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Klęska Niemiec i Austro-Węgier, kończąca I wojnę światową, jak  również rewolu- 
cj a w  Rosj i przyczyniły się do powrotu na m apę Europy państw a polskiego. Jednak 
ostateczne nakreślenie granic nowej Rzeczpospolitej nastręczyło nie lada kłopotu, szcze
gólnie w  odniesieniu do granicy zachodniej. N iezgoda wśród głównych m ocarstw do
prowadziła do wybuchu kolejnych trzech powstań ludności polskiej na terenie Śląska. 
To jednak  nie wystarczyło. D ecyzja o przeprowadzeniu na terenach spornych plebi
scytu spowodowała, że stronie polskiej przypadła w  udziale mniej sza ich część, ale za 
to z większą ilością obiektów przemysłowych. D o ostatecznego zatwierdzenia podzia
łu  Górnego Śląska doszło 20 października 1921 roku, kiedy to Rada A m basadorów  
poparła decyzj ę Rady Ligi N arodów  dotyczącą tego obszaru. Natom iast 15 czerwca 
1922 roku nastąpiła wymiana dokumentów ratyfikacyj nych konwencj i genewskiej, którą 
miesiąc wcześniej podpisali przedstawiciele dyplomacji polskiej i niemieckiej. Dzień 
ten przyj muj e się za datę dokonania podziału Górnego Śląska1.

N a śląskim pograniczu polsko-niemieckim znalazł się również powiat wieluński, który 
graniczył z N iem cam i na długości 52 km. Granica biegła głównie liniąrzeki Prosny 
i była tożsama z ówczesnągranicąpomiędzy zaborem rosyjskim i pruskim. Pod wzglę
dem administracyjnym powiat wieluński składał się z trzech m iast niewydzielonych: 
Wielunia, Praszki, Wieruszowa, 25 gmin wiejskich, 342 gromad sołeckich, 839 miej
scowości liczących ogółem 28 433 budynki mieszkalne, w  tym: 1 750miejskichi 26 683 
wiej skich2. W  związku z tym władze tego powiatu, ze zrozumiałych przyczyn, miały 
styczność ze sprawami, które są charakterystyczne dla terenów pogranicza. Przem yt 
czy nielegalne przekraczanie granicy stały się tu codziennością. D o ochrony granic ko
nieczne były oczywiście odpowiednie służby. Od momentu odzyskania niepodległości 
jednostki zobowiązane do ochrony polskich granic były stale modyfikowane. Pierwsza

'H. D o m i n i c z a k ,  Granica polsko-niemiecka 1919-1939. Z dziejów formacji granicznych, 
Warszawa 1975.

2 J. M i l c z a r e k ,  Emigracja zarobkowa z Wieluńskiego (1918-1929), „Łódzkie Studia Etno
graficzne”, t. 19, Łódź 1977.
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form acja graniczna, pow ołana do życia jeszcze  w  1918 roku, nosiła nazw ę Straży 
Gospodarczo-W ojskowej. W  tym  samym  roku zm ieniono jej nazwę na Straż G ra
niczną, a w  roku następnym jednostki graniczne przem ianowano na W ojskow ą Straż 
Graniczną. W  roku 1920 zm ieniono ją n a  Strzelców Granicznych, a w  roku 1921 na 
Bataliony Celne, a następnie, j eszcze w  tym samym roku, na Straż Celną. Ostatecznie, 
na podstaw ie rozporządzenia prezydenta R P z dnia 22 m arca 1928 roku, form acja 
graniczna otrzymała nazwę Straży Granicznej3. Funkcjonariusze tej organizacji musieli 
zapewnić bezpieczeństwo na terenie przygranicznym oraz zabezpieczyć interesy Skar
bu Państwa wynikaj ące z prawidłowego egzekwowania należności celnych. D o pod
stawowych zadań jednostek granicznych należało: „1) niedopuszczanie do nielegalne
go ruchu osobowego i tow arow ego na granicach państwa; 2) śledzenie i ujawnianie 
przem ytnictwa oraz innych wykroczeń w ynikających z postanowień skarbowo-cel- 
nych i postanowień o granicach państwa stosownie do specjalnych przepisów i rozpo
rządzeń; 3) pełnienie w  urzędach celnych służby wartowniczej i konwojowej oraz współ
działanie w  postępowaniu celnym w  wypadkach i w  sposób określony przez M inistra 
Skarbu; 4) strzeżenie nienaruszalności znakow i urządzeń granicznych; 5) współdziała
nie z właściwymi organami w  wykonywaniu zarządzeń maj ących na celu bezpieczeń
stwo publiczne i ogólne, zapobieganie szkodom zagrażającym interesom publicznym; 
6) współdziałanie z organami woj ska w  zakresie obrony państwa”4. Strukturę Straży 
Granicznej tworzyło pięć inspektoratów okręgowych (brygad), którym podlegały in
spektoraty graniczne (bataliony), tym zaś podległe były komisariaty (kompanie) i pla
cówki graniczne (strażnice). Teren pogranicza wieluńskiego ochraniany był przez Wiel
kopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej. W  powiecie wieluńskim utworzo
no trzy komisariaty, które mieściły się w  Rudnikach (placówki graniczne w  Bobrowej, 
Jelonkach, Pieńkach, Praśnie i W ygiełdowie), Praszce (placówki graniczne w  Szysz
kowi e, Przedmościu, Kiku i Grześlakach) oraz w  Dzietrzkowicach (placówki granicz
ne w  Toplinie, Krupce, Bezuli, Wójcinie, Goli i Bolesławcu). N a terenie tego powiatu 
istniał również organ wywiadu Straży Granicznej, który funkcjonował w  drugoliniowej 
placówce „Wieluń” . Jak wiadomo podział terytorialny Inspektoratów Granicznych nie 
zawsze pokrywał się z administracyjnym podziałem kraju. Tak też było i w  przypadku 
Inspektoratu Granicznego w  Wieluniu, któremu, poza wyżej wymienionymi, podlegał 
rów nież Kom isariat w  Laskach (do sierpnia 1937 г ) , a następnie w  Łęce O patow 
skiej (od września 1937 r ). Obie te miejscowości według podziału administracyjnego 
kraju leżały już w  powiecie kępińskim.

