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WSTEP

Bierun  Stary w latach trzydziestych, podobnie jak caĘy owczesny powiat pszczyn ski, nie
stanowiĘ dynamicznie rozwijajacego sie  osrodka przemysĘowego. W odroznieniu od innych
regionow Gornego Slaska, przemysĘ gorniczo-hutniczy byĘ tu stosunkowo sĘabo rozwinie ty.
W poblizu czynna byĘa tylko kopalnia ”Radosc Henrykał w Le dzinach, nalezaca do ksie cia
pszczyn skiego. W 1924 roku otrzymaĘa nazwe  ”Szyb Piastł, a po— niej ”Piastł. Wsrod
kopaln  powiatu pszczyn skiego, be dacych w wie kszosci w posiadaniu ksie cia, ”Szyb Piastł
miaĘ najmniejszy udziaĘ w wydobyciu we gla ‚  okoĘo 200 tys. ton rocznie. Mozna wie c
sadzic, ze kopalnia nie nalezaĘa do najwie kszych zakĘadow przemysĘowych tej gaĘe zi.

W czasie kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych w kopalni, podobnie jak w wielu
przedsie biorstwach, nastapiĘ znaczny spadek produkcji. Z powodu niskiej rentownosci
redukowano zaĘogi a nawet zamykano kopalnie.

Los ten spotkac miaĘ kopalnie  ”Piastł w 1933 roku. Jednakze pod wpĘywem strajku
gornikow, wĘadze polskie nie zezwoliĘy na jej zamknie cie. Decyzja ta miaĘa duze znaczenie
dla robotnikow tej okolicy, bowiem wie kszosc owczesnych kopaln  i duzych zakĘadow
przemysĘowych, skoncentrowanych byĘo w rejonie MikoĘowa i Katowic. Niedostateczny
rozwoj komunikacji nie mogĘ wpĘywac korzystnie na podejmowanie pracy w tych
osrodkach. Wprawdzie znani sa  mieszkan cy Bierunia udajacy sie  ”za pracał w te odlegĘe
okolice. Wybierali sie  na caĘy tydzien  z prowiantem w plecaku i tylko nieliczni wracali
codziennie do domu, o czym wspomina T. Rogalski. W poblizu Bierunia Starego byĘo
jeszcze kilka drobnych zakĘadow. W Bieruniu Nowym znajdowaĘa sie  fabryka papy da-
chowej i tartak parowy, w Imielinie kamienioĘom, w CzuĘowie ‚  Gornoslaska Fabryka
Celulozy i Papieru, a w Tychach - dwa browary: Ksiaze cy i Obywatelski. W miescie
czynny byĘ tylko jeden zakĘad produkcyjny, posrednio zwiazany z gornictwem. ByĘa to
Fabryka MateriaĘow Wybuchowych ”Lignozał, produkujaca dynamit dla potrzeb kopaln
we gla kamiennego. Do chwili obje cia przez spoĘke  polska , to jest do 1924 roku, fabryka
stanowiĘa wĘasnosc spoĘki berlin skiej i zatrudniaĘa 110 pracownikow. Przeje cie przez
polskich akcjonariuszy zainicjowaĘo rozbudowe  zakĘadu.

W 1925 roku wybudowano w ”Lignozieł wydziaĘ lontow i zapalnikow gorniczych.
PowstaĘo wiele nowych hal produkcyjnych i pomocniczych. Wraz z rozbudowa fabryki
zwie kszyĘo sie  tez zatrudnienie. W 1930 roku zaĘoga liczyĘa 400 robotnikow. W 1934 roku
odnotowano 442 zatrudnionych, w tym 248 kobiet.

W zyciu gospodarczym Bierunia Starego wazna  role  odgrywaĘo rzemiosĘo, ktorego
tradycje sie gaĘy XIV wieku. WedĘug danych — rodĘowych w 1939 roku w miescie byĘo 224
rzemieslnikow; wsrod nich: az 119 murarzy, 20 slusarzy, 22 ciesli, 3 rymarzy, 9 stolarzy, 5
malarzy, 3 budowniczych, 10 kowali. 2 bednarzy, 2 koĘodziejow, 2 mĘynarzy, 8 rze— nikow, 6
szewcow, 3 krawcow i 5 piekarzy. W miescie prosperowali takze zwiazani z handlem kupcy
i oberzysci.

Warto zauwazyc, ze bierun scy rzemieslnicy w bardzo duzym stopniu wykonywali usĘugi
na rzecz budownictwa. Szczegolnie wyrozniali sie  tu murarze. Przyczyna skupienia tak
Wieki fachowcow tej dziedziny w Bieruniu Starym nie jest jednak znana. Na uwag e
zasĘuguje takze duza ilosc rzemieslnikow z branzy spozywczej. Mozna sadzic, ze byĘo to
zwiazane z rolnictwem, ktore w Bieruniu Starym odgrywaĘo bardzo wazna  role .

Brak danych nastre cza trudnosci w okresleniu wielkosci gospodarstw rolnych. F. Serafin
ocenia, ze w okresie mie dzywojennym w powiecie pszczyn skim dominowaĘy gospodarstwa
do 3 ha. Nalezy dodac, ze dane te odnosza  sie  do gospodarstw wiejskich. Wielkosc te  mozna



”Pomoc bezrobotnym Bierunia Starego w latach 1929 „  1934ł

MirosĘawa Malich 3

by przyjac rowniez w stosunku do Bierunia Starego. Zarzad miasta bowiem w 1946 roku tak
charakteryzowaĘ rolnictwo: ”Przed stu laty zamieszkiwali miasto przewaznie rolnicy na
gospodarstwach od 10 do 20 ha (...). Konserwatyzm spowodowaĘ podziaĘ gospodarstw
pomie dzy dzieci. Naste pne pokolenie dzieliĘo ponownie i tak zostaĘy pierwotne gospodarstwa
rozdrobnione (...)” ze dzis przewazaja  chaĘupnicy (...). ZachowaĘo sie  zaledwie kilka
gospodarstw o obszarze 8‚ 10 ha ziemi...

Ocena dotyczy stanu rolnictwa po drugiej wojnie swiatowej, ale odnosi sie  takze dc lat
mie dzywojennych. Mozna wie c przyjac, ze w Bieruniu Starym w latach trzydziestych,
podobnie jak w caĘym powiecie pszczyn skim przewazaĘy drobne gospodarstwa rolne.

Ze wzgle du na piaszczysta  glebe , w produkcji ziemiopĘodow dominowaĘy ziemniaki, zyto
i owies. UpowszechniaĘo sie  rowniez warzywnictwo. W 1930 roku w Bieruniu Starym byĘo 4
ogrodnikow. Jak ocenia F. Serafin, w rejonie tym oprocz rolnikow, wielu zatrudnionych w
przemysle i innych dziaĘach gospodarki posiadaĘo drobne gospodarstwa rolne, ktore
pozwalaĘy uzupeĘnic skromny budzet na utrzymanie rodziny. Podobnie byĘo w Bieruniu
Starym. L. MusioĘ pisaĘ, iz w miescie przy wielu domach znajdowaĘy sie  dziaĘki roli, a na
zapleczu, bardzo liczne w latach trzydziestych, drewniane stodo Ęy.

Do odtworzenia struktury zawodowej mieszkan cow Bierunia moze sĘuzyc spis
powszechny z 1931 roku, zamieszczony w Slaskich Wiadomosciach Statystycznych Z
zaprezentowanych tam danych wynika, ze najwie kszy odsetek ludnosci (czynnej i biernej
zawodowo) utrzymywaĘ sie  z przemysĘu: z gornictwa 8,2% i z pozostaĘych dziaĘow 55,2%.
Odsetek utrzymujacych sie  z rolnictwa stanowiĘ tylko 16,6%. Na uwage  zasĘuguje takze
wysoki wska— nik utrzymujacych sie  z innych — rodeĘ (rzemiosĘo) 17,2% i niski z handlu
i ubezpieczen  2,8%.

GĘownym — rodĘem utrzymania ludnosci Bierunia Starego byĘ zatem przemysĘ. Nalezy
jednak pamie tac, o czym wczesniej wspominano, ze wiele osob pracujacych w przemysle,
posiadaĘo drobne gospodarstwa rolne, ktore uzupeĘniaĘy budzet rodzinnym mozna
przypuszczac, ze podczas spisu powszechnego, nie wykazywano tego — rodĘa dodatkowego
dochodu. Biorac zatem pod uwage  ‚  oprocz dokonanej analizy struktury zawodowej ‚
rowniez dane dotyczace charakterystyki miasta, mozna stwierdzic, ze Bierun  Stary posiadaĘ
w latach trzydziestych charakter rolniczo-przemysĘowy.

2. WP– YW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA ROZMIARY BEZROBOCIA

Z pocza tkiem 1929 roku pojawiiy sie  w gospodarce swiatowej pierwsze symptomy
pogarszajacej sie  koniunktury. WskazywaĘa na to stopniowo malejaca produkcja
spowodowana utrzymywaniem sie  dosc wysokich cen, ktore ograniczaĘy chĘonnosc rynku.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach rolniczo-przemysĘowych, kryzys trwaĘ az do
1935 roku. WynikaĘo to ze pogarszajacej sie  sytuacji rolnictwa, ktore dawaĘo w tym okresie
utrzymanie 60,6% ludnosci. Spadek cen na produkty rolne powodowaĘ, ze stawaĘa sie  ona
coraz mniej opĘacalna. F. Serafin ocenia, ze w latach l929 -1935 ceny pszenicy obnizyĘy sie  o
66%, zyta o 68%, ziemniakow o 66%, woĘow o 57%, wieprzy o 66% i mleka o 62%.
OznaczaĘo to, ze w 1935 roku rolnik musiaĘ sprzedac prawie trzykrotnie wie cej zboza, zeby
uzyskac te  sama  sume  pienie dzy, co w 1928 roku.

Zubozenie rolnictwa i ukryte bezrobocie na wsi wynikaj ace z przeludnienia agrarnego
przyczyniĘo sie  do ograniczenia rynku wewne trznego. PowodowaĘo bowiem spadek popytu
na produkty przemysĘowe. Sytuacja ta prowadziĘa z kolei do ograniczenia produkcji
przemysĘowej, zamykania fabryk i zwalniania robotnikow. Zubozenie mas robotniczych
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natomiast jeszcze bardziej zawe zaĘo rynek zbytu produktow rolnych. WytworzyĘo sie  w ten
sposob bĘe dne koĘo; z jednej strony znajdowaĘo sie  w obrocie handlowym za duzo towarow
w porownaniu z mozliwosciami nabywczymi spoĘeczen stwa, z drugiej strony warunki
bytowe ludnosci ulegĘy katastrofalnemu pogorszeniu, poniewaz nie byĘa ona w stanie nabyc
produktow wytworzonych przez przemysĘ i rolnictwo. Na pogorszenie sytuacji w przemysle,
oprocz zmniejszenia popytu ludnosci, duzy wpĘyw wywieraĘ spadek eksportu polskiego
wywoĘany dezorganizacja  rynku zagranicznego, a takze nie inwestowanie w gospodarke .
WynikaĘo to z uzaleznienia owczesnej ekonomiki polskiej od kapitaĘu zagranicznego, ktory
nie wierzac w trwaĘosc pan stwa polskiego, dazyĘ do wywozenia jak najwie kszej cze sci
zyskow. W ten sposob gospodarke  Polski pozbawiono srodkow na rozwoj przemysĘu, na
intensyfikacje  produkcji rolnej, na uruchomienie taniego kredytu. Kapita Ę zagraniczny
wywoziĘ z Polski ogromna  wie kszosc tej cze sci dochodu narodowego, ktora  normalnie
wykorzystano by na inwestycje produkcyjne. Czynniki te wpĘywaĘy na ograniczenie pro-
dukcji we wszystkich dziedzinach przemysĘu. K. PopioĘek ocenia, ze w gornictwie
we glowym wydobycie spadĘo do niecaĘych 20 mln ton, co wynosiĘo 58% wydobycia roku
1929. Surowki wyprodukowano w tym ostatnim kryzysowym roku zaledwie 305 tys. ton.
czyli 44,7% produkcji roku 1929, itp.

Przedsie biorcy ograniczajac produkcje  starali sie  jednoczesnie nie obnizac swoich
zyskow. Przerzucali wie c koszty kryzysu na robotnikow. DochodziĘo do masowych
zwolnien , co powodowaĘo ogromny wzrost bezrobocia. Wprowadzano takze cze sciowe
zatrudnienie robotnikow, ktore oznaczaĘo prace  tylko przez czesc tygodnia. ZdarzaĘo sie , ze
robotnik pracowaĘ zaledwie 1 czy 2 dni w tygodniu za odpowiednio mniejsze wynagrodzenie.
Nie byĘ przy tym zaliczany do bezrobotnych, gdyz formalnie nadal miaĘ staĘe zatrudnienie.

Stosowano takze system turnusowy polegajacy na dzieleniu sie  praca  po przepracowaniu
kilku dni lub tygodni. Inna  forma  cze sciowego zatrudnienia byĘy tak zwane ”swie towkił,
czyli ogĘaszanie dni wolnych od pracy. ktore licznie stosowano zwĘaszcza na Gornym Slasku.

Bezrobocie spowodowane kryzysem obje Ęo takze rzemiosĘo. Brak mozliwosci zbytu
uderzyĘ szczegolnie w warsztaty, ktore peĘniĘy usĘugi na rzecz przemysĘu i prywatnego
budownictwa. Stan zatrudnienia w poszczegolnych gaĘe ziach rzemiosĘa w roku 1931
zmniejszyĘ sie  w porownaniu do 1928 r. o 50%, a w niektorych rzemiosĘach nawet o 80%, co
oznaczaĘo, ze w 1931 r. pracowaĘo zaledwie 20% ogoĘu zatrudnionych z 1928 r. (wedĘug
oceny M. Ciechocin skiej).

Kryzys gospodarczy znacznie zwie kszyĘ zatem rozmiary bezrobocia. Liczba
bezrobotnych zalezy bowiem od rozwoju koniunktury. Nawet w okresach ozywienia
gospodarczego wyste puje pewna ilosc osob pozbawionych pracy. Sytuacja taka istniaĘa w
Polsce w latach poprzedzajacych kryzys. Po okresie pogorszenia koniunktury, ktora  pogĘe biĘa
wojna gospodarcza polsko-niemiecka, powoduj aca ograniczenie eksportu do Niemiec,
nastapiĘy lata poprawy oraz szybki wzrost produkcji przemysĘowej i wzrost zatrudnienia.

