jeżeli
zważymy, że był to jego pierwszy występ na olimpiadzie
1 że do finału stanęło przeciw niemu 8 najlepszych szabel
świata. Już samo wejście do finału w danych warunkach —
to sukces niebywały. Godnym uwagi i uznania jest sukces
Sobika nad najlepszym Włochem Marzi’m (5:1), konku
rentem Kabosa do złotego medalu. Kabos przegrywa
z Marzi’m w stosunku 5:2, Marzi natomiast z Gerey’em
w stosunku 5:4. Biorąc pod uwagę, że dwaj zdecydowanie
najsilniejsi zawodnicy mieli już po jednej porażce, zdawało
się, że między nimi dwoma będzie musiała nastąpić dodat
kowa rozgrywka o pierwsze i drugie miejsce, nie widziano
bowiem już nikogo na planszy, kto mógłby ich pokonać.
Skoro Marzi już raz w finale zwyciężył Kabosa, mogło
mu się to udać i po raz drugi, a wtedy złoty medal byłby
dostał się w ręce Włocha Marzi'ego. Jeżeli zatem złoty
medal przyznano bez barażu Kabosowi, to dużą w tym
zasługę ma Sobik, który odnosi nad Marzi’m, wicemistrzem
świata, wysokie zwycięstwo w stosunku 5:1.
Mając przed sobą szczegółowy opis przebiegu konkurencyj szermierczych w czasie olimpiady, musimy bez
stronnie stwierdzić, że zawodnicy śląscy Zaczyk, Sobik
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i Karwicki byli chlubą polskiego sportu szermierczego
i dobrze zasłużyli się sprawie; bez nich bylibyśmy spadli
do rzędu tych państw, o których w finale nie mówiono.
Jest to niewątpliwie zasługa pilnej pracy samych zawod
ników, jak również ich nauczyciela p. Kozy oraz organi
zatorów Policyjnego Klubu Sportowego, na których czele
stoi p. Główny Komendant inspektor Żółtaszek, czynny
szermierz i miłośnik szermierki oraz prezes P. K. S. p. pod
inspektor Jeziorski. Uważam za swój miły obowiązek
złożyć naszym protektorom w tym miejscu w imieniu braci
szermierczej serdeczne podziękowanie za Ich opiekę i po
parcie tego pięknego sportu.
*

*

*

Dla uzupełnienia obrazu naszej ekspedycji olimpijskiej
opiszę jeszcze pokrótce nasz pobyt w wiosce olimpijskiej.
Polska drużyna olimpijska przybyła do Berlina pod
przewodnictwem p. pułkownika Glabisza, prezesa Pol
skiego Komitetu Olimpijskiego, dnia 29 lipca 1936 r. po
południu, gdzie na dworcu Friedrichstrasse została przy
witana z ramienia niemieckiego komitetu olimpijskiego
przez p. Lewalda. Z dworca przewieziono drużynę auto
busami do wioski olimpijskiej. Tutaj przywitał drużynę
komendant wioski v. Gilsa i oddetaszowany do drużyny
polskiej mjr. Friede, który władał dosyć poprawnie języ
kiem polskim.
Olimpijczycy nasi zostali zakwaterowani w domkach
zwanych: Cambrai, Hannover i Braunschweig.
Wioska olimpijska zbudowana została w dzielnicy
Doeberitz, na terenie lekko falistym, częściowo naturalnie,
częściowo zaś sztucznie zalesionym. Pośród poszczegól
nych grup drzew zbudowano kilkadziesiąt parterowych
domków murowanych, umiejętnie i estetycznie rozmie
szczonych w terenie. Całość przedstawiała się jak gdyby
jakaś miejscowość letniskowa. Duże trawniki, stale ob
ficie skrupiane automatycznymi urządzeniami wodociągo
wymi, szosy automobilowe i deptaki — wszystko wyko
nane bardzo starannie.
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W każdym domku mieściło się kilkanaście pokoi —
przeważnie dwuosobowych. Urządzenie skromne, ale
praktyczne, centralne ogrzewanie, natryski ciepłe i zimne;
jednym słowem znaleźliśmy tam wszystko, co dla higieny
i wygody sportowca jest niezbędnym.
Wypada wspomnieć także o wspólnych dla całej wioski
urządzeniach gospodarczych, kulturalnych i innych.
Duży gmach gospodarczy mieścił w sobie kilkadziesiąt
sal jadalnych, połączonych z kuchnią. Drużyny olimpijskie
poszczególnych krajów miały z góry przeznaczone swoje
sale jadalne, wielkością swoją odpowiadające liczebności
danej drużyny. Sale te były z zewnątrz znaczone napisami.
Sala jadalna dla polskiej drużyny z napisem „Polen“ mie
ściła się w parterze między salami przeznaczonymi dla
Chin i Egiptu.
Do sal przylegały lokale kuchenne. Naszą drużynę
obsługiwał personel kuchenny z Warszawy, zaś na sali
podawali kelnerzy, ściągnięci na czas olimpiady ze statku
„Bremen“.
Wikt był obfity i dobry, podawano dużo owoców.
Przy obiadach towarzyszył nam zawsze mjr. Friede,
człowiek bardzo uprzejmy, o doskonalej ogładzie towarzy
skiej; wykazał on dużo troskliwości i szczerych chęci
w załatwianiu naszych spraw.
Podczas obiadów grywała przed gmachem gospodar
czym codziennie orkiestra wojskowa. W jej programie
muzycznym nie zapomniano o polskiej muzyce narodowej.
W gmachu gospodarczym mieściły się także sklepy,
gdzie można było nabyć papierosy, widokówki, znaczki
pocztowe i przedmioty użytku codziennego.
Nie zapomniano w wiosce o teatrze i kinie. Często
odbywały się tam przedstawienia, w których brały udział
między innymi także dwie polskie tancerki olimpijskie,
a jednego wieczoru wystąpił sam również — entuzjastycz
nie witany — Jan Kiepura, który dobitnie podkreślał swoją
polskość.
Wstęp na te rozrywki był bezpłatny.
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Omawiając stronę rozrywkową, nie można pominąć
wspaniałego koncertu, który dano w połowie sierpnia
w gaiku wioski olimpijskiej, położonym w dolinie, oto
czonej amfiteatralnie przez przyrodę zbudowanym trawni
kiem. W koncercie tym wzięło udział około 150 muzyków
miejskiej i państwowej opery, przy bardzo silnej obsadzie
instrumentów smyczkowych. Impreza ta odbyła się wie
czorem, przy świetle księżycowym i sztucznym. Tysiące
sportowców ułożyło się na trawnikach, przy czym w pa
nującym półmroku na tle zielonego trawnika jaskrawo
odbijały się białe stroje wielu olimpijczyków.
Koncert ten — to prawdziwa uczta artystyczna.
Po koncercie zaprodukowano nam arcydzieło pyrotechniki niemieckiej; rakietami najrozmaiszego rodzaju
malowano na horyzoncie przepiękne kwiaty i wytwarzano
efekty świetlne, godne podziwu.
Tak koncert jak też sztuczne ognie wprowadziły słu
chaczów i widzów w podniosły nastrój, zakończony jednak
niemiłym zgrzytem, przywołującym widzów brutalnie do
smutnej rzeczywistości niemieckiej. Sztuczne ognie zo
stały mianowicie zakończone wybuchami potężnych deto
natorów, które imitowały huraganowy ogień artyleryjski,
a kiedy przebrzmiały już echa tego huraganu, porozmieszczano wśród drzew i domków sztuczne ognie, które
łudząco przypominały pożogę wojenną.
Nie brakło w wiosce olimpijskiej i innych urządzeń,
jak np. urząd pocztowy, kantor wymiany, restauracje i cały
szereg sklepów, rozlokowanych na prawo i lewo od bramy
wejściowej, w których dużym popytem cieszyły się liczne
i pięknie wykonane najrozmaitsze pamiątki olimpijskie.
Treningi szermiercze odbywały się w specjalnych sa
lach w tak zwanym „Hindenburghaus“.
Od wczesnego rana do późnej nocy panował w wiosce
olbrzymi ruch. Był to istny Babilon, mieszkało bowiem
w wiosce ponad 4000 sportowców z całego świata, repre
zentujących pięćdziesiątkilka narodów.
Stosunki między sportowcami poszczególnych krajów
poprawne, niekiedy nawet serdeczne. Kierownictwo wioski
z uznaniem podniosło nadzwyczaj poprawne i wyróżnia266

jg.ce się pod każdym względem zachowanie się i wystą
pienie polskiej drużyny szermierczej.
Komunikacja między wioską olimpijską a tak zwanym
„Reichssportfeld’em“ była utrzymywana przy pomocy du
żych autobusów wojskowych, dostarczonych przez pułk
lotniczy, stacjonowany obok wioski olimpijskiej. Należy
tu podkreślić bardzo dogodny dla sportowców rozkład
jazdy i doskonałą obsługę linii autobusowej.
Osobnego rozdziału wymagałoby opisanie urządzeń
sportowych, zbudowanych na placu igrzysk olimpijskich
(Reichssportfeld). Trzeba przyznać, że Niemcy zdali tutaj
egzamin doskonałych organizatorów i budowniczych i ża
łuję, że z powodu szczupłości miejsca nie mogę tego tematu
poruszyć szerzej.
Mimo trudów i dużych wysiłków pobyt na olimpiadzie
pozostanie niewątpliwie miłym wspomnieniem dla naszych
sportowców i będzie stanowił jedną z najpiękniejszych kart
w kronice P. K. S. Katowice.

Z działalności Policyjnego Klubu
Sportowego w Katowicach.
Kontynuując rozbudowę boiska przystąpił Zarząd
Klubu do rozszerzenia boiska i nadania mu należytego
wyglądu. Na wiosnę ub. r. przystąpiono do niwelacji boiska
i obsiania go trawą. Koszty tych prac wyniosły około 3500
złotych. Suma ta wydaje się może za duża, jeśli się jednak
zważy, jakie ilości ziemi trzeba było przesunąć, aby uzy
skać równe boisko i odpowiednią ziemię pod trawę, trzeba
przyznać, że koszty w stosunku do dokonanych prac nie
są wielkie. Dla ilustracji, jak wyglądało boisko przed
niwelacją, niech służy fakt, że jeden z rogów musiał być
podwyższony o przeszło pół metra, zaś inne miejsca obni
żone o 20 cm. Na przyszły rok przewiduje się uporząd
kowanie bieżni, zniszczonej w związku z pracami na
boisku. Boisko oddane zostało do użytku z końcem mie
siąca sierpnia. Drużyny sekcji piłki nożnej w czasie niwe
lacji boiska rozgrywały zawody na obcych boiskach. Stan
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taki powodował dla Klubu nie tylko znaczniejsze wydatki,
lecz uniemożliwi! również drużynom odpowiedni trening.
Mimo tych trudności pierwsza drużyna piłkarska zdobyła
mistrzostwo w swej grupie, a w rozgrywkach o wejście
do wyższej klasy zajęła drugie miejsce i weszła do Ligi
Śląskiej. Sekcja piłki nożnej jeszcze dwa lata temu miała
90°/o członków cywilnych. Obecnie stan ten zmienił się
radykalnie, bowiem wśród nowo przyjętych policjantów
znalazło się cały szereg piłkarzy, którzy z zamiłowaniem
uprawiają sport i dzielnie reprezentują barwy Klubu.
Należałoby sobie jedynie życzyć, aby tym policjantom, któ
rzy oddają się sportowi, nie stawiano przeszkód ze strony
starszych kolegów i nie zniechęcano ich niestosownymi
uwagami. Policjanci już czynnie nie uprawiający sportu
muszą sobie zdać sprawę z tego, że ich moralnym obo
wiązkiem jest nie tylko materialne P. K. S. wspierać, ale
w razie, gdy młodszy kolega został wyznaczony do sporto
wego spotkania, zastąpić go w służbie.
Sekcją, która w swych szeregach ma wyłącznie po
licjantów, jest sekcja szermiercza. W ubiegłym sezonie
praca w sekcji szermierczej była bardzo intensywna. Cho
dziło bowiem o przygotowanie zawodników do igrzysk
olimpijskich. Po dziesięciu eliminicjach zakwalifikowani
zostali do wzięcia udziału w igrzyskach olimpijskich:
st. przód. Zaczyk, st. post. Sobik i post. Karwicki. W za
wodach szermierczych o mistrzostwo Polski st. post. Sobik
zajął pierwsze miejsce w szabli i szpadzie. O pobycie
i sukcesach naszych szermierzy na olimpiadzie napisał
z osobna kierownik tej sekcji nadkomisarz Hostyński.
Nieprzeciętną działalnością wykazała się sekcja bokser
ska pod kierownictwem komisarza Maślanki. Pracę roz
poczęto od podstaw, t. j. od szkolenia nowych zawodników.
W tym celu urządzono w Katowicach i Chorzowie spe
cjalne kursy bokserskie. Na kursy te zgłosiła się liczna
młodzież. W czasie kursów odpadło oczywiście cały szereg
uczniów z różnych względów, jednak pozostałych, którzy
mają tworzyć podstawę dla sekcji, ćwiczy się nadal. W wy
stąpieniach na zewnątrz, zwłaszcza w mistrzostwach dru
żynowych, posiłkowano się jeszcze starszymi zawodnikami.
Młodych zawodników stawiano stopniowo do walki ze
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względu na ich brak doświadczenia. W rozgrywkach
0 drużynowe mistrzostwo Śląska pierwsza drużyna bokser
ska zajęła drugie miejsce. Jeśli się weźmie pod uwagę, że
w rozgrywkach tych występowali również młodzi, niedoświadczeni zawodnicy, zajęcie drugiego miejsca w mi
strzostwach można uważać za poważny sukces. Jeśli nie
osiągnęliśmy w rozgrywkach o mistrzostwo poważniej
szego miejsca, to należy z uznaniem podkreślić moralny
sukces, jaki wynikł z samego faktu, że młodzież, prze
ważnie składająca się z bezrobotnych, przyciągnięta została
do pozytywnej pracy sportowej, gdzie kierownicy otaczali
ich troskliwą opieką materialną i moralną.
W dniach 15 i 16 sierpnia 1936 r. Policyjna Drużyna
Marszowa brała udział w „Marszu Powstańców Śląskich“,
uzyskując szóste miejsce.
Na dzień 15 sierpnia 1936 r. zwołano również ogólny
zjazd Kolarzy Policji Województwa Śląskiego. Pierwotnie
zamierzono urządzić na trasie marszu Powstańców Ślą
skich zawody kolarskie, jednak ze względów technicznych
zrezygnowano z zamiaru tego. Natomiast urządzono w ra
mach zjazdu dwoje zawodów, i to dla młodszych na trasie
Katowice—Dziedzice o nagrodę przechodnią starosty ka
towickiego dra Seidlera. W zawodach brali również udział
kolarze z Policji Państwowej. Pierwsze miejsce zajął
post. Lula z Białegostoku. Drugie zawody urządzono dla
starszych ria trasie 26 km. Startowało przeszło 80 za
wodników. W kołach powiatowych odbyły się mistrzostwa
indywidualne i na przełaj. Następnie odbyły się w Kato
wicach zawody kolarskie o mistrzostwo Śląska. W dniu
28 września 1936 r. urządzono kolarskie zawody druży
nowe ze strzelaniem. W zawodach wzięło udział 10 drużyn
po 5 zawodników. Strzelanie odbyło się na strzelnicy
w Kamienicy. Zakończenie biegu kolarskiego nastąpiło
w Bielsku. Stąd uczestnicy udali się do Czechowic, gdzie
przy ognisku, racząc się pieczonymi kartoflami z masłem
1 śledziem, zakończono sezon kolarski.
W. miesiącach kwietniu i maju 1936 r. odbyły się za
wody strzeleckie o mistrzostwo jednostek Policji Woje
wództwa Śląskiego (wszystkich komisariatów, wydziałów
śledczych, posterunków i oddziału konnego). Celem zawo
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dów była propaganda strzelecka w Policji Wojew. Śi.
i podniesienie tą drogą sprawności strzeleckiej. W za
wodach brali udział wszyscy policjanci, należący do stanu
danej jednostki policyjnej, zarówno oficerowie jak i szere
gowi. Koszty zawodów pokrywali zawodnicy we własnym
zakresie. Program zawodów obejmował 4 konkurencje
i to 2 z karabinów sportowych i 2 z pistoletów. Pierwsze
miejsca zajęli: st. post. Korfanty Franciszek, post. Franiczek Ryszard, przód. Kamiński Antoni i st. przód. Sygor
Augustyn. W dniu 10 maja 1936 r. odbyły się zawody
strzeleckie o mistrzostwo kursu dowódców drużyn i plu
tonów w Katowicach. Strzelanie odbyło się z pistoletów.
Pierwsze miejsce zdobył przód. Leżoch Józef. W po
wszechnych zawodach strzeleckich o mistrzostwo Śląska,
które odbyły się w Chorzowie w czasie od 27 września
do 4 października 1936 r., brało udział 47 policjantów.
W związku z pracami około uporządkowania boiska
oraz intensywną pracą sportową w sekcjach piłki nożnej,
szermierczej i bokserskiej, powstało zadłużenie. Zarząd,
nie widząc możności pokrycia długu w najbliższych mie
siącach, zwołał na dzień 26 października 1936 r. Nadzwy
czajne Walne Zebranie członków. Nadzwyczajne Walne
Zebranie postanowiło dla pokrycia długu podwyższyć na
okres przejściowy składki członkowskie. Wysokość obec
nych składek podano do wiadomości pismem z dnia 29 paź
dziernika 1936 r. Przy tej sposobności nie można pominąć
kwestii należenia policjantów do Klubu. Trzeba niestety
stwierdzić, że 1/s policjantów nie poczuwa się do obo
wiązku złożenia na cele wychowania fizycznego kilku
groszy. Gdyby do tego obowiązku poczuwali się wszyscy
policjanci, Zarząd prawdopodobnie nie byłby potrzebował
odnieść się do Walnego Zebrania o podwyższenie składek.
Dlatego też koniecznością i moralnym obowiązkiem każ
dego policjanta jest, aby wszyscy policjanci drobną składką
miesięczną przyczynili się do utrzymania Klubu na nale
żytym poziomie sportowym. Nawet gdy ze względów
czysto lokalnych jeden lub drugi policjant w innym miej
scowym klubie sprawuje jakąkolwiekbądź funkcję, to nie
wolno zapominać, że przede wszystkim jest policjantem
i zawodowo najsilniej związany z Pol. Klubem Sportowym.
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IGNACY PIECHACZEK
nadkomisarz

Z działalności Koła L O. P. P.
Policji Województwa Śląskiego
w Katowicach za czas od 1. XI. 1935 r. do 31. X. 1936 r.

W dniu 31 października 1936 r. Koło Miejscowe
L. O. P. P. Funkcjonariuszów Policji Wojew. Śl. w Kato
wicach liczyło 633 członków rzeczywistych (w dniu 31 paź
dziernika 1935 r. było ich 649).
Praca Koła tak w roku 1935 jak i w roku 1936 polegała
głównie na szerzeniu idei L. O. P. P. wśród członków Koła
i współpracy z Obwodem Miejskim przy organizowaniu
imprez i urządzaniu zbiórek na potrzeby L. O. P. P.
W dniu 10 stycznia 1936 r. odbyło się roczne walne
zgromadzenie Koła, podczas którego wybrano Zarząd Koła
w tym samym składzie co roku ubiegłego, a mianowicie:
prezes — nadkomisarz Piechaczek,
zastępca prezesa — aspirant Marcol,
sekretarz — przodownik Warta,
skarbnik — przodownik Kalus.
Do komisji rewizyjnej wybrano podkomisarza Cyronia
jako prezesa, starszych przodowników Feliksa i Mroza
jako członków.
Na delegata do ogólnego zgromadzenia delegatów
Obwodu Miejskiego w Katowicach wybrano aspiranta
Tyca.
Budżet Koła na rok 1936 został uchwalony w wyso
kości 4.020,— złotych w dochodzie i rozchodzie.
Zarząd Koła zorganizował w roku 1936 dwie zabawy,
z których czysty zysk przekazał do Obwodu Miejskiego na
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potrzeby L. O. P. P. Czysty zysk z pierwszej zabawy,
urządzonej w dniu 8 lutego 1936 r., wynosił 118,90 zł,
z drugiej, urządzonej w dniu 3 października 1936 r.
z okazji XIII Tygodnia Lotniczego, 135,90 zł. Ogółem więc
z zabaw osiągnięto 254,80 zł czystego zysku.
Urządzona w czasie XIII Tygodnia Lotniczego zbiórka
wśród członków Koła (dobrowolne składki na listy ofiar)
przyniosła 185,35 zł, które również przekazano do Obwodu
Miejskiego.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła zorganizo
wał dla członków Kola 2 odczyty z dziedziny O. P. L. G.
połączone z wyświetlaniem filmów. Pierwszy odczyt wy
słuchało 145 członków Kola, drugi 130 członków. Stosun
kowo wielka ilość obecnych podczas obu odczytów świad
czy o tym, iż zainteresowanie sprawami O. P. L. G. wśród
członków Koła jest duże.
Zebrań zarządu Koła odbyło się w okresie sprawo
zdawczym ogółem 5.
Wymienione w powyższym krótkim sprawozdaniu
cyfry świadczą o tym, iż członkowie Koła zrozumieli
i ocenili należycie potrzeby L. O. P. P., za co zarząd Koła
składa im szczere podziękowanie i wyraża nadzieję, iż to
zrozumienie będzie cechowało członków Koła także w
przyszłości.

/VVVVVVVVVVVVWVV\A/VVVVV\'VVV\A/VVVVV\/\AA/VVVVVV\^\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV\A

Źle czynisz, jeśli chwalisz, gorzej, jeśli ganisz rzecz,
której dobrze nie znasz.
Leonardo da Vinci.
*

Fałszu w prawdę nie odziewaj i o prawdę się nie
gniewaj.
Legatowicz.
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ZESTAWIENIE P. O. S.
zdobytych przez oficerów i szeregowych Policji Wojew.
Śląskiego w poszczególnych powiatach.
Komenda Powiatowa
(Miejska, Rezerwy)

Ilość zdobytych Ilość zdobytych
i ważnych
i ważnych
P. O. S.
P. O. S.
w roku 1935
w roku 1936

Katowice...................
Komenda Rezerwy . .
Chorzów...................
Świętochłowice . . .
Bielsko........................
Cieszyn........................
Pszczyna...................
Rybnik........................
Tarnowskie Góry . .
Lubliniec...................

654
203
265
308
110
121
122
109
76
77

294
191
238
170
109
85
141
49
74
54

Ogółem:

2 045

1 405

Katowice . . . .
Komenda Rezerwy
miasta Chorzów .
Świętochłowice . .
Bielsko...................
Rybnik...................
Cieszyn
. . . .
Pszczyna . . . .
Tarnowskie Góry .
Lubliniec . . . .
Razem:

193S

wr

Komenda Powiatowa
(Miejska, Rezerwy)

Ilość zdoby
tych odznak
strzeleckich

ZESTAWIENIE ODZNAK STRZELECKICH
zdobytych przez oficerów i szeregowych Policji Wojew.
Śląskiego w poszczególnych powiatach.

