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JOANNA ZAGDAŃSKA 1

DOMY ZDROWOTNO-WYPOCZYNKOWE POLICJI 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 1924–1939

Wprowadzenie

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. najbar-
dziej skomplikowana sytuacja społeczno-polityczna zaistniała na terenie 
Śląska, gdzie zamieszkiwała zarówno ludność polska, jak i niemiecka. 
W efekcie, w latach 1919–1921, doszło do wybuchu trzech powstań zbroj-
nych, które uchroniły część tego regionu przed germanizacją. 20 paździer-
nika 1920 r., decyzją Rady Ambasadorów, doszło jednak do podziału Ślą-
ska na część polską i niemiecką 2. Z polskiej części (osiem, a kolejno dzie-
więć powiatów) utworzone zostało województwo śląskie 3, które cieszyło się, 
jako jedyne z siedemnastu województw polskich okresu międzywojennego, 
dość znaczącą autonomią (gwarantował ją art. 4 ustawy konstytucyjnej 
z 18 czerwca 1920 r.). Ważnym dokumentem był też statut organiczny 
województwa śląskiego 4, na mocy którego w 1922 r. wybrano Sejm Ślą-
ski składający się z 48 posłów. Organem wykonawczym Sejmu Śląskiego 
była Śląska Rada Wykonawcza, na czele której stał wojewoda. Ten ostatni 
17 marca 1922 r. wydał stosowne rozporządzenie dotyczące systemu or-
ganizacji administracji śląskiej 5, które zostało zatwierdzone ustawą Sejmu 
Śląskiego z 2 marca 1923 r. 6
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Z kompetencji Sejmu Śląskiego wyłączone były sprawy wojskowe, za-
graniczne, sądownicze i te dotyczące polityki celnej. W jego jurysdykcji 
mieściły się natomiast sprawy zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 
publicznego. W takich okolicznościach w 1922 r. powołana została do ży-
cia Policja Województwa Śląskiego (dalej jako: PWŚ) 7. Jej pierwszym wido-
mym znakiem funkcjonowania była uroczysta defi lada, która została zor-
ganizowana 22 czerwca 1922 r. w centrum Katowic, z udziałem Kompanii 
Reprezentacyjnej Polskiej Policji Państwowej przybyłej z Warszawy. 

Pierwszym komendantem głównym PWŚ był płk Stanisław Młodnicki. 
Etat policji śląskiej w 1922 r. przewidywał zatrudnienie 100 ofi cerów, 207 
funkcjonariuszy służby śledczej, 1527 funkcjonariuszy służby mundurowej 
i 136 urzędników państwowych. W późniejszych latach, kosztem kadry ofi -
cerskiej, znacząco zwiększano liczbę funkcjonariuszy służby mundurowej 8. 

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii PWŚ było powołanie do życia 
Związku Funkcjonariuszy PWŚ „Samopomoc” (dalej jako: „Samopomoc”). 
Organizację ofi cjalnie zarejestrowano na początku stycznia 1924 r., a jej 
pierwszym prezesem był kom. Ludwik Kloske. W 1928 r. organizacja przy-
jęła nazwę „Samopomoc” PWŚ z ograniczoną odpowiedzialnością w Kato-
wicach. Celem stowarzyszenia było przede wszystkim:

 — organizowanie bezpłatnej pomocy lekarskiej dla członków związku 
i przedstawicieli ich rodzin,
 — ułatwianie niezbędnego leczenia w uzdrowiskach i aktywnego wypo-
czynku w domach turystyczno-wypoczynkowych,
 — przychodzenie z pomocą uczącej się młodzieży z rodzin policyjnych,
 — udzielanie zapomóg osobom pozostającym w trudnym położeniu ma-
terialnym,
 — prowadzenie kasy oszczędnościowej i udzielanie pożyczek,
 — zakładanie kooperatyw 9.
Do organizacji należeć mogli zarówno pracownicy policji, jak i członko-

wie ich rodzin. Takie prawo mieli też emeryci oraz członkowie honorowi 
„Samopomocy”. Tzw. wpisowe ustalone zostało na 5 zł, zaś składki mie-
sięczne dla funkcjonariuszy i urzędników policji określono na 1% od uzy-
skiwanych poborów 10. Członkowie ich rodzin byli zobowiązani do wnosze-
nia 50% wyżej wymienionych opłat. Na początku 1929 r. do „Samopomo-
cy” należało około 2300 osób, a wysokość miesięcznych składek wyniosła 
58 270 zł 11. W 1935 r. „Samopomoc” liczyła 2331 członków, a razem 

7  Cz. Rokicki, Nieco o Śląsku, „Na Posterunku” 1926, nr 11, s. 193–194.
8  G. Grześkowiak, Rys historyczny Policji Województwa Śląskiego, Katowice 

1939, s. 8.
9  Statut „Samopomocy” Policji Państwowej Województwa Śląskiego z ograni-

czoną odpowiedzialnością w Katowicach [w:] Kalendarzyk Policji Województwa 
Śląskiego 1929, Mikołów 1928, s. 68.

10  Średnia miesięczna płaca w 1928 r. w policji śląskiej kształtowała się w gra-
nicach 200 zł.

11  Bilans związku funkcjonowania i urzędników Policji Województwa Śląskiego 
„Samopomoc” [w:] Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1930, Katowice 1929, 
s. 292.
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z członkami ich rodzin liczba stowarzyszonych wynosiła 6291 osób. W tym 
samym roku z miesięcznych składek zanotowano wpływy w wysokości 
64 505 zł 12. Na dzień 31 grudnia 1936 r. do organizacji należało 2293 
funkcjonariuszy ze służby czynnej oraz 31 emerytowanych policjantów 13. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie okoliczności budowa-
nia, a następnie utrzymywania w okresie międzywojnia, w systemie do-
browolnych opodatkowań, ośrodków zdrowotno-wypoczynkowych PWŚ. 
Uwzględniono też najważniejsze osiągnięcia w tym obszarze Policji Pań-
stwowej Województwa Krakowskiego (dalej jako: PPWK), która również 
zanotowała dokonania zbliżone do policji śląskiej. Do przygotowania ni-
niejszego artykułu wykorzystano dokumenty i materiały przechowywane 
w Archiwum Akt Nowych (dalej jako: AAN) oraz wydawnictwa zwarte, cza-
sopisma i akcydensy ukazujące się głównie w latach 1922–1939.

Dom wypoczynkowy Ślązaczka w Zakopanem

Już w drugim roku funkcjonowania „Samopomocy” działacze zgłosi-
li pomysł zakupienia własnego ośrodka wypoczynkowego, położonego 
w miejscowości o charakterze klimatycznym. Inicjatywę w sposób bez-
pośredni łączono z potrzebą walki o poprawę zdrowotności policjantów 
śląskich i członków ich rodzin. Po kilkutygodniowej polemice uznano, 
że taki dom powinien być uruchomiony w Zakopanem. W tym celu wiosną 
1924 r. do zimowej stolicy Polski udała się specjalna delegacja „Samopo-
mocy” z zadaniem znalezienia odpowiedniego lokalu spełniającego oczeki-
wania wszystkich zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem.

 Po dość krótkim poszukiwaniu zdecydowano się nabyć od prywatnego 
właściciela drewnianą oraz umeblowaną willę, która została wystawiona 
na sprzedaż na kwotę 14 000 dol. (82 682 zł). Zelektryfi kowany budy-
nek usytuowany był przy ul. Jagiellońskiej 35, w pobliżu stacji kolejo-
wej, z bezpośrednim widokiem na skocznię narciarską. Otaczała go dość 
obszerna posesja, na której znajdował się m.in. ogród owocowo-warzyw-
ny i niewielkie oczko wodne. Warto dodać, że był to pensjonat partero-
wy, wzniesiony w stylu zbliżonym do zakopiańskiego, z zamieszkiwanym 
poddaszem, które zostało wzbogacone o szeroki gont. Obiekt można było 
wykorzystywać w systemie całorocznym. Łącznie do dyspozycji gości 
było 14 pokoi, z których 4 mieściły się w mansardach. W jednym czasie 
w ośrodku mogło mieszkać 26 osób.

Transakcję kupna-sprzedaży sfi nalizowano 12 maja 1924 r. Uroczy-
stość otwarcia Domu Zdrowia miała miejsce 10 czerwca 1924 r. Bardzo 

12  Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni zarejestrowanej pod na-
zwą „Samopomoc” Policji Województwa Śląskiego za okres 1 stycznia–31 grud-
nia 1935 roku [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 
1937, Katowice 1936, s. 349 –354.

13  Sprawozdanie z działalności „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego 
za rok 1936 [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 
1938, Katowice 1937, s. 274–275.
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szybko nowo pozyskaną willę nazwano Ślązaczką. Zgodnie z opracowanym 
regulaminem w pierwszej kolejności z obiektu mieli korzystać „rekonwa-
lescenci i uzdrowieńcy potrzebujący wypoczynku i zdrowego powietrza” 14.

Kilka tygodni po zakupie budynku rozpoczęły się w nim prace remon-
towo-adaptacyjne. Pod koniec 1924 r. podjęto decyzję o rozbudowie ku-
pionego ośrodka. Obok starego, drewnianego obiektu miał stanąć nowo-
czesny, jednopiętrowy, murowany budynek posiadający obszerną stołówkę 
z bogatym zapleczem kuchennym oraz 11 pokoi, w których mogło zamiesz-
kać 25 osób. Oba budynki miały być połączone prostym, parterowym łącz-
nikiem komunikacyjnym, na dachu którego planowano urządzić leżalnię 15 
(niezbędną w przypadku leczenia chorób dróg oddechowych). 