W okresie od stycznia 1926 roku do wrzesnia 1929 roku bezrobocie zmniejszyĘo sie
czterokrotnie. Sytuacja na Gornym Slasku przedstawiaĘa sie  analogicznie. W latach 1925 ‚
1926 liczba bezrobotnych wynosiĘa okoĘo 50 tys. a w roku 1928, nieco powyzej 20 tys.

Do powyzszych danych co zaznaczaja  autorzy prac: A. Hrebnda, Z. Landau,
J. Tomaszewski nalezy odnosic sie  krytycznie, W Polsce mie dzywojennej nie istniaĘa
bowiem statystyka bezrobocia. Sytuacje  na rynku pracy przedstawiaĘy jedynie dane
Pan stwowych Urze dow Posrednictwa Pracy. DotyczyĘy one tylko osob poszukujacych pracy.
Przepisy prawa nie dopuszczaĘy bowiem do rejestracji tych, ktorzy jeszcze nie podje li pracy,
a wie c na przykĘad mĘodziezy. Prawa tego pozbawieni byli takze rzemieslnicy i chaĘupnicy.
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Ponadto wielu uprawnionych nie dokonywaĘo rejestracji, poniewaz nie wierzyĘo w
skutecznosc zatrudnienia przy pomocy urze du lub w jakakolwiek pomoc dora— na . Stad dane
Pan stwowych Urze dow Posrednictwa Pracy byĘy najcze sciej zanizone, nie obejmowaĘy
bowiem wszystkich bezrobotnych.

Urzad Posrednictwa Pracy w Pszczynie w sprawozdaniu  grudniu 1925 roku probowaĘ
ujac rzeczywista  liczbe  bezrobotnych na podlegĘym terenie. Pisano: ”... ogolna przyblizona
liczba bezrobotnych wynosiĘa w ostatnim dniu miesiaca okoĘo 7040 bezrobotnych, z czego
zarejestrowano 6935.

Z przyblizonej ogolnej liczby bezrobotnych przypada na poszczegolne grupy zawodowe:
gornictwo ‚ 4940
metalowo-hutniczych ‚ 850
budowlanych ‚ 450
pozostaĘych wykwalifikowanych ‚ 360
niewykwalifikowanych ‚ 380
rolnych ‚ 60
Razem ‚         7040

MateriaĘy nie zawieraja  jednak danych o ilosci bezrobotnych w okresie prosperity,
poprzedzajacej kryzys gospodarczy. Dane te doste pne sa  dla Bierunia Starego. Dla przykĘadu,
w 1925 roku ewidencja KUPP notowaĘa 52 zarejestrowanych bezrobotnych, a w 1928 roku
‚  33. Wielki kryzys gospodarczy znacznie zaostrzyĘ sytuacje  na rynku pracy. Bezrobocie
urosĘo do rozmiarow kle ski spoĘeczne. Ministerstwo Spraw Wewne trznych w opracowaniu
zatytuĘowanym ”Stan bezrobocia w Polsceł oceniaĘo: ”Kwestja masowego bezrobocia, jakie
istnieje u nas i pogĘe bia sie  z kazdym, rokiem, wybija sie  na czoĘo zagadnien  pan stwowo-
gospodarczych (...). Zagadnienie bezrobocia staĘo sie  niezwykle wazne (...). Wybuchowi
kryzysu, ktory skurczyĘ produkcje  i obroty handlowe od 30 do 50%, towarzyszy raptowny
wzrost bezrobocia, ktorego stan odtad nie uĘoga wie kszej poprawie (...). Bezrobocie rozni sie
od dawniejszego oprocz swojej masowosci ponadto tom, ze przy obecnem masowem
bezrobociu, jednostka tracaca prace  nie ma nadziei na (...) znalezienie masowego zaj e cia...ł .

Ze wzgle du na brak statystyki w okresie mie dzywojennym, dane zawierajace rozmiary
bezrobocia sa  bardzo zroznicowane. Wspomniane opracowanie MSW o stanie bezrobocia
okresla liczbe  zarejestrowanych bezrobotnych na przykĘad w 1930 roku na 299,8 tys., a w
1933 r. ‚  na 342,6 tysie cy. Informacje Biura Posrednictwa Pracy odbiegaja  od
rzeczywistego poziomu rozmiarow bezrobocia. WynikaĘo to z obje cia rejestracja  tylko
pewnej cze sci osob pozostajacych bez pracy. Podje to zatem proby szacunkowego obliczenia
wyste powania realnego bezrobocia.

Szacunki okreslaja , ze w 1930 roku liczba bezrobotnych w caĘym kraju wynosiĘa 327
tysie cy, a w 1933 roku ‚  940 tysie cy. Roznica w obliczeniach ilosci bezrobotnych jest
zatem znaczna, zwĘaszcza dla 1933 roku.

Podobnie sytuacja przedstawiaĘa sie  na Gornym Slasku. Z danych PUPP wynika, ze w
1930 roku byĘo 52,1 tysie cy bezrobotnych, a w 1933 roku ‚  89,6 tysie cy. Szacunkowe
obliczenia rowniez przedstawiaja  roznice  w ilosci bezrobotnych. Jesli nawet wielkosc ta jest
identyczna w 1930 roku, to w 1933 roku, szacunkowa ilosc pozostajacych bez pracy
wynosiĘa 135,6 tysie cy.



”Pomoc bezrobotnym Bierunia Starego w latach 1929 „  1934ł

MirosĘawa Malich 6

Dane o wielkosci bezrobotnych w powiecie pszczyn skim - okresie kryzysu, mozna
zaczerpnac jedynie ze spisu powszechnego w 1931 r., podczas ktorego odnotowano 23,5
tysie cy pozbawionych pracy.

O rozmiarach bezrobocia w Bieruniu Starym donosza  sprawozdania Magistratu do
WydziaĘu Powiatowego w Pszczynie oraz pisma kierowane o pomoc do roznych instytucji.

W zwiazku ze zniesieniem opieki zdrowotnej bezrobotnych prowadzonej przez w Ęadze
wojewodzkie, Magistrat w Bieruniu Starym skarzac sie  w lutym 1930 roku do Zwiazku Gmin
Wojewodztwa Slaskiego na obciazenia wynikajace dla miasta z tego tytuĘu pisaĘ:    jest to
cie zar zbyt wielki jesli we—miemy pod uwage  stan bezrobocia. Miasto Bierun  Stary ma
obecnie 170 zarejestrowanych bezrobotnych...ł. Natomiast we wrzesniu tegoz roku, w
sprawozdaniu cĘo WydziaĘu Powiatowego informowano, ze ”liczba zarejestrowanych
bezrobotnych wynosi 199, a niezarejestrowanych (...) w przyblizeniu 25ł.

Brak danych nie pozwaĘa okreslic liczby bezrobotnych w Bieruniu Starym w 1931 roku.
W aktach jedynie zachowaĘa sie  notatka o przesĘaniu do WydziaĘu Powiatowego sprawozda-
nia o stanie bezrobocia w pa— dzierniku 1931 roku, ktora  uzupeĘnia wykaz
niezarejestrowanych bezrobotnych w ilosci:

‚ 4 gornikow w wieku od 18 do 45 lat
‚ 1 metalowiec w wieku do 18 lat
‚ 8 robotnikow budowlanych w wieku do 45 lat
‚ 3 robotnikow przemysĘu drzewnego do 45 lat
‚ 3 robotnikow przemysĘu konfekcyjnego do 45 lat
‚ 55 pracownikow mĘodocianych do 18 lat
‚ 35 robotnikow niewykwalifikowanych do 45 lat
‚ 43 kobiety do 45 lat.

Brak materiaĘow nie pozwaĘa takze ustalic ilosci bezrobotnych w Bieruniu Starym w
okresie dna kryzysu w 1932 roku. Kolejne dane pochodza  bowiem z kwietnia 1934 roku.
Magistrat we wniosku do Wojewodzkiego Lokalnego Komitetu Funduszu Pracy w
Katowicach o udzielenie pozyczki na rozbudowe  szkoĘy (patrz Fundusz Pracy) informowaĘ o
309 bezrobotnych w Bieruniu Starym. Biorac pod uwage  liczbe  ludnosci miasta, bezrobocie
wynosiĘo zatem az 10%. Rok 1934 przyniosĘ zdecydowana  poprawe . Ilosc pozbawionych
pracy obnizyĘa sie  tak znacznie, ze Magistrat w Bieruniu Starym zmuszony byĘ prosic
WydziaĘ Powiatowy o kierowanie bezrobotnych z innych miejscowosci do robot przy
rozpocze tej w miescie budowie boiska. Ilosc bezrobotnych nie jest jednak znana. Mozna
mimo to sadzic, ze problem masowego bezrobocia zostaĘ rozwiazany.

INSTYTUCJONALNE FORMY POMOCY BEZROBOTNYM W LATACH 1929‚ 1934

I. Fundusz Bezrobocia

Bezrobocie nalezaĘo do jednego z najbardziej nabrzmiaĘych problemow spoĘecznych
Polski mie dzywojennej. WĘadze, zdajac sobie sprawe  z rosnacego bezrobocia, podejmowaĘy
juz w latach poprzedzajacych kryzys, proby majace na celu Ęagodzenie jego skutkow.

W okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej na przeĘomie lat 1924‚ 1925
uchwalono ustawe  o zabezpieczeniu robotnikow na wypadek utraty pracy. W tym celu
utworzono instytucje  prawna , pod nazwa  Fundusz Bezrobocia. Zabezpieczeniu podlegali
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robotnicy bez roznicy pĘci, ktorzy ukon czyli 18 rok zycia, pracujacy w zakĘadach pracy
zatrudniajacych powyzej o robotnikow.

Pocza tkowo w Funduszu ubezpieczeni byli tylko pracownicy fizyczni. Od 1925 roku
ubezpieczeniem obje to pracownikow umysĘowych, ktorych jednak w 1927 wyĘaczono z
Funduszu Bezrobocia, powoĘujac dla nich odre bna  instytucje  pod nazwa  ZakĘad Ubezpieczen
Pracownikow UmysĘowych. Ubezpieczeni opĘacali systematycznie skĘadki, dzie ki ktorym w
momencie utraty pracy nabywali uprawnienia do pobierania zasi Ękow. SkĘadki stanowiĘy
50% srodkow Funduszu Bezrobocia, z czego 25% wpĘacali przedsie biorcy, a 25% robotnicy.
PozostaĘa cze sc srodkow pochodziĘa z dopĘat skarbu pan stwa.

Robotnicy dzie ki ubezpieczeniu otrzymywali w ciagu 13 tygodni od daty utracenia pracy
zasiĘki, wynoszace od 30% (dla samotnych) do 50% (dla rodzin siedmioosobowych) zarobku
otrzymywanego w okresie przed utrata  pracy.

Gorna granica zasiĘku nie mogĘa przekroczyc 2,50 zĘ dziennie. Po upĘywie tego okresu
bezrobotni tracili prawo do swiadczen  i pozostawali zazwyczaj bez srodkow do zycia.
W sytuacji takiej znajdowaĘy sie  ponadto liczne rzesze pracownikow, ktore byĘy poza
zasie giem ubezpieczenia. Nalezeli do nich pracownicy umysĘowi nie podlegajacy
pocza tkowo ustawie z 18 lipca 1921 roku, oraz cz e sciowo bezrobotni na Gornym Slasku, jak
rowniez robotnicy zredukowani z zakĘadow przemysĘowych i szeregowcy przeniesieni do
rezerwy lub staĘe urlopowani. Do grupy tej nalezeli takze robotnicy maĘych zakĘadow pracy,
mĘodociani oraz rzemieslnicy i chaĘupnicy. Dla tej kategorii robotnikow w 1925 roku ‚  na
mocy specjalnych uchwaĘ Rady Ministrow ‚  rozpocze to tzw. pan stwowa  akcje  pomocy
dora— nej. PolegaĘa ona na wypĘacaniu zapomog pienie znych, bad—  tez dozywianiu
bezrobotnych i dostarczaniu im opaĘu. Srodki pochodziĘy z dotacji skarbu pan stwa. Na
terenie powiatow i miast wypĘata  zapomog zajmowaĘy sie  tak zwane instytucje zaste pcze,
ktorymi byĘy wydziaĘy powiatowe, oraz podlegĘe im subinstytucje, be dace zarzadami
miejskimi. ZajmowaĘy sie  one takze rejestracja  i kontrola  bezrobotnych.

Z akt wynika, ze Subinstytucja Zaste pcza Funduszu Bezrobocia w Bieruniu Starym
obejmowaĘa swym zasie giem takze przylegĘe do miasta gminy: Cielmice, Bojszowy Nowe,
Jaroszowice, Swierczyniec i Urbanowice. Bezrobotni zobowiazani byli do przepisowej
dwukrotnej kontroli staĘej w ciagu tygodnia. NiedopeĘnienie tego obowiazku pozbawiaĘo
bezrobotnego zasiĘku.

Z doste pnych materiaĘow — rodĘowych Pan stwowego Archiwum w Pszczynie trudno
odtworzyc rozmiary pomocy pozbawionym pracy mieszkan com miasta. Brak bowiem danych
o ilosci ubezpieczonych na wypadek bezrobocia, ktorym przysĘugiwaĘy zasiĘki. Nieznana jest
takze liczba osob be dacych poza zasie giem ubezpieczenia. Trudno zatem ustalic, czy
wszyscy zarejestrowani i niezarejestrowani bezrobotni w Bieruniu Starym otrzymywali
zasiĘki lub zapomogi dora— ne, a wie c czy wszyscy obje ci byli zasie giem pomocy. W aktach
zachowaĘy sie  jedynie kwoty wypĘacanych zasiĘkow i zapomog w niektorych miesiacach lat
1928‚ 30.