496
168
261
224
102
119
110
139
90
38
1 756

Ilość zdobytych odznak
strzeleckich w r. 1936
kl. I.
złota
8

32
41
34
2
—

8
4

129

kl. I,. kl 111.
srebr. brązowa razem

172
48
168
127
71
60
51
135
77

194
90
34
108
16
66
40
9
12

374
170
243
269
89
126
99
148
89

909

509

1 607
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ZESTAWIENIE ODZNAK STRZELECKICH
zdobytych przez oficerów i szeregowych Policji Wojew.
Śl. w poszczególnych powiatach na stale.
Komenda Powiatowa
(Miejska, Rezerwy)
Katowice...................
Komenda Rezerwy .
miasta Chorzów . .
Świętochłowice . . .
Bielsko........................
Rybnik........................
Cieszyn...................
Pszczyna ...................
Tarnowskie Góry . .
Lubliniec...................
Razem: |

kl 1.
złota

kl. 111.
kl. 11.
srebrna brązowa

—

1
4
—

14
72
78
14
58
47
35
55
24
1

201

101

398

i

i

32
36
12
3

22
42

2
6

3

razem

2

40
15
8

--- *

51
20

1
96

12
18
—

—
15
30
21

Sprawozdanie Zarządu
„Samopomocy

Policji Woj. SląsL.

spółdzielni zarejestrowanej z ogran. odp. w Katowicach
z działalności za okres czasu od 1. I. do 31. XII. 1935 r.
Stan członków z końcem roku sprawozdawczego wy
nosi 2296 członków z 6291 członkami rodzin uprawnionymi
do świadczeń i 35 emerytowanych członków z 46 członkami
rodzin uprawnionymi do świadczeń.
Razem 2331 członków.
Stan więc członków powiększył się w stosunku do
roku 1934 o 16 członków, w tej liczbie 4-ch członków
w służbie czynnej i 12 członków emerytów.
274

W chwili objęcia agend przez nowy Zarząd, t. j.
z dniem 14 kwietnia 1935 r. stan zadłużenia spółdzielni
przedstawiał się następująco:
1. pożyczka wewnętrzna członków .... 43.934,81 zł
2. pożyczka Zakł. Ubezp. Spot. w Chorzowie 73.631,98 zł
razem:

117.566,79 zł

Stan zadłużenia spółdzielni w dniu zamknięcia okresu
sprawozdawczego — 31 grudnia 1935 r. wynosi:
1. pożyczka wewnętrzna członków .... 29.357,37 zł
2. pożyczka Zakł. Übezp. Spoi. w Chorzowie 65.392,63 zł
razem: 94.750,— zł
Stan zadłużenia spółdzielni zmniejszył się o 22.816,79
złotych.
Kwota jak wyżej 22.816,79 zł stanowi spłatę samego
kapitału a odsetek spłacono zł 6584,40, razem spłacono
29.401,19 zł.
Ponadto działalność Zarządu szła w kierunku zaspa
kajania we właściwych terminach wszelkich świadczeń na
rzecz członków i zobowiązań wynikających z prowadzenia
we własnym Zarządzie domów-oddziałów jak willi „Ślązaczka“ w Zakopanem i Domu Zdrowia im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Nierodzimiu, ze szczególną troską
o pozyskanie jak najliczniejszej frekwencji we wspomnia
nych dwóch domach, dalej niedopuszczenia do deficyto
wego stanu prowadzonego we własnym zarządzie gospo
darstwa rolnego i ogrodu warzywnego w Nierodzimiu.
W szczególności za program zasadniczy co do gospo
darki rolnej i warzywnej w Nierodzimiu przyjęto:
a) prowadzenie we własnym zakresie gospodarstwa rol
nego i zużytkowanie jego produktów,
b) podniesienie w miarę możności dotychczasowego po
ziomu ogrodnictwa i warzywnictwa,
c) dostosowanie chowu bydła do istotnych potrzeb, celem
zaopatrzenia w nabiał letniska i domu wypoczynko
wego, zaś w okresach zimy i przednówka regulowanie
ilości bydła do siły zasobu paszy otrzymanej z zużycia
reszty ziemi na ten cel.
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Przejdę do omówienia kolejno następującej działal
ności Zarządu:
Zarząd odbył w okresie sprawozdawczym 13 posie
dzeń, na których załatwiono cały szereg spraw wynika
jących z postanowień statutowych i regulaminowych oraz
sprawy związane z prowadzeniem oddziałów jak wyżej
przytoczonych.
Wyplata świadczeń.
W roku sprawozdawczym wypłacono:
za leczenie członków w szpitalach ....
za lekarstwa....................................................

48.894,07 zł
6.180,05 zł

Razem wypłat w 1721 wypadkach:
Na zapomogi połogowe, nadzwyczajne i czę
ściowe pokrycie kosztów podróży człon
ków wyjeżdżających do Zakopanego wy
płacono w 181 wypadkach........................

55.074,12 zł

Razem wypłaty powyższe wynosiły

61.940,83 zł

.

.

.

6.866,71 zł

W stosunku do wkładek miesięcznych, które w roku
sprawozdawczym wynosiły 77.623,41 zł, świadczenia po
wyższe stanowią wydatek w 63°/o za szpitale.
Lekarstwa równają się 81/a°/o a dalsza pozycja za
pomóg i kosztów podróży wynosi 9%> tak, że procentualna
wysokość świadczeń w stosunku do wpływów zasadni
czych, t. j. 1%> wkładek, wypada na 80‘/»“/o w porównaniu
do rachunku strat i zysków za rok poprzedzający rok
obrachunkowy, t. j. za rok 1934, wydano na szpitale więcej
o kwotę 12.439,97 zł.
Zagadnienie stałego zwiększania się wydatków na
szpitale wymaga obszerniejszego omówienia. Wpływają tu
czynniki następujące:
1. świadomość członków o przepisach regulaminu pomocy
lekarskiej korzystania z pobytu na II klasie w szpitalach
i to przez okres sześciu tygodni czasu,
2. stały objaw zwiększania się wypadków chorób człon
ków oraz rodzin członków wskutek starszego wieku,
a nieproporcjonalnie małej siły przybytku nowych człon
ków młodszych,
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3. fakt pobytu członków na II klasie przez całe 6 tygodni
i, jak to wykazują przedłożone Radzie Nadzorczej ra
chunki szpitali za poszczególne miesiące, okres 6-ciu
tygodni łączy się zasadniczo ze zwolnieniem pacjentów
ze szpitali.
Za same dopłaty do II-giej klasy zapłacono kwotę
24.316,— zł, czyli połowę kosztów szpitalnych pochłania
dopłata za pobyt na klasie II-giej.
W tym stanie rzeczy zmuszony jest Zarząd do za
apelowania o wzięcie pod uwagę tych świadczeń i koniecz
ność zredukowania dopłat do klasy II według projektów
ustalonych przez Radę Nadzorczą.
Niezależnie od tej konieczności niemożliwością jest
wznowienie jakiejkolwiek akcji w kierunku prowadzenia
świadczeń dentystycznych, bowiem ustalony budżet spół
dzielni nie pozwala na pokrywanie dalszych świadczeń
dentystycznych.
Realizując świadczenia wynikające z osobnego regula
minu Kasy Wzajemnej Pomocy obroty za czas od 1 stycz
nia do 31 grudnia 1935 r. przedstawiają się jak następuje:
Kasa Wzajemnej Pomocy stan kapitału we
dług bilansu z dnia 31 grudnia 1934 r. . 119.549,71 zł
Wpływy ze składek...................................... 110.724,— zł
Wpływy z odsetek............................
9.274,01 zł
Razem: 239.547,72 zł
Wypłacono tytułem
zwrotu składek z funduszu zapasowego wy
płat w 5 wypadkach.................................
885,— zł
zgonów członków w 17 wypadkach . . .
17.000,— zł
„
żon członków w 7 wypadkach . .
3.500,— zł
„
dzieci członków w 34 wypadkach
3.595,— zł
zwolnień członków w 46 wypadkach . . .
9.950,— zł
odprowadzono na koszta administracyjne
w myśl § 13 regulaminu........................
2.318,50 zł
Razem:

37.248,50 zł

Stan kapitału Kasy Wzajemnej Pomocy w dniu
31 grudnia 1935 r. wynosi 202.299,22 zł.
Kalend. Pol.

10
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Wykazane powyżej świadczenia płacone były natych
miast po zgłoszeniu wypadku do rąk upoważnionych osób.
Ilość wypadków nie przekroczyła norm zasadniczych,
ustalonych regulaminem kasy. Kapitałem kasy obracano
po myśli wytycznych zawartych w regulaminie wyłącznie
na cele pożyczek członków, rezerwując potrzebną sumę na
natychmiastowe pokrycie wypadku w Miejskiej Komunal
nej Kasie Oszczędności w Katowicach.
Pożyczki.
W roku sprawozdawczym udzielono poży
czek członkom w 1396 wypadkach na
ogólną sumę........................................... 361.986,91 zl
W tej liczbie z funduszów
„Samopomocy“ w 290 wypadkach .... 67.152,33 zl
Kasy Wzajemnej Pomocy w 1106 wypad. . 294.834,58 zl
Stan kapitału u dłużników, który wynosił w dniu
31 grudnia 1934 r. z funduszów „Samopomocy“ 16.016,57
zł, został całkowicie wyczerpany na cele świadczeń, tak że
nie pozostało na tym koncie ani grosza, natomiast stan
kapitału Kasy Wzajemnej Pomocy, który wynosił w dniu
31 grudnia 1934 r. 116.414,40 zł, wynosi u dłużników
w dniu 31 grudnia 1935 r. sumę 201.101,19 zł.
Działalność kredytowa, jak wynika z ilości członków
korzystających z udzielonych pożyczek oraz obrotów
kapitału, potęguje się i wzrasta z każdym miesiącem.
Przeciętnie udziela Zarząd 120 pożyczek co miesiąc, czyli
nowych wypłat, a ponieważ musi się prowadzić dokładne
konta spłat poprzednich pożyczkobiorców, przeto ilość
kont pożyczkowych przekracza sumę 1000 kont, co z na
tury rzeczy wymaga skrupulatnej pracy w tej dziedzinie
Zarządu oraz księgowości.
Willa „Ślązaczka“ w Zakopanem.
Zarząd w czasie swego urzędowania przeprowadził
dokładnie analizę ilości zatrudnionej służby, po której
zwolnił woźnego-portiera, na miejsce którego przyjęto
siłę młodszą i tańszą.
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Po ustaleniu systemu zakupów przez nabywanie arty
kułów pierwszej potrzeby nie ulegających szybkiemu
zepsuciu w większych ilościach, zmniejszono znacznie
wydatki płacone za żywność. Na tej też zasadzie postano
wiono, pomimo że ceny artykułów wahały się na początku
okresu sprawozdawczego zwyżkowo, zniżyć opłaty kosz
tów utrzymania całodziennego dla członków do kwoty
3,50 zł z dotychczasowej kwoty 4,— zł.
W roku sprawozdawczym wykonano uchwałę, po
wziętą przez Zarząd poprzedni w przedmiocie przeprowa
dzenia remontu pokoi w starej części willi oraz pokrycia
reszty dachu blachą, koszt których to inwestycyj wyniósł
sumę 7778,06 zł, natomiast na zakup koniecznie potrzebne
go inwentarza wydano 1694,15 zł. Należy stwierdzić, że
poniesienie tych kosztów było konieczne by utrzymać starą
część willi w stanie możliwym do użytkowania. Frekwen
cja gości willi „Ślązaczka“ w roku 1935 wynosiła ogółem
496 osób przez 3594 dni pobytu, w tej liczbie z akcji lecze
nia kuracjuszów 82, dni 1073; członków na własny koszt
161 osób, 1202 dni; innych na własny koszt 253 osób,
1319 dni.
W porównaniu frekwencji tej z laty ubiegłymi należy
stwierdzić, że liczba dni kuracjuszów przydzielonych przez
Główną Komendę Policji Wojew. Śl. na leczenie z akcji
klimatycznej była mniejszą w roku sprawozdawczym o 270
dni pobytu, co stanowi pokaźne zmniejszenie się dochodów
„Ślązaczki“, natomiast frekwencja dalszych gości (człon
ków i innych) dorównała ilości osób a nawet ją przewyż
szyła w nieznacznej wysokości w porównaniu z ostatnimi
2 laty, wynosiła bowiem o 9 członków więcej niż w roku
ubiegłym i o 29 innych osób więcej niż w roku ubiegłym.
Wpływy kasowe w willi „Ślązaczka“ przedstawiały się
następująco:
z akcji leczenia...............................................
8.045,64 zl
członkowie....................................................
5.232,21 zł
inni............................................................. .
8.458,15 zł
Razem:
Wydatki wynosiły łączną kwotę .

.

.

21.736,— zł
23.315,96 zł
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Rachunek „Ślązaczki“ wynosi niedobór 1579,96 zł,
który usprawiedliwiony jest opłatą podatków zaległych,
starania o obniżenie których nie zostały przez władze
skarbowe uwzględnione, ponieważ frekwencja w latach
dotyczących odnośnych podatków była notowaną przez
Zarząd Miejski Uzdrowiska i na tej zasadzie nie można
uzyskać obniżki wydatków, które wynoszą kwotę ponad
1500,— zł. Ponadto na niedobór powyższy miała wpływ
również mniejsza frekwencja kuracjuszów z akcji leczenia
klimatycznego, jak to wyżej wspomniano. Koszt utrzyma
nia 1 osoby kalkulował się w ramach 3,— zł, a koszt wy
datków administracyjnych wypada na 1 osobę na 3,87 zł,
czyli razem 6,87 zł.
Dom Zdrowia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Nierodzimiu.
W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono tu
poważniejszych remontów za wyjątkiem drobniejszych
napraw.
Frekwencja gości w sezonie t. j. 1 czerwca do 1 wrześ
nia 1935 r. wyniosła ogółem 294 osoby. W tej liczbie osób
dorosłych 181 przez 2566 dni, dzieci 113 przez 2693 dni.
W tej liczbie kuracjuszów z akcji leczenia 82 przez 1400
dni, członków na własny koszt 176 przez 3418 dni, innych
na własny koszt 36 przez 441 dni.
Frekwencja dorównała całości osób i dni pobytu
z roku poprzedniego 1934 r.
W związku z napływem gości okazał się — zwłaszcza
w okresie sezonu pełnego miesięcy lipca i sierpnia — brak
pomieszczeń we własnych pokqjach-salach, co zmusiło
Zarząd do wyszukania na okres 2-ch miesięcy pomieszcze
nia w budynku szkolnym na terenie sąsiednim.
Przydział budynku tego nastąpił w drodze starań
Zarządu przez Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu
Wojew. SI. w Katowicach a częściowe pomieszczenie
w nim znalazły dzieci „Rodzin Policyjnych“ miasta Cho
rzowa i Katowic.
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Od 1 października 1935 r. dom wydzierżawiono, ana
logicznie jak w roku 1934, do użytku Szkoły Instruktorów
Zuchowych Związku Harcerstwa Polskiego.
Wpływy kasowe:
ż akcji leczenia...............................................
cżłonkowie............................................... .
inni ;..............................................................

7.000,— zł
8.708,87 zł
9.169,72 zł

Razem:

24.878,59 zł
15.601,81 zł

Nadwyżka wpływów .............................

9.276,78 zł

W wydatkach...........................

Porównując nadwyżkę tę z nadwyżką za rok 1934
wynika mniejszy dochód o kwotę 842,33 zł, którą musiano
żużyć na uzupełnienie koniecznie potrzebnej porcelany do
nakryć stołowych, a koszt której wynosił kwotę ponad
700,— zł, oraz resztę na ulepszenie wiktu dla gości. Koszt
utrzymania 1 osoby wyniósł zł 2,25, a koszt administracji
1,41 zł, razem 3,66 zł.
Gospodarstwo rolne w Nierodzimiu.
Zasadnicze prace Zarządu prowadzono w myśl pro
gramu naszkicowanego powyżej. Wszelkie zabiegi Za
rządu odbywały się z natury rzeczy na tle bieżącej troski
o zapewnienie nie tylko niezmniejszenia się obrotów, ale
przeciwnie, wzrastania obrotów z dostaw wszelkiego
rodzaju nabiału i warzyw dla zaspokojenia potrzeb domu
zdrowia i letniska.
Kierując się koniecznością zwolniono pomocnika
ogrodniczego i ograniczono wydatki rzeczowe.
Na złagodzenie od szeregu miesięcy datującego się
niedoboru kasowego wpłynęły w pierwszym rzędzie obroty
uzyskane z dostaw, które poniżej podajemy.
Uzyskano:
za nabiał...........................................
za produkty Ogrodnicze..................

1934
2.016,72
1.504,48

•
;
1935
2.798,61
1.606,05

do przeniesienia:

3.521,20

4.404,66
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z przeniesienia:
za produkty rolne............................
furmanki
...........................................
remanent różnica wartości:
różnica wartości ziemiopłodów
różnica wartości inwentarza żywego

3.521,20
1.018,16
704,15

4.404,66
945,74
790,30

117,81

171,93
233,35

Razem:
5.361,32 6.545,98
W wydatkach zanotowano ....
7.801,17 6.148,31
Wynika nadwyżka w roku sprawozdawczym 397,67 zł.
Biorąc pod uwagę, że rok sprawozdawczy 1934
przyniósł niedobór z prowadzenia gospodarstwa rolnego
i to w kwocie 2439,85 zł, należy zaznaczyć, że prowadze
nie działki gospodarstwa rolnego i na przyszłość powinno
kształtować się bezdeficytowo o ile zbiory ziemiopłodów —
urodzaje dopiszą dostatecznie, zachowany zostanie racjo
nalny chów bydła i wreszcie osiągnięte zostaną dochody
z racjonalnej hodowli kur, która to sprawa jest jeszcze do
przeprowadzenia, gdyż narazie ograniczono się do wkła
dów zakupna innych krów i koni, koszt których wyniósł:
za 2 konie zapłacono 850,— zł, za 2 krowy 600,— zł, uzy
skano ze sprzedaży starych koni 200,— zł i ze sprzedaży
3-ch krów 495,— zł, czyli razem inwestowano 755,— zł.
Włożenie tej kwoty do wartości inwentarza żywego
przynosi zasadniczą nadwyżkę już w jednym roku sprawo
zdawczym, bowiem, jak to wyżej wykazano, pokrywa tę
kwotę obrót nabiałem.
Jak wynika z przedłożonych Radzie Nadzorczej i De
legatom Walnego Zgromadzenia zamknięć rachunkowych,
rok 1935 zamyka Zarząd nadwyżką, aczkolwiek nieznacz
ną, bo wynoszącą kwotę 1480,72 zł, jednak wykazane tam
cyfry co do pokrytych świadczeń mówią same za siebie,
że niemożliwym by było osiągnięcie równowagi budżetu,
gdyby nie dochodowość dalszych pozycyj jak Policyjnego
Domu Zdrowia, gospodarstwa rolnego, czynszu z gruntu
w Wiśle, papierów procentowych i wydawnictwa kalen
darzyka policyjnego, które łącznie dają kwotę 11.472,92 zł.
Bilans majątku „Samopomocy“ przedstawia się w stanie
czynnym 433.555,23 zł, który po odjęciu zobowiązań
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i rezerw wynosi kwotę 250.120,80 zł, natomiast odrębna
wartość zasobu — kapitału Kasy Wzajemnej Pomocy
wynosi 202.299,22 zł.
*

*

*

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli w dniu 29 marca
1936 r. zatwierdziło powyższy bilans i rachunek strat
i zysków, który podajemy w cyfrach szczegółowych na
str. 288—297.
Budżet na rok 1936 uchwaliło powyższe Walne Zgro
madzenie: w przychodach sumę 127.780,— zł, w wydatkach
128.284,— zł i dodatkowo w stratach na statutowe amor
tyzacje budynków i inwentarza 13.675,— zł, łącznie
141.959,— zł, przy czym na zredukowanie niedoboru mają
wpłynąć zmiany w wydatkach na szpitalne leczenie człon
ków.
Kierując się zatem koniecznością uniknięcia deficyto
wego budżetu i oddłużenia „Samopomocy“ wystąpił Za
rząd na tymże Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem
zmiany § 9 pomocy lekarskiej w kierunku zredukowania
dopłat za pobyt członków na klasie II-giej w szpitalach.
Wniosek Zarządu przeszedł i § 9 regulaminu pomocy
lekarskiej otrzymał nowe zdanie w brzmieniu jak nastę
puje: „Członkom ,Samopomocy', którym według rozporzą
dzenia o Państwowej Pomocy Lekarskiej przysługuje
III-cia klasa szpitalna, ,Samopomoc' w wypadku koniecz
ności leczenia w szpitalu wypłacać będzie 2,50 zł dziennie
na przeciąg czterech tygodni — jeden raz w roku kalen
darzowym."
Świadczenia zatem z tego tytułu zostały zredukowane
a wypłaty za Il-gą klasę szpitalną wynoszą w roku 1936
w czasie od dnia 1 stycznia do 31 października sumę
16.559,83 zł, podczas gdy w roku 1935 wynosiły wypłaty
te za ten sam okres czasu sumę 20.237,67 zł, wynika róż
nica 3.677,84 zł. Różnica ta jest niewielką, gdyż zmiana
regulaminu obowiązywała dopiero od II kwartału 1936 r.
a rachunki za pobyt w szpitalach na II-giej klasie w I-szym
kwartale 1936 r. musiano jeszcze płacić według poprzednio
obowiązującej normy.
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Poza tym świadczenia na rzecz członków z tytułu
wypłat za lekarstwa i zapomogi w roku 1936 równają się
procentualnie wypłatom w roku 1935 a szczegółowe spra
wozdanie podane zostanie na następnym Walnym Zgroma
dzeniu, jak również sprawozdanie z działalności kredyto
wej Zarządu i obrotów kasowych oraz frekwencji gości
w domach zdrowia.
Streszczając przedstawione powyżej sprawozdanie
z pracy Zarządu podajemy .do wiadomości członków
uchwalony na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadze
nie Przedstawicieli z dnia 29 marca 1936 r. nowy regulamin
pożyczkowy, dostosowany do wymogów ustawowych.
(Zob. poniżej.)
Na zakończenie składam w imieniu całego Zarządu
oraz członków spółdzielni serdeczne podziękowanie PP.
przełożonym korpusu policyjnego za popieranie naszej
działalności, oraz tym wszystkim, którzy pomogli w pracy
Zarządowi i przyczynili sie do utrzymania i rozwoju
wspólnego dobra.
komisarz
Prezes Zarządu „Samopomocy“.