3H. D o m i n i c z a k ,  Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966-1996, War
szawa 1997.

4 Dz. U. R.P., 1928, nr37,poz. 349.
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Ruch graniczny

Podstaw ow ą działalnością Straży Granicznej było oczywiście dbanie o porządek 
w  ruchu granicznym. W  powiecie wieluńskim na granicy polsko-niemieckiej znajdo
wały się dwa przejścia graniczne, które mieściły się w  Praszce i Goli. Wielkość ruchu 
granicznego przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1
Ruch graniczny

Miesiąc Dość osób Dość zatrzymań za nielegalne
ze strony polskiej ze strony niemieckiej przekroczenie granicy

styczeń 491 163 7 (10)
luty 424 414 4 (5)
marzec 647 1274 12 (19)
kwiecień 661 333 14 (22)
maj 1414 198 287 (117)
czerwiec 1725 181 167 (434)
lipiec 2 844 168 139 (289)
sierpień 2 213 158 122 (122)
wrzesień 2 827 109 51 (76)
październik 3 198 133 82 (99)
listopad 1612 117 115 (66)
grudzień 1 836 186 406 (?)

Razem: 19 892 3 434 1 406 (1259 (?))

Źródło: Sprawozdania nr 1-3 z ruchu wywrotowego, zawodowego i bezpieczeństwa Starosty 
Powiatowego Wieluńskiego oraz Sprawozdania nr 4-12 ze stanu bezpieczeństwa Starosty 
Powiatowego Wieluńskiego, Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej APCz-a), Starostwo 
Powiatowe Częstochowskie [1917] 1919-1939, Referat bezpieczeństwa, sygn. 8/60/0, teczka 37. 
Meldunki sytuacyjne nr 1-11/37 Inspektoratu Straży Granicznej w Wieluniu, Archiwum Państwowe 
w Sieradzu (dalej AP Sieradz), Starostwo Powiatowe Wieluńskie [1917] 1918-1939, sygn. 108, tęcz. 
812.

W  przedstawionej powyżej tabeli łatwo m ożna zauważyć różnicę w  danych przeka
zywanych przez starostę wieluńskiego w  sprawozdaniach do wojewody łódzkiego i da
nymi zawartymi w  meldunkach Inspektoratu Straży Granicznej, dotyczącymi zatrzy
m ań za nielegalne przekroczenie granicy. Różnica ta spowodowana j est głównie tym, 
że starosta nie ujmował danych pochodzących z Kom isariatu w  Laskach (Łęce Opa
towskiej), które zgodnie z podziałem  administracyjnym kraju dotyczyły powiatu kę
pińskiego. Natom iast różnica w  m aju i listopadzie m oże dodatkowo wynikać z faktu 
zatrzymań dokonanych przez inne służby, np. Policję Państwową. Znaczny wzrost licz
by przekroczeń granicy od m iesiąca kwietnia spowodowany był znacznym  zapotrze
bowaniem na robotników rolnych w  Niemczech. W  tym  miej scu warto zaznaczyć, że 
mieszkańcy miej scowości przygranicznych nie mieli tak dobrych warunków bytowania 
i możliwości znalezienia pracy j ak mieszkańcy dużych miast. Tym bardziej, że przemysł