Z ich porownania wynika, ze wraz z poprawa  koniunktury w okresie poprzedzajacym
bezposrednio kryzys gospodarczy, malaĘa rola pomocy dora— nej na rzecz zasiĘkow
ustawowych. Okres prosperity skracaĘ bowiem czas, w jakim robotnik pozostawaĘ bez pracy.
PozwalaĘo to na wprowadzenie stopniowych ogranicze n  w akcji pomocy dora— nej. Na mocy
Zarzadzenia Ministerstwa Pracy i Opieki SpoĘecznej z 15.V.1929 roku z pomocy tej
korzystac mogli jedynie bezrobotni obarczeni rodzin a  skĘadajaca sie  z ponad 3 osob, ktorzy
korzystali z zapomogi krocej niz 52 tygodnie. Pomocy dora— nej pozbawione zostaĘy zatem
osoby samotne oraz rodziny bezdzietne lub z jednym dzieckiem. W Bieruniu Starym w
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sytuacji takiej znalazĘo sie  6 bezrobotnych, ktorym z dniem 1 czerwca wstrzymano wypĘaty
zapomogi. Byli to: Jadwiga Czempas, Alfons Mika, Jan Filipek, Jo zef Niesyto, Wilhelm
Niderlinski i Henryk Ro zok.

W lipcu 1929 roku dora— na pomoc w formie pienie znej ulegĘa likwidacji. Jednakze na
jesieni tegoz roku wzrost bezrobocia spowodowaĘ wprowadzenie akcji tzw. specjalnej
pomocy dla bezrobotnych. W przeciwien stwie jednak do pomocy dora— nej, pomoc specjalna
nie byĘa prowadzona przez Fundusz Bezrobocia, dlatego zostanie szerzej omowiona w
naste pnym podrozdziale.

Wspomniano juz, ze oprocz zapomog pienie znych, organy Funduszu Bezrobocia
udzielaĘy rowniez pomocy w naturze. PolegaĘa ona gĘownie na dozywianiu bezrobotnych w
specjalnych kuchniach ludowych utrzymywanych przez wĘadze miejskie lub organizacje
charytatywne.

Takze Magistrat w Bieruniu Starym, wykonujac polecenie WydziaĘu Powiatowego w
Pszczynie, czyniĘ starania o uruchomienie jesienia  1930 roku kuchni dla bezrobotnych
miasta, ktora w poĘowie miaĘa byc finansowana przez Slaski Urzad Wojewodzki. Zgodnie z
projektem, kuchnia miaĘa zostac zlokalizowana w budynku siostr zakonnych, ktore miaĘy
objac ”caĘe kierownictwo tej akcji pod dozorem dwoch czĘonkow wybranych na ten cel przez
Magistratł. Projekt zakĘadaĘ rowniez, ze kuchnia czynna be dzie przez cztery zimowe
miesiace, tj. od 13 listopada do 15 marca kazdego roku i wydawac be dzie ”dziennie 20
obiadow o godzinie 13.00 ‚  jeden obiad wartosci 60 groszy, za ktory winien bezrobotny
pĘacic 20 groszy, zas caĘkiem biedny, ktory nawet nie jest w stanie tych 20 groszy zapĘacic,
zobowiazuje sie  1 dzien  w tygodniu pracowac na korzysc Magistratuł. Sporzadzony w kilka
dni po— niej kosztorys dotyczacy urzadzenia kuchni, m. in. zakupu naczyn , kotĘa i opaĘu,
przewidywaĘ takze koszty obiadow, ale juz w ilosci 33 sztuk dziennie. W kolejnym
zestawieniu przypuszczalnych kosztow utrzymania kuchni ‚  mowi sie  natomiast o
codziennym przyrzadzaniu obiadow dla 70 najbiedniejszych miasta. Brak informacji sprawia
jednak trudnosci w ustaleniu przyczyn tej rosnacej ilosci osob majacych korzystac z obiadow
w kuchni ludowej. Mozna sadzic, ze wynikaĘo to ze sĘabego rozeznania wĘadz miasto w ilosci
bezrobotnych be dacych poza zasie giem ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Mozna takze przypuszczac, ze wĘadze miasta postanowiĘy poszerzyc pomoc w formie
dozywiania na osoby w ogole niepracujace i pozostajace bez srodkow do zycia, bad—  tez na
rodziny bezrobotnych. W materiaĘach nie znaleziono takze rozliczen  pomie dzy Magistratem
a klasztorem z wydawanych bezrobotnym specjalnie wydrukowanych bonow, nazwanych
”kartami kontrolnymił. Trudno wie c ustalic, ile osob w rzeczywistosci korzystaĘo z
posiĘkow. Dokumenty nie informuja  takze, czy wyste powaĘy przypadki ”odpracowywania
darmowego posiĘkuł.

Pomoc dora— na, zarowno w formie dozywiania jak i pienie znej, stanowiĘa jedynie
dodatkowa  dziaĘalnosc Funduszu Bezrobocia. GĘownym jego zadaniem byĘo ubezpieczanie
na wypadek braku pracy. Wzrastajace bezrobocie w okresie kryzysu przyczyniĘo sie  do
wprowadzania szeregu korekt w ustawie o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Nowela z 1929 roku obnizyĘa granice  wieku do lat 16 i obje Ęa obowiazkiem
zabezpieczenia zakĘady pracy zatrudniajace pracownikow, liczac Ęacznie robotnikow
i pracownikow umysĘowych. Nadal jednak wielu robotnikow z drobnych zakĘadow
pozostawaĘo poza zasie giem ubezpieczenia. Do grupy tej nalezeli takze robotnicy sezonowi,
chaĘupnicy i rzemieslnicy, robotnicy rolni oraz zatrudnieni w przedsie biorstwach
pan stwowych i samorzadowych. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki SpoĘecznej



”Pomoc bezrobotnym Bierunia Starego w latach 1929 „  1934ł

MirosĘawa Malich 9

wprowadziĘo natomiast w niektorych wojewodztwach, w tym w wojewodzkie slaskim, akcje
wypĘacania zasiĘkow osobom cze sciowo zatrudnionym.

Do kategorii tej nalezeli robotnicy, ktorzy pracowali nie dĘuzej niz 3 dni w tygodniu i stad
nie byli zaliczani do bezrobotnych, poniewaz mieli staĘe zatrudnienie. Zarobki ich byĘy
jednak zbyt niskie, by mogĘy stanowic wyĘaczne — rodĘo utrzymania.

Z materiaĘow — rodĘowych wynika, ze w Bieruniu Starym zasiĘek otrzymywaĘo 2
bezrobotnych cze sciowo zatrudnionych. Pracownik Huty Baildon ‚ Walenty Ciepśy oraz
SpoĘki ”Ferrumł ‚ Jo zef Labus. Wysokosc ich cze sciowego zasiĘku dziennego stanowiĘa
30% dziennego zarobku, ktory wypĘacano tygodniowo. Listy wystawiaĘ Zarzad Obwodowy
Funduszu Bezrobocia w Katowicach z poleceniem wypĘaty zasiĘku, a dotyczyĘy okresu od
lutego do listopada 1930 roku.

Zmniejszenie zatrudnienia i spadajace zarobki w okresie kryzysu gospodarczego
powodowaĘy spadek wpĘywow Funduszu Bezrobocia, totez w 1932 roku zniesiono
wypĘacanie zasiĘkow cze sciowo zatrudnionym. W ustawie o zabezpieczeniu na wypadek
bezrobocia takze dokonano szeregu zmian ograniczajacych uprawnienia do korzystania z
zasiĘkow. Przede wszystkim przedĘuzono okres pracy uprawniajacy do pobierania zasiĘku z
20 na 26 tygodni i to pracy rzeczywistej, przy czym za tydzie n  ubezpieczenia liczono 6 dni
pracy. ZasiĘek przysĘugiwaĘ bezrobotnemu przez 13 tygodni w ciagu roku. Okres ten mogĘ
byc przedĘuzony do 17 tygodni tylko wtedy, jezeli Fundusz Bezrobocia dysponowaĘ
srodkami finansowymi na ten cel. ZasiĘki zawieraĘy sie  w granicach od 30 do 50% zarobkow
otrzymywanych przez ostatnie trzynascie tygodni przed utrata  procy.

Za gorna  granice  zarobku dziennego przyje to w 1932 roku 6 zĘ, podczas gdy poprzednio
norma ta wynosiĘa 10 zĘ. Do obnizenia wypĘacanych zasiĘkow przyczyniĘo sie  takze
zastapienie dotychczas wypĘacanego zasiĘku za 7 dni tygodnia zasiĘkiem za 6 dni. Poza tym
robotnik traciĘ prawo do zasiĘku w wypadku, jezeli nie przyjaĘ pracy zaofiarowanej mu przez
publiczne posrednictwo pracy. Ograniczenia te wywoĘaĘy rozgoryczenia wsrod bezrobotnych
i staĘy sie  przedmiotem ostrej krytyki. W tej sytuacji rzad postanowiĘ zmienic koncepcje
udzielania pomocy pozostajacym bez pracy. Coraz wie ksza  uwage  zacze to przywiazywac do
zapewnienia bezrobotnym pracy przy robotach publicznych. Celowi temu miaĘ sĘuzyc
powoĘany w 1933 roku Fundusz Pracy, ktory z czasem zaczaĘ przejmowac zadania Funduszu
Bezrobocia. W 1934 roku oba fundusze poĘaczono, a Fundusz Pracy kontynuowaĘ przy
niezmienionych przepisach dotychczasowe swiadczenia zabezpieczonych na wypadek braku
pracy. Ustawa ubezpieczeniowa na wypadek bezrobocia utworzona byĘa z mysla  o
przejsciowych, krotkotrwaĘych zakĘoceniach na rynku pracy, w warunkach, w ktorych
robotnik po kilku miesiacach miaĘ szanse  na znalezienie nowego zatrudnienia. W okresie
kryzysu gospodarczego, kiedy bezrobocie miaĘo charakter dĘugotrwaĘy, rola zasiĘkow
znacznie malaĘa. Wprawdzie brak materiaĘow nie pozwala na ustalenie, ile osob w Bieruniu
Starym ubezpieczonych na wypadek braku pracy pobieraĘo zasiĘki, a ilu prawo do
korzystania z niego wygasĘo.

Mozna sadzic, ze sytuacja w miescie byĘa podobna, jak w caĘym kraju, w ktorym wedĘug
Z. Landaua w roku przedkryzysowym z zasiĘku korzystaĘo 75% ogoĘu bezrobotnych, a w
1933 i 1934 juz jedynie 6% pozostajacych bez pracy. WynikaĘo to z wygasania w okresie
dĘugotrwaĘego bezrobocia prawa do korzystania z zasiĘkow. Zatem nawet systematyczne
opĘacanie skĘadek na rzecz zabezpieczenia nie chroniĘo skutecznie robotnika przed
bezrobociem. Mimo to, ustawa miaĘa istotne znaczenie w Polsce mie dzywojennej, poniewaz
prawnie ujmowaĘa pomoc dla bezrobotnych.
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2. Pomoc specjalna

Wspomniano juz, ze na jesieni 1929 roku wzrost bezrobocia spowodowaĘ wprowadzenie
akcji tzw. specjalnej pomocy. Mogli z niej korzystac bezrobotni, ktorzy pozostawali poza
zasie giem ustawy o zabezpieczeniu na wypadek braku pracy oraz ktorym skon czyĘ sie  okres
wypĘacania zasiĘkow. W odroznieniu do pomocy dora— nej, ktora  prowadziĘ Fundusz
Bezrobocia, pomoca  specjalna  zajmowaĘy sie  zwiazki samorzadowe nadzorowane przez
wojewodow. Forme  tej pomocy ‚  w przeciwien stwie do pozostaĘych instytucji powoĘanych
do zwalczania bezrobocia, ktore dziaĘaĘy na podstawie funduszy spoĘecznych ‚  finansowaĘ
skarb pan stwa. Pomocy udzielano w postaci zapomog pienie znych, artykuĘow
zywnosciowych bad—  przyrzadzanych posiĘkow. Wysokosc zapomogi wahaĘa sie  pocza tkowo
w granicach 20‚ 45 zĘ miesie cznie ”a w styczniu 1930 roku podwyzszono ja  do 30‚ 85 zĘ.
W grudniu 1930 roku trudnosci budzetowe pan stwa wynikajace z pogarszajacej sie
koniunktury gospodarczej spowodowaĘy obnizenie swiadczen  i zmniejszenie zasie gu osob
uprawnionych do korzystania z zapomog. W ramach wprowadzonych obostrzen  zapomoga
pienie zna zostaĘa obnizona, wahaĘa sie  w granicach 45‚ 60 zĘ miesie cznie, przy czym pomoc
w naturze mogĘa stanowic co najwyzej jedna  trzecia  przyznawanej zapomogi. Warunkiem jej
otrzymania byĘo rowniez nie-korzystanie przynajmniej przez 12 miesie cy przed zgĘoszeniem
sie  o zapomoge  z ustawowych zasiĘkow, posiadanie na utrzymaniu co najmniej 3 osob.

W doste pnych materiaĘach brak danych o wypĘacaniu zapomog w Bieruniu Starym w
okresie, w ktorym rozpocze to akcje  specjalna . Nie nalezy jednak sadzic, ze pomocy tej nie
realizowano. Brak ten mozna raczej przypisac zaginie ciu dokumentow.

Pierwsze zapotrzebowania i rozliczenia Magistratu kierowane do WydziaĘu Powiatowego
w Pszczynie pochodza  z maja 1930 roku i dotycza  bezrobotnych, ktorym skon czyĘ sie  okres
wypĘacania zasiĘkow. Wynika z nich, ze liczba bezrobotnych pobierajacych zapomogi
znacznie wzrastaĘa w miesiacach zimowych. Np. w maju 1930 roku jedynie 5 bezrobotnych
obje tych byĘo pomoca  specjalna , w pa— dzierniku juz 23, a w grudniu az 72. Mimo
wprowadzonych z kon cem 1930 roku ograniczen , ilosc bezrobotnych korzystajacych z tej
formy pomocy nadal utrzymywaĘa sie  na wysokim poziomie. W pierwszych miesiacach 1931
r. odnotowano powyzej 80 osob. Dopiero w lipcu mozna zauwazyc skutek tych obostrzen . W
miesiacu tym, pomoc specjalna obje Ęa jedynie bezrobotnych majacych na utrzymaniu 2‚ 3
osoby. Pozbawieni jej zostali samotni i bezdzietni bezro botni, ktorzy do tej pory stanowili
wysoki odsetek wsrod pobierajacych zapomogi.