W pierwszym etapie wybudowano trakt komunikacyjny z leżalnią. In-
westycję kosztującą 19 781 zł zrealizowano do końca 1925 r. Na początku 
1926 r. przystąpiono do wznoszenia drugiego budynku. Proces budowy 
trwał do 22 września 1926 r., kiedy to zorganizowano uroczyste otwarcie 
obiektu. Wznoszenie drugiego budynku pochłonęło 34 354 zł 16. Na jednej 
ze ścian obiektu umieszczono tablicę pamiątkową z wyrazami wdzięczno-
ści dla wojewody śląskiego dra Michała Grażyńskiego za pomoc w fi nalizo-
waniu procesu budowy.

Obie inwestycje realizowała fi rma Kern z Bielska, która przedstawiła 
najtańszą i najsolidniejszą ofertę. Jesienią 1926 r. odnowiono też elewa-
cję starego budynku za kwotę 3434 zł, a ponadto za kwotę 1400 zł uru-
chomiono kręgielnię 17. W takich okolicznościach pod koniec 1926 r. PWŚ 
dysponowała bardzo atrakcyjnym ośrodkiem wypoczynkowo-zdrowotnym 
w Zakopanem, w którym w jednym czasie mogło mieszkać 50 osób. W ra-
mach kompleksu wygospodarowano pomieszczenia na urządzenie biblio-
teki i czytelni. Do tej ostatniej prenumerowane były takie gazety jak: Głos 
Górnośląski, Polak, Gazeta Robotnicza, Gazeta Ludowa i Gazeta Górnoślą-
ska. Zdecydowanie zwiększono również wydajność ogrodu owocowo-wa-
rzywnego. Pozyskiwane z niego dobra trafi ały na stoły policyjnego Domu 
Zdrowia i obniżały koszty jego funkcjonowania.

W drugiej połowie 1925 r., w związku z trwającymi budowami i remon-
tami, z usług ośrodka w Zakopanem skorzystało zaledwie 48 osób. Z kolei 
od 1 stycznia do 30 września 1926 r. w starym budynku kwaterowano 
128 pensjonariuszy. Przy tym wszystkim w całym 1926 r. z pensjona-
tu skorzystało 255 osób — w tym 55 kobiet 18. W pierwszym kwartale 

14  „Samopomoc” Śląska, „Przegląd Policyjny” 1924, nr 28, s. 589.
15  Dom Zdrowia „Ślązaczka”, „Na Posterunku” 1927, nr 3, s. 49.
16  Bilans Zarządu funkcjonariuszy i urzędników Policji Województwa Śląskie-

go na 32 grudnia 1926 roku. Dom Zdrowia im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nie-
rodzimiu [w:] Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1930, Katowice 1929, 
s. 298.

17  Bilans na dzień 31 grudnia 1926 roku „Samopomocy” Policji Województwa 
Śląskiego [w:] Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1930, Katowice 1929, 
s. 295.

18  Z działalności „Samopomocy” policji województwa śląskiego, „Na Posterun-
ku” 1927, nr 24, s. 380. 
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1926 r. wpływy z tytułu opłat pensjonariuszy wyniosły 5610 zł, w dru-
gim kwartale 2431 zł i w trzecim kwartale 10 659 zł. W tym czasie kosz-
ty utrzymania ośrodka wyniosły odpowiednio: 5610 zł, 6119 zł i 9895 
zł. Łącznie po stronie wpływów pojawiła się kwota 19 701 zł, natomiast 
wydatki pochłonęły 21 629 zł 19. Niedobór w wysokości 1908 zł należało 
uzupełnić ze składek członków „Samopomocy”. 

W październiku 1926 r. było zatem już wiadome, że utrzymanie samo-
wystarczalności ośrodka będzie bardzo trudne. Kierownictwu „Samopo-
mocy” nie udało się pozyskać stosownych dotacji dla Domu Zdrowia z De-
partamentu Zdrowia Ministerstwa Opieki Społecznej, jednak cień szansy 
rzuciło rozporządzenie Rady Ministrów z 26 sierpnia 1926 r. o państwowej 
pomocy lekarskiej dla funkcjonariuszy państwowych 20. W opublikowanym 
dokumencie ujęte były sanatoria i domy zdrowia, które uzyskały prawo 
do 75% dotacji na każdego przybywającego w nich rekonwalescenta posia-
dającego skierowanie lekarza powiatowego. Niestety na liście nie było za-
kopiańskiej Ślązaczki. Nie udało się też uzyskać ministerialnego wsparcia 
w kolejnych latach, choć wnioski w tej sprawie były sukcesywnie składa-
ne. Głównym powodem niepowodzeń był brak w ośrodku opieki lekarskiej 
i zbyt skromna baza lecznicza. W takiej sytuacji zakopiański Dom Zdrowia 
zaczęto nazywać domem wypoczynkowym. W latach 1927–1928 roczne 
wpływy z opłat pensjonariuszy kształtowały się na poziomie 6100–6500 zł, 
natomiast koszty utrzymania w granicach 7500–8500 zł 21.

Na początku 1927 r. w czasopiśmie Na Posterunku, które było organem 
prasowym ogólnopolskiej Policji Państwowej, ukazał się dość obszerny arty-
kuł promujący policyjną Ślązaczkę. Z treści publikacji można było się dowie-
dzieć m.in., że ośrodek dysponował 21 pokojami 1-2-osobowymi, a dzienny 
koszt pobytu z wyżywieniem wynosił 4 zł dla członków „Samopomocy” oraz 
7 zł dla pozostałych gości. Zdaniem autora tekstu swego rodzaju atrakcjami 
ośrodka były: wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego (w tym sprzę-
tu zimowego, np. sanki czy narty), sala bilardowa, sala szachowo-brydżowa, 
czytelnia, biblioteka (900 egzemplarzy książek), radio i patefon. Ogółem, 
od chwili otwarcia, z ośrodka skorzystało około 300 policjantów. Przeciętnie 
każdego miesiąca Ślązaczka przyjmowała po 44 osoby, jednak w sierpniu 
1926 r. zameldowano aż 65 kuracjuszy 22. Osiągnięte wyniki satysfakcjono-
wały kierownictwo katowickiej organizacji, a ponadto po 5 latach działalno-
ści PWŚ uznano, że uruchomienie domu wypoczynkowego (Domu Zdrowia) 
w Zakopanem było jednym z najważniejszych osiągnięć formacji 23.

19  Coś z działalności Związku Funkcjonariuszy „Samopomoc” [w:] Kalenda-
rzyk Policji Województwa Śląskiego 1928, Mikołów 1927, s. 301–304.

20  DzU z 1926 r., nr 95, poz. 555; dalej jako rozporządzenie z 26 sierpnia 1926 r.  
21  Bilans Samopomocy Policji Województwa Śląskiego na 31.12.1927 [w:] Ka-

lendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1930, Katowice 1929, s. 298; także: 
Sprawozdanie na dzień 31.12.1928 roku [w:] Kalendarzyk Policji Województwa 
Śląskiego 1930, Katowice 1929, s. 299.

22  H. Czerwiński, Kilka słów o „Ślązaczce”, „Na Posterunku” 1927, nr 3, s. 37.
23  Pięciolecie Policji Województwa Śląskiego, „Na Posterunku” 1927, nr 32, 

s. 496.
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W latach 1927–1928 ceny opłat w ośrodku nie były zmieniane. Do-
piero w 1929 r. dzienne stawki, dla osób spoza „Samopomocy”, zostały 
podniesione do 9 zł. Z kolei za zajmowanie pokoju bez wyżywienia osoby 
uprawnione płaciły po 3,5 zł, a osoby nieuprawnione po 4,5 zł dziennie. 
Za dzieci w wieku 3–10 lat cena dziennego pobytu wynosiła 50% stawek 
dla dorosłych. Od 1928 r. za każdorazowe palenie w piecu należało pła-
cić po 50 gr. Ponadto w tym roku w ośrodku czynna już była biblioteka 
i czytelnia 24.Warto dodać, że podania o przydział miejsc należało kierować 
do zarządu „Samopomocy”, który swoją siedzibę miał w Katowicach 25. 

W 1930 r. po raz kolejny podniesiono cenę opłat za dzień pobytu w ośrod-
ku. Od tego roku dzienna stawka za pobyt w uzdrowisku wynosiła 6 zł dla 
członków „Samopomocy” oraz 10 zł dla osób niezrzeszonych. Z kolei za dzie-
ci w wieku 3–10 lat należało uiszczać 50% wyżej wymienionych opłat 26. 
W 1931 r. wprowadzono podatek amortyzacyjny w wysokości 1,75 zł za każdy 
tydzień pobytu. Ponadto, dzięki wprowadzonemu opodatkowaniu, obniżono 
dzienną cenę za pobyt w ośrodku, tj. 5 zł dla osób uprawnionych oraz 9 zł dla 
osób nieuprawnionych. Nieustannie dostępna była opcja wynajmu pokoju 
bez wyżywienia za 3,15 zł dla członków organizacji oraz 4,5 zł dla osób nie-
stowarzyszonych. Za mieszkanie wszystkich dzieci należało płacić po 2,5 zł 27. 