Regulamin udzielania pożyczek.
§ iPożyczek udziela Samopomoc Policji Województwa
Śląskiego tylko członkom z nadwyżek kapitału „Kasy Wza
jemnej Pomocy“ zgodnie z § 9 ustęp II regulaminu tejże
kasy oraz z nadwyżek kapitału Samopomocy.
§ 2Przyznanie pożyczki i jej wysokość następuje zależnie
od potrzeby członków i wysokości nagromadzonego kapi
tału wymienionego w § 1.
Wysokość kredytu udzielonego jednemu członkowi nie
może przekraczać jednego tysiąca złotych, spłacalnych naj
wyżej w 24 ratach miesięcznych.
§3.
Pożyczki udziela się na podstawie pisemnego wniosku,
z którego musi wynikać potrzeba i wysokość pożyczki,
ilość rat i nazwiska proponowanych dwóch ręczycieli.
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Jeżeli wysokość pożyczki nie przekracza 250,— zł,
ręczyciele nie są potrzebni, o ile pożyczkobiorcy przysłu
guje świadczenie w tej wysokości z Kasy Wzajemnej Po
mocy § 6 pkt. 6, w razie rozwiązania stosunku służbowego.
Zarząd po przyznaniu pożyczki na posiedzeniu prze
syła skrypt dłużny do wypełnienia wzgl. wzywa zaintere
sowanych do osobistego stawienia się u skarbnika Sarnom
pomocy. O ile wypełnienie i podpisanie skryptu dłużnego
nie następuje u skarbnika, podpisy dłużnika i ręczycieli
muszą być uzgodnione przez bezpośredniego przełożonego.
Skrypt dłużny winien odpowiadać treści i wzorowi
jak poniżej.
Skrypt dłużny.
Niżej podpisany.................... (imię, nazwisko, szarża
i nr sł.), zamieszk................................pow.............................
przy ul........................................Nr.................przyznaje, że
otrzymał w gotówce tytułem pożyczki z „Samopomocy“
Policji Województwa Śląskiego, Spółdzielni zarejestro
wanej z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
.................... złotych
słowami złotych........................................................................
Dłużnik zrzeka się wyraźnie zarzutu, jakoby gotówki
nie otrzymał i zobowiązuje się:
1. Spłacać pożyczkę w.............. ratach miesięcznych, usta
lonych przez Zarząd powyższej spółdzielni w czasie
od....................... .. . . do................................. płatność
których musi nastąpić w dniu pierwszego każdego
w rachubę wchodzącego miesiąca.
2. Oprocentować kapitał rocznie po................. %> z góry
(odsetki), ponadto płacić koszt opłaty stemplowej ni
niejszego skryptu i koszta porta.
3. Dokonać natychmiast zwrotu całego długu, gdyby z po
wodu niedotrzymania terminu lub rat poszczególnych
pożyczka ze strony wierzycieli została zażądana.
4. Pożyczkę, czy to w całości, czy też w częściowych spła
tach oraz bieżące odsetki w każdorazowym terminie
ich płatności zobowiązuje się niżej podpisany na wy
padek zniżki kursu złotego zapłacić wierzycielce w zł
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według wartości parytetu złota w dniu otrzymania po
życzki, z tym, że podstawę oceny ewentualnej zniżki
złotego maję tworzyć urzędowe obwieszczenia Ministra
Skarbu w „Monitorze Polskim“ co do wartości jednego
grama czystego złota w stosunku do złotego w dniu
otrzymania pożyczki względnie w dniu jej zwrotu.
5. Dłużnik zgadza się i zezwala na przekazanie ustalonych
w punkcie 1. całkowitej zapłaty rat pożyczki do potrą
cenia z jego poborów służbowych.
6. Skrypt dłużny pozostaje prawomocny bez odnowienia
aż do zupełnego zapłacenia długu.
7. Dłużnik uznaje jako właściwy ten sąd, w okręgu którego
spółdzielnia ma swoją siedzibę.
................................ dnia......................... 193. . . r.
(Podpisy kasujące opłatę stemplową)
Podpis dłużnika.......................................................................
Podpis członka Zarządu Spółdzielni.....................................
Niżej współpodpisani ręczyciele
ręczą niniejszym jako samoistni dłużnicy solidarnie za
całkowitą spłatę powyższej pożyczki wraz z procentami
i kosztami i zrzekają się skargi uprzedniej przeciw powyż
szemu dłużnikowi, także zgadzają się dobrowolnie, w razie
gdyby pożyczka i W/o w terminie oznaczonym nie zapła
cone zostały, na potrącenie całkowitej należności z ich
poborów służbowych.
Podpisy ręczycieli
1..............................................
2................................
(imię i nazwisko)
(imię i nazwisko)
Własnoręczne podpisy ręczycieli...........................................
(wymienić imiona i nazwiska 1 i 2 ręczyciela)
które w obecności niżej podpisanego były dokonane —
uznane — zaświadcza niniejszym
............................... dnia............................ 193. . . r.
Podpis Komendanta-Kierownika Oddziału
Policji Województwa Śląskiego
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§ 4.
Spłata pożyczek następuje w ratach miesięcznych
drogą potrącania z poborów służbowych członkom na
podstawie przekazywanych przez Zarząd Samopomocy
Policji Wojew. Śl. jednostkom obliczeń zgodnie z art. 10
statutu.
Potrącenie pierwszej raty pożyczki udzielonej
w pierwszej połowie miesiąca następuje zasadniczo przy
wypłacie poborów za następny miesiąc, zaś pierwszej raty
pożyczki udzielonej w drugiej połowie miesiąca przy
wypłacie poborów następnego drugiego miesiąca.
§ 5Członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu
udziela pożyczek Rada Nadzorcza Samopomocy Policji
Wojew. Śl.
Odsetki z pożyczek potrąca się z góry przy wypłacie
do dwunastu miesięcy a wysokość ich ustala Rada Nad
zorcza.
§ 6.
Wszystkie podania członków o pożyczki będą rozpa
trywane na posiedzeniach Zarządu razem z delegatami
Rady Nadzorczej.
W nagłych wypadkach nie cierpiących zwłoki może
prezes i sekretarz Zarządu udzielić członkowi pożyczkę
do wysokości 250 złotych bez posiedzenia i bez uchwały
Zarządu.

VvVVVVVVVWvWVWVVVVVVWvVVWvVVWW'A/VVVVVWvVVw'WS/vVWvWWWVNA/WvW

Zawsze skromny człek rozumny, a głupi jest zawsze
dumny.
Legatowicz.
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Bilans
„Samopomocy“ Policji Województwa Śląskiego, Spółdzielni zarej. z ogr. odp. w Katowicach
za rok obrachunkowy 1935 w dniu 31 grudnia 1935 r.

Konta zasobowe

Kasa „Samopomocy“ w Katowicach
1. K. U. Katowice .
Papiery procentowe .
Konto dłużników:
Stan z roku 1934 . . zł 16 016,57
w r. 1935 wypłat 290
pożyczek .... zł 67 152,33
suma zł 83 168,90
wpływy rat . .
. zł 62 340,30
przekazano do Kasy
Wz. Pom................. zł 20 828,60
83 168,90
Do przeniesienia:

W dniu 31. XII. 34.
stan
czynny
bierny
zl
zł
702,73
49,64
5 624,75

16 016,57
22393,69

-—

—
■

—

Obroty w czasie
od 1.1. do 31. XII. 35.
winien I
zł

ma
zł

W dniu 31. XII. 35.
stan
czynny 1 bierny
zł
zł

409 153,97i409 140,86
183 125,74 181 114.04
400,00
132,25

715,84
2 061.34
5 892,50

67 152,33 83 168,90
::

8 669,68

—

—

——

—

Konta zasobowe

W dniu 2 1. XII. 34.
stan
czynny
bierny
zł
zł

W dniu 31. XII. 35.
Obroty w czasie
od 1.1. do 31. XII. 35.
stan
czynny
bierny
winien
ma
zł
(
zł
zł
zł
j

—
8 669,68
Z przeniesienia: 22 393,69
Oddziały — domy zdrowia — kon
205,15
to rozliczeń.................................
11,84 47 199,85 46 982,86
—
—
7 778,06 3 707,96 113 135,12
„Slązaczka“ Zakopane — nieruch. 109 065,02
—
—
—
4 455,38 218 311,02
Polic. Dom Zdrowia Nierodzim . 222 766,35
—
—
340,00
697,87 37 288,79
Działka folwarczna Nierodzim . . 37 646,66
—
—
7,15
1 722,66
Grunt w Wiśle — parcela ....
1 715,51
—
1 541,46 4 818,30 43 364,73
Inwentarz ogólny i urządzenia . . 46 641,57
—
1 694 15 2 149,05 2 342,50
—
—
Inwent. żywy w działce folwarczn.
2 797,40
—
—
171,93
—
3 166,03
Produkty, zapasy w działce folw. .
2 994,10
Produkty spożywcze w willi „Slą
—
1 146,60
868,60 1 337,00
zaczka“ Zakopane........................
1 059,00
—
—
120,74 16 706,63 15 078,06 1 507,83
Konto należności różnych . . .
—
1831,75 24 199,77 19 863,30 2 504,72
Konto akcji leczenia klimatyczn. .
45 776,00
44 876,00
—
680,00 1 580,—
Udziały członków........................
Do przeniesienia: 447 079,30! 46 840,33
433 555,23 45 776,00
—

Konia zasobowe

W dniu 31. XII. 34.
stan
czynny
bierny
zł
zł

Obroty w czasie
W dniu 31. XII. 35.
od 1.1. do 31. XII. 35.
stan
winien
ma
czynny
bierny
zł
zł
zł
zł

Z przeniesienia: 447 079,30 46 840,33
433 555,23
Wierzyciele:
—
—
Zakład Ubezp. Spot. Chorzów .
76 181,27 15 800,16 5 011,52
—
—
Pożyczka wewn. członków . .
46 583,74 18 799,25 1 572 88
Zobowiązanie, sumy przechodnie
—
—
16 958 69
—
—
Depozyta oszczędn. członków . .
Inne wpłaty......................................
Rezerwa amortyz. działki folwarcznej w Nierodzimiu...................
Fundusz żelazny — dary ....
Kasa Wz. Pomocy
Stan z dnia 31. XII. 1935:
gotówka w M.K.K.O.
Katowice .... zł 1 198,03

—

—
—

6 700,93
3 600,00

1 144,32
3 600,00

1 860,18

3 244,77
2 060,02

—

—

— -

—
—

45 776,00
65 392,63
29 357,37
16 958,69
7 416,79
—
3 244,77
2 060,02

3 135,31
—
—
31 598,03 33 535,31 1 198,03
Do przeniesienia: 450 214,61 185 211,06
434 753,26i 170 206,27

Konta zasobowe

W dniu 31. XII. 34
s t an
czynny j bierny
zł
zl

Obroty w czasie
od 1.1. do 31. XII. 35
winien
zł

ma

zl

Z przeniesienia: 450214,61 185211,06

Wdniu31.XII.35.
stan
czynny bierny

zł
434 753,26| 170 206,27

Konto dłużników K. W. P.:
Stan z dn. 31. XII. 34 zl 116 414,40
z przelewu z konta
„Samopomocy“ . . zł 20 828,60
w r. 1935 wypłat 1106
pożyczek .... zł 294834,58
Suma: zł 432 077,58
W r. 1935 wpływy rat zł 230 976,39
Stan........................zr20iT0U9~ 116 414,40

315 663,18 230 976,39 201 101,19

Konto kapitału Kasy Wz. Pom.:
Stan z r. 1934 na fun
duszu zapasowym, zl 119 549,71
Dochodzi z obrotu na
rok 19395 . . . . zł 82 749,51
Razem: zł 202 299,22

119 549,71
566
629,01
304
760,77
Do przeniesienia:

-

, 82 749,51

— 202 299,22
635 854,45 372 505,49

W dniu 31. XII. 34
Konta zasobowe

stan
czynny
zł

j bierny
zł

Obroty w czasie
od 1.1. do 31. XII. 35

Wdniu31.XII.35

winien
zl

czynny j bierny
zl
|
zł

ma
zl

Z przeniesienia: 566 629,01 304 760,77

stan

635 854,45 372 505,49

Rachunek bilansu:
Stan majątku z r. 1934 zł 249 010,26
Walne Zgrom. Deleg.
przeznacza z sumy
ogólnego dochodu
za r. 1935 zł 1480,72
na fundusz zapaso
wy 25«/o
370,18
do nadwyżek mająt
kowych .... zł 1 110,54
zł 250 120,80

-

12 857,98

370,18

249 010,26

1 110,54

Razem: 566 629,01 566 629,01

13 228,16

250 120,80
635 854,45 635 854,45

I. Rachunek strat i zysków
„Samopomocy“ Policji Województwa Śląskiego, Spółdzielni zarej. z ogr. odp. w Katowicach
za rok obrachunkowy 1935 w dniu 31 grudnia 1935 r.
Nazwa konta
Koszty leczenia
szpitale.........................................................
639 wypadków
lekarstwa......................................................... 1082
„
razem wypłat w 1721 wypadkach
Zapomogi:
połogowe..................................................w
165
„
nadzwyczajne.............................................w
5
„
Koszta podr. członk. do Zakopanego
w
11
,,
Odsetki — wypłacone i zarachowane:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Chorzów . . zł 5 011,52
Pożyczka wewnętrzna członków........................zł 1 525,25
Depozyta oszczędnościowe członków .... zł
344,18
Otrzymane i zarachowane odsetki...........................................
„Winien“ — stan konta:
l°/o wkładki miesięczne członków....................................................
Do przeniesienia:

Kwota

zł

Straty
zł

Zyski
zł

48 894,07
6 180,05
55 074,12 55 074,12
6 607,81
155.00
103,90

6 866,71

6 880,95
4 934,35
1 946,6o

1 946,60
77 623,41
63 887,43 77 623,41

Oddziały „Samopomocy“ — domy zdrowia
koszty utrzymania
Z przeniesienia:
„Slgzaczka" w Zakopanem...........................................
stan „winien“ . . .
Policyjny Dom Zdrowia w Nierodzimiu...................
stan „ma“...................
Działka folwarczna w Nierodzimiu
Stan zamknięć rachunkowych......................................
Obrót inwentarzem żywym......................................
Stan wartości inwentarza żywego:
w dniu 31. XII. 1934 r........................zł 2 797,40
w dniu 31. XII. 1935 r........................zł 2 342,50
Stan wartości produktów rolnych:
w dniu 31. XII. 1934 r........................zł 2 994,10
w dniu 31. XII. 1935 r........................zł 3 166,03
stan „ma“...................
Do przeniesienia:

Winien
koszty

Ma
wpływy

Straty

Zyski

zł

zł

zł

zł

63 887,43 77 623,41
23 336,96 21 757,00
1 579,96
23 336,96 23 336,96
15 601,81 24 878,59
9 276,78
24 878,59 24 878,59
6 148,31
1 460,80

1 579,96
9 276,78

6 140,70
2 149,05

454,90
171,93
397,67
8 461,68

397,67
8 461,68
65 467,39 87 297,86

Oddziały „Samopomocy“ — domy zdrowia
koszty utrzymania

Straty
zł

Z przeniesienia:
Grunt w Wiśle: wpływ czynszu zł 45,—, zapłacony podatek zł 15,85 . . .
Papiery procentowe: wpływ za kupon zł 355,10, zniżka kursu zł 132,25 . .
Konto podróży: delegaci Walnego Zebrania, Rada Nadzorcza, Zarząd . .
Konto wydawnictwa kalendarzyka policyjnego................................. ....
Koszty ogólne i administracyjne................................................zł 9 690,06
Wpływ z odsetek Kasy Wzaj. Pomocy w myśl § 13 reguł. . . zł 2 318,50
„winien“ stan konta .

Konto amortyzacji
„Ślązaczka“ Zakopane.................................
Policyjny Dom Zdrowia Nierodzim . . .
Działka folwarczna Nierodzim...................
Inwentarz Zarząd Katowice........................

.

.

Zyski
zł

65 467,39 87 297,86
29,15
222,85
1 097,20
1 546,47

7 371,56

Budynki Inwentarz Razem
zł
zł
zł
3 707,96 2 097,88 5 805.84
4 455.33 2 358,77 6 814 10
697,87
984.71
286,84
74,81
74,81
8 861,16 4 818,30 13 679,46 13 679,46
Do przeniesienia:
87 615,61 89 096,33

Na z w a konta
Z przeniesienia:

Straty
Zyski
zł
zł
87 615,61 89 096,33

Rozdział zysków dokonany przez Walne Zgromadzenie Delegatów:
Z ogólnego dochodu.................................................................. zl 1 480,72
przeznacza się na fund. zapas, według art. 34 statutu 25% . zł
370,18
resztę do nadwyżek majątkowych z lat ubiegłych................... zł 1110,54
1 480,72

370,18
1110.54
89 096,33 89 096,33

II. Wykaz obrotów
Kasy Wzajemnej Pomocy za czas od 1. I. do 31, XII. 1935 r.
Nazwa konta
Stan w/g bilansu z dnia 31. XII 1934 r. na funduszu zapasowym
Wpływy składek od 1. I. do 31. XII. 1935 r....................................
Wpływy odsetek od 1. I. do 31. XII. 1935 r........................................
Wypłaty: tyt. zwrotu składek z fund. zapas...................wypłat 5
zgonu członków.........................................................
„
17
zgonu żon członków.......................................................
7
Do przeniesienia:

Wpły wy
Rozchody
razem
kwota
zł
zł
zł
119 549,71
110 724,9 274,01 119 998,01
885,—
17 000,—
3 500,239 547,72 21 385,00

Wp ywy
kwota
razem
zl
zł

Nazwa [konta
Z przeniesienia:
zgonu dzieci członków................................. 28 + 3 + 3 = 34
zwolnień członków............................................... 44 + 2. = 46
Odprowadzenie na koszta administracyjne w myśl § 13 reguł. .
Suma:
Stan kapitału Kasy Wzajemnej Pomocy w dniu 31. XII. 1935 r. .

Rozchody
zł

239 547,72 21 385,00
3 595,—
9 950,—
2 318,50
239 547,72 37 248,50
202 299,22
239 547,72 239 547,72

Zarząd
Prezes
(—) Krzystek Gustaw, kom.
Skarbnik
(—) Szuła Izydor, st. przód.

8

Wiceprezes
. (—) Pająk Józef, kom.
Zast. skarbnika
(—) Koza Jan, przód.

Sekretarz
(—) Nawa Stanislaw, przód.
Zast. sekretarza
(—) Feliks Karol, st. przód.

Rada Nadzorcza:
Prezes: (—) Jeziorski Józef, pinsp.
Zast. Prezesa: (—) Starzyk Jan, pinsp.
(—) Duda Franciszek, pinsp.; (—) Potyka Leopold, nkom.; (—) Buła Paweł, komisarz;
(—) Szturc Rudolf, kom.; (—) Kołodziejczyk Filip, st. przód.; (—) Urbańczyk Piotr, kom.;
Christoph Augustyn, st. przód.; (—) Marcol Edward, asp.; (—) Piechaczek Ignacy,
nkom.; (—) Franiel Jan, post.; (—) Włosok Paweł, kom.; (—) Rzyman Franciszek, st.
przód.; (—) Potempa Franciszek, st. przód. •

Skorowidz rozkazów
Głównej Komendy Policji Woj. Śląskiego
za czas od 23 października 1935 do 26 październ. 1936 r.
A
1935
Akty osobiste — wstrzymanie wypełniania period, list
kwaliiik. 1513/3.
1936
Asysta polic. — udzielanie władzom skarbowym 1574/3.
Amnestia — przydział przedruk. 1526/8.
Akta oskarż, w sądach grodzkich — podpis, przez osk.
publ. 1532/1, 1538/8 i 9, 1545/2, 1564/5.
Apelacja — zakład, przez osk. publ. w sądach przeciw
wymierz, karom 1537/1.
„Akademikas“ — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Areszt — czytanie książek przez polic. ukaran. 1555/4.
Alarm grupy policyjnej — koncentracja — plan elabo
ratów 1556/1.
Alkohol — likwid. awantur i bójek na targach, jarmarkach,
odpustach 1568/6.
Awantury i bójki na targach, jarmarkach i odpustach, wy
wołane podnieć, alkoholem 1568/6.
Autobusy P. K. P. — zakaz przewożenia zatrzymanych
i więźniów 1569/5.
Aresztanci — zakaz przewożenia autobusami P. K. P.
1569/5.
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Automobiliści — uprzejmość policjantów wobec turystów
1573/2.
B
1935
Birobidjan im Bau — odebr. deb. poczt. 1518/6.
Bericht über die Tätigkeit der Regierung — odebr. deb.
poczt. 1518/6.
Der Bau der Untergrundbahn u. der Stadtplan Moskaus —
odebr. deb. poczt. 1518/6.
Bericht des Volkskommissariats für Schwerindustrie —
odebr. deb. poczt. 1518/6.
1936
Blankiety i monety pieniężne — walka z fałsz., zatrzym.,
wymiana uszkodz. 1523.
Biurowe przepisy — przestrzeganie terminów 1524/6.
Bieruń Nowy — przetarg na sprzedaż budynku z ogro
dem 1525/aw. 1.
Biurowość — ustalenie skrótów w korespondencji 1527/5.
Biurowość — zakaz używania określenia „funkcjonariusz“
1527/6.
Broń biała i ograniczenie handlu 1530.
Broń — uzbrojenie służby gran. w pałki gumowe 1541/6.
Bezpieczeństwo na drogach publiczn.
kontrola ruchu
1554/1, 1555/3.
Bataliony — alarmowanie — koncentracja grupy policyj
nej 1556.
Biura Wydz. Adm. Gt. Kmdy — przenieś. — telef. —
zmiana 1560/5.
Badanie, opiniowanie lojaln. obywał, pod względem płac
podatk. skarb. 1568/4.
Bójki, awantury na targach, jarmarkach i odpustach, wy
wołane podnieć, alkoholem 1568/6.
Beautes Magas in — odebr. deb. poczt. 1570/2.
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c
1936
Cudzoziemcy — dozór policyjny nad skazanymi 1522/8.
Chorzów i Łagiewniki — zmiana rejonów 1524/9.
Choroby żołądka, jelit i wątroby — powodem złego odży
wiania się 1526/6.
Czasopisma i korespondencja — zwalczanie nieleg. prze
wozu 1553/4.
Czytanie książek przez polic. w aresztach 1555/4.
Centrala służby śledczej — przydz. laboratorium 1562/3.
Cudzoziemskie odznaczenia — udzielanie zezwoleń na
przyjęcie 1565/2.
D
1935
Doniesienia — poprawianie przez przełożonych 1514/1.
Debity poczt. — odebr. 1518/6 — Femmes dans faction
mondiale, Zemla i Wola, Berobidjan im Bau, Vu en
M. R. S. S., Narodnyj uczitiel, Literaturnyj Donbass,
Danziger Arbeitshefte, Bericht über die Tätigkeit der
Regierung, Der Bau der Untergrundbahn und der Stadt
plan Moskaus, Ueber die Aenderungen der Sowietverfassung, Bericht des Volkskommissariats für Schwer
industrie.
Danziger Arbeitshefte — odebr. deb. pocz. 1518/6.
1936
Dyscyplinarna komisja — skład 1522/6.
Dozór policyjny — 1522/8.
Debit poczt. — odebr. Pritimnost' — 1524/10.
Delegaci do Samopomocy — wybór 1525/aw. II, lista wybr.
deleg. 1533/aw.
Debit poczt. —- odebr.: Labor Defender, Naje Presse,
Przyszłość, Kobzar, Das Buch vom Kumpel Janek —
1528/6.
Dąbrówka Mała i Siemianowice — zmiana rejonów 1529/3.
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Debit poczt. — odebr. 1533/4: Ludowa Gazeta, Informacje
prasowe, Ruski] jazyk i litieratura w średniej szkole,
Mirowoje choziajstwo i mirowaja politika, Za torfjanuju industriju, Higjena i Zdorowje, Zatiejnik, Kolchoznyj put', Tieatr i Dramaturgja, Mudrer Stimme,
Kalendar Almanach Nowoho Szlachu na 1936 rik.
Druki „Wezwanie świadka“ — sprost. 1541/7.
Debit poczt. — odebr. 1545/1: Lu, Tygodnik Polski, Try
zub, Proletarische Derziung, Deutsche Volkszeitung,
Opieka, La Lutte antireligiuse et proletarienne, Die
Neue Weltbühne, Lietuvos Aidas, Ukininko Patarejas,
Tautos Mokykle, Dirve, Akademikas, Vienybe.
Deutsche Volkszeitung — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Dirve — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Drogi publiczne — kontr, ruchu i bezpieczeństwa 1554/1,
1555/3.
Deutscher Sängerbund für Polnisch-Schlesien — odzn.
członk. 1549/3.
Debit poczt. — odebr. 1553/3: Ognisko, Russkij Narodnyj
Gołos, Korespondencja Cieszyńska, Kalendar Kanadijskoho Farmera na rik 1936, Lenin gegen Bund, Judn
in F. S. S. R.
Dewizowe przestępstwa — zwalczanie 1554/2.
Debit poczt. — odebr: Wiadomości, Russkij Golos —
1555/6.
Debit poczt. — przywróć. Tryzub 1557/5.
Dyplomatyczne poszporty i służbowe — zniesienie wiz
1569/4.
Debit poczt. — odebr. 1570/2: Vu, Neue Front — Front
Nouveau, Revolution, Rossija, Siczowy] Kłycz, Proletaria Kantaro, Mon Paris, Paris magazine, Beautes
Magasin, Paris Plaisirs, Venus Magasin Parisien, Pour
lire ä deux, Sex appeall, Zlekka na ukos.
Dochodzenia — zawiad. prokuratora o zaszłych czynach
karygodnych 1572/3.
Doprowadzanie skazanych do odbycia kary 1575/7.
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E