W materiaĘach — rodĘowych brak informacji, czy wszyscy bezrobotni Bierunia Starego,
ktorym kon czyĘ sie  okres wypĘacania zasiĘkow, obje ci byli akcja  pomocy specjalnej.
Zestawienia Magistratu nie ujmuja  rowniez bezrobotnych, ktorzy pozostawali poza zasie giem
ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

3. Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia

Jesienia  1931 roku rzad w ramach oszcze dnosci prawie caĘkowicie zlikwidowaĘ pomoc
finansowa , ograniczajac sie  do pomocy zywnosciowej. Bowiem w warunkach kryzysu
gospodarczego zapomoga pienie zna okazaĘa sie  srodkiem majacym bardzo ograniczony
wpĘyw na Ęagodzenie cie zkich warunkow zycia bezrobotnych. Zapomoga ta byĘa z natury
rzeczy krotkotrwaĘa. PrzewlekĘosc i rozmiary kryzysu sprawiĘy, ze obok grupy osob
korzystajacych z zapomog, istniaĘa nieporownywalnie wie ksza rzesza osob nie obje tych
zadna  pomoca . M. Ciechocin ska uwaza, ze zorganizowanie pomocy zywnosciowej byĘo



”Pomoc bezrobotnym Bierunia Starego w latach 1929 „  1934ł

MirosĘawa Malich 11

tan sze. w zwiazku z kryzysowa  obnizka  cen nie skartelizowanych artykuĘow spozywczych.
PozwalaĘo to objac zasie giem akcji wie ksza  liczbe  osob, przy zachowaniu niezmienionej
sumy przeznaczonej na pomoc bezrobotnym. W odroznieniu od pomocy specjalnej, ktora
finansowano ze — rodeĘ pan stwowych. pomoc zywnosciowa opieraĘa sie  na — rodĘach
spoĘecznych. Akcja  ta  zajmowaĘ sie  utworzony jesienia  1931 roku Naczelny Komitet do
Spraw Bezrobocia, ktoremu podporzadkowane byĘy komitety lokalne. O pomoc mogli
ubiegac sie  ci bezrobotni, ktorzy nie pobierali zasiĘkow z Funduszu Bezrobocia oraz
cze sciowo bezrobotni w wypadku, gdy zarobek ich byĘ nizszy od przysĘugujacego im zasiĘku
z Funduszu Bezrobocia. Wobec braku srodkow, pomoc dla cze sciowo zatrudnionych
utrzymano tylko przez krotki okres, tj. do poĘowy 1932 roku.

Pomoc udzielana byĘa w postaci rozdawania artykuĘow zywnosciowych, dozywiania w
kuchniach oraz ‚  w wyja tkowych przypadkach ‚  wypĘacania zapomog pienie znych.

Srodki Naczelnego Komitetu do Spraw Bezrobocia, o czym juz wspominano, pochodziĘy
gĘownie ze — rodeĘ spoĘecznych. W tym celu Naczelny Komitet oraz komitety lokalne
organizowaĘy szereg akcji, by uzyskac potrzebne fundusze.

W Bieruniu Starym Rada Miejska podj e Ęa 6.XlI.1931 roku uchwaĘe  w sprawie poboru
opĘat na rzecz bezrobotnych, sprzedazy trunkow alkoholowych oraz towarow spozywczych w
restauracjach i gospodachł. UchwaĘa oparta byĘa na ustawie z 14.IV.1924 roku o
tymczasowym uregulowaniu finansow komunalnych w wojewodztwie slaskim. Pobor opĘat
regulowaĘ specjalnie wydany w tym celu statut, ktory ustanawiaĘ, iz ”wĘasciciele wzgle dnie
najmobiorcy gospod, restauracyj, kawiarn , winiarn , hotelow, wyszynkow i sniadaln
poĘozonych na terenie miasta Starego Bierunia maj a  pobierac, od rachunkow za spozycie w
tych lokalach, opĘaty, przy rownoczesnym wydaniu konsumentom znaczkow w odpowiedniej
wysokoscił. Wysokosc tych opĘat wynosiĘa ”3% sumy rachunku, najmniej jednak 5 groszył.
Statut zobowiazywaĘ rowniez ”osoby trudniace sie  zawodowo najmem lokali i pokojami
umeblowanymi w hotelach, gospodach i zajazdach na przejsciowy pobytł do pobierania opĘat
na rzecz bezrobotnych ”w wysokosci 5% od otrzymanej zapĘaty dziennej za lokalł.
Uchylajacym sie  od tego obowiazku i nie przestrzegajacym terminu wpĘaty opĘat kupcom,
groziĘa ‚  zgodnie ze statutem ‚  grzywna do wysokosci 150 zĘ. Statut zatwierdziĘa slaska
Rada Wojewodzka a obowiazywaĘ od 10.II.1932 roku.

W Bieruniu Starym w okresie tym byĘo 9 restauratorow na ktorych naĘozono te  forme
opodatkowania w celu niesienia pomocy bezrobotnym. Byli to: Rozalia Dśugaj, Tomasz
Gomolla, Jo zef Kocurek, Wawrzyniec Barus, Paweś Braier, Jerzy Skrzypiec, Roman
Hudzikowski, Jan Myalski i Wiktor Grochla. Magistrat miasta, pragnac uĘatwic im pobieranie
opĘat, zamowiĘ w drukarni Urze du Wojewodzkiego specjalnie przeznaczone do tego celu
bony o wartosci 5 i 10 groszy.

Decyzja wĘadz miasta nie zostaĘa przychylnie przyje ta przez zainteresowanych.
Wystosowali szereg pism do Rady Miejskiej o zniesienie uchwaĘy z 6.XII.1931 roku.
Twierdzili w nich, iz ”pobor tej opĘaty jest bardzo utrudniony i wprost niemozliwy do
przeprowadzenia, albowiem piwo i trunki i tak s a  zbyt drogie, przez co kupujacy wzbraniaja
sie  uiszczac ta  naleznoscł. Przy czym w zamian za pobieranie opĘat za napoje alkoholowe od
klientow, zaproponowali dobrowolne opodatkowanie si e  w formie miesie cznego ryczaĘtu.
Magistrat bardzo che tnie przystaĘ na te  propozycje  i ustaliĘ wysokosc ryczaĘtu na 15 zĘ mie-
sie cznie. Wysokosc ta byĘa jednak zbyt wygorowana i niemozliwa do przyje cia przez
restauratorow. By dojsc do consensusu obydwie strony rozpocze Ęy rozmowy. W czasie ich
trwania, restauratorzy wywiazywali sie  jednak z obowiazku pobierania opĘat od rachunkow.
W okresie od 14.111. do 25.V.1932 roku wpĘacili Ęacznie 106 zĘ i 95 groszy. Kwote  te
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Magistrat przekazaĘ na konto Miejskiego Komitetu Pomocy Bezrobotnym. Tygodniowa
wpĘata kazdego z restauratorow wahaĘa sie  srednio w granicach 1,5 zĘ.

W lipcu burmistrz miasta postanowiĘ zwoĘac specjalne zebranie ze wszystkimi
zainteresowanymi, by omowic ewentualne zniesienie opĘaty od rachunkow. Wczesniej jednak
powiadomiĘ restauratorow, by zĘozyli deklaracje , w ktorych mieli okreslic wysokosc
dobrowolnego opodatkowania si e  w formie miesie cznego ryczaĘtu. Tresc deklaracji byĘa
naste pujaca: ”Nizej podpisany, zobowiazuje sie  uiscic regularnie kazdego 1 miesiaca
kalendarzowego kwote ... zĘ... gr... na rzecz Funduszu Bezrobotnych przy Magistracie w
Bieruniu Starym i to w dowod uwolnienia mnie od stosowania znaczkow ‚  opĘaty na rzecz
bezrobocia, co stwierdzam wĘasnore cznym podpisemł. Deklaracje  te  podpisaĘo 7
restauratorow: J. Kocurek i W. Barus wyrazili zgode  na opodatkowanie sie  w wysokosci 7 zĘ,
J. Skrzypiec i J. Myalski na 4 zĘ, P. Braier na 2,50 zĘ, a T. Gomolla i R. Hudzikowski na
kwote  1,50 zĘ. W materiaĘach — rodĘowych brak informacji o wyrazeniu zgody na opĘate
ryczaĘtowa  przez dwoch pozostaĘych wĘascicieli restauracji. Nie mozna jednak zaĘozyc, ze
uchylali sie  od tego obowiazku.

Wielkosc zadeklarowanych dobrowolnych opĘat na rzecz niesienia pomocy bezrobotnym
usatysfakcjonowaĘa Rade  Miejska . ktora na swym posiedzeniu w dniu 26.VII.1932 roku
podje Ęa wie kszoscia  gĘosow uchwaĘe  o wstrzymaniu do 31 .III.1933 roku poboru opĘat od
napojow alkoholowych w zamian za dobrowolne opodatkowanie sie  restauratorow. UchwaĘe
podje to jednak tylko na czas okreslony, prawdopodobnie w obawie o nie wywiazywanie sie  z
zadeklarowanych sum. Juz wkrotce okazaĘo sie , ze obawy te nie byĘy bezpodstawne. Bowiem
w sierpniu urze dnik obwodowy zdoĘaĘ ”sciagnacł ryczaĘtowe opĘaty tylko od 5
restauratorow: J. Myalskiego, J. Kocurka, W. Grochli, F. Braiera i R. Hudzikowskiego, a we
wrzesniu od 4:
J. Myalskiego, J. Kocurka, F. Braiera i R. Hudzikowskiego . Pomimo kierowanych do nich
ostrzezen  i upomnien , wĘasciciele restauracji uparcie odmawiali pĘacenia dobrowolnych
skĘadek, dlatego 16.XII.1932 roku Rada Miejska podj e Ęa uchwaĘe  o przywroceniu statutu w
sprawie poboru opĘat od napojow alkoholowych w restauracjach i gospodach na terenie
miasta.

W tym miejscu nalezy zaznaczyc, ze od wrzesnia w caĘym kraju w ramach utworzonego
Funduszu Pomocy Bezrobotnym wprowadzono specjalne opĘaty w formie podatkow, ktore
dotyczyĘy takze lokali gastronomicznych, o czym be dzie szerzej w kolejnym podrozdziale.

W Bieruniu Starym przywrocenie statutu oraz obowiazkowych opĘat od spozycia napojow
alkoholowych nie wpĘyne Ęo na postawe  wĘascicieli restauracji. Nadal wzbraniali si e  przed
regulowaniem tych naleznosci. W aktach brak jest jednak informacji, czy zastosowano wobec
nich przewidziane w statucie kary za uchylanie si e  od tego obowiazku. Mozna jednak
przypuszczac, ze tego srodka przymusu nie wykorzystano, bowiem do 21.X.1933 roku tj. do
momentu zawieszenia przez Rade  Miejska  statutu w przedmiocie opĘat na rzecz niesienia
pomocy bezrobotnym, tylko Wawrzyniec Barus dokonaĘ wpĘaty.

Na decyzje  o zawieszeniu statutu wpĘyne Ęo zapewne poĘozenie od 1933 roku wie kszego
nacisku w kraju na organizowanie robot publicznych, by dac zatrudnienie jak najwie kszej
liczbie osob pozostajacych bez pracy. WpĘyw miaĘ prawdopodobnie takze brak ofiarnosci na
rzecz akcji niesienia pomocy bezrobotnym przez bieru n skich restauratorow. Podejscie takie
byĘo zreszta  charakterystyczne w caĘym kraju. M. Ciechocin ska pisze, ze sprawozdania
komitetow lokalnych na terenie caĘego kraju i zajmujacych sie  bezposrednio sciaganiem
srodkow pienie znych wykazuja , ze na rzecz akcji niesienia pomocy bezrobotnym z reguĘy
zawodzili wĘasciciele nieruchomosci, przedstawiciele handlu i przemysĘu.



”Pomoc bezrobotnym Bierunia Starego w latach 1929 „  1934ł

MirosĘawa Malich 13

W materiaĘach — rodĘowych doszukano sie  tylko jednej dobrowolnej wpĘaty w kwocie
89,89 zĘ ofiarowanej dla bezrobotnych Magistratowi Bierunia Starego. Nadawca  byĘ
wĘasciciel ZakĘadu Handlowo-PrzemysĘowego w Sosnowcu S. Tobiasz. Brak jednak
jakiejkolwiek informacji o tym, dlaczego przedsi e biorca spoza terenu, a nawet powiatu,
przesĘaĘ zadeklarowana  sume  na rzecz pomocy bezrobotnym Bierunia Starego.

Forma  pomocy dla bezrobotnych miasta zorganizowan a  przez Miejscowy Komitet do
Spraw Bezrobocia byĘo wydawanie od marca 1930 roku bonow, za ktore bezrobotni mogli
kupic u miejscowych kupcow zywnosc i odziez. W tym celu Magistrat wydaĘ 2200 bonow w
trzech rodzajach: dwa koloru zoĘtego i jeden niebieskiego. W aktach nie doszukano si e
jednak przyczyny tego rozgraniczenia. Kazdy bon, ktorego wartosc wynosiĘa 1 zĘ, bezrobotny
mogĘ zrealizowac tylko u kupcow w okre gu KUPP Bierun  Stary. Dla sprawnego
przeprowadzenia tej formy pomocy, burmistrz miasta wydaĘ 5.III.1932 roku obwieszczenie
do 27 miejscowych kupcow, rze— nikow i piekarzy z prosba  o ”przyjmowanie tych bonow
i nie robienie przy zakupach bezrobotnym zadnych trudnoscił. W obwieszczeniu zawarto
takze informacje, ze ”zrealizowanie bonow czyli wymiane  ich na gotowke  przyjmowac
be dzie Kasa Miejska w terminie do 20 kazdego miesiacał.