Następna modyfi kacja zasad i cen pobytu miała miejsce w 1933 r. Dla 
dzieci członków „Samopomocy” do lat 6 opłata wynosiła tylko 50 gr, za dzie-
ci w wieku 6–14 lat cena wynosiła po 2,5 zł, a dla dzieci powyżej 14 lat — 
po 4 zł. Za dzieci osób niezrzeszonych należało płacić odpowiednio: 70 gr, 
4 zł i 6 zł. Innowacją było też wprowadzenie zasady, że w przypadku przebywa-
nia w ośrodku rodziny funkcjonariusza powyżej 10 dni, jednej z osób zwracano 
koszty podróży 28. W jednym z opracowań dotyczących 1930 r. zamieszczono 
zestawienie obrazujące faktyczne koszty utrzymania i wykorzystania Ślązaczki. 
Wynika z niego, że w 1930 r. rozkład poniesionych wydatków był następujący: 
remonty i naprawy — 668 zł, podatki i ubezpieczenia — 2574 zł, ogrzanie bu-
dynku — 2714 zł, światło — 1229 zł, telefon — 339 zł, utrzymanie administra-
cji i służby — 4741 zł, wyżywienie — 32 540 zł i opłaty lekarskie — 7768 zł. 
Łącznie zapewnienie normalnego funkcjonowania ośrodka pochłonęło kwo-
tę 62 141 zł. Tymczasem wpływy z pobytu pensjonariuszy przyniosły do-
chód w wysokości zaledwie 8157 zł. Defi cyt należało pokryć z miesięcznych 
składek członkowskich, które za 1930 r. opiewały na sumę 68 830 zł 29.

24  Uzdrowisko w Bystrej, „Na Posterunku” 1928, nr 40, s. 636.
25  Warunki pobytu w Domu Zdrowia „Ślązaczka” w Zakopanem, „Na Poste-

runku” 1929, nr 24, s. 452–453.
26  Warunki pobytu w Domu Zdrowia „Ślązaczka” w Zakopanem, „Na Poste-

runku” 1930, nr 24, s. 472.
27  Warunki pobytu w Domu Zdrowia „Ślązaczka” w Zakopanem, „Na Poste-

runku” 1931, nr 24, s. 453.
28  Warunki pobytu w „Ślązaczce” w Zakopanem, „Na Posterunku” 1933, nr 7, 

s. 108.
29  Bilans „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego Spółdzielni z ograni-

czoną odpowiedzialnością za rok obrachunkowy 1930–1932 [w:] Kalendarzyk Poli-
cji Województwa Śląskiego na rok 1932, Katowice 1932, s. 343.
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Sprawą o wielkiej wadze było włączenie się Sejmu Śląskiego w system 
fi nansowania pobytu w ośrodku podupadłych na zdrowiu funkcjonariu-
szy policji. Stało się tak w 1931 r. na wniosek wojewody śląskiego dra 
M. Grażyńskiego i komendanta głównego Policji insp. Józefa Jeziorskiego. 
Sejm Śląski przekazał „Samopomocy” 43 000 zł na dofi nansowania w wy-
sokości 75% leczenia klimatycznego policjantów i funkcjonariuszy, którzy 
posiadali skierowania od lekarzy powiatowych. Zgodnie z przyjętym regu-
laminem mogli oni przebywać w ośrodku od 3 do 6 tygodni. Można więc 
przyjąć, że Sejm Śląski wypełnił oczekiwania związane z rozporządzeniem 
z 26 sierpnia 1926 r. Przyznana kwota 43 000 zł była sukcesywnie wyko-
rzystywana w latach 1931–1933. Z oferty skorzystało łącznie 217 osób, 
tj. w 1931 r. 88 funkcjonariuszy, w 1932 r. 57 osób i w 1933 r. 72 osoby. 
Ponadto na własny kosz w ośrodku klimatycznie leczono:

 — w 1931 r. — 310 osób (w tym 80 funkcjonariuszy, 65 ich żon oraz 17 ich 
dzieci, a ponadto 148 pozostałych osób),
 — w 1932 r. — 390 osób (92 funkcjonariuszy, 59 ich żon oraz 28 ich dzieci, 
a ponadto 211 pozostałych osób),
 — w 1933 r. — 356 osób (79 funkcjonariuszy, 68 ich żon oraz 30 ich 
dzieci, a ponadto 179 pozostałych osób).
Nieustannie dostępna była opcja wynajmu pokoju bez wyżywienia 

za 3,15 zł dla członków organizacji oraz 4,5 zł dla osób niestowarzyszo-
nych 30. W 1933 r. średni czas pobytu osób korzystających z fi nansowania 
Sejmu Śląskiego wyniósł 24,3 dnia. Funkcjonariusze leczący się na włas-
ny koszt przeciętnie przebywali w Domu Zdrowia 6,2 dnia, z kolei ich żony 
13,3 dnia, a ich dzieci 13,1 dnia. W tym samym czasie pozostałe osoby 
uzyskały wskaźnik 10,7 dnia. Średni czas pobytu w 1933 r. dla wszyst-
kich przedstawicieli policji i jej sympatyków wyniósł 12,4 dnia 31. 

W 1934 r. Sejm Śląski przyjął uchwałę o dotowaniu policjantów potrze-
bujących leczenia kuracyjnego. W jednym z dokumentów napisano, że po-
mysłodawcą uchwały był wojewoda M. Grażyński 32. W związku z powyż-
szym w 1934 r. frekwencja osiągnęła wartość 456 pensjonariuszy. W ana-
lizowanym okresie z 75% dopłaty do leczenia skorzystało 76 osób. Poza 
tym na koszt własny w ośrodku przebywało 58 funkcjonariuszy, 44 ich 
żony oraz 27 ich dzieci 33.

W rozpatrywanym okresie po raz pierwszy czas pobytu w ośrodku podzie-
lono na sezony: zimowy, letni i jesienno-wiosenny. Dzienna opłata za miesz-
kanie w sezonie zimowym i letnim wynosiła 6,5 zł, a w sezonie jesienno-
-wiosennym 6 zł. Obniżono przy tym koszty wyżywienia — we wszystkich 
sezonach wynosiły 3,5 zł za każdy dzień pobytu. W 1934 r. za kwotę 5184 zł 
wyremontowano też stary budynek (został wzbogacony o dach kryty blachą 

30  Willa Ślązaczka w Zakopanem [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji 
Województwa Śląskiego 1935, Katowice 1934, s. 340–341.

31  Walne zebranie „Samopomocy” policji województwa śląskiego, „Na Poste-
runku” 1934, nr 18, s. 283.

32  Willa „Ślązaczka” w Zakopanem [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji 
Województwa Śląskiego 1936, Katowice 1935, s. 442.

33  Tamże.
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oraz dekoracyjną elewację frontową) 34. W tym czasie wartość nieruchomości 
ośrodka wyceniona była na kwotę 123 574 zł, a ruchomości i inwentarza 
na 20 228 zł 35.

W 1935 r. z ośrodka skorzystało 496 osób, a średni czas ich pobytu 
wyniósł 7,3 dnia. Najlepszy w tym zakresie wskaźnik uzyskały 82 osoby, 
które korzystały ze śląskiego dofi nansowania. Średni czas ich pobytu wy-
niósł 13,1 dnia, co świadczy o tym, że w tym roku nie obowiązywała już 
zasada przebywania przez tę grupę w ośrodku od 3 do 6 tygodni. Jeśli 
chodzi o osoby uprawnione, które nie korzystały z dofi nansowania (161 
osób), to średni czas ich pobytu wyniósł 7,4 dnia. Pozostałe osoby (253 
pensjonariuszy) osiągnęły w tym czasie wskaźnik 5,2 dnia.

Ze sprawozdania wynika, że w analizowanym okresie dotacja Sejmu 
Śląskiego wyniosła 8045 zł, z kolei wpłaty członków „Samopomocy” opie-
wały na kwotę 5232 zł, a wpłaty osób nieuprawnionych na sumę 8458 zł. 
Łącznie więc do kasy ośrodka wpłynęło 21 736 zł, a poniesione w tym 
czasie wydatki zamknęły się w kwocie 23 315 zł. Przy okazji wyliczono, 
że średni dzienny koszt utrzymania jednego pensjonariusza pochłania 
6,87 zł 36.

W 1936 r. w Domu Zdrowia przebywało 580 pensjonariuszy, a średni 
czas ich pobytu wyniósł 8,2 dnia. Tradycyjnie najwyższy wskaźnik uzy-
skali funkcjonariusze (42 osoby) ze śląską dotacją. W ich przypadku czas 
uśredniony to 19,8 dnia. Dla członków „Samopomocy” (l84 osoby) leczą-
cych się na własny koszt ten wskaźnik wyniósł 8,9 dnia, a dla członków 
grupy spoza stowarzyszenia (354 osoby) 6,5 dnia. Zmniejszono przy tym 
koszty dziennego utrzymania pensjonariuszy. W 1936 r. utrzymanie jednej 
osoby kosztowało 5,71 zł (wyżywienie 2,68 zł + inne wydatki 3,03 zł ) 37.