1935
Elaboraty koncentracji — taktyczne ośrodki 1520.
1936
Elaboraty koncentracji — taktyczne ośrodki — zmiana
1525/4, 1540/4, 1556.
Evangelischer Jungmännerdienst in Polnisch Schlesien —
odznaki, mundury — 1544/5.
Elaboraty koncentracji grupy policyjnej — 1556.
Ekspertyzy — przydzielenie laboratorium do K. G. P. P.
1562/3.
Ekscesy wywołane podnieceniem alkohol. — likwidowanie
1568/6.
Ekwipunek służbowy — sposób nosz. karabinu i torby
1569/3.
F

1935
Flaga Rzeszy Niemieckiej — ze swastyką 1513/4.
Femmes dans Faction mondiale —■ odebranie deb. poczt
1518/6.
1936
Fałszowanie pieniędzy — walka 1523.
Funkcjonariusz — zakaz używania tego określenia w ko
respondencji 1527/6.
Film — wyjaśn. ust. o film. i wyświetlaniu 1552/8.
Formularz „Wezwanie świadka“ — sprosi. 1541/7.
G
1935
Granica — przejazd Prezyd. Rejencji Opolskiej samoch.
służb. 1511/6.
Granica — przejazd niemieckich samochód, służb. 1513/5,
1526/7.
Gra w kostki jako loteria i hazard 1519/4.
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1936
Granica —• przejazd niemieckich samochód, służb. 1526/7,
1551/4, 1553/6.
Gospodarcze stosunki — przedsiębiorstwa zbierania
i udziel, inform. 1530.
Grodzkie sady — podpisywanie akt oskarż. — oskarż,
publ. 1532/1, 1538/8 i 9, 1545/2, 1564/5.
Geologiczne badania — udziel, pomocy pracown. P. S. G.
1552/7.
Grupa policyjna — alarmowanie — koncentracja 1556.
Górny Śląsk — numery samochód. Trybunatu Rozjemczego
1558/4.
Graniczna kontrola — zniesienie wiz na paszport, dyplom,
i służb. 1569/4.
Grecka rodzina królewska — ułatwienia na granicy 1574/4.
Granica — ułatwienia dla greckiej rodziny królewskiej
1574/4.
H
1935
Hazard i loteria - gra w kostki 1519/4.
1936
Handel bronią białą i ograniczenia — 1530.
Higiena i Zdorowje — odebr. deb. poczt. 1533/4.
Handlowy rejestr sądów okręg. — przeciążenie policji wy
wiadami 1538/10.
Honory — oddawanie przez polic. reguł, ruchem uliczn.
1555/3.
Handel żywym towarem i wydawnictwami pornograficz
nymi — 1570/1.

I
1936
Informacje o stosunkach gospod. — przedsięb. zbierania
i udziel. — przydz. przedr. 1530.
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Informacje prasowe — odebr. deb. poczt. 1533/4.
Identyfikacja — przydz. laboratorium do K. G. P. P. 1562/3.
Informowanie — lojaln. obywat. pod względem płacenia
podatk. skarb. 1568/4.
Instrukcja polic. art. 24 i k. p. k. art. 243 — zawiad. prokur,
o dochodź. 1572/3.

J
1936
Jungdeutsche Partei für Polen — odzn. członk. 1550/2.
Judn in F. S. S. R. — odebr. deb. poczt. 1553/3.

K
1935
Komisariat Szarlej — zmiana nazwy na Piekary SI. 1509/4.
Karty statystyczne samobójców — prowadzenie 1509/5.
Kwalifikacyjne listy period. — wstrzymanie wypełniania
1513/3.
Kończyce i Pawłów Posterunki — zmiana rejonu 1517/5.
Kalosze — przestrzeg. przepis, o umundurowaniu 1507/4.
Kołowy ruch — wzmocnienie nadzoru 1518/7, 1554/1.
Kostki — gra jako loteria i hazard 1519/4.
Koncentracja — taktyczne ośrodki — elaboraty 1520.
1936
Kurs specjalny dla szereg, w W-wie — deleg. 1522/2,
ukończ 1544/2.
Komisja dyscyplinarna — skład 1522/6.
Karty statystyczne samobójców 1524/5, 1548/7.
Kontrola robotników wracających z Niemiec 1524/8.
Komisariaty Łagiewniki i Chorzów II — zmiana rejonów
1524/9.
Koncentracja — taktyczne ośrodki — elaboraty — 1525/4,
1540/4, 1556.
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Korespondencja — ustalenie skrótów 1527/5.
Korespondencja — używanie określenia „funkcjonariusz“
1527/6.
Książeczki oszczędn. P. K. O. — postęp, w razie zagub.,
kradzieży 1527/7.
Kartoteka przestępstw — zmiany 1527/8.
Kolumna Zamkowa — znaki rejestr, samochodów 1529/4.
Kary — uchylenie 1531,1567.
Kołchoznyj put' — odebr. deb. poczt. 1533/4.
Kalendar Almanach Nowoho Szlachu na 1936 rik — odebr.
deb. poczt. 1533/4.
Kary — wymierzanie przez sądy 1537/1.
Książki „Polska i Węgry“ i „Na wysokiej połoninie“ —
zaleć, do kupna 1538/aw.
Katholische Jungmänner Verein der Diözese Katowice —
mundury, odznaki 1543/4.
Kurs polic. ćwiczeń taktyczn. — deleg. 1549/2, szereg.deleg.'l571/2a, specjalny konny - deleg. 1571/2b.
Kinematografia — pojęcie filmu 1552/8.
Korespondencja Cieszyńska — odebr. deb. poczt. 1553/3.
Kalendar Kanadijskoho Farmera na 1936 rik — odebr. deb.
poczt. 1553/3.
Korespondencja i czasopisma — zwalczanie nieleg. prze
wozu 1553/4.
Książka Cepnika „Edward Rydz-Śmigły“ — zakaz zakupu
1553/aw.
Kontrola ruchu i bezpieczeństwa na drogach publicznych
1554/1, 1555/3.
Kara aresztu — czytanie książek przez polic. 1555/4.
Książki — czytanie przez polic. w aresztach 1555/4.
Koncentracja grupy policyjnej — elaboraty 1556.
Kompanie — alarmowanie grupy polic. lub jej poszczeg.
oddziałów 1556.
Kalendarzyk na rok 1937 — ankieta na prace 1559/aw.
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Kołnierze futrzane, półkożuszki i peleryny — pozostawie
nie na własność 1561/4.
Komisariat Kat.-Zawodzie — utworzenie wartowni 1562/2.
Kierownicy władz admin, og. — meldowanie się ofic.
w czasie uroczystości 1564/7.
Kontestacje karne — zapytania do Min. Sprawiedl. pisać
na formuł. 1568/5.
Kryminalna przeszłość — zapytania do Min. Sprawiedl.
pisać na formuł. 1568/5.
Karalność — zapytania do Min. Sprawiedl. pisać na form.
1568/5.
Koncesje na detal, sprzedaż alkohol. — cofnięcie — bójki,
awantury 1568/6.
Karabin — sposób noszenia 1569/3.
Kontrola graniczna — zniesienie wiz na paszportach dyplomat. i służb. 1569/4.
Książka „Pamiątka po Marsz. Józefie Piłsudskim“ — zaleć,
nabycia 1571/aw.
Kodeks postęp, kara. art. 243 i instr. polic. aVt. 24 —
zawiad. prokurat. o dochodź. 1572/3.
Kary — doprowadź, skazanych do więzień sądowych
1575/7.
L.
1935
Listy kwalifikacyjne periodyczne — wstrzymanie wypełń.
1513/3.
Literaturnyj Donbas — odebr. deb. poczt. 1518/6.
Loteria i hazard — gra w kostki 1519/4.
1936
Legitymacje dla dzieci ofic. i szereg, poi. 1522/7.
L. O. P. P. — walne zgromadzenie 1522/aw.
Ludowa Gazeta — odebr. deb. poczt. 1533/4.
Likwidacja rachunków 1534/3.
Lu — odebr. deb .poczt. 1545/1.
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La Lutte — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Lietuvos Aidas — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Lenin gegen Bund — odebr. deb poczt. 1553/3.
Lokale — zakaz uczęszcz. do restauracji Silbersteinów
1557/6.
Laboratorium polic. — przydz. do K. G. P. P. 1562/3.
Ł

1936
Łagiewniki i Chorzów — zmiana rejonu 1524/9.
M
1935
Medale, ordery, odznaki pamiątk. — noszenie przez ofic.
i szereg, polic. 1515/4.
Mundury i odznaki — dekret Prezyd. R. P. — przydz.
przedruk. 1517/9.
1936
Mundury i odznaki — przydz. przedruk. 1521.
Monety i blankiety pieniężne — walka z fałszów., wym.
uszkodz. zatrzym. fałsz. 1523.
Mirowoje choziajstwo i mirowaja politika — odebr. deb.
poczt. 1533/4.
Medale, odznaki pamiątk., ordery — noszenie przez ofic.
i szereg. 1534/4.
Meldowanie się policjantów — 1560/4, ofic. kier. władz
admin, og. w czasie urocz. 1564/7.
Mon Paris — odebr. deb. poczt. 1570/2.
N
1935
Niemiecka Rzesza — flaga państwowa ze swastyką 1513/4.
Niemieckie samochody służb. — przejazd przez granicę
1511/6, 1513/5, 1526/7.
Narodnyj uczitiel — odebr. deb. poczt. 1518/6.
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1936
Niemcy — kontrola robotników wracających 1524/8.
Niemieckie samochody służb. — przejazd przez granice
1526/7, 1551/4, 1553/6.
Die Neue Weltbühne — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Nielegalny przewóz korespondencji i czasopism — zwal
czanie 1553/4.
Numery samochodów Trybunału Rozjemcz. dla O. Śląska
1558/4.
Należenie do P. C. K 1565/3 — Tow. Miłośn. Psa Służb.
1565/4.
Noszenie pasa pomocniczego — znieś. obow. 1565/5.
Neue Front — Front Nouveau — odebr deb. poczt. 1570/2.
O
1935
Opłata w willi „Ślązaczka“ — obniż, dla członków Samo
pomocy 1507/aw.
Osobiste akty — wstrzym. wypełń, period, list kwaliiik,
1513/3.
Odprawa do służby na posterunkach 1514/2.
Ordery, odznaki pamiątk. — noszenie przez ofic. i szereg,
polic. 1515/4.
Oskarżenia prywatne — przyjmow. przez policję 1517/8.
Odznaki i mundury — dekret Prezyd. R. P. — przydz.
przedruk. 1517/9.
Ośrodki taktyczne — elaboraty koncentracji 1520.
1936
Odznaki i mundury — przydz. przedruk. 1521.
Ordynacja podatkowa — udziel, asysty władzom skarbo
wym 1524/3, przydz. przedr. 1526/8.
Obowiązek służby wojsk. — zawiad. władz wojsk, o po
stępowaniu karnym przeciw poborowym 1524/4.
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Osoby podleg. obow. sł. wojsk. — zawiad. władz wojsk,
o postęp, karnym 1524/4.
Oskarżeni — ustalenie stosunku do służby wojsk. — za
wiad. władz wojsk. 1524/4.
Ośrodki taktyczne — elaboraty koncentracji — zmiana
1525/4, uzup. 1540/4, alarm. 1556.
Odżywianie się racjonalne policjantów 1526/6.
Oszczędnościowe książeczki P. K. O. — postęp, w razie
zagub., kradzieży 1527/7.
Oskarżyciele publ. w sądach grodzk. — podpis, akt 1532/1,
zmiana 1538/8 i 9, 1545/2, 1564/5.
Ordery, odznaki pamiatk. — noszenie przez otic, i szereg.
1534/4.
Odznaka Verband Deutscher Kirchenchöre der Diözese
Katowice — nieudziel. zezw. 1536/5.
Oskarżyciele publ. — zakład, apelacji przeciw wymierz,
karom 1537/1.
Odznaczeni krzyżem zasługi za dzielność i krzyżem za
sługi 1538/1.
Odciążenie policji od polec. wydz. rej. handl. sadów okr.
1538/10.
Opieka — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Ognisko — odebr. deb. poczt. 1553/3.
Obrót pieniężny — zwalczanie przestępstw 1554/2.
Oficerowie — meldowanie się kier. władz administr. og.
w czasie uroczystości 1564/7.
Odznaczenia cudzoziemskie — udziel, zezwoleń na przy
jęcie 1565/2.
Opiniowanie — lojalność obywał, pod względem płacenia
podatków skarb. 1568/4.

P
1935
Piłsudski Józef, Pierwszy Marszalek — tytulatura po
śmiertna 1515/3.
Kalend. Pol.

11
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Program szkolenia m. XII — 1516.
Przepisy mundurowe — przestrzeganie 1507/4.
Prezydent Rejencji w Opolu — przejazd przez granicę
samoch. służb. 1511/6.
Periodyczne listy kwalifikacyjne — wstrzymanie wypełń.
1513/3.
Przejazd przez granicę niemieck. samochód, służb. 1513/6,
1511,6, 1526/7.
Posterunki — zniesienie wykresów godzin służby 1513/6.
Poprawne pisanie doniesień 1514/1.
Posterunki — odprawa do służby 1514/2.
Posterunki Kończyce i Pawłów — zmiana rejonu 1517/5.
Pawłów i Kończyce Posterunki — zmiana rejonu 1517/5.
Przestępstwa — przyjmowanie skarg prywatnych 1517/8.
Publiczne drogi — wzmocnienie nadzoru nad ruchem ko
łowym 1518/7.
Psy służbowe — ćwiczenia 1519/5.
1936
Program szkolenia na I, II m. — 1521, III i IV — 1530,
V — 1542, VI, VII i VIII — 1547, IX i X — 1566.
Policyjny dozór — 1522/8.
Przepisy sanitarne — przestrzeganie 1522/9.
Przedruki — przydział 1521, 1526/8, 1517/9, 1569/6, 1575/8.
Pieniężne znaki — walka z fałszerstw., wymiana uszkodz.,
zatrzym. fałsz. 1523.
Podatkowa ordynacja — udzielanie asysty władzom skar
bowym 1524/3.
Powszechny obow. służby wojsk. — zawiad. władz wojsk,
o postęp, karnym przeciw pobor. 1524/4.
Podejrzani — ustal, stosunku do sł. wojsk. — zawiad.
władz wojsk. 1524/4.
Przepisy biurowe — przestrzeganie terminów 1524/6.
Pritomriost' — odebr. deb. poczt. 1524/10.
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P. C. K. samochody sanitarne — zakaz używania przez
policję 1525/3.
Przewóz oddziałów polic. — zakaz używania samochód,
samt. P. C. K. 1525/3.
Przetarg na sprzedaż domu z ogrodem w Bieruniu Nowym
1525/aw. I.
Przejazd przez granicę niemieck. samoch. służb. 1526/7,
1551/4, 1553/6.
Podatkowa ordynacja — przydz. przedruk. 1526/8.
P. K. S. — zabawa 1526/aw I, walne zgromadzenie 1527/aw,
nadzw. walne Zgromadź. 1573/aw.
P. K. O. — postępowanie w razie zagub. — kradz. ksią
żeczek oszczędn. 1527/7.
Przestępstwa — zmiany w prowadź, kartoteki 1527/8.
Przedsiębiorstwa zbiór, i udziel, informacji o stosunkach
gospod. — przydz. przedruk. 1530.
Podpisywanie akt oskarżenia w sądach grodzkich 1532/1,
zmiana 1538/8 i 9, 1545/2, 1564/5.
Piłsudski Marszałek — rozkaz imieninowy 1535.
Publiczni oskarżyciele — wnoszenie apelacji przeciw wy
mierzonym karom 1537/1.
Pałki grunowe — uzbrój, służby gran. 1541/6.
Proletarische Derziung — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Powstanie — apel o zwiedz, pamiątek i kupno jedno
dniówki 1545/aw.
Psy ochronne — zakup i przydział 1551/5.
Państwowy Instytut Geolog. — udziel, pomocy pracown.
1552/7."
Pocztowa wyłączność — zwalczanie nieleg. przewozu ko
respondencji i czasopism 1553/4.
Przewóz nieleg, korespond. i czasopism — zwalczanie
1553/4.
Publiczne drogi — kontrola ruchu i bezpieczeństwa 1554/1,
1555/3.
Pieniężny obrót z zagranica — zwalczanie przestępstw
1554/2.
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Pojazdy Pana Prezydenta i inne — służba polic. reguł,
ruch 1555/3.
Prezydent R. P. — zachow. polic. reguł, ruch w czasie
przejazdu 1555/3.
Podpinki pod brodą — noszenie w czasie upałów 1555/5.
Paski pod brodą — noszenie w czasie upałów 1555/5.
Posterunek Załęska Hałda — zniesienie 1557/3.
Półkożuszki, kołnierze futrzane i peleryny — pozostawie
nie na własność 1561/4.
Peleryny, półkożuszki i kołnierze futrzane — pozostawie
nie na własność 1561/4.
Patrole podwójne — wprowadzenie i ich uzbrojenie 1563.
Pisownia —■ polecenie wprowadzenia i zaznajomienie się
z zasadami nowej 1564/6.
P. C. K. — należenie ofic. i szereg. 1565/3.
Pas pomocniczy — znieś, obowiązku noszenia 1565/5.
Podatki skarbowe — opiniowanie lojaln. obywat. pod
względem płacenia 1568/4.
Paszporty dyplomat. i służbowe — zniesienie wiz 1569/4.
Przewożenie zatrzymanych autobusami P. K. P. — zakaz
1569/5.
P. K. P. — zakaz przewoź, więźniów autobusami 1569/5.
Przemysłowe prawo — przydz. przedruk. 1569/6.
Pornografia i żywy towar 1570/1.
Proletaria Kantaro — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Paris Magazine — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Paris Plaisirs — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Pour lire ä deux — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Przestępstwo — zawiad. prokurat. o dochodzeniach
1572/3.
Prokurator — żawiad. o zaszłych czynach karygodnych
1572/3.
Paszporty — ułatwienia graniczne dla greckiej rodziny
królewskiej 1574/4.
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Paszporty zagrań, dla ofic. i szereg. — termin składania
próśb 1575/6.

R
1935
Rzesza Niemiecka — flaga ze swastyk? 1513/4.
Rejony Poster. Kończyce i Pawłów — zmiana 1517/5.
Rewizje domowe — zatwierdź, przez sąd 1517/6.
Ruch kołowy — wzmocnienie nadzoru 1518/7, 1554/1.
1936
Rewizje — udzielania asysty władzom skarbowym 1524/3.
Rejestracja skazanych — uchyl. rozk. 1524/7.
Robotnicy powracający z Niemiec — kontrola 1524/8.
Rejony Łagiewnik i Chorzowa — zmiana 1524/9.
Rejony Siemianowic i Dąbrówki Malej — zmiana 1529/3.
Rejestracyjne znaki samoch. Kolumny Zamkowej 1529/4.
Ruskij jazyk i litieratura w średniej szkole — odebr. deb.
1533/4.
Rachunki — likwidacja 1534/3.
Rejestr handlowy sadu okr. — przeciążenie policji wywiad.
1538/10.
Rowery — oferowanie do kupna przez P. W. U. 1540/aw. II.
Russkij Narodnyj Golos — odebr. debr. poczt. 1553/3.
„Rydz-Śmigły Edward“ Cepnika — zakaz zakupu 1533/aw.
Ruch kołowy i bezpieczeństwo na drogach publ. — kon
trola 1554/1, 1555/3.
Regulowanie ruchu — przejazd P. Prezyd. i i. — saluto
wanie — bezpiecz. 1555/3.
Russkij Golos — odebr. deb. poczt. 1555/6.
Restauracje Silbersteinów — zakaz uczęszczania 1557/6.
Rozjemczy Trybunał dla G. Śl. — numery samochodów
1558/4.
Raporty — meldowanie się policjantów 1560/4.
Rejestr skazanych — zapytania do Min. Sprawiedl. pisać
na formuł. 1568/5.
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Revolution — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Rossija — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Ruch kołowy na drogach — uprzejmość policjantów wobec
turystów 1573/2.
S
1935
Samopomoc — pobyt członków w willi „Ślązaczka“ obniżenie opłat 1507/aw.
Szarlej Komisariat — zmiana nazwy na Piekary SI. 1509/4.
Statystyka — prowadzenie kart samobójców 1509/5.
Samobójcy — prowadzenie kart statystycznych 1509/5.
Samochód służb. Prezyd. Rejencji Opolskiej
przejazd
przez granicę 1511/6.
Święto 11 listopada 1510, 1512.
Swastyka na fladze Rzeszy Niemieckiej 1513/4.
Samochody służb. niem. — przejazd przez granicę 1513/5,
1526/7.
Służba — zniesienie wykresu godzin na poster. 1513/6.
Służba — odprawa do sł. na posterunkach 1514/2.
Sąd — zatwierdź, rewizji domowej 1517/6.
Skargi prywatne — przyjmowanie przez policję 1517/8.
Spodnie — przestrzeganie przepisów o umundur. 1507/4.
1936
Służba — dozór policyjny 1522/8.
Skazani — dozór polic. i tryb postęp, ze zwolnion. 1522/8.
Sanitarne przepisy — przestrzeganie 1522/9.
Skarbowe władze — udzielanie asysty polic. 1524/3.
Samobójcy — karty statystyczne 1524/5, 1548/7.
Statystyczne karty samobójców 1524/5, 1548/7.
Sprawy — przestrzeganie terminów przy załatwianiu
1524/6.
Skazani — rejestracja — uchyl. rozk. 1524/7.
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Samochody sanitarne P. C. K. — zakaz używania przez
policję 1525/3.
Sanitarne samochody P. C. K. — zakaz używania przez
policję 1525/3.
Samopomoc — wybór delegatów 1525/aw. 11, lista wybr.
deleg. 1533/aw., walne zebranie 1536/aw.
Samochody służb, niemieckie — przejazd przez granice
1526/7, 1551/4, 1553/6.
Skarbowe władze — uprawnienia organów wykonawczych
1526/8.
Samopomoc — zarejestr. zast. sekr. Feliksa 1526/aw. II.
Skróty w korespond. służb, polic. — ustalenie 1527/5.
Siemianowice i Dąbrówka Mała — zmiana rejonu 1529/3.
Samochody Kolumny Zamkowej — znaki rejestr. 1529/4.
Stosunki gospodarcze — przedsięb. zbier. i udziel, inform.
— przydz. przedruk. 1530.
Sady grodzkie — podpis, akt przez oskarżycieli publ.
‘ 1532/1, zmiana 1538/8 i 9, 1545/2, 1564/5.
Strzelanie — zarządzenie 1533/3, zmiana progr. 1539/1,
szkolne 1546.
Sądy — zakład, apelacyj przez oskarżycieli publ. przeciw
wymierz, karom 1537/1.
Sądy — Wydz. Rej. Handl. — przeciążenie policji wywia
dami 1538/10.
Samopomoc — sprzedaż papierów procentowych — akcji
1540/aw.
Samopomoc — protokół waln. zebrania i bilans 1541/dod.
Stowarzyszenia —- noszenie mund. i odznak — 1536/5,
1543/4, 1544/5, 1549/3, 1550/2.
Samopomoc — zwrot pożyczki wewn. -- wykaz członk.
1543/dod.
Samopomoc — pobyt członk. w P. D. Z. Zakopane i Nierodzim 1548/aw.
Straż graniczna — współdziałanie z policją 1553/5.
Salutowanie przez polic. reguł, ruchem uliczn. 1555/3.
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Samochody Trybunału Rozjemcz. dla G. Śl. — numery
1558/4.
Śląsk Górny — numery samoch. Tryb. Rozjemcz. 1558/4.
Służba śledcza — laboratorium policyjne 1562/3.
Służba — wprowadzenie podwójnych patroli i ich uzbro
jenie 1563.
Stowarzyszenia — należenie do P. C. K. 1565/3, Tow.
Miłośn. Psa Służb. 1565/4.
Spodnie długie — noszenie 1568/3.
Skarbowe podatki — opiniowanie lojaln. obywat. pod
względem płacenia 1568/4.
Skazanych rejestr. — zapytanie do Min. Sprawiedl. pisać
na formuł. 1568/5.
Służbowe paszporty i dyplomatyczne — zniesienie wiz
1569/4.
Siczowyj kłycz — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Sex appeall — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Sąd — zawiad. prokuratora o przestępstwach 1572/3.
Samopomoc — wydzierżawienie gospodarstwa w Nierodzimiu 1574/aw.
Sądowe więzienie — doprowadź, do odbycia kary 1575/7.
Skazani — doprowadź, do więzień do odbycia kary 1575/7.
T