Bezrobotny otrzymywaĘ miesie cznie od 4 do 6 bonow, prawdopodobnie w zaleznosci od
ilosci osob be dacych na jego utrzymaniu. W materiaĘach — rodĘowych nie doszukano sie
informacji, czy forma  tej pomocy zostali obje ci wszyscy pozbawieni pracy mieszkan cy
miasta. Akcja wydawania bonow uprawniajaca bezrobotnych Bierunia Starego do zakupu
zywnosci i odziezy trwaĘa do 30.IX.1933 roku, czyli do okresu, w ktorym utworzono w kraju
Fundusz Pracy i uwage  zacze to przywiazywac do organizowania robot publicznych.

W okresie swego istnienia Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia organizowaĘ rowniez
rozdawnictwo wielu produktow: ziemniakow, cukru, soli, ryzu, maki, mydĘa i we gla. Z doku-
mentow wynika, ze w Bieruniu Starym bezrobotni otrzymywali w ramach swiadczen  od
Miejscowego Komitetu do Spraw Bezrobocia oprocz bonow zywnosciowych takze 15 kg
maki.

W materiaĘach nie wspomina sie  o pozostaĘych produktach, a szczegolnie o we glu.
W kraju do rozdzielnictwa we gla lub drewna przywiazywano duza  wage . Swiadczenia
pomocy opaĘowej unormowane byĘy specjalna  instrukcja , w ktorej ustalono przecie tne normy
we gla na okres jednego miesiaca dla rodziny bezrobotnej zaleznie od jej wielkosci: w
przypadku maĘej rodziny (do 3 osob) 100 kg, sredniej rodziny (do 6 osob) 롑 135 kg i duzej
‚  165 kg. Samotni tylko w wyja tkowych wypadkach mogli ubiegac sie  o przydziaĘ we gla
i wowczas otrzymywali 60 kg na miesiac. Mozna sadzic, ze takze w Bieruniu Starym w
okresie zimowym, w ktorym jedynie wydawano opaĘ, we giel podlegaĘ rozdawnictwu.

Do swiadczen  Miejscowego Komitetu do Spraw Bezrobocia nalezaĘo takze wydawanie
obiadow w kuchni ludowej, ktora , o czym wczesniej wspomniano, zorganizowano w miescie
w 1930 roku. Z posiĘkow mogli korzystac bezrobotni i ich rodziny.

Rozdawanie pomocy zywnosciowej, ktore byĘo gĘownym zadaniem Komitetu do Spraw
Bezrobocia, nie oznaczaĘo caĘkowitego wstrzymania pomocy pienie znej. ByĘa ona nadal
kontynuowana, choc w ograniczonym zakresie. W Bieruniu Starym od wrzesnia do grudnia
1931 r. zapomogi otrzymaĘo 457 bezrobotnych, a od stycznia do maja 1932 r. ‚  657.

Brak danych o ilosci bezrobotnych w Bieruniu Starym w latach 1931‚ 1932 nie pozwala
na stwierdzenie, jaki odsetek bezrobotnych pobieraĘ zapomogi pienie zne. Na podstawie
materiaĘow — rodĘowych mozna ustalic jedynie, ze w okresie zimowym ilosc bezrobotnych
korzystajacych z tej formy pomocy znacznie wzrastaĘa i ze w 1932 r. srednia wysokosc
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przypadajacej na bezrobotnego zapomogi obnizyĘa sie , o czym swiadczy zmniejszajaca sie
wysokosc wypĘaconych kwot w porownaniu z iloscia  pobierajacych.

W czerwcu pomoc pienie zna  w ogole zaprzestano wypĘacac. ByĘo to zapewne zwiazane z
likwidacja  wiosna  1932 roku Naczelnego Komitetu do Spraw Bezrobocia. Srodki tej
instytucji, o czym swiadcza  takze inicjatywy podejmowane w Bieruniu Starym, pochodziĘy w
gĘownej mierze z obciazen  naĘozonych na ludnosc. Naczelny Komitet wydaĘ swoim
nakĘadem znaczki do naklejania na podaniach, rachunkach, swiadectwach szkolnych itp.
Komitet czerpaĘ rowniez srodki z niektorych opĘat publicznych, a mianowicie z dodatkow do
biletow widowiskowych, oraz opĘat pocztowych i kolejowych itp. Mimo to w 1932 roku
Naczelnemu Komitetowi do Spraw Bezrobocia zabrakĘo srodkow na dalsza  dziaĘalnosc, stad
w czerwcu jego zadania przeje Ęa Komisja Mie dzyministerialna do Spraw Bezrobocia, a w
sierpniu tegoz roku utworzony zostaĘ Fundusz Pomocy Bezrobotnym.

4. Fundusz Pomocy Bezrobotnym

Fundusz Pomocy Bezrobotnym powstaĘ jesienia  1932 roku. Celem jego byĘo niesienie
pomocy bezrobotnym nie posiadajacym srodkow utrzymania i nie pobierajacym zasiĘkow na
wypadek braku pracy, oraz rodzinom tych bezrobotnych. Zadania realizowano przy pomocy
specjalnie wprowadzonych opĘat. StanowiĘy je podatki od kwitow komornianych (zwolnione
byĘy mieszkania jedno- i dwuizbowe), od biletow wste pu, stawek w totalizatorze, od cukru,
piwa, schowkow bankowych, zarowek elektrycznych, od spozycia gazu oraz od przebywania
w godzinach nocnych w zakĘadach gastronomicznych i salach miliardowych.

Ustanowienie nowych obowiazkowych opĘat w znacznym stopniu uniemozliwiaĘo
organizowanie inicjatyw lokalnych, ktorych celem byĘo uzyskanie dochodow na pomoc dla
bezrobotnych. Trudno bowiem byĘo w takiej sytuacji liczyc na ofiarnosc ludzi. W ten sposob
komitety lokalne zostaĘy pozbawione samodzielnej podstawy finansowej. Wobec braku
wĘasnych — rodeĘ dochodu znaczenie i rola komitetow lokalnych zacze Ęa Sie  zmniejszac, gdyz
w coraz wie kszym stopniu funkcje ich przejmowaĘ aparat pan stwowy. Komitety zacze Ęy
speĘniac funkcje pomocnicze przy biurach Funduszu Pomocy Bezrobotnym, ktore
bezposrednio kierowaĘy akcja .

W kilka dni po wejsciu w zycie Rozporzadzenia Prezydenta o pomocy bezrobotnym,
burmistrz Bierunia Starego na polecenie WydziaĘu Skarbowego Urze du Wojewodztwa
Slaskiego wydaĘ Zarzadzenie w sprawie poboru opĘat na rzecz Funduszu Pomocy
Bezrobotnym. Dore czono je wĘascicielom mieszkan  wynajmujacym pokoje i pobierajacym
komorne oraz wĘascicielom zakĘadow gastronomicznych i przedsie biorstw organizujacych
publiczne zabawy sportowe. Miejscowy Komitet Pomocy Bez robotnym ustaliĘ, ze w
Bieruniu Starym opĘatom od kwitow komornianych podlegac miaĘy 23 osoby, ktore
wspomnianym Zarzadzeniem burmistrza miasta zobligowano do comiesi e cznego
regulowania naleznosci w Kasie Miejskiej, poczynajac od l.09.1932 r. Liczba zobowiazanych
do opĘat ulegaĘa wahaniom. Dla przykĘadu w lutym 1933 r. wykaz Magistratu obejmowaĘ 19
osob, a w marcu juz tylko 16. Jesienia  1933 roku Ministerstwo Spraw Wewne trznych wydaĘo
dwa Okolniki, w ktorych m. in. informowano, ze opĘaty od kwitow komornianych uiszczaja
wszyscy wĘasciciele nieruchomosci ‚  niezaleznie od tego, czy chodzi o osob e  fizyczna  czy
prawna ... W aktach nie doszukano sie  jednak danych swiadczacych o wnoszeniu opĘat za
komorne przez jakakolwiek instytucje  znajdujaca  sie  w Bieruniu Starym. SpoĘka Akcyjna
”Lignoza" w pismie z wrzesnia 1932 r. wre cz informowaĘa Magistrat, ze mieszkan
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podlegajacych opĘatom na rzecz Funduszu Pomocy Bezrobotnym nie posiada. Dane
pochodzace z roku naste pnego przecza  jednak notatce ”Lignozył.

I tak opĘaty od kwitow komornianych na rzecz Funduszu Pomocy Bezrobotnym wniosĘy
w Bieruniu Starym jedynie osoby fizyczne. Okolniki MSW informowaĘy takze m. in., ze
”opĘaty nie maja  charakteru podatku od komornegoł, co oznaczaĘo koniecznosc posiadania
jakiegokolwiek dowodu potwierdzajacego pobranie komornego. Zwracano takze uwage  na
niezgodne z Rozporzadzeniem proby przerzucania tych kosztow na lokatorow. Wyjasniano,
by usunac wszelkie wa tpliwosci w kwestii zwolnien  opĘat mieszkan  jedno- i dwuizbowych,
ze zgodnie z Ustawa  o podatku od lokali, kuchnie nalezaĘo traktowac jako ”izbe  na rowni z
pokojemł. Okolniki zawieraĘy informacje o sposobie naliczania i odprowadzania opĘat.
Mozna sadzic ze miaĘy one sĘuzyc m. in. lokalnym komitetom we wĘasciwej interpretacji
Rozporzadzenia.

W lutym 1933 roku burmistrz Bierunia Starego, w oparciu o Rozporz adzenie Slaskiego
Urze du Wojewodzkiego, wydanego na podstawie Rozporz adzenia Prezydenta, w
obwieszczeniu Magistratu informowaĘ zainteresowanych o wysokosci obowiazkowych opĘat
od kwitow komornianych oraz biletow wste pu na zabawy i imprezy kulturalno-sportowe.
W obwieszczeniu wyjasniono takze, ze ”opĘatom nie podlegaja  bilety wste pu na amatorskie
zawody sportowe, wyscigi konne (...) zabawy, rozrywki i widowiska urzadzane wyĘacznie dla
zoĘnierzy, organizowane przez zakĘady (...) opiekun cze i wychowawcze dla mĘodziezy
szkolnej lub ktore za zezwoleniem wĘadz szkolnych urzadzane sa  wyĘacznie dla mĘodziezy
tych zakĘadow i ich rodzinł.

Obwieszczenie zawieraĘo ponadto informacje dla wĘascicieli zakĘadow gastronomicznych
o obowiazku pobierania opĘat od osob przebywajacych w lokalach po godzinie 24.00.
Restauratorzy w Bieruniu Starym jednak nie zawsze stosowali sie  do przepisow prawa.
W aktach bowiem doszukano sie  dwoch notatek burmistrza miasta wydanych wo— nemu z
poleceniem sprawdzenia, ilu gosci przebywaĘo do godzin rannych na zabawach
organizowanych w jednej z restauracji. Mozna zatem sadzic, ze w tych przypadkach ominie to
prawo i obowiazkowych opĘat od gosci nie pobrano. Konieczna zatem byĘa interwencja
burmistrza. Na podstawie tych przykĘadow nie mozna jednak wnioskowac, ze zobowiazani
Rozporzadzeniem Prezydenta uchylali sie  nagminnie od regulowania opĘat. Wprawdzie
KLFPB w Katowicach pisaĘ w lutym 1933 r. do Starosty pszczyn skiego: ”Z przedkĘadanych
sprawozdan  poszczegolnych magistratow i urze dow gminnych ze stanu akcji sciagania opĘat
na FPB stwierdzono, ze opĘaty te nie osiagne Ęy nawet poĘowy przewidywanych. Wskazuje to
na nie dosc energiczna  akcje  ze strony magistratow w zakresie wymiaru, poboru i kontroli
opĘatł. W aktach brak jednak danych, na podstawie ktorych mozna by ustalic, ze
przewidywane wpĘywy powinny pokrywac sie  z rzeczywista  wielkoscia  wnoszonych opĘat.
Nie znana jest bowiem podstawa jaka  przyje to w prognozowaniu dochodow. Trudno zatem
stwierdzic faktyczne zaniedbania Magistratu w Bieruniu Starym w zakresie kontroli
i pobierania opĘat.

Za wyja tkiem wymienionych dwoch przypadkow, brak danych swiadczacych o uchylaniu
sie  od opĘat zobowiazanych Rozporzadzeniem. Uchylania sie  tego nie odnotowano takze w
nielicznych sprawozdaniach Magistratu dotycz acych przekazywania pobieranych opĘat do
KNF w Warszawie. Mimo to z pisma KLFPB Wojewodztwa Slaskiego w Katowicach mozna
wnioskowac, ze srodki wpĘywajace na konto Funduszu byĘy niewystarczajace, a przynajmniej
‚  jak to okreslono ‚  nie osiagaĘy przewidywanych wpĘywow. Fakt ten mogĘ przyczynic sie
do likwidacji FPB, co nastapiĘo jesienia  1933 roku. GĘowna  jednak przyczyna  zaniechania
dziaĘalnosci Funduszu byĘa przygotowywana zmiana formy pomocy bezrobotnym
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zmierzajaca w kierunku zapewnienia im pracy. Cel ten miaĘ byc realizowany przez Fundusz
Pracy.

5. Fundusz Pracy

Fundusz Pracy powoĘano w marcu 1933 roku. Zgodnie z ustawa  celem jego byĘo
dostarczenie pracy lub srodkow utrzymania osobom pozbawionym pracy, a nie posiadaj acym
innych srodkow do zycia, przede wszystkim droga  uruchamiania gospodarczo uzasadnionych
robot publicznych lub robot o zna‚  czemu publicznym.

DziaĘalnosc Funduszu, w mysl artykuĘu 4 ustawy, polegaĘa na inicjowaniu
i wspoĘdziaĘaniu w projektowaniu robot publicznych oraz wszelkich innych robot majacych
na celu wyra— ne znaczenie dla zmniejszenia bezrobocia, ich finansowanie, po nadto
prowadzenie akcji zmierzajacej do zwie kszenia stanu zatrudnienia oraz prowadzenie w miar e
koniecznej potrzeby bezposrednio lub za posrednictwem organizacji spoĘecznych pomocy
dora— nej. O znaczeniu Funduszu oraz mozliwosciach i warunkach korzystania z jego
pomocy, Zwiazek Miast Polskich w liscie skierowanym w kwietniu 1933 r. do zarzadow
miast pisaĘ: ”celem Funduszu jest likwidacja bezrobocia przez przyczynianie si e  (...) cĘo
powstawania nowych — rodeĘ staĘego ‚  a nie okresowego tylko ‚  zatrudnienia bezrobotnych
(...). Dotychczasowy sposob walki z bezrobociem ma ulec radykalnej zmianie: ma byc
mianowicie prowadzona akcja walki z bezrobociem ‚  zamiast jedynie Ęagodzenia skutkow
bezrobocia ‚  przez ozywienie zycia gospodarczego (...). Dazenie do tego celu wymagac
be dzie stworzenia i stopniowego realizowania planu gospodarczo uzasad nionych robot
publicznych, stwarzajacych nowe, realne wartosci gospodarcze, a przede wszystkim
inwestycji o duzym, ogolnopan stwowym gospodarczym znaczeniu i inwestycji lokalnych o
duzym stopniu rentownosci a zarazem o duzym spoĘecznym znaczeniu.