W kolejnym roku z usług ośrodka skorzystało 547 osób, tj. 62 pensjo-
nariuszy ze skierowaniami lekarskimi, 164 członków „Samopomocy” le-
czących się bez skierowania i 321 innych osób. Średni czas pobytu osób 
z dotacją wyniósł 13,9 dnia z kolei dla drugiej grupy osób wskaźnik ten 
osiągnął wynik 9,2 dnia, a dla grupy trzeciej 6,9 dnia. Dla wszystkich grup 
średni czas pobytu wyniósł 8,4 dnia. Tym razem ze środków Sejmu Ślą-
skiego wykorzystano 6498 zł, członkowie „Samopomocy” wpłacili 4901 zł, 
a inne osoby 12 616 zł. Ogółem wpływy wyniosły 24 006 zł, a wydatki 

34  Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni zarejestrowanej pod 
nazwą „Samopomoc” Policji Województwa Śląskiego w Katowicach za okres 
od 1 stycznia do 31.10.1935 roku [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Woje-
wództwa Śląskiego 1937, Katowice 1936, s. 353–354.

35  Bilans Samopomocy Policji Województwa Śląskiego na 31 grudnia 1931 
roku [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1934, Ka-
towice 1933, s. 338.

36  Sprawozdanie z działalności „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego 
za 1935 rok [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 
1938, Katowice 1937, s. 278–280.

37  Sprawozdanie z działalności „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego 
za 1936 rok [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 
1939, Katowice 1938, s. 354–355.
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26 310 zł. Niedobór, jak w poprzednich latach, pokryto ze składek człon-
kowskich. W rozliczeniu trzeba było jeszcze uwzględnić wydatki związane 
z utrzymaniem służby (6245 zł), gruntownym malowaniem starego budynku 
(1900 zł) i zamontowaniem nowej bramy (193 zł). Nic też dziwnego, że na po-
czątku 1938 r. zaczęto rozważać możliwość dokonania zmiany w systemie 
funkcjonowania ośrodka, m.in. wydzierżawienia go 31 marca 1938 r. osobie 
prywatnej i pobierania opłaty za wynajem 38 (ostatecznie nie doszło do tego). 
Ośrodek funkcjonował na starych zasadach do końca międzywojnia.

Dom Zdrowia w Nierodzimiu

Ważnym wydarzeniem w historii śląskiej „Samopomocy” był zakup 
w 1927 r. 15 ha ziemi wraz z dwoma budynkami gospodarczymi i żywym 
inwentarzem we wsi Nierodzim leżącej w dolinie Wisły, przy drodze wio-
dącej ze Skoczowa do Ustronia (dziś Nierodzim jest dzielnicą Ustronia). 
Nabyte od Urzędu Ziemskiego, po bardzo okazyjnej cenie (9039 zł), dobra 
pochodziły z rozparcelowanego majątku państwowego byłej Komory Cie-
szyńskiej. Tak naprawdę chodziło o rekompensatę kosztów wznoszenia 
budynków folwarcznych, które poniósł ich dotychczasowy zarządca Je-
rzy Bobek 39. Inwestycja stwarzała znakomite perspektywy do uruchomie-
nia działalności zdrowotnej i turystyczno-wypoczynkowej. Zaledwie kil-
ka kilometrów od majątku wydobywano muł borowinowy (powszechnie 
stosowany w leczeniu reumatyzmu) 40. Gospodarstwo dawało też wielką 
szansę na prowadzenie agroturystyki i pozyskiwanie środków fi nanso-
wych ze sprzedaży produktów rolnych 41. Już w 1927 r. w majątku ze-
brano 3 t żyta, 5,5 t jęczmienia, 9,8 t owsa i 20 t ziemniaków. Plano-
wano też rozszerzyć chów bydła oraz uprawę warzyw i owoców. Warto 
w tym miejscu odnotować, że na potrzeby rolnicze w 1927 r. wydano tylko 
756 zł. W pierwszym kwartale następnego roku w ten obszar zainwesto-
wano 472 zł, a w drugim kwartale 393 zł. W tym czasie wartość trzymanej 
w Nierodzimiu trzody chlewnej wyceniono na 2445 zł 42.

Obradujące 28 marca 1928 r. Walne Zgromadzenie Delegatów zaak-
ceptowało pomysł utworzenia w pozyskanym gospodarstwie letnich kolo-
nii dziecięco-młodzieżowych, natomiast zimą ośrodka sportów zimowych. 

38  Sprawozdanie „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego za rok 1937 
[w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939, Katowi-
ce 1938, s. 369–375.

39  Z działalności „Samopomocy”. Majątek w Nierodzimiu [w:] Kalendarzyk Poli-
cji Województwa Śląskiego 1930, Katowice 1929, s. 289.

40  W tym czasie w Ustroniu funkcjonowało przedsiębiorstwo Śląskie Kąpiele 
Borowinowe.

41  Z działalności „Samopomocy”. Majątek w Nierodzimiu [w:] Kalendarzyk Poli-
cji Województwa Śląskiego 1930, Katowice 1929, s. 289–290.

42  Bilans Samopomocy Policji Województwa Śląskiego za rok obrachunko-
wy 1927 [w:] Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1929, Katowice 1928, 
s. 297–301.
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Na wakacyjne kolonie w pierwszej kolejności miały być przyjmowane dzieci 
chore na reumatyzm. Na przystosowanie gospodarstwa do nowych funkcji 
przeznaczono prawie 5000 zł 43. 

Latem 1928 r. po raz pierwszy zorganizowano dwa turnusy kolonii let-
nich dla 50 dzieci, wykorzystując do celów mieszkaniowych wspomnia-
ne wyżej budynki gospodarcze. Należy dodać, że obiekty nie były w pełni 
przystosowane do celów kwaterunkowych, toteż część dzieci mieszkała 
w przywiezionych ze sobą namiotach. Kierownikiem obozu był Adam Zię-
tek. W sierpniu 1928 r. wypoczywające w Nierodzimiu dzieci odwiedził ko-
mendant główny PWŚ. Tuż po swoim powrocie do Katowic zgłosił on inicja-
tywę zbudowania w Nierodzimiu profesjonalnego budynku gwarantującego 
godne warunki socjalno-bytowe przybywających tam gości. Prowadzone 
obok gospodarstwo rolne miało dostarczać tanie i świeże produkty rolne, 
które były niezbędne w procesie żywienia potencjalnych pensjonariuszy. 
Wstępnie obliczono, że wzniesienie tego typu budynku powinno kosztować 
około 140 000 zł 44.

W toku prowadzonej dyskusji zgłoszono też pomysł wzniesienia bar-
dziej okazałego budynku będącego pomnikiem 10-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Obiekt miałby nosić imię marszałka Józefa Pił-
sudskiego i kosztować około 220 000 zł. W tym czasie „Samopomoc” nie 
była przygotowana na poniesienie tak dużego wydatku, a do 31 grudnia 
1928 r. na konto budowy ośrodka zgromadzono 11 907 zł 45.

 W związku z powyższym postanowiono ogłosić pożyczkę wewnętrzną. 
W planie działania było też zaciągnięcie pożyczki w jednym z banków. Po-
nadto podjęto szeroko zakrojoną akcję propagandową w całym wojewódz-
twie. Godnie zachował się też komendant główny PWŚ, który wyjednał 
u władz województwa śląskiego subwencję w wysokości 40 000 zł 46.

 Akcja realizacji wspomnianej pożyczki wewnętrznej zakończyła się suk-
cesem. Zgodnie z planem do maja 1929 r. zebrano od członków organizacji 
kwotę 88 472 zł 47. W międzyczasie próbowano pozyskać kredyt bankowy 
w wysokości 100 000 zł. To ostatnie zadanie okazało się bardzo trud-
ne do wykonania. Kilkakrotne prośby o długoterminowy kredyt w Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego ze Śląskiego Funduszu Gospodarczego nie 
przyniosły oczekiwanego rezultatu. Dopiero dzięki intensywnym staraniom 
prezesa Rady Nadzorczej „Samopomocy” podinsp. J. Jeziorskiego udało się 
taki kredyt uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Królewskiej 

43  Walne Zgromadzenie „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego, 
„Na Posterunku” 1928, nr 38, s. 606.

44  Z działalności „Samopomocy”. Majątek w Nierodzimiu [w:] Kalendarzyk Poli-
cji Województwa Śląskiego 1929, Katowice 1928, s. 291.

45  Z działalności Samopomocy [w:] Kalendarzyk Policji Województwa Śląskie-
go 1930, Katowice 1929, s. 376.

46  Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów „Samopomocy” Policji Woje-
wództwa Śląskiego z dnia 10 marca 1929 roku [w:] Kalendarzyk Policji Wojewódz-
twa Śląskiego 1930, Katowice 1929, s. 369.