1935
Tytulatura pośmiertna Marsz. Józefa Piłsudskiego 1515/3.
Taktyczne ośrodki — elaboraty koncentracji 1520.
1936
Terminy — przestrzeganie przy załatwianiu spraw 1524/6.
Taktyczne ośrodki — elaboraty koncentracji 1525/4, 1540/4,
alarm 1556.
Tieatr i Dramaturgja — odebr. deb. poczt. 1533/4.
Tygodnik Polski — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Tryzub — odebr. deb. poczt. 1545/1, przywróć, deb. 1557/5.
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Tautos Mokykle — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Trybunał Rozjemczy dla G. Śl. — numery samochodów
1558/4.
Telefony Wydz. Admin. Ol. Kmdy — zmiana 1560/4.
Towarzystwo Miłośników Psa Służb. — należ. ofic.
i szereg. 1565/4.
Torby służbowe — noszenie 1569/3.
Towar żywy i pornograficzne wydawnictwa — handel
1570/1.
Turyści — zachowanie sie policjantów wobec automobilistów 1573/2.
U
1935
Umundurowanie — przestrzeganie przepisów 1507/4.
Ugodowe załatwianie sporów — przyjmowanie skarg
prywata. 1517/8.
Ueber die Aenderungen der Sowietverfassung — odebr.
deb. poczt. 1518/6.
Ukarania 1509/6.
1936
Ukarania 1524/11, 1528/7, 1536/6, 1543/5, 1549/4, 1557/7,
1562/4, 1564/8, 1572/5.
Udzielanie inform, o stosunkach gospod. — przedsięb.
zbier. — przydz. przędz. 1530.
Uchyl. kar. 1531, 1567.
Undzer Stimme — odebr. deb. poczt. 1533/4.
Uzbrojenie służby granicznej 1541/6.
Ukininko Patarejas — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Umundurowanie — noszenie podpinki w czasie upałów
1555/5, nosz. dług. spodni 1568/3.
Umundurowanie — półkożuszki, kołnierze futrzane i pele
ryny — pozost. na własn. 1561/4.
Uzbrojenie podwójnych patroli 1563, sposób nosz. karab.
i torby 1569/3.
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Uroczystości — meldowanie się ofic. kierownikom władz
admin, og. 1564/7.
Umundurowanie — zniesienie obow. noszenia pasa pomoc
niczego 1565/5.
Uszkodzenia cielesne policjantów — likwid. bójek i awan
tur 1568/6.
Uprzejmość policjantów wobec turystów 1573/2, w urzę
dach 1574/3.
Urzędy — zachowanie się policjantów 1574/3.
W
1935
Wykresy godzin służby na posterunkach — zniesienie
1513/6.
Wyszkolenie — przydz. wyciąg. 1517/9.
Wyszkolenie — program na grudzień 1516.
Węgiel — zwalczanie dzikiego kopalń. 1518/8.
Vu en U. R. S. S. — odebr. deb. poczt. 1518/6.
1936
Wyszkolenie — program na m. I i II — 1521, III i IV —
1530, V — 1542, VI, VII i VIII — 1547, IX i X — 1566.
Wyszkolenie — przydz. przedruk. 1521, 1526/8, dwa 1530,
1569/6, 1575/8.
Walka z fałszerstwami pieniędzy 1523.
Wojskowa służba obow. — zawiad. władz wojsk, o postęp,
karnym p-w osob. podleg. 1524/4.
Wybór delegatów do Samopomocy 1525/aw. II.
Verband Deutscher Kirchenchöre der Diözese Katowice —
odmów. zezw. na odznakę Stow. 1536/5.
Wywiady dla rejestru handl. sądów okręg. — odciążenie
policji 1538/10.
Vienybe — odebr. deb. poczt. 1545/1.
Wystawa pamiątek powstańczych — wezwanie do zwie
dzania 1545/aw.
Wycieczka morska do Szwecji — organ. L. M. i K.
1550/aw.
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Wyłączność pocztowa — zwalczanie nieleg. przewozu
korespond. i czasop. 1553/4.
Współdziałanie policji ze strażą graniczną 1553/5.
Widomości — odebr. deb. poczt. 1555/6.
Wartownia
utworzenie w rej. Komis. Katowice-Zawodzie 1562/2.
Władze admin, og. — meldowanie się ofic. w czasie uro
czystości 1564/7.
Wywiad. — opiniowanie lojaln. obywat. pod względem
płac. podatk. skarb. 1568/4.
Wizy na paszportach dyplomat. i służb. — zniesienie
1569/4.
Więźniowie i zatrzymanie — zakaz przewożenia autobu
sami P. K. P. 1569/5.
Wydawnictwa pornograficzne i żywy towar — handel
1570/1.
„Vu“ — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Venus Magazine Parisian — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Wizy na paszportach zagrań, greckiej rodziny królew
skiej — zwolnienie 1574/4,
Wyjazdy za granicę ofic. i szereg. — termin skład, próśb
o paszp. 1575/6.
Więzienie sądowe — doprowadź, do odbycia kary 1575/7.
1935
Zażalenia prywatne — przyjmowanie przez policję 1517/8.
Zemla i Wola — odebr. deb. poczt. 1518/6.
Życzenia świąteczne i noworoczne 1519.
1936
Znaki pieniężne — wymiana uszkodz., zatrzym. fałsz.,
walka z fałsz. 1523.
Zawiadamianie władz wojsk, o postęp, karnym p-w osob..
podleg. ob. sł. wojsk. 1524/4.
Załatwianie spraw — przestrzeganie terminów 1524/6.
Zakaz używania określ, „funkcjonariusz“ w koresp. 1527/6.
Zagubienie, kradzież książeczek oszczędn. P. K. O. postęp.
; 1527/7.
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Znaki rejestrac. samochodów Kolumny Zamkowej 1529/4.
Zbieranie i udzielanie inform, o stosunk. gospod. —
przydz. przedruk. 1530.
Za torfjanuju industriju — odebr. deb. poczt. 1533/4.
Zatiejnik — odebr. deb. poczt. 1533/4.
Zakładanie apelacji przez oskarż, publ. w sądach p-w
wymierz, karom 1537/1.
Zamachy samobójcze — prowadź, kart. statyst. 1548/7.
Zaleska Hałda Posterunek — zniesienie 1557/3.
Zawodzie — utworzenie wartowni 1562/2.
Zatrzymani i więźniowie — zakaz przewożenia autobu
sami P. K. P. 1569/5.
Żywy towar i pornograficzne wydawnictwa — handel
1570/1.
Zlekka na ukos — odebr. deb. poczt. 1570/2.
Zawiadamianie prokuratora o zaszłych czynach kary
godnych 1572/3.
Zachowanie sie policjantów wobec turystów (automobilistów) 1573/2.
Zachowanie się policjantów w urzędach 1574/3.
Zagraniczne paszporty dla ofic. i szereg. — termin skład,
próśb 1575/6.

Spis okólników Gł. Komendy Policji Woj. Śl.
za czas od 4 stycznia do 15 listopada 1936 r.
L. dz.

Data

Krótka treść

337/N/35

4. 1. 36

2/0/36

7. 1. 36

Nieujawnianie przydziału
policjantów...................
Odznaki i mundury, wyko
nanie dekretu ....
Odznaki organizccji nie
mieckich: ........................

158/0/36 19. 6. 36
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Nr
okóln.
902
903
904

ROZRYWKI
kłopoty policji.
Wielki kłopot ciągle mamy.
My, policja, z cywilami.
Bez powodu i przyczyny
Przesyłają anonimy.
Różne skargi i swe żale.
Że trak lujem ich niedbale,
Że ich mienie zagrożone
Bardzo mało jest strzeżone.
Cięgle mordy w okolicach,
Zaczepiają na ulicach.
Że po nocy radia grają —
I do okien je wstawiają,
Jakieś strzały „wiwatowe“,
Zamachy dynamitowe,
Po lokalach wielkie krzyki,
„Heilowanie“ i wybryki.
Że się gdzieś zarazki gnieżdżą;
Że szoferzy szybko jeżdżą
I na skrętach nie hamują,
Wciąż wypadki powodują,
Żydzi czarne giełdy mają,
Obok dworca przejść nie dają,
Po ulicach pełno „dziewek“,
W parkach niszczą masy drzewek.
Tym podobne żale mają
I nas wszystkich oskarżają
Przed Najwyższymi Władzami,
Żeby się zajęły nami!
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Wyszedł rozkaz dość „morowy“,
Nieugięty i surowy.
Oto treść i jego brzmienia:
Na tak liczne zażalenia,
Które tu do Władz wpływają,
I, jak stwierdzono,
To cywile słuszność mają.
Póki się nie naprawicie,
Mieć będziecie twarde życie.
Zamiast dać wam upomnienie,
Tylko „ekwipunek“ zmienię.
Zamiast pałki i podpinki,
Mieć będziecie karabinki,
I bagnety najeżone,
I torebki zawieszone.
Na kołnierzach bez „dystynkcji“,
Jeden numer i nic więcej.
Na początek tylko tyle,
Niech zobaczą to cywile.
Że się wszystkim stało zadość,
Niechże mają z tego radość!!

f
rflarmTelefony na wsze strony,
Radiostacja też ma ruch,
Depeszują i zwołują
Po tych wszystkich kto jest zdrów.
Samochodem, motocyklem,
Lub kto „hulajnogę“ ma,
Niech czemprędzej na punkt zborny
Do Katowic gna.
Plac policji rezerwowej
Zapchany po brzeg,
Wszelkim środkom lokomocji
Już wstrzymany bieg.

Pierwszy szereg to rezerwa.
Skuteczny wypad ma,
Zaś drugi z delegacji
Niezłe chwyty zna.
Trzeci szereg z biuralistów
Tylną robi straż,
Wszyscy mają okulary
No — i żółtą twarz.
Na tyłach trzech szeregów
Stanął długi rząd,
To sami wywiadowcy,
Zebrani zewsząd.
Oddział konny i pancerka
Bojowy mają szyk,
Komendę obejmuje ten,
Kto ma dobry krzyk.
Przyjechał Wódz Policji
Prosto na ów plac,
Komendant krzyknął „baczność“!
I leci raport zdać.
Nastała chwila ciszy
I ustał wszelki gwar,
Każdy się wyprężył
I pierś do przodu parł.
Wódz zadowolony rozkaz „spocząć“ dal,
Ujrzał biuralistów i w duchu się śmiał.
r
Policjant w domu.
Policjant Kołek położył się spać. W nocy żona, po
słyszawszy w sąsiednim pokoju jakiś szmer, budzi go:
— Józek, mnie się zdaje, że do nas włamali się zło
dzieje.
— No, to zawołaj policjanta, — mruczy mąż — ale
mnie zostaw w spokoju, ja jestem dzisiaj wolny od służby.
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Domyślił się.
Sędzia: — Więc oskarżony pana pobił?
Poszkodowany: — Tak, najprzód mnie uderzył w gło
wę, a potem kopnął w... w...
Sędzia: — Dobrze, niech pan sobie spocznie na tym
trudnym wyrazie.
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Ostrożny.
Wywiadowca:
— Niech pan siada.
Obwiniony:
— Dziękuję, wolę stać — bo jak ostatni raz u pana
usiadłem, to potem musiałem siedzieć dziewięć miesięcy.
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Interwencja.
W nocy przychodzi do komisariatu wzburzony pan
i zapytuje dyżurnego przodownika:
— Proszę pana, chciałbym się dowiedzieć, czy policja
może interweniować, gdy żona kłóci się z mężem tak
głośno w nocy, że nikt w domu nie może spać?
— Ależ oczywiście. Pan jest sąsiadem?
— Nie, ja jestem mężem.
W księgarni.
Do księgarni wchodzi chłopiec i prosi o książkę z wy
stawy pod tytułem „Jak usidlić mężczyznę“.
— To nie jest dla ciebie, mój chłopcze, tylko dla
dorosłych.
— Właśnie, ja chciałem to dla tatusia na imieniny
w prezencie, bo mój tatuś jest policjantem.
Miał rację.
Na torze tramwajowym zabawia się 6—7-letni chłop
czyk ujeżdżaniem na hulajnodze. Jadący za nim tramwaj
dopędza go. Motorniczy dzwoni ile sił, lecz chłopczyk
jedzie dalej a motorowy zmuszony jest hamować. Znie
cierpliwiony motorniczy odsuwa okno i krzyczy na
chłopca:
— Nie umiesz to zjechać, łobuzie zatracony?
Na to chłopczyk jadąc dalej odwraca się i odpowiada:
— Ja umiem zjechać, ale pan nie!
Zając.
Do pewnej restauracji drugorzędnej przychodzi w po
rze letniej gość, żądając jadłospisu. Zdziwił się, bo między
innymi była też zaznaczona pieczeń zajęcza, a przecież
zające strzela się dopiero od połowy października. Za
ciekawiony zamawia sobie pieczeń, która na ogół nieźle
smakowała. Po lokalu kręci się około 12-letni chłopiec,
z którym gość ów wszczął rozmowę. W toku rozmowy
zapytuje gość chłopca:
— To zapewne ojciec zastrzelił tego zająca?
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Na to chłopiec:
— Nie, proszę pana, ja go zabiłem!
— Jak to? — zapytuje dalej gość. — Tyś go zabił?
— Tak, — odpowiada chłopiec — bo mi kanarka
zeżarł!
Na budowli.
Budynek w stanie surowym gotowy i robotnicy noszą
deski na podłogę, a budowniczy ich obserwuje. Widzi
przy tym, iż jeden z robotników, rosły, silny, nosi po
jednej desce, zaś inny, mniejszy i słabszy, nosi po dwie
deski. Zatrzymuje więc tego silniejszego robotnika i robi
mu wyrzuty mówiąc doń:
— Po pieronie to jest! Wy taki mocny, a bierzecie
jeno po jednej desce, a ten słabszy, widzicie, po dwie
deski nosi!
Na to robotnik:
— Wiedzą, panie baumajster, to jest taki pieroński
leń, nie chce mu się dwa razy chodzić, toż woli zawsze
dwie deski na roz nosić!

—
—
—
—

Tajny pies.
Cóż to za pies?
Policyjny.
»
Niepodobny do psa policyjnego.
Nic dziwnego, bo przecież należy do tajnej policji.
Z ćwiczeń rezerwistów.

Kapral (podczas wykładu geografii): — Rezerwista
Grzebalski powie mi, jaka jest największa rzeka w Polsce?
Rezerwista: — Wisła, panie kapralu.
Kapral: — Z jakim państwem graniczy Polska na
zachodzie?
Rezerwista: — Z Niemcami.
Kapral: — A jakie mamy góry w Polsce?
Rezerwista: — Karpaty.
Kapral: — Jak widać to rezerwista Grzebalski jeste
ście mądrzejsi niż wyglądacie, czym jesteście w cywilu?
Rezerwista: — Profesorem geografii.
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Alibi.
Wywiadowca: — Co obwiniony robił 5-go lipca mię
dzy godziną 21-szą a 23-cią?
Obwiniony: — Czytałem akurat książkę.
Wywiadowca: — Czy obwiniony może to udowodnić?
Obwiniony: — Owszem, mogę opowiedzieć treść tej
książki.
On nie winien.
Przodownik:
— Znów was tu sprowadzono, przecież wam mówiłem
ostatni raz, iż was tu nie chcę więcej widzieć.
Włóczęga:
— Dyć jo zarozki godoł panu policjantowi, a łon nie
chciol wierzyć, ino furt mie tu smykoł.

Rozrywki umysłowe.
Ułożył: st. post. Gotfryd Czesław.

1. Układanki szaradowe.
a) Roślina + zaimek = ukrywa tajemnice.
Jd^Spółgłoska (fonet.) + zaimek + następstwo winy
X (w gwarze śląskiej) — klęska.
4) Czasownik + pocisk + przebyta droga = nieużyteczny
papier.
d) Przyimek (w jęz. martw.) + ptak domowy + dro
ga — stróż prawa.
e) Zwierzę dzikie + zwierzę domowe (4 przyp.) = kwiat.
2. Wyrazy wieloznaczne.
a) Pierwsza bywa w kościele,
Druga — gdy jest wiele.
b) Pierwsza starością spowodowana.
Druga jest w kościele używana.
c) Raz służy do oświetlenia, to znowu do grania,
A w towarzyskiej rozmowie — do rozweselania.
d) Może w wodzie pływać, lub zdrowie podrywać,
Czasem też tak bywa, że przestępca go używa.
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3.

Wprost i wspak.

a) Czy to wprost, czy to wspak.
Pływasz na nim tak czy tak.
b) Wprost i wspak, o tym wiecie,
Bo kataklizm był to przecie.
c) Wprost może być chleba,
Wspak — w drzewie szukać go trzeba.
d) Wprost pięknie przyśpiewuje,
Wspak jeszcze lepiej smakuje.
e) Jeśli wprost — styl budowlany,
A na odwrót — w biblii jest opisany.
4.
b)

a)
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Ruchem konika szachowego odczytać rozwiązanie
w powyższej figurze.
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6. Łamigłówka liczbowa.
Ile liczb można utworzyć, używając w każdej z nich
cyfr 1 do 9 tak, by w każdej liczbie każda cyfra tylko raz
się powtórzyła.
7. Zagadka matematyczna.
Liczby od 1 do 32 rozmieścić w poszczególnych polach
poniższej figury tak, aby suma liczb w każdym poszcze
gólnym promieniu figury była dla wszystkich promieni
jednakowa. Liczby nie mogą się powtarzać. Środkowe
pole jest przeznaczone na wynik.

Plotka bawi, pochlebstwo głaszcze, pilność strzeże,
rozum bierze.
Fredro.
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Rozwiązania do rozrywek umysłowych z r. 1936.
1. Logogryf.
K a r ł Y
A r s e N
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2. Kryptogram.
Litwo, ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie:
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.
3. Uzupelnianka.
Pochlebca i potwarca za zasługą łażą:
Brzydź się więcej pochlebstwem, niżeli potwarzą!
W potwarzy dla dobrego jest zawdy nauka —
Pochlebstwo złych zatwardzi, a dobrych oszuka.
4. Cyfrówka.
Klucz: Małżeństwo, publikacja, ghetto, śródziemne,
męczący.
„Skrzydła husarza i skrzydła samolotu, hełm z przy
łbicą i maska gazowa — to w różnych epokach narzędzia
tej samej sprawy: obrony potęgi i pomyślności Państwa.“
(Prezydent R. P. Ignacy Mościcki.)
5.
Zadania dla niematematyków.
a) Kooperatywa, b) matematyka, c) lokomotywa.
6. Zagadki.
a) Palisada, b) listonosze, c) kuternoga, d) wywia
dowca, e) kotara.
7. Pytania żartobliwe.
a) Inspektor, b) adwokat, c) akumulator, d) tralikant,
e) hydroplan, f) syndykat, g) kuratela, h) na mandolinie.

Pamiętajcie! 132.000.000 zł oszczędności
złożono przez 193.000 obywateli

w Miejskich i Powiatowych

Komunolnvch Kosach Oszczodiości
Województwa Śląskiego.

To dowód bezwzględnej pewności i zupełnego zaufania,
jakim cieszą się powyższe instytucje papilarnej pew
ności, za zobowiązania których odpowiadają powiaty
wzgl. miasta całym swym majątkiem i silą podatkową.
To też składajcie swoje oszczędności w nast. kasach:
Powiatowe:
Stan wkładów
1. Katowice, Pocztowa 5.................. 21,2 miłj. zł
2. Lubliniec, Powstańców 2......... 1,7
„ „
3 Pszczyna, Rynek 7
4,7 „ „
4 Rybnik, 3 Maja 11................. 4,2
„ ,,
5. Świętochłowice, Starostwo .... 10,5 „ „
6. Tarnowskie Góry, Krakowska
16 . .
2,7 „ „
Miejskie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.

Katowice, płac Marsz. Piłsudskiego 35,7 „ „
Bielsko, Wzgórze 19...................15,1
„ „
Chorzów, Moniuszki 1...............19,2
„ „
Cieszyn, Niemiecka 1............. 6,8
„ „
Lubliniec, Magistrat................. 242
tys. „
Mysłowice, plac Marsz. Piłsudskiego
1,5miłj „
Rybnik, plac Wolności 7......... 2,1
„ „
Skoczów, Rynek 110................. 2,0
„ „
Strumień, Magistrat................... 132
tys. „
Tarnowskie Góry, Magistrat . . .
2,8miłj. „
Wodzisław............................... 726
tys „
Żory, Magistrat.......................... 710
„ „

Oszczędzajcie nawet drobne kwoty, ale
wszyscy, mając na uwadze, że oszczędność
jest dźwignią postępu społecznego, pod
stawą dobrobytu Obywateli i Narodu.
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M K K O

Ni# Komunia
Kosa
Oszczędności
w Katowicach
Plac M. Piłsudskiego — Telefon 337-37, 337-38

•
Wkłady oszczędnościowe w złotych obiegowych
i złotych w złocie oprocentowuje do 5'h % rocznie
Zapewnia tajemnicę wkładów
Informacje w biurach Kasy

Kasy czynne:

od godziny 8 do 13.30
„
„
17 „ 18.30

ODDZIAŁ W KATOWICACH
ulica Mickiewicza 3 (Omach własny)
TELEFONY: 309-91, 92. 93, 94. 95

Wynajmuje na dogodnych warunkach

SCHOWKI DEPOZYTOWE [safesy]
umieszczone w nowo wybudowanym,
nowocześnie urządzonym, dającym
pełne bezpieczeństwo skarbcu i za
łatwia wszelkie operacje bankowe.
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Banque Franco Polonaise
Bank Francusko-Polski
Spółka Akcyjna w Paryżu
Bank Dewizowy

Kapitał 50 Milionów Franków
Cen trala:

Paris 15, Rue des Pyramides
Oddziały:
Katowice ul. Dyrekcyjna 9
Warszawa, Czackiego 4
Gdańsk, Hundegasse 127
Łódź Piotrkowska 67
Poznań, AJ. Marcinkowskiego 13
Gdynia, 10-go Lutego 39
Adres telegraficzny :

B AFRAPOL AB

Oddział Katowice, tel. 32-915

Załatwia wszelkie operacje wchodzące
w zakres bankowości.
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fZDBIlD

Związek Kopalń GórnoślqskicH
Spółka Komandytowa

Katowice
Węgiel — brykiety — koks
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»PROGRESS«
llllllllllBlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilMB
Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie
Spółka z o. o.