FP miaĘ koordynowac zamierzenia inwestycyjne poszczegolnych ministerstw, zwiazkow
komunalnych i innych instytucji publicznych, opracowac na tej podstawie plan inwestycji
i finansowac oraz kontrolowac jego realizacje .

Sposob finansowania robot z FP (nie zawarty w ustawie) miaĘ polegac na udzielaniu
niskoprocentowych ‚  najwyzej 3% ‚  pozyczek na pokrycie robocizny. OznaczaĘo to, ze
koszty materiaĘow miaĘ pokrywac kredytobiorca, ktory musiaĘ rownoczesnie uruchomic
wĘasny wkĘad.

Zapewnienie wszystkim bezrobotnym pracy byĘo w praktyce niemozliwe. Dla osob,
ktorym FP nie mogĘ zagwarantowac zatrudnienia, przewidziano w ustawie pomoc dora — na .
PolegaĘa ona na rozdawnictwie artykuĘow zywnosciowych, opaĘu oraz na organizowaniu
kuchni. Zapomogi pienie zne wypĘacano tylko w sporadycznych wypadkach. ObowiazywaĘa
takze zasada odpracowywan1a lub zapracowania na swiadczenia..

Pomoc dora— na  prowadziĘy oraz w znacznym stopniu finansowaĘy komitety lokalne. FP
jedynie czuwaĘ nad przebiegiem akcji i w razie potrzeby dodatkowo j a  finansowaĘ.

Z materiaĘow — rodĘowych wynika, ze w Bieruniu Starym pomoc dora— na  realizowano
jedynie poprzez wydawanie posiĘkow. Akta dotyczace posiedzen  Magistratu informuja
bowiem o przeznaczeniu srodkow finansowych dla kuchni ludowej na zakup artykuĘow
zywnosciowych. Nie doszukano sie  zadnych danych o wypĘacaniu zapomog pienie znych, czy
tez udzielaniu pomocy w naturze.

5. 1. Dochody Funduszu Pracy
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Fundusz Pracy srodki na dziaĘalnosc uzyskiwaĘ w duzej mierze z opĘat okreslonych w
ustawie. W zasadzie rozniĘy sie  one niewiele od tych, ktore stosowano w Funduszu Pomocy
Bezrobotnym.

Opodatkowaniu podlegaĘy bowiem bilety wste pu na wszelkiego rodzaju zabawy, imprezy
i zawody sportowe. Pobierano takze opĘaty od cukru, piwa, zarowek elektrycznych, stawek w
totalizatorze, od zuzycia gazu w gospodarstwach domowych. od czynszu dzierzawnego
i wreszcie za przebywanie w lokalach publicznych po godzinie 24.00. Ustawa wprowadza Ęa
ponadto podatek od uposazen  i staĘych wynagrodzen  za prace  najemna  oraz rent i emerytur w
wysokosci 1% poborow.

Z akt wynika, ze w Bieruniu Starym najwie kszy udziaĘ stanowiĘy opĘaty od kwitow
dzierzawnych. W 1933 roku regulowaĘo je 15 wĘascicieli nieruchomosci prywatnych:
Sylwester Gawlik, Karol Dśugon, Rudolf Bendel, Augustyn Byok, Waldemar Kulas, Paweś
Kostyra, Jo zef Drobik, Jo zef Banasch, Teodor Myalski, Wincenty Dudek, Walenty Szostek,
Jerzy Tyroii, Walenty Poczontek, Tomasz Gomolla i Alojzy Dziubany. Naleznosci wpĘacano
wo— nemu miejskiemu, ktoremu Magistrat zlecaĘ pobor opĘat. Miesie czna wysokosc
naleznosci od wszystkich wĘascicieli nieruchomosci wynosiĘa od 7 do 9 zĘ. Wo— ny kilkakrot-
nie odnotowaĘ na wykazach nazwisko Jo zefa Jarka, ktory ‚  jak okreslaĘ ‚  ”wzbrania sie
pĘacicł za komorne. Nie znane sa  jednak przyczyny odmowy.

W odroznieniu od 1932 roku, opĘaty od kwitow dzierzawnych na rzecz Funduszu Pracy
wnosiĘy takze w Bieruniu Starym instytucje. Opodatkowaniu podlegaĘy bowiem lokale przy
ul. Rynek 15, be dace wĘasnoscia  miasta. WpĘywy z wynajmu tych lokali byĘy niewielkie.
W 1934 roku wynosiĘy jedynie (i,18 zĘ. WynikaĘo to z faktu, ze dzierzawie podlegaĘy
pocza tkowo 4, a po— niej 3 mieszkania wynajmowane urz e dnikom Magistratu.

SpoĘka Akcyjna ”Lignozał, deklarujaca w 1932 roku, iz ” .mieszkan  podlegajacych
opĘatom nie posiadał ‚  O czym pisano w poprzednim podrozdziale ‚  takze regulowaĘa
naleznosci za dzierzawe  lokali przy ul. MĘyn skiej 161 w Bieruniu Starym oraz w kolonii
fabrycznej w Boruszowcu i Pniowcu. W 1933 roku, ”Lignozał wniosĘa z tego tytuĘu 412 zĘ.
W aktach doszukano sie  ponadto nielicznych sprawozdan  Magistratu swiadczacych o
pobieraniu opĘat od biletow wste pu na imprezy. Wysokosc ich w 1933 roku wyniosĘa 9 zĘ.
Brak adnotacji nie pozwaĘa jednak ustalic, jakiego byĘy rodzaju.

Proby uchylania sie  od opodatkowania w Bieruniu Starym ‚  podobnie jak w latach
poprzednich 롑 czynili wĘasciciele restauracji. Zgodnie bowiem z ustawa  o Funduszu Pracy,
zobowiazani byli do wnoszenia opĘat za przebywanie gosci w lokalach po godzinie 24.00.
Niektorzy skĘadali oswiadczenia, iz po poĘnocy gosci nie przyjmowali. Wypadki takie
zanotowano w aktach dwukrotnie. W obu, burmistrz zleciĘ wo— nemu sprawdzenie. Wo— ny
jednak zebraĘ pisemne oswiadczenia osob uczestniczacych w zabawach organizowanych w
obydwu restauracjach do godzin rannych. Restauratorzy zostali wi e c zmuszeni do
uregulowania naleznosci. Sytuacji takich wie cej nie odnotowano, co sugeruje, ze wĘasciciele
restauracji przestali uchylac sie  od wnoszenia tych opĘat. Wysokosc ich w 1933 roku
wyniosĘa 18,50 zĘ.

Ustawa o Funduszu Pracy wprowadzaĘa takze podatek od uposazen  i staĘych
wynagrodzen  za prace  najemna . Podatek ten wpĘacali pracownicy albo pracodawcy. Jezeli
pracodawca  byĘ zwiazek komunalny lub skarb pan stwa, opĘate  wnosiĘ pracownik, w
pozostaĘych wypadkach ‚  pracodawca. W aktach zachowaĘy sie  zestawienia regularnie
wnoszonych opĘat od wynagrodzen  burmistrza. Bierunia Starego i jego asystenta.
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Dochody Funduszu Pracy, w mysl ustawy, uzupeĘniane maja  byc wpĘywami z
samorzadow. Zwiazki komunalne zobowiazane byĘy do przekazywania opĘaty wynoszacej
dla miast wydzielonych 1% ich budzetow zwyczajnych, a dla powiatowych zwiazkow
komunalnych ‚  5% ich budzetow. Jednakze w okresie kryzysu gospodarczego ”samorzady
musiaĘy przeprowadzac daleko idace kompresje wĘasnych wydatkow, w celu utrzymania
rownowagi budzetowej. W tej sytuacji wĘadze pan stwowe musiaĘy podjac akcje  zmierzajaca
do ratowania finansow miast (...). W zwiazku z kampania  prowadzona  przez zwiazki
samorzadne opĘaty na rzecz Funduszu Pracy zostaĘy ostatecznie zniesione w kon cu
1934 rokuł ‚  pisaĘa M. Ciechocin ska.

Nalezy pamie tac, ze oprocz omowionych wpĘywow, FP korzystaĘ ze srodkow uzyskanych
z podatku od zakupu cukru, piwa, zarowek elektrycznych i za pobor gazu. Ustawa
przewidywaĘa ponadto dotacje skarbu pan stwa. Jednakze deficyt budzetu pan stwa sprawiĘ, ze
na dotacje w tym czasie FP nie mogĘ liczyc. W tej sytuacji w 1933 roku powoĘano Fundusz
inwestycyjny, ktorego celem miaĘo byc finansowanie robot organizowanych przez FP.
Jednym z gĘownych — rodeĘ dochodu Funduszu Inwestycyjnego miaĘy byc bony inwestycyjne,
ktore braĘy udziaĘ w losowaniu premii pienie znych. Poniewaz jednak nie byĘy one
oprocentowane, a szanse na wylosowanie premii byĘy niewielkie, dlatego bony nie miaĘy
powodzenia wsrod spoĘeczen stwa. Mimo to fundusze na roboty publiczne z racji
koniecznosci rozszerzenia akcji zatrudnienia byĘy za maĘe, stad FP zmuszony byĘ do
korzystania z nadzwyczajnych dochodow w postaci pozyczek.

Sadzic mozna, ze niedostateczna wielkosc srodkow na organizowanie robot, staĘa sie
przyczyna  poszukiwania innych poza ustawowych sposobow uzyskiwania wpĘywow na rzecz
FP.

Dla przykĘadu, w kwietniu 1933 roku Magistrat w Bieruniu Starym otrzymaĘ z Urze du
Wojewodztwa Slaskiego w Katowicach 230 pojedynczych i 10 potrojnych kart widokowych.
Dochod z ich sprzedazy miaĘ byc w caĘosci przeznaczony na pomoc dla bezrobotnych na
konto WKLFP w Katowicach. Widokowki nie znalazĘy jednak wielu nabywcow. Do kon ca
1934 roku sprzedano ich zaledwie 67 i to jedynie pojedynczych.
W tym czasie WydziaĘ Powiatowy w Pszczynie, jako instancja posrednia oswiadczyĘ, iz ”nie
przyjmuje nie sprzedanych kart z powrotemł. Zgode  na ich zwrot Magistrat uzyskaĘ po wielu
pismach uzasadniajacych brak mozliwosci sprzedazy wie kszej ilosci kart w tak maĘej
miejscowosci, jak Bierun  Stary.

5. 2. Roboty publiczne

Roboty publiczne prowadzono w celu zatrudnienia osob pozostajacych bez pracy jeszcze
przed powstaniem Funduszu. Stanowic miaĘy forme  odpracowania otrzymywanych przez
bezrobotnych swiadczen  pienie znych i zapomog w naturze. Pocza tkowo kierowaĘo nimi
Ministerstwo Robot Publicznych. Po jego likwidacji w 1931 roku kierownictwo akcja
przeje Ęo Ministerstwo Pracy i Opieki SpoĘecznej oraz Fundusz Bezrobocia udzielajac
samorzadom srodkow na opĘacenie robocizny zatrudnionych na robotach publicznych
bezrobotnych. Koszty rzeczowe pokrywali sami inwestorzy. W 1932 roku roboty publiczne
podporzadkowano Biuru do Spraw Zatrudnienia Bezrobotnych.

Z powodu trudnosci finansowych pan stwa i samorzadow, roboty publiczne nie odegraĘy
wie kszej roli w zapewnieniu zatrudnienia bezrobotnym do chwili powoĘania Funduszu Pracy.
Potwierdzaja  to materiaĘy — rodĘowe. Z akt wynika bowiem, ze w Bieruniu Starym do 1933
roku roboty miaĘy bardzo ograniczony zakres. W zasadzie sprowadzaĘy sie  jedynie do
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niewielkich remontow wykonywanych wedĘug biezacych potrzeb Magistratu. W 1931 roku
na wniosek Rady Miejskiej naprawiono ulic e  Kopcowa , a w 1932 roku ‚  Srednia  i Macieja.
Przy robotach na tych ulicach zatrudniono po 3 bezrobotnych. Magi strat zlecaĘ takze naprawy
niektorych urzadzen  w Ratuszu fachowcom, ktorym przydzielano do pomocy bezrobotnych.
W ten sposob wykonano w 1932 roku prace elektro-instalacyjne, sanitarne i blacharskie.
Latem tegoz roku, wskutek zazalen  rolnikow z osiedla Baraniec, zaĘozono przy udziale
bezrobotnych cementowe rury w rowach odprowadzajacych wode  z pol i Ęak.

W aktach doszukano sie  takze nielicznych danych swiadczacych o zatrudnieniu
bezrobotnych w zamian za otrzymane zapomogi pienie zne. Prace dotyczyĘy uprza tania bĘota
z drog poza terenem miasta. Do ich wykonania w 1932 roku Magistrat zobo wiazany byĘ
poleceniem WydziaĘu Powiatowego w Pszczynie. Powiadomiono zatem drogomistrza o
przydzieleniu do porzadkowania drog bezrobotnych, ”ktorzy winni odpracowac jednorazowe
zapomogił. Jesienia  drogomistrz skorzystaĘ z oferty, proszac o ”wysĘanie do pomocy po
jednym bezrobotnym tak, zeby 3 dni w tygodniu drozny mogĘ otrzymacł.

Na podstawie tych danych mozna stwierdzic, ze roboty publiczne prowadzone byĘy na
niewielka  skale , przy minimalnym udziale bezrobotnych.