47  Bilans „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego za rok 1929 [w:] Ka-
lendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1930, Katowice 1929, s. 282.
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Hucie (dzisiejszy Chorzów). Roczną stopę oprocentowania ustalono na 6%. 
W takich okolicznościach, w połowie 1929 r., „Samopomoc” dysponowała 
kwotą prawie 240 000 zł, która została przeznaczona na budowę i wypo-
sażenie okazałego Domu Zdrowia im. marszałka J. Piłsudskiego w Niero-
dzimiu. W roli projektodawcy wystąpił młody inżynier Witold Eysmont. 
Przygotowany przez niego projekt zakładał wzniesienie murowanego, dwu-
piętrowego, modernistycznego budynku z charakterystyczną kwadratową 
wieżą na osi, która mieściła klatki schodowe. Łącznie budynek miał mieć 
kubaturę 4910 m3 i 30 pokoi, w których w jednym czasie można było 
kwaterować 55–60 osób. Obiekt budowano od czerwca 1929 r. do czerwca 
1930 r. Przy okazji wyliczono, że „Samopomoc” dostarczyła: 959 m3 piasku 
i żwiru, 72 000 kg wapna, 262 350 sztuk cegieł, 13 000 kg żelaza i 132 
000 kg cementu. Ogółem inwestycja pochłonęła 200 000 zł.

Wzniesiony budynek został odebrany przez władze „Samopomocy” 7 lip-
ca 1930 r. Swego rodzaju problemem było zapewnienie w budynku elek-
tryczności. Po kilku tygodniach negocjacji, przy pomocy Elektrowni w Cie-
szynie, zamontowano na posesji agregat prądotwórczy, który był sfi nan-
sowany przez władze gminy Nierodzim i Harbutowice. Dzięki pozyskaniu 
elektryczności można było uruchomić centralne ogrzewanie oraz zapewnić 
pensjonariuszom ciepłą wodę. W takiej sytuacji ośrodek mógł funkcjono-
wać w systemie całorocznym.

W reklamie ośrodka, w pierwszej kolejności, zachęcano do przyjazdu 
osoby chore na reumatyzm. Gwarantowano im możliwość brania kąpieli 
borowinowych w Śląskich Kąpielach Borowinowych w pobliskim Ustroniu. 
W tym celu planowano zakup specjalnego powozu, który miałby kurso-
wać na trasie Nierodzim–Ustronie–Nierodzim i dowozić osoby zaintereso-
wane zabiegami leczniczymi. Tak naprawdę Dom Zdrowia im. marszał-
ka J. Piłsudskiego zaczął w miarę normalnie funkcjonować od początku 
1931 r. W pierwszej kolejności korzystali z niego dzieci tych, którzy po-
życzyli „Samopomocy” pieniądze. Najpierw ośrodek gościł 2 grupy dzie-
ci (po 32 osoby) funkcjonariuszy i pracowników Miejskiej Komendy PWŚ 
z Królewskiej Huty. Miesiące wakacyjne zajęły dzieci rodzin policyjnych 
z Radzionkowa, Siemianowic i Nowej Wsi. 

Następna grupa dzieci na 14-dniowy wypoczynek została wybrana przez 
podkom. J. Jeziorskiego. Były to dzieci Ogólno-Miejskiej Kasy Chorych 
z Katowic 48. W 1931 r. z ośrodka w Nierodzimiu skorzystało też 2 policjan-
tów, 2 żony funkcjonariuszy policji i 2 ich dzieci. 

W 1932 r. po raz pierwszy w Domu Zdrowia, na identycznych zasadach 
jak w przypadku Ślązaczki, przebywało 18 policjantów posiadających skie-
rowania na leczenie klimatyczne (75% dopłaty Sejmu Śląskiego do kosz-
tów pobytu). W tym czasie były też 103 osoby skierowane przez Katowicką 
Kasę Chorych — 25 funkcjonariuszy leczących się we własnym zakresie, 
14 ich żon oraz 10 ich dzieci, a ponadto 7 innych osób. Razem z ośrodka 
skorzystało 177 osób. 

48  Z działalności „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego [w:] Kalenda-
rzyk Policji Województwa Śląskiego 1931, Katowice 1930, s. 366.
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W 1933 r. w Domu Zdrowia przebywało już 436 osób. Można przyjąć, 
że ośrodek uzyskał pełny rozruch. W grupie korzystającej było 69 osób 
dotowanych przez Sejm Śląski, 98 dzieci przyjechało w ramach kolonii, 
133 osoby przysłała do ośrodka Katowicka Kasa Chorych, a 38 pensjona-
riuszy przyjechało na własny koszt. W analizowanym okresie w ośrodku 
było też 66 żon policjantów oraz 18 ich dzieci, a ponadto 14 innych osób. 
Przeciętnie każdy pensjonariusz przebywał w Domu Zdrowia 13,1 dnia. 
W poszczególnych grupach wskaźnik ten kształtował się następująco: 
osoby ze skierowaniami — 22,2 dnia, dzieci z rodzin „Samopomocy” — 
26,7 dnia, członkowie Katowickiej Kasy Chorych — 14,2 dnia, członkowie 
„Samopomocy” — 6,7 dnia oraz ich żony — 15,2 dnia, a ponadto inne oso-
by — 7,6 dnia. W ośrodku przebywały też 42 osoby, które nie korzystały 
z wyżywienia. Średni czas ich pobytu wyniósł 4,4 dnia 49.

W 1934 r. Dom Zdrowia gościł 354 osoby — były w tym gronie 82 oso-
by z dotacją śląską, 88 kolonistów, 40 osób ze skierowaniami z Katowi-
ckiej Kasy Chorych, 48 osób przebywających na własny koszt, a wraz 
z nimi 45 ich żon, 34 ich dzieci i 17 innych osób 50. Liczba korzystających 
z ośrodka w 1934 r. była mniejsza, bowiem budynek od 1 października 
1934 r. został wynajęty na 3 miesiące Wojewódzkiemu Komitetowi Lo-
kalnego Funduszu Pracy Województwa Śląskiego na pobyt dzieci z rodzin 
bezrobotnych 51. Podobnie postąpiono w 1935 r., ponieważ w tym czasie 
również zaplanowano najem ośrodka na 3 miesiące — tym razem Szkole 
Instruktorów Zuchów Związku Harcerstwa Polskiego. Aby w jakiś spo-
sób zneutralizować skutki braku ośrodka przez jeden kwartał dla środo-
wisk policyjnych, na potrzeby kolonii wynajęto od 1 lipca do 31 sierpnia 
1935 r. budynek miejscowej szkoły 52. 

Ogółem od 1 czerwca do 30 września 1935 r. w Nierodzimiu wypoczy-
wały 294 osoby, natomiast w całym 1935 r. 407 pensjonariuszy. W grupie 
tej było 113 dzieci, których średni czas pobytu wyniósł 23,7 dnia. Kolejną 
grupą osób wypoczywających w Nierodzimiu byli funkcjonariusze (82 oso-
by) posiadający skierowania lekarskie z przewidzianą dotacją. Średni czas 
pobytu mundurowych rekonwalescentów wyniósł 17,1 dnia. Trzecią grupę 
stanowili przedstawiciele środowisk policyjnych nieposiadających dotacji 
(176 osób) — przeciętnie przebywali oni w ośrodku 19,3 dnia. Na własny 
koszt w Domu Zdrowia leczyło się też 36 znajomych i sympatyków policji, 
którzy średnio przebywali w ośrodku 12,3 dnia. Razem pensjonariusze po-
zostawili w kasie ośrodka 24 877 zł. Na tę kwotę składały się: 7000 zł z do-
tacji Sejmu Śląskiego, 8708 zł z wpłat członków „Samopomocy” i 9169 zł 
z wpłat innych osób. Ważną inwestycją poczynioną w 1935 r. był zakup 

49  Walne zebranie „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego, „Na Poste-
runku” 1933, nr 18, s. 283.

50  Dom Zdrowia im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nierodzimiu [w:] J. Jeziorski (red.), 
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1936, Katowice 1935, s. 446.

51  Dom Zdrowia im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nierodzimiu [w:] J. Jeziorski (red.), 
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935, Katowice 1934, s. 345–346.

52  Dom Zdrowia im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nierodzimiu [w:] J. Jeziorski  (red.), 
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938, Katowice 1937, s. 280–281.
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naczyń porcelanowych za 700 zł. Przy okazji wyliczono, że dzienny koszt 
utrzymania jednej osoby wynosił 3,66 zł, z czego koszty wyżywienia oszaco-
wano na 2,25 zł. W tym czasie koszt dziennego pobytu z wyżywieniem dla 
osób uprawnionych wynosił 3,5 zł, a dla osób nieuprawnionych 4–4,5 zł 53.

Z powyższej analizy wynika, że prawie 73% pensjonariuszy przyjeżdża-
ło do Nierodzimia w okresie od 1 czerwca do 30 września. Podobnie było 
w 1936 r., gdy od 1 października do 31 grudnia 1936 r. ośrodek ponow-
nie został wynajęty harcerzom na szkolenia instruktorskie. Warto dodać, 
że w tym roku organizacja kolonii wakacyjnych w pobliskiej szkole nie doszła 
do skutku, ponieważ uznano, że przedsięwzięcie jest nieopłacalne dla ośrod-
ka. W związku z powyższym w 1936 r. z ośrodka skorzystało tylko 18 dzieci, 
a średni czas ich pobytu wyniósł 10,2 dnia. W tym czasie w wypoczywało też 
229 osób dorosłych, a średni czas ich pobytu oszacowano na 15,3 dnia. Spo-
śród osób dorosłych 88 kuracjuszy posiadało skierowania lekarskie, a średni 
czas ich pobytu w ośrodku wyniósł 18,8 dnia. Wpływy kasowe za 1936 r. wy-
niosły 22 520 zł, z czego dotacja śląska zamknęła się w kwocie 8345 zł 54.