Katowice, ul. Zamkowa 10
Telefon: numer zbiorowy 33-961
Adres tegr.: PROGRESS Katowice
Wyłączne biuro sprzedaży węgla następujących
kopalń:

Richter
Florentyna
Ferdynand
Matylda

Dębieńsko
Mysłowice
Andaluzja
Radzionków

Własne urządzenia portowe w Gdyni pod firmą

„PROGRESS“
Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie Spółka z o. o.
Oddział w Gdyni

Udział w ogólnym wydobyciu
węgla na G. Śląsku około 23%
Węgiel kamienny tylko pierwszorzędnej jakości—
Specjalne gatunki dla opału domowego i wszel
kiego rodzaju przemysłu—Pierwszorzędny węgiel
gazowy.
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»Huta Pokój«
Śląskie Zakłady Górniczo
Hutni cze / Spółka Akcyjna

Z A RZĄD GŁÓWNY:

Katowice
ul. Zamkowa 3

ZAKŁADY:

Huta ,,Pokój“ w Nowym Bytomiu
Huta „Baildon" w Katowicach
Łomy dolomitu w Tarn. Górach
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Domki letniskowe
i do ogródków działkowych
z blachy falistej lakierowanej
na dowolny kolor, izolowane
wewnątrz drzewem lub szczelną
i nie palną izolacją Maste wala;
niepalne, przenośne i zabez
pieczające przed włamaniem
w cenie od zł 712,—
oraz

garaże i budki strażnicze
z blachy falistej, poleca:

„Wspólnota Interesów“
Katowice, Kościuszki 30
Na życzenie wysyłamy szczegółowe prospekty!

RYBNICKIE
GWARECTWO
W E G L O W E

KATOWICE
POWSTAŃCÓW 49
TELEFON 319-71
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LIGNOZA
Spółka

Akcyjna

Generalna Dyrekcja:

Katowice, ulica Dworcowa 13
Telefon: 339-81
Fabryki: Krywałd, powiat Rybnicki
Bieruń Stary, pow. Pszczyński
Pniowiec, powiat Tarnogórski

♦
Materiały wybuchowe, środki zapalcze,
artykuły pirotechniczne, materiały pla
styczne sztuczne na podstawie fenoli i for
maliny oraz formy stalowe do prasowania
tych materiałów. Siarczan miedzi, chlorek
miedziany. Papiery bezdrzewne i drzewne
różnych gatunków.
Masa drzewna bielona i niebielona.

340

UNJÄ
Polskiego Przemysłu
Górniczo-Hutniczego

KATÓW I C E
ul. Juliusza Ligonia 7 — Telefon 34951

Fabryka
Celulozy i Papieru

»HflTROHAG«

Spółka Akcyjna

w KALETACH Wojew. Śląskie

wyrabia: papiery pakowe natronowe z czystej celulozy o niedo
ścignionej wytrzymałości, dlatego
żądajcie zawsze i wszędzie opako
wania towarów w papier natronowy
Kalend. Pal.

12

.141

i Polska Konwencja

ulica Lompy 14 — Telefon nr 349-61
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Zarząd Przymusowy
Dyrekcji Kopalń
Księcia v. Pless
Katowice, ulica Powstańców 46
Telefon 329-71
dostarcza wyborowy węgiel kamienny do celów
opałowych i przemysłowych z własnych kopalń
górnośląskich:

Zjednoczone kopalnie „Książę-Maria“ st. k. Murcki
Kopalnia „Szyby Böer“, stacja kol. Kostuchna,
Kopalnia „Szyby Piast“, stacja kol. Kosztowy,
Zjednocz, kopalnia „Aleksander“, st. kol. Łaziska
ponadto zakłady ceramiczne Księcia v. Pless
produkują:
cegłę maszyn, form. poi. i niem.,
cegłę dziurawkę form. poi. i niem..
cegłę polepową (dziurawkę) form. poi.,
cegłę „Uniwersał“ form. poi.,
cegłę stropową „Akermann“,
cegłę stropową patent „Pomorze“,
cegłę ściankową „Silesia“ (dziurawkę),
dreny wszystkich wielkości.

Zakład stolarski wykonuje: okna i drzwi, oraz
dostarczamy z własnej produkcji:
smołę destylowaną, oleje smolowcowe,
lepnik i inne produkty smolowcowe.

•
Adres ielegr.: Plesskopalnie Katowice
Nr. tel. 329-71.
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D E RYWAT

Spółka Sprzedażna Produktów Smołowcowych
z ogr. odp.

Katowice, ulica Powstańców 50
Telefony:
Dyrekcja 352-97 Sprzedaż 352-96, Księgow. 352-98

e
Biuro sprzedaży produktów smołowcowych firm:
Związek Koksowni Sp. z ogr. odp., Katowice, ul.
Powstańców 50.
Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura
Spółka Akc. Górniczo-Hutnicza, Katowice.
Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hut
nictwa, Katowice.

Godula SpółKa AKc.
Chebzie — Górny Śląsk

Węgiel gazowy i płomienny z kopalń Pa
weł, Karol i Wanda - koks, siarczan amo
nu, smoła, benzol z koksowni Orzegów.

Oirek Chebzie
Kopalnie —Spółka
Akc.
Górny Śląsk
Węgiel gazowy i płomienny z kopalni LechSprzedaż węgla i koksu:

„R0BUR“ Katowice, ulica Powstańców nr 49
Sprzedaż produktów ubocznych:

Związek Koksowni Sp. z o. o. Katowice, Powstańców 50
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Ruda Śląska
Węgiel gazowy i płomienny z kopalni ,Walenty-Wawel w Rudzie, Pokój w Nowym
Bytomiu, Eminencja w Katowicach. Koks
i produkty uboczne (smoła, siarczan amo
nowy, benzole i t. p.) z koksowni Walenty
w Rudzie. Wyroby ceglarskie i szamotowe
z fabryki Karol Emanuel. Styliska i trzonki
do łopat i innych narzędzi z fabryki stylisk
w Rudzie Śląskiej.

♦
Sprzedaż: węgla i koksu przez

„ROBUR“ w Katowicach
produktów ubocznych przez

Związek Koksowni w Katowicach
wyrobów ceramicznych i fabryki stylisk przez

Biuro sprzedaży
Rudzkiego Gwarectwa Węglowego
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Zakłady Elektro
Sp. Akc. w Łaziskach Górnych Woj. Śl.
Telefony nr 213-41 do 45
Składają się z
elektrowni o mocy inst....................... 110 000 kVA
fabryki elektrotermicznej o mocy inst. 21.000 kVA
oraz wytwórni chemicznej.

Wytwarzają:
Prąd elektryczny.
Karbid,
Stopy żelaza: żelazokrzem, krzem metaliczny, żelazo
chrom, żelazoglinokrzem, żelazofosfor, krzemomangan, wapniokrzem.
Artykuły odlewnicze: elektrokostki krzemowe, man
ganowe, chromowe, fosforowe, niklowe, chromoniklowe, elektroodtleniacz, pył odlewniczy, grafit
mielony, grafit szlamowany, masę do ubijania
kupolaków, spoiwo do rdzeni odlewniczych, do
mieszkę wzmacniającą do piasku formierskiego.
Materiały szlifierskie: elektrokorund, karborund
(silicium-karbid) szkło mielone i granulowane,
krzemień mielony i granulowany.
Produkty chemiczne: siarczan glinu 14/15% oraz
17/18 %, siarczan glinu wolny od żelaza, ałun
potasowy w mączce i kawałkach, ałun chromowy.
Cementy i zaprawy: Alka-Elektro-Cement (cement
glinowy), Elektro-Pyro-Cement (cement ognio
trwały), Elektro-Acid Cement (cement kwasoodporny), zaprawę kwarcową, trydymit, ogniotrwałą
masę ochronną.
Produkty węglopochodne: smolę wytlewną, smolę
preparowaną, pak smołowy, olej smołowy, olej
impregnacyjny.
Materiały mielone: wapno pastewne i nawozowe,
mączkę wapienną, kwarc mielony, talk mielony,
talk blaszkowy, rudę chromową mieloną.
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POWSZECHNE
TOW. ELEKTRYCZNE

Al®
Sp. z ogr. odp.

Oddział w Katowicach
ulica Mariacka 23

Telefon nr 319-57

DOSTARCZA
po cenach najkorzystniejszych wszelkiego
rodzaju artykuły elektrotechniczne do użyt
ku domowego i przemysłowego
SPECJALNOŚĆ
piece elektryczne do hartowania, żelazka
elektryczne do prasowania, aparaty elek
tryczne do gotowania i ogrzewania, odku
rzacze elektryczne typu „Vampyr“ i „Fulgura1', froterki elektryczne. Automaty „Elfa“
zastępujące korki bezpiecznikowe — Silniki
elektryczne — Żarówki „Osram1" — oraz
wszelkie materiały do instalacyj elektryczn.

Po cenach fabrycznych sprzedajemy
na raty i za gotówkę wszelkie aparaty
elektryczne domowego użytku jak:

Żelazka elektr.

18 zł

cena got.
najtańsze i najpraktyczniejsze pra
sowanie.
1 godzina prasowania kosztuje 6 gr

Poduszka elektr. cena got. 18 zł
uśmierza bóle reumatyczne.
1 godzina używania kosztuje 1 gr

Kuchenka elektr. cena got. 24 zł
gotuje wszystko szybko, bezpiecznie
i czysto, ugotowanie 1 litra wody
kosztuje 2 gr.
Pozatem kuchnie dwupłytowe, piecyki

radioodbiorniki
i wszelkie inne aparaty.
Odbiorcom używającym aparatów
grzejnych jak żelazko itp. udzielamy
specj. obniżonej taryfy licznikowej
Sklep aparatów

Katowice, 3 Maja 11 - Tel. 323-79
#
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PORCELANA
Stołowa: biała i dekorowana
Apteczna i Laboratoryjna
Elektrotechniczna: izolacyjna jak: izolatory, rolki,
tulejki, fajki, rozetki sufitowe i t. p.
Montażowa, jak: gniazdka, wyłączniki, oprawki,
bezpieczniki, armatury hermetyczne, itp.
Izolatory do wysokości napięcia do 35.000 V.

GIESCHE S. A
FABRYKA PORCELANY

KATOW1CE-BOGUCICE

E IR II C S S O N
Polska Akcyjna Spółka Elektryczna

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 47

Telefony: 8-81-15, 8-81-02, 8-81-29, 8-81-71
Fabryka w Wełnowcu Górny Śląsk

ulica św. Jadwigi 10

Telefon 345-94, 345-95

Wyrabiamy — Dostarczamy — Instalujemy
Aparaty i łącznice telefoniczne, Sygnalizacje ko
lejowe — elektryczne, Urządzenia alarmowe po
żarowe i kradzieżowe, Numeratory, dzwonki,
transformatorki i przyciski do sygnalizacd elek
trycznej domowej, Zegary elektryczne reklamo
we i kontrolne dla fabryk, Akumulatory żela
zo-niklowe typu „Nife“.
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„M O J"

Fabryka Maszyn oraz Odlewnia Żelaza i Metal
właśc. inż. Gustaw Różycki
telegr.:
KATOWICE III
Telefon:

Adres
Moj, Katowice

ul. Ks. Strzybnego 17

305-15 i 326-04

Mio w całości z molericlów hraioimh.
Napędy do rynien elektryczne i powietrzne, Wiertarki
elektryczne i powietrzne, Kołowroty do ioo K. M.,
Kolejki linowe, Dmuchawy, Wentylatory, Hydrofory,
Windy, Pompy, Maszyny wrębowe, Pochłaniacze ga
zowe, Transportery taśmowe, Syreny o napędzie elektr.
i ręcznym, Motory elektryczne do too K. M, Benzy
nowe silniczki przyczepne do kajaków, Benzynowe
silniczki do motocykli, Motocykle, Pompy zęzowe,
Szpile i windy okrętowe. Części zapasowe do maszyn
wszelkiego rodzaju, Odlewy, armatury i t. p. według
rysunków względnie wzorów.
Oferty i propozycje na życzenie bezpłatnie.

Ho H O M IM1 EL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Katowice,
Tel. 317 05

św. Jacka

13

Adr. telegr. „Hommelnarzędzia"

♦
Precyzyjne narzędzia
miernicze, Narzędzia
i maszyny do obróbki
metali i drzewa
35«
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SPÓŁKA AKCYJNA
MÜNSTEKM AN
Tel.337-11 i 337-12 KATOWICE Rok załóż. 1881

Odlewnia żelaza i bronzu — Fabryka armatur i maszyn
Ciężkie armatury dla przewodów parowych, wo
dnych, gazowych, naftowych, a to: zasuwy,
zawory, kurki, hydranty, studnie i t. d.

Wszelkie przybory kanalizacyjne i wodociągowe,
bronzy fosforowe, kwasoodporne i specjalne.
Bronzy kute o wytrzymalościach aż do 100 kg/mm
KATALOGI 1 PROSPEKTY BEZPŁATNIE.

Browar Książęcy
Tychy
♦
Poleca swoje

słynne

piwa:

Jasne
Ciemne dubeltowe
Kuracyjne słodowe

♦
Od 300 lat najwyższa klasa produkcji
światowej.
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Dyrekcja Kopalń i Hut
Księcia Donnersmareka

X
Świętochłowice (Górny Śląsk)
Telefon Chorzów 409-71, 72, 73 — P.K.O. nr 300.752
«■MIUBBMIIIIHHMIIIMMIIIMMIIMHIIIHHHIIHHIIIHHH

„Ż TT Ż JE t
Górnośląska Spotka dla eksploatacji materiałów
żużlowych Sp. z ogr. odp.

KATOWICE, plac M. Piłsudskiego 11
Telefon 343-95
■

Dział I. Eksploatacja i sprzedaż materiałów żuż
lowych, dolomitowych i innych dla budow
nictwa drogowego i kolejowego.
Dział II. Wyrób i sprzedaż mączki dolomitowej
(filier) dla nawierzchni bitumicznych.
Dział III. Fabrykacja i sprzedaż lekkich żużli dla
budownictwa (lekkich betonów, termobet).

Zjednoczone Tawarzvstwa Przemyślu Drzewie
„Wschód"
Katowice, ul. Juliusza Ligonia 22
Spółka z ogran. odpow.
Telefon 309-67
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SILARBOR
Przemysł Drzewny Sp. Akc.
Eksport d rzewa
Dostawa dla kopalń
górnośląskich

Katowice, 3-go Maja 23
Telefon 335-22

Skrót tel. Silarbor

Biuro Sprzedaży
Polskich Walcowni Rur

Katowice, ulica Lompy 14
Telefon 345-24, 345-25
353

5 zatet
7. ££a&tycxna

2. Ttwała
3. $sircaęc£«a
4. 'Tania

5.

(PaMa
Jtiezarwodna
opona i dętka

Gen. Reprez.:

Władysław Zakrzewski, Katowice.
ul. Wojewódzka 58. telef. 348-64

Adolf Kapellner i Brat, Katowice
ulica 3-go Maja 23

Telefon 327 14, 321-11

Pierwsza Śląska Hurtownia Rowerów, Części Rowerowych,
Pneumatyków,
Maszyn do Szycia
Rower JANUS to
szczyt doskonałości !
Maszyny do szycia
REGINA I TATRA
najlepsze na polskim
rynku!
Zbiorowe zamówie
nia dla pp Funkcjo
nariuszy P.P., Urzęd
ników i Wojskowych
wykonujemy na specjalnie dogodnych warunkach.

Polskie Zakłady Radiowe

CAPELLO
Adolf Kapellner i S-ka
Biuro:
Fabryka:
KAT OWI C E

WESJfOWIEC

ulica 3 go Maja 23

obok Katowic

Ultra-Superheterodyna Capello „CU4 CARUSO“
7-obwodowa z regulacją szerokości wstęgi, uwydatniaczem basowym i koncertowym głośnikiem
uznana została powszechnie na wystawie WMEL
w Warszawie za czołowy produkt Polskiego
Przemysłu Radiowego.
Polskie Zakłady PflPFI 111 Produkują wyłącznie
Radiowe
um LLLU Superheterodyny
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MERCEDES - BENZ
Samochody osobowe i ciężarowe,
autobusy i samochody specjalne
Biuro sprzedaży i Garaże ulica Raciborska 14/16
telefony 352-77, 307-38.
Przedstawicielstwo: Fr. Grabowski i S-ka

Bracia Grabowscy
Biuro Handlowe

Katowice, Gliwicka 13
Telefon 30-738

Węgiel — Drzewo —
Artykuły techniczne

H y bert
Biuro Techniczno-Handlowe
Składnica wszelkich artykułów technicznych i elektro
technicznych dla potrzeb Kopalń i Hut

Katowice, ul. Wojewódzka 58, tel. 324-61

Komunalna Kasa Oszczędności
powiatu Katowickiego
w Katowicach, ul. Pocztowa 5 (własny gmach)
przyjmuje wkłady oszczędnościowe,
otwiera rachunki bieżące, załatwia
wszelkie czynności bankowe.
Rok założenia 18S8
Tel. 345-51 i 345-52

Maturyczne i Dokształcające Kursy

„WIEDZA"
Kraków, ulica Br. Pierackiego 14
przygotowują na ustnych lekcjach zbiorowych
w Krakowie, oraz w drodze korespondencji za
pomocą przystępnie i wyczerpująco opracowa
nych skryptów, programów i tematów, do:
1. egzaminu dojrzałości gimnazium
2. egzaminu z 6-ciu kl. gimnazium
3. w zakresie I. i 11, kl. gimn. nowego ustroju
4. egzaminu z 7-miu klas szkoły powsz.
Uwaga: Uczniowie kursów korespondencyjnych
otrzymują co miesiąc tematy z 6-ciu
głównych przedmiotów do opracowania.
Nadto obowiązkowe egzaminy badają
3 razy w ciągu roku szkolnego postępy
uczniów.

Wykładają wybitne siły fachowe. Opłaty niskie.

Śląskie Zakłady Mleczarskie
Spółka z ogran. odpow. w Katowicach

Centrala: ul. Dąbrówki 10
*

Sklepy: Gliwicka 19, Zamkowa 1, Krakowska 23
w Chorzowie: Hajducka 27
w Siemianowicach: Staszica 9

Mleko
Hurt
■Miimanina

Masło

Sery

Jaja

Detal
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Przyjaciele
każdego domu!

FABRYKA CHEMICZNA SIEGEL i SKA
Sp. z o. o.
KATOWICE, ULICA PADEREWSKIEGO 29
Telefon 344-45.

c.'Restauracja (Dworcowa
I. II. i III. klasy

Dzierżawcy:

J. i M. WARZYCOWIE

9Catowice = (Dworzec / <7e/. 30‘+=02
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takie title Borowinowe Spóldz. z o. o.
Zakład zdrojowy położony w Beskidach nad
rzeką Wisłą wydaje w komfortowo urządzo
nych łazienkach kąpiele: borowinowe, częściowo
borowinowe oraz mineralne.
Wskazania: Choroby stawów i kości, choroby
kobiece, choroby systemu nerwowego, przemiany
materii i varia. — Nie przyjmuje się gruźlików
obłożnie chorych, zakaźnie i umysłowo chorych.
Niezawodne działanie borowiny. — Dom i hotel
kuracyjny. — Własny park i kort tenisowy. —
Prześliczny basen kąpielowy. — Kino. —
Codziennie koncerty i dancingi. — Śliczne
i zdrowe położenie. — Umiarkowane ceny.

Sezon kąpielowy : od 15 maja do 30 września
lnformacyj udziela Dyrekcja Zakładu Zdrojo
wego Ustroń nad Wisłą, Województwo Śląskie.

Śląska fabryka mundurów i odzieży cywilnej

J. POŁOMSKI
RYBITłT O'WY
Telefon nr 64 — Konto czekowe P. K. O. 305-919

Śląskie Kolejki / Spółka Akcyjna
Katowice, Plac Wolności 16
Przedsiębiorstwo komunikacyjne —
Tani, szybki i bardzo wygodny środek lokomocji
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BROWAR OKOCIM
poleca swoje piwa

jasne Marcowe, ciemne Ekspor
towe, Świętojańskie, Porter
Pijcie szlachetne piwa okocimskie,
które wzmocnią Wasze organizmy.
^/WVWVW'AAAAAAAA/W^A''AAAAA^^'^^A'VvVV^^^^A^^<WW^AA'WWV^AAA^*/VV\<^AZl^

| Wilhelm MÜLLER i Ska

\

l Fabryka materiałów izolacyjnych i wyrobów korkowych j
|

Spotka z ogr. odpow.