Podobna sytuacja byĘa w caĘym kraju. Wie ksza  uwage  przywiazywano do udzielania
wsparcia niz do zapewniania pracy. Stan ten zmienic miaĘ utworzony FP.

Potrzeby przekraczaĘy jednak mozliwosci finansowe Funduszu. Chroniczny brak srodkow
pozostajacych w jego dyspozycji nie pozwalaĘ na prowadzenie ‚  cze sto uzasadnionych ‚
inwestycji czy robot. Przekonano sie  o tym w Bieruniu Starym. W marcu 1933 roku Urzad
Wojewodzki Slaski poinformowaĘ burmistrzow, ze ”Skarb Slaski ma uzyskac pewna  sume  w
formie pozyczki, przeznaczona  na roboty publiczne celem zatrudnienia bezrobot nych...ł z
powstajacego Funduszu Pracy. Polecono zatem opracowanie planow inwestycyjnych wraz z
przewidywanymi kosztami. Dokument uzupeĘnic miaĘy informacje o ilosci bezrobotnych w
danej miejscowosci i mozliwosciach zatrudnienia ich przy robotach.

Magistrat w Bieruniu Starym wykonujac polecenie, sporzadziĘ w kwietniu plan inwestycji
miejskich, w ktorym uje to:
‚ rozbudowe  szkoĘy powszechnej
‚ budowe  nowej drogi od ulicy Kopcowej do ulicy MĘyn skiej
‚ naprawe  ulicy Mlecznej

Potrzebe  rozbudowy szkoĘy zgĘaszano juz w 1929 roku. Aby uzyskac akceptacje  wĘadz
zwierzchnich tego projektu, w kwietniu 1930 roku Bada Miejska podj e Ęa uchwaĘe  o
wyasygnowaniu na ten cel 50 tysie cy zĘotych z funduszy miejskich wraz z kosztami
robocizny. Dopiero jednak powoĘana w grudniu 1932 roku przez wicewojewode  slaskiego
komisja poparĘa zamierzenia zarzadu miasta. W slad za tym, w styczniu 1933 roku Urzad
Wojewodzki Slaski postanowiĘ udzielic Bieruniowi Staremu pomocy w rozpocze ciu budowy,
co odnotowaĘ nawet ilustrowany Kurjer Codzienny. W wydaniu gazety z 27 stycznia pisano:
”Slaska Rada Wojewodzka uchwaliĘa nn. in. przyznac miastu Bierun  Stary w formie
subwencji 300 000 sztuk cegieĘ na rozbudowe  miejscowej szkoĘy powszechnej ...ł

W kwietniu, po utworzeniu FP, Rada Miejska zwrociĘa sie  do WydziaĘu Samorzadowego
w Katowicach o przyznanie z Funduszu Pracy dĘugoterminowej pozyczki w wysokosci
100.000 zĘ na zrealizowanie wspomnianego planu inwestycji miejskich. PoĘowe  tej kwoty
zamierzano przeznaczyc, zgodnie z uchwala  Rady Miejskiej z 1930 roku, na rozbudow e
szkoĘy. We wniosku uzasadniano, iz uzyskanie pozyczki warunkuje:
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rozpocze cie na wiosne  tej inwestycji i zatrudnienie 20 bezrobotnych, co w znacznej mierze
zĘagodzi w miescie bezrobocie. Decyzji jednak nie otrzymano. Rozpocz e cie robot staĘo sie
niemozliwe.

Jesienia  na liczne zapytania Urze du Wojewodztwa Slaskiego, Magistrat odpowiadaĘ, ze
”przed uzyskaniem pozyczki nie moze przystapic do budowy z wĘasnych funduszy, albowiem
przewidywane dochody nie wpĘyne Ęy z powodu ogolnie panujacego kryzysu
gospodarczego...ł. W tej sytuacji WydziaĘ Oswiecenia Publicznego zobowiazaĘ sie , ze w
przypadku przystapienia do prac na wiosne  1934 roku ”wyjedna ewentualna  pomoc
finansowa  z Funduszu Pracy (...), poniewaz przystapiĘ do opracowania trzechletniego
programu budowy i rozbudowy szkoĘ powszechnych przy pomocy finansowej Funduszu...ł.

W maju 1934 roku Slaska Rada Wojewodzka na wniosek WydziaĘu Oswiecenia
Publicznego przyznaĘa dla Bierunia Starego na rozbudowe  szkoĘy jednorazowa  bezzwrotna
subwencje  w wysokosci 20.000 zĘ.

Brak scisĘych informacji nie pozwaĘa ustalic, czy subwencja obejmowaĘa takze obiecana
pomoc z FP. Warto natomiast dodac, ze wypĘacenie jej uzalezniono od wyczerpania
deklarowanych przez samorzad w 1930 roku srodkow wĘasnych. Wobec ich braku, Rada
Miejska zwrociĘa sie  do WydziaĘu Samorzadowego w Katowicach o kredyt z budzetu
nadzwyczajnego, ktory uzyskaĘa w sierpniu 1934 r. Otrzymane fundusze pozwoliĘy zaczac
budowe . Szybko sie  jednak wyczerpaĘy. W grudniu Magistrat wystapiĘ zatem juz
bezposrednio do Wojewodzkiego Komitetu Lokalnego Funduszu Pracy w Katowicach o
subwencje  na dokon czenie rozbudowy szkoĘy. I w tym wypadku materiaĘy nie precyzuja , czy
srodki otrzymano. Liczne pisma Magistratu kierowane do Urz e du Wojewodztwa Slaskiego o
dalsze fundusze w zasadzie swiadcza , ze FP pomocy finansowej nie udzieliĘ. Nalezy jednak
pamie tac, ze w aktach wspomina sie  o planach udzielenia Skarbowi Slaskiemu przez FP
srodkow na roboty publiczne oraz o programie budowy szkoĘ przy jego pomocy.

MateriaĘy — rodĘowe nie pozwalaja  takze ustalic udziaĘu, jaki z uzyskanych dotacji
i funduszy wĘasnych przypadaĘ na koszty robocizny, czyli na zatrudnienie bezrobotnych, jaki
zas na materiaĘy budowlane. Wprawdzie obowiazywaĘa zasada, ze srodki z FP mozna byĘo
uzyskac jedynie na robocizne , ale w praktyce cze sto od niej odste powano.

Warto natomiast nadmienic, ze od 1934 roku do wszystkich wnioskow o subwencje na
roboty publiczne kierowanych bezposrednio do WLKFP doĘaczano prosby o zezwolenie na
ich organizowanie w zwiazku z obowiazkiem odpracowania przez bezrobotnych zasiĘkow.
W 1934 roku Fundusz Pracy przejaĘ bowiem od Funduszu Bezrobocia zabezpieczenia na
wypadek braku pracy. Nie mozna sadzic, ze przy budowie szkoĘy, jak rowniez innych
organizowanych robotach, zatrudnieni byli jedynie bezrobotni odpracowuj acy obowiazkowe
zasiĘki.

We wspomnianym planie inwestycji miejskich z 1933 roku, ktory zamierzano
sfinansowac z FP, uje to rowniez roboty drogowe. Samorzadowi zalezaĘo przede wszystkim
na wybudowaniu nowej drogi, stanowiacej przedĘuzenie ulicy Kopcowej. W ten sposob
uzyskano by nowe poĘaczenie miasta z gĘownym szlakiem WrocĘaw ‚  Oswie cim
przebiegajacym ulica  Krakowska . Prace te Magistrat uwazaĘ za niezbe dne, poniewaz na ulicy
Krakowskiej znajdowaĘ sie  stary drewniany most, ktorego ewentualna naprawa zakĘociĘaby
komunikacje  na szlaku. Roboty drogowe obejmowac miaĘy takze naprawe  ulicy Mlecznej,
ktorej nawierzchnia byĘa juz zniszczona. Przy pracach zamierzano zatrudnic 50
bezrobotnych: 30 przy budowie ulicy Kopcowej i 20 przy naprawie ulicy Mlecznej. Do rob ot
drogowych nie przywiazywano jednak duzej wagi. Potwierdzaja  to wytyczne FP w sprawie
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wojewodzkich programow inwestycyjnych na rok 1934, w ktorych zalecano, by drobne
roboty zaste powac zasadniczymi i rentownymi robotami inwestycyjnymi.

Wytyczne nie wpĘyne Ęy jednak na zmiane  projektowanych w Bieruniu Starym robot
publicznych. W pa— dzierniku Magistrat przesĘaĘ do Urze du Wojewodzkiego Slaskiego plan
inwestycji miejskich na 1934 rok, ktory rozniĘ sie  niewiele od uchwalonego w 1933 roku.
Zrezygnowano jedynie z naprawy ulicy Mlecznej, a uj e to wybrukowanie nawierzchni ulicy
Pszczyn skiej. We wniosku do WKLFP w Katowicach o subwencj e  uzasadniano, ze naprawa
nawierzchni tej ulicy jest konieczna poniewaz Ęaczy ona Bierun  Stary z powiatem.

Z akt wynika, ze srodkow na roboty nie uzyskano. Zapewne nie odpowiadaĘy idei FP,
jako inwestycje maĘo rentowne. Mimo to, w Bieruniu Starym wykonano wiele prac
drogowych, gdyz umozliwiaĘy zatrudnienie bezrobotnych. Organizowano je przy pomocy
srodkow z Funduszu Drogowego. W ten sposob wyremontowano na przykĘad ulice
Krakowska . Najcze sciej jednak roboty drogowe finansowano z funduszy wĘasnych. Za
przykĘad posĘuzyc moze ulica Kopcowa, przy budowie ktorej w kwietniu 1934 roku 68
zatrudnionym bezrobotnym, wypĘacono niewielki-kwoty, ktore stanowic miaĘy ”dodatek do
zapomog otrzymanych na Swie ta Godnił.

Ciekawa  inicjatywa , z ktora  wystapiono w pa— dzierniku 1933 roku, byĘa budowa na tzw.
Baran cu 30 domkow dla bezrobotnych Bierunia Starego. Autor pomysĘu ‚  burmistrz miasta
‚  zwracajac sie  do Urze du Wojewodztwa Slaskiego z prosba  o zaakceptowanie projektu
pisaĘ:  ”bezrobotni zajmuja  najgorsze mieszkania, nie maja  srodkow na zapĘacenie
komornego co powoduje zatargi z gospodarzami (...). Domki, ktorych pojedyncze koszty
kalkuluje sie  na 3.000 zĘ zostaĘyby wedĘug najnowszych wskazowek zbudowane i mogĘyby
byc przez bezrobotnych nabyte na wĘasnosc po 15-tu latach w drodze amortyzacji. Przez
wybudowanie tych domkow usmierzy sie  ta  ilosc bezrobocia, bowiem niezaleznie od
przydzielonego im terenu miejskiego, maja  sposobnosc wydzierzawic sobie na dogodnych
warunkach dalszy grunt od ksie cia pszczyn skiego (...). Roboty przy budowie domkow
prowadzono by tylko siĘami miejscowymi, gdyz bezrobotni miejscowi sa  przewaznie
murarzami i robotnikami budowlanymi (...). Czas pracy (...) zaliczaĘoby sie  pracujacym juz
na amortyzacje . Skoncentrowanie bezrobotnych w tym odcinku udaremniĘoby przede
wszystkim niektorym buzliwem elementom ciagĘego wystawania w centrum miasta,
wskazujac im zmysĘ do pracy, zas wĘadza miaĘaby nad wszelkimi ich ruchami lepszy nadzor
i byliby wie cej pod kazdym wzgle dem uzaleznieni. Wybudowanie 30 domkow wpĘyne Ęoby
na poprawe  bytu bezrobotnych, nawet powazna cze sc tych zostaĘaby zlikwidowana...ł.

Mozna sadzic, ze projekt zostaĘ przychylnie przyje ty przez WLKFP w Katowicach. W
styczniu 1934 r. zwrociĘ sie  bowiem do Magistratu o przesĘanie kosztorysu i planow budowy
domkow w celu rozpatrzenia mozliwosci udzielenia subwencji.

Miesiac po— niej, gazeta ”Polska Zachodniał w wydaniu z 6 lutego pisaĘa: ”W chwili
obecnej rozwazany jest projekt budowy nowego osiedla, ktore powstac ma w Bieruniu
Starym na tzw. Baran cu. Aktualna jest mianowicie sprawa ”wybudowania 30 domkow
jednorodzinnych, skĘadajacych sie  kazdy z 2 pokoi, 1 kuchni. Do kazdego z tych domkow
nalezec ma ogrod o wielkosci pol morgi. (...) Jak sĘychac przedĘozony w tej sprawie projekt
zostaĘ bardzo przychylnie potraktowany przez miarodajne czynnikił.

Mimo zainteresowania WLKPP do budowy domkow nie doszĘo. StrawiĘa to niewielka
ilosc che tnych. Na propozycje  Magistratu odpowiedziaĘo jedynie 6 reflektujacych na budowe
bezrobotnych.

Inwestycja  w Bieruniu Starym, prowadzona  przy pomocy finansowej FP, byĘa budowa
boiska w 1934 roku. Swiadczy o tym przesĘane z WydziaĘu Powiatowego w Pszczynie pismo
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informujace o przekazaniu 2 tysie cy zĘotych z WLKFP na zakup materiaĘow potrzebnych do
budowy. Nalezy zaznaczyc, ze uzyskanie srodkow jedynie na materiaĘy inwestycyjne byĘo
zgodne z wnioskiem Magistratu.

Przy budowie zatrudniono bowiem wyĘacznie bezrobotnych, ktorzy obowiazkowo
odpracowywali zasiĘki. Jednoczesnie Magistrat zwrociĘ sie  w sierpniu 1934 roku do
WydziaĘu Powiatowego o wydanie okolicznym gminom zarzadzenia, aby kierowaĘy do
budowy bezrobotnych za odpracowanie swiadczen , albowiem liczba bezrobotnych w
Bieruniu Starym byĘa niewielka.

W kilka dni po— niej zarzadzenie w tej sprawie przesĘano gminom w Bojszowach,
Bojszowach Nowych, Cielmicach, Umbanowicach, Gorkach, Jaroszowicach i Scierniach.
MateriaĘy nie precyzuja  jednak, ilu z 32 robotnikow i 5 rolnikow zatrudnionych przy
budowie pochodziĘo z Bierunia Starego, a ilu z okolicznych miejscowosci.