Przez wszystkie oceniane lata Dom Zdrowia funkcjonował we względnej 
symbiozie z gospodarstwem rolnym. Na początku 1937 r. kwestie eko-
nomiczne stały się powodem zmiany statusu funkcjonowania folwarku. 
W założeniu majątek ziemski miał generować znaczące zyski ułatwiające 
spłacanie zaciągniętych kredytów, jednak w pewnych okresach genero-
wał również straty. W 1927 r. bilans ujemny wyniósł 756 zł, w 1930 r. — 
6058 zł, w 1931 r. — 2192 zł, w 1932 r. — 4336 zł, a w 1934 r. — 2439 zł. 
Należy dodać, że mimo powyższego w rocznych rozliczeniach notowano 
również zyski. W 1928 r. bilans dodatni wyniósł 6487 zł, w 1929 r. — 
1253 zł, w 1933 r. — 28 zł, w 1935 r. — 397 zł, a w 1936 r. — 341 zł. Tym 
samym, na przestrzeni lat 1927–1936, zanotowano zarówno pięciokrotną 
nadwyżkę, jak i pięciokrotny defi cyt — łącznie bilans dodatni oszacowano 
na 8516 zł, a bilans ujemny na 13 901 zł. Można więc stwierdzić, że nie-
rodzimskie gospodarstwo rolne nie było instytucją samofi nansującą się. 

Naturalnie można mieć zastrzeżenia do systemu rozliczania się gospodar-
stwa rolnego z ośrodkiem zdrowotno-wypoczynkowym, który kupował fol-
warczne produkty i płody rolne. W 1928 r. inwentarz żywy wart był 4108 zł, 
a w 1929 r. już 7437 zł 55 (być może w rozliczeniu nie ujęto dokonanych 
zakupów). W 1930 r. wartość inwentarza spadła do 5839 zł. Jeśli chodzi 
o wartość zebranych w 1929 r. płodów rolnych, to wyceniono je na 4447 zł, 
natomiast w 1930 r. na 4978 zł 56. W 1932 r. wartość inwentarza żywego 
oszacowano na 7295 zł, a płodów rolnych na 5098 zł. W latach 1931–1932 

53  Tamże, s. 280–282.
54  Sprawozdanie „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego za rok 1936 

[w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938, Katowi-
ce 1937, s. 333–340.

55  Z działalności „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego [w:] Kalenda-
rzyk Policji Województwa Śląskiego 1932, Katowice 1931, s. 280–282.

56  Bilans „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego Spółdzielni z ograni-
czoną odpowiedzialnością za rok obrachunkowy 1930–1932 [w:] Kalendarzyk Poli-
cji Województwa Śląskiego 1933, Katowice 1932, s. 338.
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gospodarstwo posiadało stałą liczbę koni (2 szt.), krów (7 szt.) oraz uli 
pszczelich (3 szt.). Ponadto w podanym okresie zwiększyła się liczba świń 
(z 6 do 16 szt.), cieląt (z 1 do 3 szt.) i ptactwa domowego (z 2 do 145 szt.).

Warto dodać, że w niewielkim stopniu zwiększała się produkcja płodów 
rolnych. W 1932 r. zebrano 750 kg pszenicy, a w 1933 r. już 950 kg. W tym 
samym czasie wzrosła też produkcja: jęczmienia z 900 do 3200 kg, owsa 
z 3500 do 3700 kg, ziemniaków z 1000 do 4500 kg, buraków cukrowych 
z 10 000 kg do 20 000 kg i marchwi ze 100 do 2000 kg. W 1933 r. przecięt-
nie w ciągu miesiąca sprzedawano 1800 l mleka, 40 kg masła i 600 szt. jaj. 
Głównym odbiorcą produktów był Dom Zdrowia — tylko w maju 1933 r. za-
kupił z gospodarstwa: 822 l mleka, 20 kg masła, 13 kg sera i 889 szt. jaj 57.

W 1934 r. w gospodarstwie zebrano: 775 kg pszenicy, 2800 kg żyta, 
3400 kg jęczmienia, 3100 kg owsa, 15 000 kg ziemniaków, 18 150 kg bu-
raków cukrowych i 600 kg marchwi. W tym roku liczba koni i krów nie 
uległa zmianie, jednak odnotowany został spadek liczby: cieląt (1 szt.), 
świń (16 szt.) i ptactwa domowego (130 szt. — w tym 104 szt. kur). Z tych 
ostatnich danych wynika, że gospodarstwo zaczęło zmniejszać liczbę cho-
wanych zwierząt, a zwiększać produkcję płodów rolnych. W 1934 r. Dom 
Zdrowia kupił z folwarku nabiał za 1767 zł i inne produkty rolne (wa-
rzywa, owoce itp.) za 1083 zł . Do innych instytucji sprzedano produkty 
rolno-spożywcze za 808 zł. Innowacją wprowadzoną w 1934 r. było uru-
chomienie stałych kursów furmanki dowożącej pensjonariuszy na zabiegi 
borowinowe do Ustronia — wpływy z tego tytułu wyniosły 704 zł.

Kierownictwo „Samopomocy” uznało wyniki gospodarczo-ekonomiczne 
z 1934 r. za niezadowalające. Następstwem tego było zwolnienie dotych-
czasowego zarządcy folwarku i powierzenie tej funkcji Karolowi Doleżysze, 
który uprzednio pełnił w gospodarstwie funkcję ogrodnika 58.

Poczynione zmiany organizacyjno-kadrowe przyniosły niewielkie korzy-
ści. W 1935 r. zanotowano sprzedaż produktów z gospodarstwa za sumę 
4360 zł, a więc zaledwie o 702 zł więcej niż w poprzednim roku. W tym 
czasie majątek Domu Zdrowia, wraz z folwarkiem, wyceniono na kwotę 
249 000 zł 59. W 1936 r. wpływy ze sprzedaży produktów rolnych wyniosły 
5349 zł. Kolejne 704 zł pozyskano z kursów furmanki do Ustronia 60. 

1 stycznia 1937 r. gospodarstwo rolne wydzierżawiono Janowi Hławicz-
ce, rolnikowi z Cieszyna, który „posiadał wszelkie potrzebne kwalifi kacje” 61. 
Do warunków dzierżawy zaliczano: 

57  Dom Zdrowia im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nierodzimiu [w:] J. Jeziorski (red.), 
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1935, Katowice 1934, s. 345–348.

58  Dom Zdrowia im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nierodzimiu [w:] J. Jeziorski (red.), 
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1936, Katowice 1935, s. 446–449.

59  Dom Zdrowia im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nierodzimiu [w:] J. Jeziorski (red.), 
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1937, Katowice 1936, s. 353–356.

60  Dom Zdrowia im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nierodzimiu [w:] J. Jeziorski (red.), 
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938, Katowice 1937, s. 280–288.

61  Sprawozdanie „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego za okres cza-
su od 1 I do 31. XII 1937 [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa 
Śląskiego 1939, Katowice 1938, s. 375.



Nr 3(131) Domy zdrowotno-wypoczynkowe Policji… 107

 — odkupienie inwentarza martwego za 1926 zł,
 — odkupienie inwentarza żywego za 1666 zł,
 — odkupienie zapasów produktów rolnych za 1928 zł,
 — wpłacenie wadium w wysokości 600 zł. 
Dodatkowym kryterium dzierżawy była też zgoda na sprzedaż Domowi 

Zdrowia produktów po dotychczasowej cenie. 
Rocznie z tytułu dzierżawy najemca miał płacić 4637 zł — z czego kwotę 

1237 zł stanowił czynsz za użyczane obiekty. Notarialną umowę dzierżaw-
ną z J. Hławiczką sporządzono na 6 lat 62. Można wiec przyjąć, że kierow-
nictwo „Samopomocy” uzyskało stały roczny dochód w granicach 5000 zł, 
bez konieczności podejmowania własnych inwestycji. W 1937 r. J. Hła-
wiczko wywiązał się ze swoich zobowiązań. Podobnie było w 1938 r.

Przekazanie w dzierżawę gospodarstwa rolnego nie miało żadnego wpły-
wu na bieżąca działalność Domu Zdrowia. 1 stycznia 1937 r. „Samopomoc” 
przedłużyła Szkole Instruktorów Zuchów Związku Harcerstwa Polskiego wy-
najem nierodzimskiego ośrodka do 15 maja 1937 r., inkasując za to kwotę 
3600 zł. Swego rodzaju innowacją było też powierzenie 1 czerwca 1937 r. kwe-
stii przygotowywania posiłków w kuchni, sprzątania i administracyjnego pro-
wadzenia domu Rudolfowi Cichemu z Cieszyna, który był teściem dzierżaw-
cy folwarku. Rudolf Cichy zgodził się prowadzić dzienne wyżywienie jednej 
osoby w cenie 2,7 zł, choć do tej pory z tego tytułu pobierano 3 zł. Ponadto 
mężczyzna otrzymywał każdego miesiąca od zarządu 200 zł w związku z wy-
konywaniem usług pralniczych 63. W ocenianym roku z usług Domu Zdrowia 
skorzystało 226 osób, a średni czas ich pobytu wyniósł 14,9 dnia. Mimo nieco 
niższej niż w latach poprzednich frekwencji, ośrodek zanotował rekordowy 
zysk w wysokości 7784 zł. W tym czasie wartość Domu Zdrowia z wyposa-
żeniem szacowano na 213 856 zł, a gospodarstwa rolnego na 39 303 zł 64. 