<

•

|

| Piekary Śl. — Tel. 530-65 >
VvVvVvVvVVVVvVvVvVvS/vVvVvVvVvVvVVvVVVVVvVvVVvVVVvVVwNAZvVvVvVvVvVVvVv ®

„DEGES“

Sp.Akc. KATOWICE

ulica Wojewódzka 21

Telefon 306-71

Zakłady Farmaceutyczno - Chemiczne
i Hurtownia Apteczno-Drogeryjna
360

CZYTAJCIE i OGŁASZAJCIE SIE
W NAJPOCZYTNIEJSZYCH
DZIENNIKACH ŚLĄSKA

polonia

SIEDEM GROSZY i?T: S."Ä$
KURIER WIECZORNY S*
ADRES WYDAWNICTWA:
KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO KR

11

Concordia
Spółka Akcyjna

Import

Eksport

Katowice
ul. Sokolska 4

Telefon 319-87
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Polecamy ubezpieczenia

od ognia •— kradzieży z włamaniem — nie
szczęśliwych wypadków — odpowiedzial
ności cywilnej — samochodowe

Bawarskie Towarzystwo ULezpiec;zen
Glówe Przedstawicielstwo:
KATOWICE, ulica Stawowa 13. Telefon 346-39

MQdlewski &Co
Ziemiopłody — Przetwory młynarskie
Siano — Słoma
Katowice
ulica Sokolska 2
Telefon 306-31

„EPKA“

Hurtownia Materiałów Malarskich

•
KATO W ICE

ulica Słowackiego 33

—

Telefon 327-52

JÓZEF PRZYBYŁA
Śląski Przemyśl Drzewny, Katowice
Sp. z ogr. por.

ul Żwirki i Wigury 32 — Telef. 311-28
362

Kino „CASINO“ - Katowice
Br. Pierackiego 17/19

Telefon 333-55

Zawsze pierwszorzędny repertuar

RIALTO"

KINO DŹWIĘKOWE

Największe kino na Górnym Śląsku, wyświetlające
filmy wytwórni europejskich i amerykańskich
We wtorki i piątki zmiana programu
Św. Jana 24 KATOWICE Telefon nr 335-31

Kino Dźwiękowe „Union“
3 Maja nr 25 Katowice Tel. nr 324-22

/
Stale pierwszorzędny repertuar filmów

Dom spedycyjny

Dom spedycyjny

JAN RZEWICOK
Telefon 313-07 KATOWICE ul. Gliwicka 24
KOLEJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DOWOZOWE
Ekspedycja, transport mebli, clenie i finansowanie
towarów. Wielkie własne składnice
363

Warsztat instalacyjny, wykony
wanie aparatów do piwa

teoooir feloeir
Katowice, ul. Stawowa 7 Tel. 342-03

^:=:==:=:=::=::==^
KATOWICKI HANDEL ZELAZA ||
ul. Młyńska 37 KATOWICE Telefon 301-65 i

i

Dostawa wszelkich artykułów żelaznych,
|| metalowych i sanitarnych po najtańszych cenach U
>x._______________________________
_____________j;
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ^

WIELKI BAZAR
właściciel MAGNUS MARCUS

KATOWICE

ul. 3 Maja nr 22 Tel. 323-33
Bogaty wybór podarunków,
wszelkie urządzenia gospodarcze,
i gastronomiczne, Artykuły zabaw
kowe.

kawiarnia i Cukiernio
Uiaksymilian Camla
Katowice, ul. Wojewódzka 16 — Telefon 344-17
Poleca dobrze przechowywane piwa, li
kiery, koniaki, wina krajowe i zagraniczne
364

Fabryka sukna

CPSTAff MOLEMBAi
Bielsko
rok zał. 1850

•
Skład fabryczny

Katowice, ulica Bron. Pierackiego 3
Telefon 320-68
Poleca swoje pierwszorzędne wyroby w modnych
kamgarnach i szewiotach po cenach fabrycznych

KRAIN I FESSER, KATOWICE
Telefon biura: 319-77 — Telefon składu: 320-64
Adr. telegr. „Krainfesser“
Dostawa wszelkich artykułów technicznych dla
potrzeb kopalń i hut, jak stali szlachetnej i
narzędziowej, żelaza, blach, wierteł spiralnych
i wężowatych, sit, wałów giętkich, pił wszel
kiego rodzaju (z zębami wsadzonymi), śrub,
nitów, łańcuchów ogniwowych i syst. Galla,
łopat, wideł do koksu i szabru.
Wyłączne przedstawicielstwo Stalowni Woźniak
Sp. Akc., Sosnowiec na odlewy stalowe do
wagi w sztuce ok. 8000 kg w stanie surowym
lub obrobionym, z modeli własnych lub po
wierzonych, a to: maźnice wszelkich typów,
panewki, koła bose do lokomotyw i wagonów,
koła z obrzeżami do wagonów wąskotorowych,
części do lokomotyw, jak krzyżulce, widły,
pokrywy cylindrowe i t. p.
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w

CUKIERNIA I KAWIARNIA

LIBORIUS OTTO
I i

Katowice
Telefon 312-78

ii
M. Piłsudskiego 5

Pierwszorzędnie urządzona kawiarnia i cukiernia

KAROLGOGOŁOK

Telefon 312-82 • KATOWICE • ul. Kościuszki 53
Poleca: dobrze pielęgnowane piwa, wszelkie na
poje alkoholowe, jak i herbatę, kawę etc.
Specjalność: wyśmienite pieczywo z własnej
parowej piekarni
®
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KAWIARNIA „OPERA“
Katowice, ulica Pierackiego 6 I p. Telefon 321-21
Punkt zborny elity Katowic.Wszystkie Dzien
niki i Ilustracje Krajowe i Zagraniczne.
SALON DLA PA N, SALON BRIDŻO WY
SALON DO GRY.

Cukiernia i Kawiarnia Turecka
Katowice, PI. Marszalka Piłsudskiego 2
Telefon 301-84 i 332-86
Własna cukiernia, lokal familijny do i-szej otwarty.

Restauracja „Carlton"
KATOWICE, ulica Bron. Pierackiego j. Tel. 306-87
Bufet zaopatrzony we wszelkiego rodzaju ciepłe i zimne
zakąski.
Doborowa kuchnia prowadzona przez wybitnych
fachowców.

Piwo lakże poza dom

Piwo także poza dom

w syfonach i dzbankach litrowych

Restauracja pod Koleją
Katowice-------------------------------ulica Wojewódzka 1$ Telefon 324-86
Poleca się dobrą kuchnię i dobrze
pielęgnowane piwo i trunki
Lokal otwarty do godziny 1-szej w nocy
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APTEKA MIEJSKA
KATOWICE, KYNEK 3, TELEP. 324-32
Sporządza się recepty prywatne i wszystkich Kas
Chorych.

Laboratoria ehemiczno-analityczne wykonują ana
lizy moczu najnowszymi instrumentami oraz ana
lizy środków spożywczych, technicznych i farma
ceutycznych.

Wielki skład specyfików krajowych i zagranicz
nych i naturalnych wód mineralnych.
Kąpiele lecznicze.

APTEKA NOWOWIEJSKA
Jana Zagórskiego
Telef. 312-75

KatOWiCO

Kościuszki 9

Sporządza się recepty prywatne
i wszystkich Kas Chorych

Apteka pod Orłem |
właśc. M. Solińskl
Katowice, M. Piłsudskiego
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4,

teł. 303-83 ||

Co dzień wpływy nowości Manufaktury, towarów mo
dnych i krótkich, Bielizny damskiej, męskiej i dziecię
cej. Pończoch, rękawiczek oraz robót ręcznych.

Pierwszy tłom towarowy na rynku tutejszym

BRACIA DROST dawn. BOBREK
Katowice, ul. Br. Pierackiego 10 - Telefon 312-52

Drogeria św Barbary W. Dutkiewicz
Katowice, M. Piłsudskiego 10 — Telefon 316-66
Najkorzystniejsze źródło zakupu

farb, lakierów, pokostu, szablonów, pędzli, olei,
smarów, artyk. drogeryjnych, opatrunków, chemi
kaliów, perfum i wody kolonsk., kwiat., krajowych
i zagranicznych, oryginalnych i na wage.
Dla znawców stale świeży miód na składzie. Dostawy dla Urzę
dów Państw i Komun., Hut, Kopalń, Przemysłu, Policji i Kolei

Drogeria
M. Stawowy / Katowice
ulica Kościuszki 35
Telefon 308-30
Artykuły kosmetyczne, toaletowe, chemiczne,
Frotery, Pokosty, Farby, Wody mineralne.
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Könisgbergen i Ska
Katowice, Pocztowa 2 ■— Telefon 324-63
Codzienny wpływ nowości w materiałach jedwab
nych i wełnianych
Wielki wybór w towarach płóciennych

^ AAAA^V^AA^AAA^A^^^lVv^AA*Z^vV^A^^AA^^VV^AVWV^^AAzVV^^AAlVWV^^fVVVVVV#V^A^«

I

i

{ KATOWICE, ulica Br. Pierackiego 6 \
i
I

I

Materiały jedwabne, wełniane, płótna
i wyprawy ślubne.

Ceny niskie

|
|

Obsługa rzetelna i fachowa f
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SZADOK I SORÓFKA
Telefon 341-26 KATOWICE Dyrekcyjna 5
polecą swój bogato wyposażony skład wszelkiego
rodzaju galanterii, papieru, Przyborów kancelaryj
nych i maszyn biurowych.

R. BERNDT
Rok załóż. 1884

KATO W I Cz E
M. Piłsudsk. 9, tel 314-39
Zegarki — Biżuteria

Własny warsztat reparacyjny.
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DOM BÜNKOWY
Sz. Birman i J. Sztybel

KATOWICE, Dworcowa 9 - Tel. 310,31, 310-83
Oddział Chorzów 1, ul. Pocztowa 2, Tel. 408-56

Kolektura Loterii Państwowej

fl H. Szczeponik S. Co I
II 3-go Maja 36

Katowice

Telef. 318-67 |j

I; Import kawy i herbaty
Wielkie własne palarnie kawy

Księgarnia

Tadeusz Mikulski |
Katowice, Mariacka 2, tel. 342-42
Przedstawicielstwo na Woj. Śląskie Gł. Księgarni
Wojskowej w Warszawie
Literatura policyjna, sportowa etc.
Nowości do bibliotek policyjnych
Jan Sitowski Samouczek rachunków i geometrii
1000 przykładów i zadań rozwiązanych. Cena 4,80
Encyklopedyczny poradnik dla wszystkich! Łatwa nauka bez pomocy nauczyciela dla każdego
371

Skład towarów kolonialnych, delikatesów,
konserw i likierów, hartowny handel win
Specjalność białe i czerwone francuskie wina. Sta
re węgierskie i tokajskie wina. Reńskie i mozelskie
wina. Malaga, Tarragona, Mistella, Samos, Sherry,
Madeira, Wino portowe, Vermouth Cinzano.
EMIL MIZERA — KATOWICE
Telefon 313-28
ul. Marsz. Piłsudskiego 6

Józef Kuntner
Skład wyrobów stalowych - Szlifiernia

KATOWICE
3-go Maja 30

Fabryka stempli

Telefon 323-86

Zakład grawerski

A. Slofcwski, Katowice
ulica Marsz. Piłsudskiego 23

-

Teleion 341-53

DOSTARCZA: stemple kauczukowe i metalowe — szyldy mo
siężne i emaliowane — datowniki kauczukowe
i metalowe, numeratory automatyczne, gwoździe
do sztandarów, odznaki dla towarzystw i t. p.

StelcÄa

“z«»,
to chluba rodzimego przemysłu i rzemiosła.
Do nabycia
.'Katowice., ulica Sw. Jana 1
ifosnowiect ulica 3 Maja 23
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Karol Benke i S-ka
Chorzów III, Plac Św. Jana 30

Parowa Fabryka Wódek i Likierów
poleca swoje restauracje:
Bufet Monopol Katowice, ul. Dworcowa 9—Restau
racja pod Białym Orłem, Chorzów III, Plac Sw. Ja
na 30 — Restauracja pod Ratuszem, Michałkowice

Hasz Sklep Urania Sp. Akc.
Oddział w Katowicach
Telefon 305-72

ul. Stawowa 3

Hurtowe składy papieru i materiałów
piśmiennych

WYRÓB CUKIERKÓW
oraz hurtownia czekolady wszystkich firm

H. SZTAJER
Katowice, ul. Andrzeja 3 — Tel. 316-79

O. B. DULA
KATOWICE
ulica Marsz. Piłsudskiego 46
Kalend. Pol.

13
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( Hamburska Hala Ryb ]
|

wbk. M. SPIESS I Ska

f

Br. Pierackiego 14 Katowice Telefon nr. 314-20

I

|
|

Codziennie żywe karpie, liny, świeże ryby morskie
i rzeczne, ryby wędzone i konserwy rybne

|

| Hnrt

f

Detal |
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Józef Palowski
Fabryka wód mineralnych i hurtownia piwa

Katowice
ulica św. Jacka 9 — Telefon 322-58

I.RUSSEK
Hurtownia i rozlewnia piwa tyskiego, piwo w syfonach
Telefon nr 325-26
KATOWICE
ulica Kościelna 2
Znana restauracja
»BARU KRAKOWSKIEGO“

przy ul. Pierackiego 19 w Katowicach — Telefon 300-97
poleca się P. T. Publiczności

Drogeria Paweł Mrowieć
Katowice
ul. Wojewódzka 22

374

Telefon nr 327-53

APARATY FOTOGRAFICZNE
wszystkich światowych fa
bryk w dużym wyborze
polaca na dogodnych wa
runkach spłaty

N JAKUB SCHARF
Katowice, ulica 3 Majo 32
Telefon nr 348-78
Cenniki wysyłamy na żądanie bezpłatnie

R. HOFFMÜLLER
Zegarmistrz-Jubiler

Katowice, ul. 3 Maja nr 11 Tel. 3244-70
10°/o rabatu dla urzędników P. P.

Magazyn Mód — Artykuły Damskie
W1ENERA

Artykuły Damskie — Bielizna

Telefon nr 324-56

KATOWICE

ul. Sw. Jana nr 4

Salon wykwintnych kapeluszy damskich

F-a A. Lasetzkt i S-ka
właśc. Zofia Oleś
Telefon nr 316-16 KATOWICE ul. 3 Maja nr 1
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Koniins Kaso Omeiności miasto Mysłowic
instytucja bankowa o pupilarnej pewności
Przyjmuje wkłady od 1 zł począwszy zapewniając ścisłą tajem
nicę. Udziela pożyczek hipotecznych i wekslowych oraz zała
twia wszelkie czynności bankowe.
Za wkłady ręczy gmina miasta Mysłowic wszystkimi docho
dami oraz całym majątkiem wynoszącym ca. 23 miliony zł.

Mistrz rzeźnicko-wędliniarski

A. Poloczek
Katowice_________
ul. Plebiscytowa nr 7 Telefon 317-22

Poleca swoje pierwszorzędne wyroby

BRACIA BORKOWSCY
Zakłady elektrotechniczne

Katowice, Stawowa 9, feiet. 331-01
Lampy kwarcowe, artykuły instala
cyjne, żyrandole, grzejniki elektr.
Hurt
Raty
Detal
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Fabryka Papy Dachowej
Skład Materiałów Budowlanych

Robert Streit ♦ Katowice
ulica Mickiewicza 19.

Telefon 345-57-58

AUTO-ELEKTROTECHNIKA
właśt. ini. dypl. Patrylo Wt. dawniej Auto-Dynamo K. Mandrys

Katowice, Konopnickiej 5, tel. 328-23
Akumulatory — sygnały — magnety
obsługa samochodowa
^^ł^vVWvVWWWV'vW'vVWWVv'vW'vWvVv'VWWvWWWVv"VWVv'vVV^WVWW|

GENERALE PNEU • KATOWICE
św. Jana 6, tel. 301-90 po godz. biurowych 311-59
Części zamienne do samochodów, Ford-ChevroletEsssex-Ch rysler-Studebaker-Opel
Opony i dętki Kelly
Akcesoria samochodowe, oliwa i smary. Fabry
czny skład łożysk kulk. Łańcuchy śniegowe,
gumowe, stalowe.
Ceny konkurencyjne

F ytra = Braus
Kelowäee

ul. Bronisława Pierackiego 3
Telefon 313-10
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Okna, drzwi, wentylatory i t. p. dla ce
lów obrony przeciwgazowej
dostarcza

Spółka Akcyjna

w Piotrowicach Śl.
Telefon Katowice 251-15

Najstarsza Hurtownia Węgla na Górnym Śląsku

„SILMONTANA“
Katowickie Towarzystwo Węglowe Sp. z o. odp.

KATOWICE
Telefon 345-41, 345-42, ul. Marszałka Piłsudskiego 37

RESTAURACJA ZAMKOWA
KATOWICE, PI. M. Piłsudskiego 6,

tel. 353-74

poleca gorące potrawy śniadankowe cały dzień po 50 gr
oraz smaczne obiady po 80 gr. Piwa tyskie, okocim.
i -żywieckie, wódki, likiery krajowe i zagraniczne,
Ceny niskie!
Ceny niskie!
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Stanisław Priebe, Chorzów I
ul. Wolności liii
Telefon 410-24 i 416-52

Dom towarów pierwszorzędnej jakości

„Smoło granit"
Spółka z ogr. odp.
Przedsiębiorstwo dostaw masy bitumicznej do
budowy utrwalonych nawierzchni drogowych

Katowice
ulica Wita Stwosza 9 — Telefon 345-04 i 345 05

„TermaK"
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Smolowcowych
W. Wybraniec

•
Katowice
ulica Wita-Stwosza 9 — Telefon 345-04 i 345-05

Ryszard Krebs i S-Ka
— Fabryka Tarcz Szlifierskich
Katowice, ul. Żółkiewskiego 3 — Telet. 306-10
Tarcze szmerglowe i narzędzia szli
fierskie. Pilniki krążkowe i segmenty do marmuru i gra
nitu. Kamienie szmerglowe do terraza i kafli. Tarcze
szmerglowe do terraza i kafli. — Tarcze szmerglowe
do stali „Widia“. Pilniki z Sulcium-Karbid trójkątne,
czworokątne, okrągłe, półokrągłe — Osełki. Proszetc do
nastatania pilników.
My fabrykujemy:
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Polskie Kopalnie Skarbowe
na Górnym Śląsku
Spółka Dzierżawna, Spółka Akcyjna

Chorzów I
plac Marszałka Piłsudskiego 11 — Telefon 409-01,
Adres telegr.: Skarboferme Chorzów

X
Sprzedaż: węgla, koksa, brykietów 1 siar
czanu amonu z kopalń „Król“,
„Bielszowice“ i „Knurów“

Zjednoczone Fabryki
Związków Azotowych
w Mościcach i w Chorzowie
dostarczają następujące produkty chemiczne:

Karbid — Saletrę sodową — Saletrę potasową
saletrę amonową — Salmiak rafinowany — Sal
miak sublimowany — Węglan amonu — Kwas
azotowy — Nitrozę — Sodę kaustyczną — Wapno
chlorowe — Azotyn sodowy — Monoclilorobenzol
Paradwuchlorobenzol — Herbatox — Chlor ciekły
Amoniak skroplony — Ług bielący — Wodór
Tlen — Azot
oraz wszystkie używane w kraju nawozy
azotowe i nawóz fosforowy Supertomasynę.
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Ty służysz bezpieczeństwu publicznemu.

Miasta Chorzowa
strzeże twoje oszczędności i za
bezpiecza twoją starość, więc
śpiesz do Komunalnej Kasy
Oszczędności miasta Chorzowa
Centrala :
Chorzów I, ulica Moniuszki 1
Oddział:
Chorzów III,naprzeciw kościoła

Przyjmuje się wkłady od 1,— zł
Płaci się najwyższe odsetki.
Wkłady do 2.500,—zł są wolne
od zajęcia egzekucyjnego.
Godziny urzędowe:
Od 8,30-13,00 i od 17,30—19,30
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Aug. Boczek
Fabryka pasów, artykułów skórzanych — tech
nicznych i sportowych.
Rok załóż. 1858

Chorzów l„ ulica Głowackiego 4
telefon 41236
Specjalność własnej produkcji: Strażackie hełmy skó
rzane, lakierowane, Górnicze hełmy skórzane.
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HOTEL „HRABIA REDEN“
Chorzów 1. (Król.-Huta) Katowicka 7, tel. 401-50
Pierwszorzędny hotel z wszelkim komfortem
Restauracja, garaże, cenralne ogrzewanie,
całą noc otwarte. Bieżąca ciepła woda
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Meisner, Poniecki & Cie
tow. jaw.

STaßryfta j£ifźierón>

Chorzów I
ulica 3-go Mąja 15
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Telefon nr 406-45

Telesfor Szymański
Hurtownia Piwa Książęco-Tyskiego — Fabryka wód
mineralnych oraz Wytwórnia soków i domieszek

Chorzów II, ulica Floriańska nr 38
Tel. fahr. 410-52

Tel. mieszk. 411-42

1 VVvVvVvVvVVVVvVvVvN/vVvVvVvVVvVVVV

CUKIERNIA A. KLUPSCH
Chorzów I., Piłsudskiego 3, telef. 401-22
CUKIERNIA — KAWIARNIA
Specjalność: Ciastka także poza dom
W każdą środę „Five o’clock tea“

Masz Ty w domu sprzeczkę,
Dnrl Hof*7Vo111
Idź sobie ;,FUU uGLZKę

Tam fajnisty Obiad za 80 groszy

August Mutz i Ska - Chorzów I.
Rynek 7
383

j Zagłoba
I
>
|

Parowa fabryka likierów i wódek. Hartowny
handel napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi
Wytwórnia wód mineralnych —

i Chorzów I.
i

ulica 3-go Maja nr 23—25 — Telefon nr 409 — 21

Z. Brodacka wtaśc. G. Borzymowa
Chorzów I., ulica Marsz. Piłsudskiego 1
poleca wyroby cukiernicze po cenach
Hurt
fabrycznych
Detal
Telefon 401-58, prywatny 404-65

Okulary, Zegarki, Biżuteria, Warsztat
naprawy

li). ftempniewviez
Tel. 404-25
Chorzów I.
Wolności 22
Dla Policji na raty.
Gotówką znaczny rabat.
^VvV**A/WVWvVvWvV*VvVVVVVW¥VVW»VvV/wVwV*VVV'AVVWvWvV*VVVVVVVVVVV 5i<

Magazyn futer i wyrób czapek
Przybory wojskowe i uniformowe
Jam

Wn<eir©(n)SkD

Chorzów I, ul. M. Piłsudskiego 1
384

fabryka Czekolady, HDafll i Cukrów

Carmen
właśc. Piotr Karcz
Hajduki ’’Wielkie, Q. Śl. <7W. ¥06=60 Chorzów
poleca znane ze swej dobroci wyroby

St. Kuchlewski, Chorzów I,
ul. Wolności 23
Filie: Chorzów II, 3 Maja 15 / Tarn. Góry, Krakowska 18
Konfekcja męska i damska oraz bielizna.

GAZ

w gospodarstwie domo
wym to wygoda, czystość i oszczędność!
Instalacje oraz wszelkie aparaty gazowe do
gotowania — pieczenia — prasowania — kąpieli
i ogrzewania dostarczają

Gazownie Górnośląskie, S. A. Katowice
Telefon 344-07
Górnośl. Centrala Gazowa, W. Hajduki, Tel. 419-15

Śląska fabryka likierów i wódek
!! Odznaczona złotym medalem
ii i „Grand Prix“ w Florencji

JJ11

aa ii

BO ^^ ‘^=a
Sp. Z O. por. u»

II HURTOWNY HANDEL WINA I PIWA ||
ij

dawniej Louis Goldstein Wielkie Hajduki

I Telefon Chorzów 405-37

iij
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Hurtownia piwa tyskiego i fabryka wód
mineralnych oraz restauracja

Pietrzyriski Franciszek
Wielkie Hajduki, Damrota 7, tel, 411-84

Restauracja pod

„BIAŁYM ORŁEM“

Wielkie Hajduki, ulica 16 Lipca 17
Kierownik FICEK JOZEF Telefon 412-97

Józef Goldmann

Telefon 400-49

Likiery, koniaki i wina, towary kolonialne i delikatesy
Wielkie Hajduki, ul. Miarki 1
l*AVVJvŁ GABOR

Fabryka Konserw Rybnych
405-73 Chorzów

Wielkie Hajduki, Kalina 83, telefon

JERZY HYZA
Restauracja pod „Strzechę“
WIELKIE HAJDUKI

Telefon 401-73

WIECZOREK STANISŁAW

Wyrób butów na miarę dla Policji Woj. Śl.

Wielkie Hajduki, ul. Francuska 5, telefon 407-40
386

STARA APTEKA
WIELKIE HAJDUKI

Fabryka Mebli Artystycznych

JAN .10.1 KO
RYBKIK, SOBIESKIEGO 3
i- o r i: c «X

powszechnie znane z piękna i pierwszo
rzędnej jakości meble własnego wyrobu.
Wielkie magazyny stale zawierają około
200 kompletów pokojowych. Na specjal
ne życzenie projektują wszelkie urządze
nia meblowe stale zatrudnieni przez fir
mę najzdolniejsi architekci.
Wszystkie wyroby są w cenach niebywale przystępne.
Specjalnie reklamowa wystawa wyrobów naszej fabry
ki, mieści się we własnym domu
w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 3

Dom Towarowy

Czesław Beyga-Rybnik
Sobieskiego 18

Telefon 71

Poleca po najtańszych cenach:
Konfekcję: męską, damską i dziecięcą. Materiały: wełniane,
bawełniane, lniane oraz jedwabie w wielkim wyborze.
Bieliznę: męską i damską oraz artykuły męskie

Nowy dział galanterii

Całkowite wyprawy

Dział materiałów męskich. Dywany, Firanki, Chodniki, Kołdry.