5. 3. Inne kierunki dziaĘalnosci Funduszu Pracy

Ograniczono mozliwosci zatrudnienia bezrobotnych przy robotach publicznych sprawiĘy,
ze zacze to szukac innych form pomocy. NalezaĘa do nich akcja ogrodkow dziaĘkowych, ktora
rozpocze to na wiosne  1933 roku. Uprawa dziaĘek miaĘa na celu dostarczenie bezrobotnym
zaje cia ”ktore pozwalaĘo wyrwac ich z dĘugotrwaĘej bezczynnosci prowadzacej do stanow
depresyjnych. WydziaĘ Powiatowy w Pszczynie w 1934 roku pisaĘ: ”akcja ogrodkow
dziaĘkowych zasĘuguje na zainteresowanie (...) nie tylko ze wzgle du na strone  dochodowa  a
przede wszystkim moralna . Bezrobotni dziaĘkowcy maja  staĘe lekkie zatrudnienie a tem
samym nie sa  przez caĘy rok absorbowani wyĘacznie bezrobociemł.

Magistrat w Bieruniu Starym tworzeniem dziaĘek zajaĘ sie w marcu 1933 roku. Uprawa
ich zainteresowanych byĘo 10 bezrobotnych oraz bezrobotny ogrodnik chc acy zaĘozyc
szkoĘke  ogrodnicza .

DziaĘki utworzono na gruncie miejskim, na tzw. Baran cu. Teren nie byĘ ogrodzony,
brakowaĘo takze studni z woda . Kazdy bezrobotny otrzymaĘ z Magistratu nawoz potrzebny
do zagospodarowania dziaĘek. W kwietniu Zarzad Okre gowy Zwiazku Towarzystw
Ogrodkow DziaĘkowych i Przydomowych w Krolewskiej Hucie zatrudniĘ instruktora,
ktorego zadaniem byĘa kontrola oraz bezpĘatna pomoc bezrobotnym w uprawie.

Do prac w Bieruniu jednak nie przystapiono, o czym informowano w sprawozdaniu do
WydziaĘu Powiatowego: ”Przydzielone ogrodki nie zostaĘy w ogole obsadzone i przelezaĘy
caĘy rok ugorem. Bezrobotni odmowili wprost ich uprawy nie podajac nawet powodu
nieuzytkowaniał. Brak zainteresowaniu tĘumaczono przede wszystkim rolniczym
charakterem miasta. Uwazano jednak, ze do uprawy dziaĘek mogĘaby przyczynic sie
subwencja na zakup narze dzi ogrodniczych.

WydziaĘ Powiatowy w Pszczynie byĘ odmiennego zdania. Winnym braku zainteresowania
dziaĘkami obciazaĘ ogrodnika, ktory ”przez nieuprawianie dziaĘki spowodowaĘ znieche cenie
do uprawy innych bezrobotnychł. Polecono zatem odebranie mu ogrodka.

Do akcji ponownie przystapiono na wiosne  1934 roku ‚ zgĘosiĘo sie  5 bezrobotnych, a w
kolejnych miesiacach liczba ich wzrosĘa do 8. Kazdy zainteresowany uprawa  bezrobotny
musiaĘ podpisac oswiadczenie, ze ”ogrodek (...) zostanie w roku biezacym uprawiony bad—  to
natychmiast lub jesienia  pod rosliny mogace byc o takiej porze sadzoneł. Niewielka  liczbe
che tnych Magistrat motywowaĘ brakiem ogrodzenia ”bez ktorego uprawianie dziaĘek nie jest
do przeprowadzenia (...) choc reflektanci probuja  zaryzykowac...ł. Problem rozwiazaĘa
przyznana przez WKLFP w Katowicach, zasilona srodkami Wojewody, subwencja w
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wysokosci 500 zĘ, ktora miaĘa byc przeznaczona wyĘacznie na materiaĘy budowlane
niezbe dne cĘo ogrodzeni-a dziaĘek i doprowadzenia wody.

Wkrotce juz okazaĘo sie , ze wielkosc przyznanych srodkow nie wystarczy na pokrycie
wszystkich kosztow. Zakupiono bowiem betonowe sĘupki i rury oraz ”wybito studnie , do
ktorej  mozna byĘo angazowac bezrobotnych za odpracowanie swiadczen  z powodu zbyt
uciazliwej pracył. Wielokrotne prosby Magistratu o dodatkowe srodki przyniosĘy efekt.
W kilka miesie cy po— niej Powiatowy Komitet Lokalny FP przekazaĘ jeszcze 400 zĘ na
wykon czenie prac. Jednoczesnie zasugerowano wstapienie bezrobotnych dziaĘkowcow do
OZTODiP w Krolewskiej Hucie, co nastapiĘo jednak dopiero w 1936 r. Kolonia otrzymaĘa
nazwe  ”Rozkwitł.

6. Biuro Opieki Lekarskiej dla Bezrobotnych

Opisujac formy pomocy bezrobotnym w okresie kryzysu gospodarczego, nie mozna
pominac opieki zdrowotnej. Na Gornym Slasku leczeniem bezrobotnych zajmowaĘo sie
zorganizowane przez wĘadze wojewodzkie w 1926 roku Biuro Opieki Lekarskiej dla
Bezrobotnych przy SpoĘce Brackiej w Tarnowskich Gorach. Urzad Wojewodztwa Slaskiego
uzasadniajac swa  decyzje  zmniejszeniem sie  liczby bezrobotnych, 31.08.1929 roku rozwi azaĘ
umowe  ze SpoĘka  Bracka . Pomoc lekarska zostaĘa zlikwidowana. Obowiazek leczenia
bezrobotnych spoczywaĘ odtad na gminach.

W drugiej poĘowie 1929 roku liczba bezrobotnych zacz e Ęa jednak znacznie wzrastac.
Zwiazek Gmin Wojewodztwa Slaskiego zwrociĘ sie  zatem w listopadzie do Urze du
Wojewodzkiego z wnioskiem o wznowienie akcji opieki zdrowotnej. Odpowied —  byĘa
negatywna. W zamian obiecano udzielic subwencji gminom, ”ktore szczegolnie dotknie te
zostaĘy bezrobociem i wykaza  w uzasadnionym wniosku, ze nie posiadaja  srodkow na
pokrycie wzmozonych z tego tytuĘu wydatkowł.

Powiat pszczyn ski jednorazowa  subwencje  otrzymaĘ w marcu 1930 r. Wysokosc jej nie
jest znana. Uzyskanie srodkow przez poszczegolne gminy z przyznanej subwencji
spowodowane byĘo pewnymi warunkami. Wymagano mianowicie zgody WydziaĘu
Powiatowego, wydawanej na podstawie zaswiadczenia lekarza o koniecznosci leczenia. Do
wniosku nalezaĘo doĘaczyc ”opinie danego bezrobotnego pod wzgl e dem stosunkow
maja tkowych, dochodowych i rodzinnychł. I warunek najwazniejszy ‚  koszty przypadajace
na leczenie bezrobotnego musiaĘy przewyzszac kwote  50 zĘ; nizsza  ‚  pokrywaĘ Magistrat.

W kwietniu 1930 roku, Magistrat w Bieruniu Starym podpisaĘ umowe  z miejscowym
lekarzem Wiktorem Rybokiem, ktory zobowiazaĘ sie  objac bezpĘatna  opieka  lekarska
bezrobotnych i czĘonkow ich rodzin za minimalna  opĘata  okreslona  przez Urzad Wojewodzki.
Podobna  umowe  w sprawie wydawania lekow z 10% znizka , podpisano z miejscowym
aptekarzem Hubertem Lokayem. Do bezpĘatnej pomocy lekarskiej uprawnieni byli jedynie
bezrobotni zarejestrowani w KUPP, nie be dacy w stanie pokryc kosztow leczenia oraz
czĘonkowie ich rodzin, w wypadkach ”uzasadnionej koniecznej potrzebył. Chorych
kierowano do lekarza na podstawie kartek wydawanych przez Magistrat. Dla przyk Ęadu w
okresie od 21.09. do 29.12. 1932 roku wydano ich 88. Stan taki trwa Ę do kon ca 1931 roku.

Od 1 stycznia 1932 roku akcje  pomocy zdrowotnej ponownie podj e Ęo BOLB przy SpoĘce
Brackiej w Tarnowskich Gorach. Koszty leczenia ponosiĘ Skarb Slaski, ktory na ten cel
przeznaczaĘ co miesiac subwencje  w wysokosci 70 tys. zĘ, a od 1934 roku ‚  60 tys. zĘ.
Przecie tny koszt leczenia bezrobotnego w 1933 roku wyniosĘ 0,58 zĘ, a w
1934 roku ‚  0,57 zĘ. W celu sprawnej organizacji Biura, obszar wojewodztwa slaskiego
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zostaĘ podzielony na 64 okre gi. W kazdym okre gu pomocy udzielali lekarze zatrudnieni
przez BOLB, zatwierdzeni przez Urzad Wojewodzki. W okre gu numer 37, obejmujacym
Bierun  Stary, opieke  sprawowaĘ, podobnie jak w latach po.-przednich, miejscowy lekarz.
BOLB zatrudniaĘo takze specjalistow, ktorzy udzielali pomocy na podstawie przekazow
wystawionych przez lekarzy okre gowych. Podstawa  przyje cia uprawnionego bezrobotnego
przez lekarza okre gowego byĘa kartka wystawiona przez wĘasciwy urzad, na przykĘad Magi-
strat lub KUPP.

Nie wszyscy bezrobotni byli uprawnieni do swiadczen  lekarskich. RegulowaĘa to
zatwierdzona przez Wojewode  Slaskiego ”Instrukcja w sprawie udzielania bezrobotnym
dora— nej opieki lekarskiej na rachunek BOLB w Wojewodztwie Slaskimł. Instrukcja ulegaĘa
dosc cze stym modyfikacjom. W aktach zachowaĘa sie  tylko wersja z 16.01.1933 r. Okreslono
w niej, ze uprawnieni do swiadczen  byli wszyscy bezrobotni fizyczni i umysĘowi
zarejestrowani w KUPP, ktorzy nie ukon czyli 60 roku zycia. Urzad Wojewodzki Slaski
uwazaĘ bowiem, ze ”osoby powyzej 60 lat nie moga  byc uwazane za zdolne do pracy i byc
prowadzone w ewidencji bezrobotnychł. Prawo do swiadczen  BOLB miaĘy takze rodziny
uprawnionych bezrobotnych; dzieci tylko jednak do uko n czenia 15 lat. Liste  uprawnionych z
czasem uzupeĘniano. WymagaĘa tego sytuacja i wyste pujace w praktyce nieporozumienia.
Tak wie c z pomocy lekarskiej korzystac mogli takze robotnicy turnusowi i sezonowi, o ile
nie pobierali zasiĘkow z kasy chorych.

W mysl instrukcji, wszyscy ubezpieczeni w kasach chorych i pensyjnych byli pozbawieni
bezpĘatnych swiadczen . Podobnie jak bezrobotni majacy prawo do pomocy na rachunek
Skarbu Slaskiego. Uprawnien  pozbawieni byli ponadto bezrobotni, ktorzy posiadali dochod z
innych — rodeĘ lub dotychczas nie pracowali oraz wszyscy, ktorzy utracili prace  z wĘasnej
winy.

Instrukcja w sprawie dora— nej opieki okreslaĘa takze zakres udzielanych przez Biuro
swiadczen . ObejmowaĘy one oprocz porad i leczenia przez lekarzy okre gowych, rowniez ”w
wypadkach wyja tkowej potrzeby leczenie przez lekarza specjalist e , w razie koniecznej
potrzeby przeprowadzenie operacji, a w wypadkach cie zkiego zachorowania ‚  opieke  i
piele gnacje  szpitalna  lub klinicznał. Uprawnieni mogli ponadto korzystac z sanatoriow oraz
kolonii letnich organizowanych dla ”rachitycznychł dzieci w letniskach SpoĘki Brackiej. Ta
forma  pomocy obje tych byĘo jednak niewielu bezrobotnych. Na przykĘad w 1933 roku 159
osob.

Zakres swiadczen  BOLB obejmowaĘ rowniez leczenie sanatoryjne pod warunkiem
uzyskania skierowania od lekarza okre gowego i zezwolenia Biura. Wymog ten nie
obowiazywaĘ jedynie przy wyrywaniu ze bow. Uprawnieni bezrobotni mieli wreszcie prawo
do bezpĘatnych lekarstw okreslonych w spisie BOLB. W wyja tkowych wypadkach lekarz
miaĘ prawo zaaplikowania za zezwoleniem BOLT 3 innych lekarstw spoza spisu. W takich
wypadkach jednak bezrobotny byĘ zobowiazany do poniesienia poĘowy kosztow.

W materiaĘach — rodĘowych brak informacji o ilosci zarejestrowanych bezrobotnych w
Bieruniu Starym obje tych pomoca  lekarska  przez BOLB. PosĘuzyc mozna sie  jedynie danymi
dotyczacymi powiatu pszczyn skiego. W 1933 roku ze swiadczen  zdrowotnych w powiecie
pszczyn skim skorzystaĘo 11 .633 bezrobotnych i 21.421 czĘonkow ich rodzin. a w 1934 roku
18.062 bezrobotnych i 33.156 czĘonkow rodzin. W 1934 roku w sprawozdaniu BOLB
informowano, ze stosunek procentowy bezrobotnych i czĘonkow ich rodzin obje tych opieka
lekarska  do ludnosci powiatu wynosiĘ 19,49%.

* * *
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Z przedstawionych w pracy danych wynika, ze bezrobotni w Bieruniu Starym obje ci byli
wszystkimi formami pomocy, ktore organizowano wowczas w kraju. Nie znany jest jednak
stopien  ich oddziaĘywania. W pracy bowiem nie zdoĘano ustalic, czy oferowana ‚  zarowno
przez powoĘane instytucje, jak i wĘadze lokalne ‚  pomoc, dotyczyĘa wszystkich
bezrobotnych oraz czy byĘa w stanie rozwiazac problem bezrobocia w Bieruniu Starym w
okresie kryzysu gospodarczego.
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