W 1938 r. frekwencja i efektywność funkcjonowania nierodzimskiego 
kompleksu kształtowały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Z zaprezentowanego materiału wynika, że zaciągnięty w 1930 r. kredyt 
na łączną kwotę 188 472 zł nie wprowadził w szeregach „Samopomocy” 
żadnej nerwowości. Kredyt bankowy „Samopomoc” zaczęła spłacać 1 paź-
dziernika 1930 r., natomiast pożyczkę wewnętrzną jesienią 1931 r. Ponadto 
ustalono, że każdego roku „Samopomoc” zwracać będzie pożyczki dla około 
300 swoich członków wyłonionych drogą losowania (przeważnie członkowie 
pożyczali 50 zł). 31 października 1933 r. zadłużenie bankowe „Samopo-
mocy” wynosiło 82 232 zł, a u swoich członków 74 069 zł 65. Według stanu 
na 31 grudnia 1935 r. „Samopomoc” miała do oddania bankowi 73 631 zł, 

62  Tamże.
63  Gospodarstwo rolne w Nierodzimiu [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Poli-

cji Województwa Śląskiego 1939, Katowice 1938, s. 375–376.
64  Tamże, s. 377–378.
65  Sprawozdanie z działalności „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego 

spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach za czas od 1 stycz-
nia do 31 października 1933 roku [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Woje-
wództwa Śląskiego 1935, Katowice 1934, s. 332–333.
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a swoim członkom 43 934 zł 66. W końcu 1936 r. te wartości wynosiły odpo-
wiednio 65 392 zł i 34 100 zł 67. Ze sprawozdania z działalności „Samopo-
mocy” za 1937 r. wynika, że do grudnia w całości spłacona została pożycz-
ka wewnętrzna, natomiast chorzowskiemu bankowi wspólnota była winna 
58 835 zł. W tym czasie organizacja liczyła 2314 członków, a roczny wpływ 
ze składek zamknął się w kwocie 77 964 zł 68. 

Na zakończenie tej części rozważań trzeba napisać, że w 1927 r. „Sa-
mopomoc” pozyskała parcelę budowlaną w Wiśle, płacąc za nią 1722 zł 69, 
jednak do końca międzywojnia nie podjęto inwestycji związanych z jej za-
gospodarowaniem.

Domy wypoczynkowe Policji Państwowej Województwa 
Krakowskiego w Bystrej i Piwnicznej

Z doświadczeń PWŚ skorzystali funkcjonariusze PPWK, która 
w 1931 r. liczyła 47 ofi cerów i 1228 szeregowych 70. Krakowscy policjan-
ci już 25 listopada 1922 r. postanowili mieć swoją własną, wojewódzką 
„samopomoc” — spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością. Stowarzy-
szenie ofi cjalnie rozpoczęło działalność 1 kwietnia 1923 r. Przynależność 
do „samopomocy” wiązała się z comiesięcznym, dobrowolnym wpłacaniem 
na konto stowarzyszenia 1% swoich poborów. Już kilka miesięcy później 
w organizacji zgłoszono pomysł zakupienia w miejscowości klimatycznej 
niewielkiego budynku celem urządzenia w nim sezonowego ośrodka wy-
poczynkowego.

Inicjatywę zrealizowano na początku 1925 r., kupując za 55 000 zł 
drewnianą willę z budynkiem gospodarczym i ogrodem owocowo-warzyw-
nym w Bystrej, położonej na południowym stoku Beskidu Zachodniego. 
Jednopiętrowy, z 2 mansardami i 4 werandami budynek, usytuowany nad 
rzeczka Białką, w otoczeniu lasu szpilkowego, posiadał obszerną jadalnię 
i 12 pokoi mieszkalnych 71. 

66  Sprawozdanie z działalności „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego 
za rok 1935 [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 
1938, Katowice 1937, s. 274–275.

67  Sprawozdanie z działalności „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego 
za rok 1936 [w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1938, 
Katowice 1937, s. 333–334.

68  Sprawozdanie „Samopomocy” Policji Województwa Śląskiego za rok 1937 
[w:] J. Jeziorski (red.), Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939, Katowi-
ce 1938, s. 367–369.

69  Bilans Samopomocy Policji Województwa Śląskiego za rok obrachunko-
wy 1927 [w:] Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1929, Katowice 1928, 
s. 295.

70  S. Piekarski, Stowarzyszenie „Policyjny Dom Zdrowia” 1924–1939, „Prze-
gląd Policyjny” 2016, nr 2, s. 49–69.

71  15-lecie Związku Funkcjonariuszy Policji Państwowej Okręgu VII Kraków. „Samo-
pomoc” Spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie 1923–1937, Kraków 
1937, s. 7–8.
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Uroczyste otwarcie zelektryfi kowanego domu wypoczynkowego z ogrze-
waniem piecowym miało miejsce 28 kwietnia 1925 r. Budynek poświęcił 
przeor karmelitów o. Jan Walczak w obecności wojewody krakowskiego. 
W geście ogólnopolskiej solidarności krakowscy policjanci przeznaczyli 
w swoim ośrodku 5 miejsc do wykorzystania przez funkcjonariuszy z in-
nych województw 72. Ośrodek miał być czynny od 15 maja do końca wrześ-
nia. Okres ten został podzielony na trzy sezony wypoczynkowe. W lipcu 
i sierpniu pierwszeństwo korzystania z ośrodka mieli rodzice posiadający 
dzieci w wieku szkolnym. Ceny jednodniowego pobytu dla przedstawicieli 
„samopomocy” ustalono na 4 zł, natomiast członkowie ich rodzin mieli 
płacić 4,5–5 zł (w zależności od standardu pokoju). Za dodatkową opłatą 
można było otrzymać drugie śniadanie i podwieczorek. Podania o przydział 
miejsc należało kierować do zarządu organizacji, który swoją siedzibę miał 
przy ul. Siemiradzkiego 24 w Krakowie. Do prośby należało dołączyć za-
świadczenie o regularnym płaceniu składek i zaświadczenie, że nie jest się 
nosicielem choroby zakaźnej 73.

Dom w Bystrej okazał się bardzo przydatny w 1926 r., kiedy to członko-
wie „samopomocy” na walnym zjeździe delegatów postanowili uruchomić 
okazały dom wypoczynkowy będący policyjnym pomnikiem 10-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Aby spełnić ten ambitny postulat, 
należało zaciągnąć długoterminowy kredyt w jednym z polskich banków. 
Takiej pożyczki zgodził się udzielić Bank Gospodarstwa Krajowego. Ośro-
dek w Bystrej był pewnego rodzaju formą poręczenia hipotecznego kra-
kowskich kredytobiorców. 

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania w 1928 r. zakupiono na Ma-
jerzu w Piwnicznej, położonej koło Nowego Sącza, w malowniczej kotlinie 
nad Popradem, w otoczeniu lasu iglastego, okazały pensjonat Uzdrowisko 
z zamiarem urządzenia w nim policyjnego domu wypoczynkowego. Jed-
nopiętrowy, modernistyczny, o konstrukcji żelazo-betonowej wypełnionej 
cegłą, przykryty płaskim dwuspadowym dachem, budynek posiadał: elek-
tryczność, kanalizację wodno-ściekową, centralne ogrzewanie, 22 dwuoso-
bowe pokoje mieszkalne, 7 tarasów do leżakowania i 3 przeszklone weran-
dy. Nieotynkowany wówczas budynek zawierał biegnący przez całą wyso-
kość mieszkalną okazały ryzalit, który na fl ankach dekorowany był szarym 
kamieniem. Takie same dekoracje miały wszystkie narożniki budynku, 
co sprawiało, że obiekt upodabniał się do tzw. malowniczej układanki.

Dom Wypoczynkowy PPWK przy ul. Nadbrzeżnej 29 w Piwnicznej roz-
począł działalność 20 maja 1928 r. Zgodnie z opracowanym regulaminem, 
w pierwszej kolejności z ośrodka mieli korzystać członkowie „samopomo-
cy”, kolejno członkowie ich rodzin i osoby niezrzeszone. Dzienna stawka 
za pobyt z wyżywieniem dla osób uprawnionych wynosiła 4,5 zł, a dla 
członków ich rodzin 5,5 zł. Z kolei opłata dotycząca osób niezrzeszonych 

72  Uzdrowisko policyjne w Bystrej, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 
1925, nr 22, s. 494.

73  Otwarcie sezonu kuracyjnego w Uzdrowisku Policyjnym w Bystrej, „Na Po-
sterunku” 1926, nr 16, s. 305.
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wynosiła 6,5 zł. Podania o przydział miejsc, podobnie jak w pierwszym 
przypadku, należało kierować pod adres zarządu „samopomocy” w Krako-
wie. Do ośrodka nie przyjmowano osób chorych zakaźnie 74.

Spłacanie zaciągniętego w banku kredytu szło krakowskim policjantom 
dość opornie. W takich okolicznościach w grudniu 1937 r. sprzedano nie-
dochodowy ośrodek w Bystrej, aby „uwolnić się od pożyczki hipotecznej” 75. 
Można więc przyjąć, że „poświęcenie” Bystrej miało poprawić efektywność 
funkcjonowania ośrodka w Piwnicznej (tak się stało). Dom Wypoczynkowy 
nad Popradem od 1938 r. był główną atrakcją turystyczną PPWK.