Wytwórnia wędlin i rzeźnlctwo

A. WIECZOREK

R>bnik, ul. Sobieskiego 23, Tel. 1016
HURT

DETAL
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Browar Rybnicki
dawn. HERMANN MÜLLER
Spółka z ogr. odpow.

poleca swoje znakomite piwa

R. SOBCZYK - RYBNIK G Śl.
właśc.: JERZY SOBCZYK
Założona w roku 1790
Fabryka keksów, ciastek i sucharków
Bielarnia wosku i fabryka świec wosk.

Rynek 13

Telefon 3

Hotel i Restauracja „Świerklaniec“
wtaśc. EMIL OGÓREK

Ii Y ItXI K, SOBIESKIEGO $>
$

Tel. 11S

Codziennie koncert i dancing
Sale na zabawy, zebrania i przedstawienia.

Skład ubrań i bielizny oraz towarów
łokciowych

I. Szauder, Rybnik
ulica Marsz. Piłsudskiego 11
Plandeki i inne towary krótkie po cenach niskich.

38S

J. LUKASCHIK
Fabryka mydła — Tarnowskie Góry
P. K. O. Katowice nr 301-045
Telefon 54221 — Rok zał. 1845

Wyroby: Mydła jędrne,
szare i toaletowe,
proszki mydlane
Specjalność:

Mydło „Młotek i Perlik"

H. Sedlaczek

-

Tarn. Góry

Spółka z ogr. odp.

*

Hurtownia win — Destylacja i fabryka
.
likierów.

Księgarnia i Skład Papieru
ALFRED ADOLPH

właśc. E. JOJKO i Ska - Tarnowskie Góry
ulica Krakowska 7 — Telefon 54-211 — P.K.O. 302 130
Książki szkolne / Wypożyczalnia książek / Czasopisma kra
jowe i zagraniczne / Nuty / Żurnale mód / Obrazy, oprawa
obrazów / Skrzypce / Mandoliny i wszelkie przybory muzyczne
Aparaty radiowe.
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Hotel „Wolne Miasto1
właśc.: MAKSYMILIAN JANY

Tarnowskie Góry
ul. Lubliniecka 1 — Tel. 543-85

A. Schaefer
Spotka z ograniczoną odpow.

Tarnowskie Góry — Telef. 545-55
Skład żelaza — materiały budowlane — Szkło okienne
Rury wodociągowe — kamionkowe oraz mat. rjały ka
nalizacyjne — Maszyny roln. oraz części do tychże —
Artykuły elektrotechniczne. Kafle oraz okucia do pieców

Idoiw TOWAROWY
I LUDWIK KLIMEK

1 Tarnowskie Góry

1 ulica Krakowska

nr

9

poleca bieliznę, try
kotaże i manufakturę

!! WB ktoir ID e y ibs e hx
Telefon 541-94 Tarn. Góry ul. Krakowska 3
Radio, rowery, maszyny do szycia i pisania, in
strumenty muzyczne, artykuły sportowe, wózki
dziecięce
Na raty!
Na raty !
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A. PANNOFSKY
Tarn. Góry
Teleton 545-26
Sprzedaż hurt, i detaliczna wódek
i likierów. Własna elektryczna pa
larnia kawy. Hurtownia to w. kolonialnych i fahr, likierów.

KACZMARCZYK K.
Tarnowski Góry
ul. Krakowska
Telefon 541-55
Dom Towarów Tekstylnych.
Konfekcja męska, damska i dziecięca.
Najkorzystniejsze źródło zakupu.
I'AWVWvWWVAWWVvWVWV^VWWvWvWVWWVWAWVywVvV^WwlBi

KAWIARNIA I CUKIERNIA

„„CAFE-CLUB“"
ul. Krakowska 10 Tarn. Góry Telefon 542-27
™VvNZvVVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVVvVvVvVvVvVVWVVVsAA/vVvVvVvVvVvVvVvVr

FELIKS RUTKOWSKI
Tarnowskie Góry. Rynek 18 Telefon 540-87
Parowa fabryka najwyborniejszych wódek
i likierów
Hurtownia najwyborniejszych win krajo
wych i zagranicznych
Specjalność:

Znakomite i znane wszędzie koniaki „Felikshausen1
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H. Nebel i Ska w Mikołowie
Rynek nr 2

—

Telefon nr 211-84

Wielki Skład
Tam dostaniecie po niebywałych dotąd cenach:
Manufaktury, jedwabie, płótna, towary
wełniane i bawełniane. Bieliznę męską,
damską i dziecięcą Wrłny, Koronki,
Hafty, — Przybory krawieckie.
Oglądajcie nasze okna wystawowe i składy!
P. P. Urzędnicy Policji Państwowej na raty

Jerzy Weissen&evg
____________Jkifeolwro__________

Destylacja i Fabryka Likierów - Hurtownia piwa i win
Telefon 210-14
*

Poleca swoje wyroby

Poleca swoje wyroby

---------VVvWv\A/vV*WvWvVVVWvVVVvVvVvVvVvVvVvWvWvVvWvVvVVVvWw|
■A\^AA^AAA^aaA^vKAAX,VVVSAA^A^AAAA^A^^VV\KVVNA^Zv\aaX^AAA^VVVVvVVV\J^J

Skład żelaza
E.GRÜTZ nast.
Mikołów, Rynek 9

Engelbert Pyttlik ♦ Mikołów
Zegary, towary złote i srebrne
Artykuły optyczne
Założono 1898 r.
Telefon 210-87
392

■A^/VV^v^AAAAAAA/v\AAAAA^v\AAAA/SA^^v\^A/v\A/v^^AAA^AAAA^^yAAAAAA^vVVsAB

Hurtownia piwa i wina

Józef Jankowski
Mikołów, Telefon 210-96

A

fVAVAVAY/AVAV'AVAVAWvW'^j^ll

Robert Filipek • Mikołów
Rynek 5
Najstarszy i największy skład tego rodzaju na miejscu
poleca w najw. wyborze towary wełniane damskie,
męskie i dziecięce w wszelkich gatunkach. Towary
krótkie, bielizna damska i męska, pończochy, skarpetki
i t. p. —- Solidna i fachowa obsługa.
HvWvWvV^VWWWWvWWVWWWVWWVWVWWWVWWWVWVWVWwl

BLÄSE1

II I Ci o

właściciele: Spadkobiercy Hugona Blasla

Mikołów G. SI.
Towary kolonialne, sztuczne
artykuły spożywcze — nasiona.

Bógdoł Szczepan

/

nawozy,

Zakład Szklarski

Skład obrazów i dewocjonalji
Ceny przystępne
Obsługa fachowa
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Fabryka mebli

J. BERGER
Kompletne urządzenia pokojowe

NOWA WIES, K. Miarki 17
Telefon 510-37

Telefon 510-37

H:VW\/vWvWVWVVVvVV»\/W*WvVvVWvW*\A*V*A/VW*V'A\\\VvWs/*V^/WvVVV\<V ,3fr
^A^/y\AA^/\A/v\Ay*^y\*/\A^/\A/^^v\A/WV\A/\AAA/VWVVv^/V'^^v^/VVVV\A/VVVv^YAA ^

FRYDERYK KOTZOLT
s
|
|

Załóż. 1871
Mistrz blacharski
Załóż. 1871
Oddział I. Wykonywanie robót blacharskich dla
kopalń i hut, jako też wszelkich robót dekarskich, blacharskich i instalacyjnych.
Nowa Wieś, ul. Sienkiewicza 2 — Telefon 501-23

^WVvVvVvWvVVvVvVvVvVvVvNAAA/vV'AA/vVvVvVvVvVVVvVvVVvVVvVvVvVvVvVvVVvV’X*

Piotr Kulka
Piekarnia i Cukiernia

Nowa Wieś
ulica y-go Maja nr io6
Telefon numer 511-21
^VVvWvWvWvWvVwWvVvWVVWvWVvVvVWvWV\A^W^WvvWvVvWvVVWVWvV V

Edward Franoszek
Nowa Wieś G. Śl. ulica Sienkiewicza 8
właśc. HENRYK FRANOSZEK

Fabryka czapek
Dostawca dla Głównej Komendy Policji
^VvVvVv^AZvVvVvVvVvVVvVvVvA/vVVvVvWvVVvVvVVvVvVvNAA/vVvVvVvVvVvNA/VvVVVV^
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Rozlewnia Piwa Tyskiego
Mo
3 Maja 128

Ma^yirek
NOWA WIEŚ

Tel. 511-87

^VvVvVv/vWvVWVSA/VvW'ZvVVVvVVVvWVWvVvVVVWvVWVvVvVvW'/vWvNA/vVvVW'X*

BERTOLD GRÜNPETER
ubrania męskie i damskie, skład towarów manufakt.
Nowa Wieś. koło Chorzowa — Telefon 510-01

Górnośląska Fabryka Octu Winnego
i Spirytusowego
Wytwórnia soków owocowych oraz fabryka musztardy
Sp. z ogr. odp.
*

ul. 11 Listopada 2

Szopienice

Telefon nr 240

02

# VvVvNA/vVsrVvVvVvVvWvVvVvVvVvVvWVvVvVvVvVvVvVvWA*A^V\AAAAAAAAAA^VV^

Textyl E. Kret

gÄSfLÄ*»

poleca towary tekstylne, bieliznę damską, męską
i dziecięcą po najniższych cenach.

/W\W\*AAAAA'\A'\NVVvAA/\*v\*/VVV\AA<V\*Aa*<VVAAAAAAAaAAAAA*AaAAAA'VV*A*A/V'/VA*A ^

B.T.Ä.

ROBERT PIERZYNA
Fabryka wyrobów blaszanych i zakłady techniczne
BLACHO-DRUK
SIEMIAKOWICE
ul. Bytomska 7 — Tel. 232 02
vVvVvVvVV%Z«AAAvVVvVvVvVVVVvVVvVvVVvVvVvVvVvVvVvVv,vVvVvVvVvVvVvVvVvVVV^5*
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Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siemianowice Śl., łel. 231-50
Rok zal. 1868
Produkcje:

Śruby, nity, nakrętki, podkładki Grovera i t p. Wyroby kute, tłoczone i pra
sowane w matrycach, jak hasi przykła
dowe dla kopalń, trzony i haki do izo
latorów, poprzecznice telegraficzne, czę
ści do samochodów, rowerów, okucia,
załącza do rorów kolejowych. Łańcuchy
elektrycznie spawane. Druty ciągnione
okrągły i profilowe, gwoździe. Drut spe
cjalny do spawania.

Walcownia metali
Sp. Akc. DZIEDZICE, Ślęsk Cieszyński
Wykonują blachy, taśmy, pręty, druty, rury,
profile z mosiądzu, miedzi, cynku, aluminium
i ołowiu dla każdego przemysłu metalowego
najlepszej jakości, odpowiadające wszelkim wy
mogom nowoczesnej techniki
Dostawy uwarunkowane pod względem wła
sności mechanicznych i składu chemicznego. —
Oddział w Oświęcimiu wyrabia blachy cynkowe

Spółko z ogr. odp.

Telefon nr i

Dziedzice 'Legionów 194
Poleca:

Wszelkiego rodzaju przewodniki dla słabego i silnego
prądu elektrycznego. — Kable samochodowe i opan
cerzone. — Sznury telefoniczne, telegraficzne oraz
radiowe, rurki izolacyjne bergmanowskie. — Artykuły
techniczne i higieniczno-gumowe, świece zapłonowe
do silników spalinowych marki „DBN".
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Y T“a
od szeregu lat uznane w Polsce za najlepsze
dostarcza:

„KARPATIA", Dziedzice, Wof. Śl.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Tysiące uznafi do dyspozycji

Wytwórnia wyrobów eleKtroce Klinicznych

Otton Danel
Dziedzice, ulica Kolejowa nr 228
wytwarza świece zapłonowe do wszystkich po
jazdów mechanicznych od stopnia żarzenia 35-400°

FABRYKA CHEMICZNA

fi. WILLENZ I S-KA
Spółka z ogranicz, odpow.

DZIEDZICE
poleca wszelkie oleje i smary techniczne.
398

Krzysztoforski — Dziedzice 174
Telefon nr 7 (Śląsk Cieszyński) PKO nr 30-279
Parowa fabryka najprzedniejszych wódek polskich,
koniaku, rumu, likierów, nalewek i prawdziwych so
ków owocowych. Hurtowa sprzedaż doborowych win
owocowych i zagranicznych — poleca swoje słynne
z d broci wyroby po cenach konkurencyjnych.
HURTOWNY SKŁAD P IW A ŻYWIECKIEGO.

żądajcie

CHODNIKÓW

„FALALEUM“
50 gr za 1 m

Fabryka perfum, kosmetyków i wody kolonskiej li

Zygfryd Bochner i S-ka S
Telefon 24 Dziedzice (Śląsk Ciesz.) Telefon 24 (j?
N» „4711“ Mouson, Lanolina „ze strzałką w kole" \]
Kamienie ałunowe, Tabletki „Christo!“ “
— Farba do włosów „A u r e o 1“. —
Filia Gdańsk - Langfuhr, Eschenweg Nr. 6

LEON KUŁAKOWSKI
DOM TOWAROWY

Dziedzice (Śl. Cieszyński) - Telefon 82
Najtańsze źródło zakupu towarów żywnościowych,
wielki wybór szkła, porcelany, przyborów szkol
nych i papierowych, skład naczyń i narzędzi do
mowych i kuchennych
399

G. Josephego Spadkobiercy
Bielsko - Śląsk
rok założenia 1851

Telefon 2681-2683

Fabryka maszyn i odlewnia żelaza
^VwVvVvVvWvVvVWvVv\A/wVvWvVvWsAA/VVvVVvVvVVvVvVVVvVvSZvVvVvVvVvVvVvV5»‘
-»/. AAAAAAAAA^AaAAAA/\aaaA^vVvVVVnA/nAAA,VV\A'V\AAAAAAaZv,'AaAAAAAAAAAAAA/v*v\AAA ^

UNIA S. A.
dla Przemysłu Jutowego w Bielsku
*
WYROBY JUTOWE : worki, sienniki, wańtuchy,
tkaniny, wrapery, przędza, nici.
WYROBY LNIANE: worki lniane.
VVVVVvVvVVS^vVvVVVVvVvSAZyvVvVvVVvVvVvVvVvVVVvS'VVVvVvVv'vVVvVVvVVVyVVVV'J'
y, /\AAAAAAAAAAAA*A\AAAA AAAAAAA/VVVA/WVSA /VWW\^AA/W/V\A/WWVW^WWWW\

BARTELMUSS I SUCHY
Właściciele: A. BARTELMUSS i STOLNICY

Bielsko
ul. Długa 3

Telefon 1820

VvV\AAAAA/vV\AA^vVvVVVV\ZvVvVvVvVvVvVVVVvVVVvVVVVVVvVvVvVvVvVVVVvVvVVvV

Bielska-Bialska Spółka Elektryczna i Kolejowa Sp. Akc.
w Bielsku

utrzymuje ruch tramwajowy na linii Bielsko dworzec
kolejowy — Las cygański oraz ruch autobusowy na
liniach Bielsko-Katowice i Bielsko-Kraków, jak rów
nież na licznych liniach w okolicy Bielska i Białej.
^kvWWWWwWWvVVWVWvVVWVVVvVWVwVvWvVwWCWvWvVvVvW^WvVvWvV^
400

^l<^^^A^A^AAAAAAf^AA^AAA^A^AAAA^AAZ^AAA^Mv^AAAAAA^^AA,^^^AA^^Al^lVWWWV^A^;

Karola Btittnera Synowie
Fabryka sukna i ręczny wyrób dywanów
Bielsko
Telefon nr 1095 i 2409
^ VVvSZwVvVvVsAAA>VVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvNAZvSZvVVvVVVvVvVVv*vVvVvVvVs/vVvVvVvH'

^ A,VVVV\AAAAAA*vAAAAVVNAAAAA^v\AAAAAAAAA,V'AAA^A,WVVVV\a/VXA/WWVv'AAAA,V\^^;

Dom Sportowy, skład
sukna, wyrób bielizny

J. Prochaska I Ska
Bielsko, ulica Jagiellońska 1—3, 4
^ VVVsA/VZA/Vv\A/VVSAA/VvvVvVvVvVvVvVvVV\AZvVvVVvVvVvVVVVvVvVVVVVVVVVVVVvV^
^Ł/V\^^WW^AA'VlA/eA''A^A/V\^A,>AAAAA,WWv*vV>A^AAAAA^*AAi,Vv,VNAi\'^AAAAAAAAAAA

Karol Jankowski i Syn
Fabryka Sukna * Bielsko
Poleca swe wyroby do nabycia we własnych fabrycz
nych oddziałach sprzedaży detalicznej znajdujących
się w 26 większych miastach Polski.
VVvNAA/vVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVVsZvVvVvVvVvVVvVVVVS/vVvVvAZvVvVvVvVVvV'f»

Komunalna Kosa Omudności miosia Bielska
Wzgórze 19 — Telefon 13-47

przyjmuje oszczędności przy wysokim oprocentowa
niu i załatwia wszelkie czynności w zakres bankowości
wchodzące.
* VWVWV-'vWVWvVWWvWvWWWv'vWVWvWWvV'vVWVWvV'v'WWvWvWWW #"
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Specjalny skład wypraw sportowych

„Sport-Gajd uszek"
Bielsko, ulica 3 go Maja 6, telef. 14-80
Specjalność narty i wiązania

Fabryka konserw i wyrobów mięsnych

0

RUDOLF VOGL, BIELSKO
Poleca :
0

Sklep- Rynek 30, telefon numer 15-38
Fabryka: Wyspiańskiego 1$, tek 16-38
Pierwszorzędne wyroby mięsne oraz spe
cjalny wyrób konserw mięsnych

=0

=

r,
Telefon 13-39

Bielsko ul. K. Wielkiego 18
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ładownicza Spółka rfkcyjna
TTUckie wieża 21
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Drogeria
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Telefon 1363

Fabryka kapeluszy

HÜCKLA J. SYNOWIE
SKOCZÓW
Aleje Mickiewicza
Telefon numer 40

Elektrownia Okręgowa
miasta Cieszyna
Dostarcza prądu elektrycznego
na potrzeby przemysłu i rolnictwa

=®
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Zygmunt Kohn i Synowie
„ właściciel Juliusz Kohn i Ska

Cieszyn, Woj. SI.

Fabryka skór
Rok zał. 1846 — Tel. 11-68
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miasta Cieszyna w Cieszynie
przyjmuje wkłady oszczędnościowe za oprocentowaniem 4*/2 % do S'/e % w stosunku rocznym, zależnie
od terminu wypowiedzenia, i wykonuje wszystkie czynności bankowe. Kasa Oszcz. miasta Cieszyna posiada
pełne prawa banku dewizowego. Wkłady oszczędności
łącznie z rachunkami bieżącymi i czekowymi wynoszą
6 i pół miliona złotych. Za wszelkie zobowiązania
Kasy Oszczędności odpowiada miasto Cieszyn całym
swoim majątkiem i silą podatkową.
Rok założenia 1859. Rachunek czekowy w P. K. O.
nr 307.500 i w Banku Gospodarstwa Krajowego,
Oddział w Białej (Małop.). Rachunek żyrowy w Banku
Polskim, Oddział w Bielsku. Telefony 1100 i 1481.
■Hill ■mu
■Hill

Bracia Schramek, Cieszyn
Fabryka wafli, keksów, czekolady
Sklep detaliczny, Cieszyn, Legionów 42
^ VvVvVvVvVvVvVvVvVvWvVvVvVvVvVvVyvN/VVVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVvVW'X*

I G. GNERLiCH, Spółka z ogr. odp. =
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Fabryka pasów pędnych i skórzanych wyrobów techn.
w Cieszynie
dostarcza: pasy skórzane wysokiego gatunku i oszczędne
w użyciu, jak również troki, linki oraz manżety
wszelkich form i wymiarów.
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Spółka Akcyjna

Wełnowiec (Górny Ślqsk)
Telefon: Katowice nr 33-971
Adr. telegraficzny : Hohenlohe, Wełnowiec Górnyśląsk

Oddział I. Węgiel:
Węgiel płomienny z kopalń: Maks, Wujek
Brykiety z kopalni Wujek marki HW

Oddział II. Metale:
Cynk H. H. korona (podwójnie rafinowany)
Cynk Hohenlohe (rafinowany i nierafinowany)
Pył cynkowy — Blacha cynkowa
Oryginalny ołów hutniczy

Oddział III. Kwasy:
Kwas siarkowy (60° Bó) technicznie czysty
Kwas siarkowy od g2—100 °/0
Oleum 12 “/„ — Oleum 20 */(,

Czernickie Towarzystwo Węglowe
Czerniłzer Steinkohlen - Bergbau
Spółka Akcyjna — Kopalnia Hoym

poczta i stacja kolejowa Niewiadom Górny
Górnośląski węgiel kamienny pierwszorzędnej
jakości, zawartość kaloryj 7200 do 7800, po
piołu około 4 °/0

„Fulmen" Górnośl. Handel Węgla
Spółka z ogr. odp.

Wełnowiec Górny Ślqsk
Telefon: Katowice nr 33-971
Adr. telegr.: Fulmen .Wełnowiec
Wyłączna sprzedaż węgla z kopalń

Zakładów Hohenlohego Hohenlohe-Werke Sp. A.
i Czernickiego Towarzystwa Węglowego, Sp. A.

Przestroga
p rzedną śladownict wem!
!?ran)dmirwc do6ie sufino

B I E LS KO
Księgarnia 5 Drukarnia Katolicka
Spółka Akcyjna

Katowice, ulica Marsz. Piłsudskiego 58
Telefon 313-30 • Adres telegr. „Kadeka“ Katowice
Wykonuje wszelakie druki rotacyjne, pośpieszne,
jedno- i kilkobarwne. — Nuty zwykłe i gregoiiaóskie. Książki i czasopisma w różnych językach.

Własna introligatornia
Obsługa skora i najrzetelniejsza.

Ceny przystępne.

PAMIPTAJ, ŻE W KOLEKTURZE

KAFTALA
KATOWICE

£ÓDŹ

ul. Dyrekcylna 2
ul. św. Jana IF

BYDGOSZCŻ

ul. Piotrkowska 54

ul. Jagiellońska 2

GDYNIA

CllOKZÓW 1

BTELSKO

10 Lutego 5

Wolności 26

Wzgórze 21

Tam padło w 36-ej Loterii

100 000

zł
,“■ na Nr 194977
4 razy 4A nHffc — "a Nr 21864, 57551
p0 Zł IU.UUW,"
81418, 150988
5 razy po zł 5.000,—
19 razy po zł 2.500,—
32 razy po zł 2.000,—
62 razy po zł 1.000,—
oraz wielkie ilości mniejszych wygranych.
Poza tym padło tam między in.

na Nr 72450
Losy I-ej klasy już sq do nabycia.

Listowne zamówienia załatwia s:ę odwrotnie.
Konto P. K.O. 304.761.

Biblioteka Śląska w Katowicach

Id: 0030000977224

I 210028/0/1937