Zakończenie

Związek Funkcjonariuszy PWŚ „Samopomoc” powstał 2 miesiące przed 
zarejestrowaniem ogólnopolskiego stowarzyszenia Policyjny Dom Zdrowia 
przy ul. Jagiellońskiej 2, którego głównym celem również było „niesienie 
pomocy swoim członkom i ich rodzinom, przez danie im możności korzy-
stania z ulgowych przystępnych warunków pobytu w domach leczniczych 
i wypoczynkowych” 76. Zresztą, niektórzy policjanci województwa śląskiego 
i członkowie ich rodzin korzystali z dobrodziejstw ostatniej organizacji, 
która miała swoje ośrodki zdrowotno-wypoczynkowe w Zakopanem, Ta-
tarowie, Otwocku, Busku i Druskiennikach. W 1933 r. placówki gościły 
14 funkcjonariuszy PWŚ 77, a w 1935 17 osób 78. Mimo możliwości złożenia 
deklaracji przynależności do ogólnopolskiej organizacji, śląscy policjanci 
chcieli iść własną drogą. Warto zauważyć, że w Zakopanem były dwa po-
licyjne domy zdrowia. Najpierw w 1924 r. zorganizowano w budynku przy 
ul. Jagiellońskiej 35 Ślązaczkę, a następnie w 1927 r. otwarto Policyjny 
Dom Zdrowia. Nigdy, w okresie międzywojnia, nie zdarzyło się, aby w jed-
nym mieście, przy jednej ulicy funkcjonowały dwa domy wypoczynkowe 
tego samego środowiska zawodowego, zbudowane w wyniku powszechne-
go ofi arodawstwa.

Ośrodki śląskiej „Samopomocy” bardzo dobrze pełniły swoją „służbę”, 
napawając przy tym dumą wszystkich mieszkańców województwa ślą-
skiego. Szczególną atencją cieszyła się zakopiańska placówka, do któ-
rej dostanie się nie należało do rzeczy łatwych. Również zbudowanie 
pomnika 10-lecia odzyskania niepodległości w Nierodzimiu zaświadcza 

74  Otwarcie sezonu letniego w uzdrowiskach policyjnych w Bystrej i Piwnicz-
nej, „Na Posterunku” 1929, nr 20, s. 309.

75  15–lecie Związku…, wyd. cyt., s. 11.
76  Statut Stowarzyszenia Policyjny Dom Zdrowia, Warszawa 1931.
77  AAN, Zbiór Zespołów Szczątkowych (dalej jako: ZZS), akta Stowarzyszenia 

Policyjny Dom Zdrowia 1928–1936, Sprawozdanie z działalności Zarządu Sto-
warzyszenia PDZ za okres od 1 stycznia 1933 do 31 grudnia 1933 roku, teczka 
nr 112.

78  AAN, ZZS, akta Stowarzyszenia Policyjny Dom Zdrowia 1928–1936, Spra-
wozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia PDZ za okres od 1 stycznia 
1935 do 31 grudnia 1935 roku, teczka nr 115.
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o patriotyzmie śląskiej policji. Zresztą, sama idea budowania w trybie do-
browolnych opodatkowań obiektów, które w normalnych warunkach po-
winno fi nansować państwo, zasługuje na wyjątkowe uznanie. Niewątpliwie 
był to proces wspierania odrodzonego państwa polskiego, którego w tam-
tych czasach nie było stać na spełnianie wszystkich oczekiwań społeczeń-
stwa. 

W czasie okupacji oba ośrodki policji śląskiej przejęły władze niemie-
ckie. W Ślązaczce urządzono dom wypoczynkowy dla żołnierzy Wehrmach-
tu. W Nierodzimiu niemiecka administracja przystosowała budynek do ce-
lów edukacyjnych, m.in. od grudnia 1942 r. do stycznia 1945 r. istniała 
tu zgermanizowana 4-letnia szkoła powszechna.

Po wojnie Milicja Obywatelska nie była zainteresowana kontynuacją 
tradycji przedwojennej policji. W takich okolicznościach Ślązaczkę przejęły 
władze Zakopanego, aby w 1946 r. umiejscowić tu, na prawach dzierżawy 
za symboliczną opłatą, Towarzystwo Sportowe „Wisła” (dalej jako: „Wi-
sła”) działające w zimowej stolicy Polski od 1926 r. W tym czasie „Wisła” 
prowadziła bardzo bogatą działalność zogniskowaną w kilkunastu sek-
cjach sportowych. Z biegiem czasu ich liczba zaczęła się systematycz-
nie zmniejszać i zmierzać w kierunku specjalizacji stricte narciarskich. 
W ostatnich latach działalność zakopiańskiej „Wisły” koncentrowała się 
na skokach narciarskich i kombinacji norweskiej (skoki + bieg narciarski). 
Stąd pochodzi cała plejada dawnych i obecnych skoczków narciarskich 
na czele z Wojciechem Fortuną czy Dawidem Kubackim. W 2002 r. w sta-
rej części Ślązaczki otwarto restaurację o nazwie odSkocznia. Pod koniec 
2017 r. w budynku rozpoczął się remont generalny. Tymczasem nowa 
część Ślązaczki została rozebrana w latach 70. XX w. Dziś w tym miejscu 
wznosi się niewielki, kilkupiętrowy hotel. 

Interesująco potoczyły się też powojenne losy Domu Zdrowia im. mar-
szałka J. Piłsudskiego w Nierodzimiu. Najpierw funkcjonował tu Uniwer-
sytet Ludowy prowadzony przez Józefa Kreta. Były to 4-miesięczne letnie 
i 5-miesięczne zimowe kursy edukacyjno-praktyczne dla młodzieży z rodzin 
chłopskich z całej Polski. W październiku 1950 r. swoje miejsce znalazła 
tam Szkoła Podstawowa nr 6, którą przeniesiono z małego, niewystarcza-
jącego obiektu. W latach 1981–1988 nieruchomość przeszła gruntowny re-
mont, modernizację i rozbudowę, co podyktowane było stale powiększającą 
się liczbą uczniów. Gmach został podniesiony o jedną kondygnację, a po-
nadto dobudowano nowe skrzydło. 23 listopada 1989 r. szkole nadano imię 
J. Kreta 79.

Ważnym celom społecznym służy też dawny Dom Zdrowia w Piwnicznej. 
Tuż po zakończeniu II wojny światowej najpierw umieszczono w nim straż-
nicę, a następnie placówkę Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1979 r. w ramach 
kompleksu pobudowano garaże. Kiedy w sierpniu 2005 r. powstała Straż 
Graniczna, w przedwojennej placówce policji zlokalizowano karpacki oddział 

79  B. Kubień, Od Policyjnego Domu Zdrowia im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go do Szkoły nr 6 im. Józefa Kreta w Nierodzimiu, „Pamiętnik Ustroński” 2016, 
nr 19, s. 13–38.
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tej formacji. W maju 2013 r. placówka Karpackiego Oddziału Straży Gra-
nicznej, w ramach prowadzonej reorganizacji, została rozwiązana. Po prze-
prowadzonym remoncie w lipcu 2013 r. obiekt — uważany za najpiękniejszy 
w mieście 80 — przejęła Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie, aby prze-
znaczyć go na Komisariat Policji w Piwnicznej Zdroju. Kilka pomieszczeń 
okazale wyglądającego budynku przydzielono Grupie Krynickiego Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Można wiec powiedzieć, że historia 
zatoczyła koło i po blisko 90 latach budynek powrócił do spadkobierców 
prawowitych właścicieli.

Dziś już mało kto wie i pamięta, że ważne, zaprezentowane w niniejszym 
artykule, budynki w Zakopanem, Ustroniu i Piwnicznej zostały wzniesione 
lub kupione w systemie dobrowolnego, społecznego ofi arodawstwa przed-
wojennych policjantów i członków ich rodzin. Trzeba wiec czynić jak naj-
więcej, aby te piękne tradycje przedwojennej policji ocalić od zapomnienia.

80  Dziś jest to budynek, który został otynkowany i pomalowany na biało, 
a ponadto posiada czerwony dach oraz szare fl anki.
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Streszczenie: Celem artykułu jest za-
prezentowanie okoliczności budowa-
nia, a następnie utrzymywania w okre-
sie międzywojnia ośrodków zdrowotno-
-wypoczynkowych Policji Wojewódz-
twa Śląskiego. Województwo śląskie 
w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej 
cieszyło się znaczną autonomią, łącz-
nie z prawem posiadania własnej po-
licji. Środowisko to w systemie dobro-
wolnych opodatkowań (bez pomocy 
państwa) wzniosło okazałe ośrodki wy-
poczynkowe w Zakopanem i Ustroniu, 
znakomicie służące mieszkańcom tych 
miast po dziś.
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Summary: The aim of the article 
is to present the circumstances of build-
ing and then maintaining health centers 
of the Police of the Silesian Voivodship 
in the interwar period. In the period 
of the Second Republic of Poland this 
province enjoyed considerable autono-
my, including the right to keep its own 
police forces. The society in the system 
of voluntary taxation (without state 
aid) raised magnifi cent holiday centers 
in Zakopane and Ustroń. The resorts 
superbly serve the residents of these 
cities to this day.