w  okresie międzywoj ennym prawie nie istniał w  powiecie wieluńskim. Największym 
zakładem była cukrownia w  Niedzielsku, zatrudniaj ąca 110 robotników i 13 pracow
ników umysłowych. Pozostałe zakłady przemysłowe, tartaki, młyny parowe, wytwór
nie wód gazowych nie miały większego znaczenia5. W  związku z czym, głównym utrzy
maniem dla ludności powiatu były przede wszystkim małe gospodarstwa rolne, które 
produkowały j edynie na własne potrzeby, nie zaś na sprzedaż. Innym źródłem docho
du ludzi był przemyt. Zaj ęcie bardzo ryzykowne, ale przynoszące spore dochody, któ
rymi można było zasilać niewielki budżet domowy. Jeszcze inną form ą zarobkowania 
były prace sezonowe w  Niemczech. Tam bowiem notowano znaczny brak rąk do pra
cy w  gospodarstwach rolnych, dlatego też niemieccy pracodawcy zatrudniali polskich 
robotników nawet wtedy, kiedy wiedzieli, że przekroczyli oni granicę nielegalnie. Brak 
paszportu nie stanowił nawet przeszkody dla niemieckiej administracji. Jej pracownicy 
w  większości przypadków przymykali na to oko. Zdarzały się jednak przypadki, gdy 
władze niemieckie wydalały do Polski całe grupy polskich robotników. Zdarzyło się to 
m iędzy innymi 30 maja. Odesłano wów czas 152 osoby. Kolejne 34 osoby w rócono 
31 maja, a 3 czerw ca 8 osób6. Spow odowane było to  jednak  raczej faktem, że owi 
ludzie nie spełniali warunków fizycznych do pracy na roli, niż niechęcią do nich władz 
niemieckich. Choć należy zaznaczyć, że sytuacj a taka miała j edynie miej see wtedy, gdy 
w  Niemczech był sezon prac rolniczych. W  m iesiącach zimowych za nielegalne prze
kraczanie granicy władze niemieckie stosowały wysokie kary dla obywateli polskich, 
dochodzące nawet do kilku miesięcy więzienia. W ładze polskie dodatkowo starały się 
doprowadzić do podpisania umowy, na mocy której polscy robotnicy mogliby legalnie 
pracować w  Niemczech. Taka um ow a na rok 1937 przewidywała, że z powiatu w ie
luńskiego do pracy w  Rzeszy m ogło w yjechać 1500 osób. Udały się one za granicę 
w  lipcu, w  czterech transportach, przekraczając granicę polsko-niem ieckąw Praszce. 
Jednak taka ilość w  żadnym  stopniu nie m ogła zadow olić ani polskich robotników, 
których zgłosiło się znacznie więcej niż przewidywał kontyngent, ani pracodawców 
niemieckich, dla których polski robotnik był tanią siłą roboczą. Dlatego też ilość niele
galnych przekroczeń granicy nie m alała, a w ręcz rosła. M oże faktu tego nie m ożna 
odczytać z tabeli n r 1, jednak  odzwierciedlenie tego m ożna odnaleźć w  działalności, 
po obu stronach, zawodowych przewodników, którzy za opłatą przeprowadzali ludzi 
nielegalnie przez granicę. Zarówno strona polska j ak i niemiecka zwalczały tak zorga
nizowany przemyt ludzi. W  dniu 22 maja w  miejscowości Landsberg (Gorzów Śląski), 
w  powiecie Rosenberg (Olesno), żandarmeria niemiecka aresztowała i osadziła w  wię
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5 J. M i l c z  a r e k ,op. cit., s. 6
6 Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz-a), Sprawozdanie nr 5 ze stanu bezpie

czeństwa za miesiąc maj 1937 roku z dn. 9.06.1937 r., Starostwo Powiatowe Częstochowskie [1917] 
1919-1939, Referat bezpieczeństwa (dalej: SPCz, RB), sygn. 8/60/0, teczka 37.
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zieniu obywatela polskiego z miej scowości Prosną w  powiecie wieluńskim, który prze
prowadził nielegalnie przez granicę do Niemiec grupę robotników7. Od września zaczął 
się powolny powrót polskich robotników sezonowych, który narastał z każdym  na
stępnym miesiącu, by swoje apogeum osiągnąć w  grudniu. Dopiero wtedy można było 
w  pewnym  stopniu oszacować, jak  wielki odsetek robotników sezonowych udał się 
do Niemiec nielegalnie. Świadczyć może o tym dobitnie pismo starosty powiatowego 
wieluńskiego do W ydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Woj ewódzkiego w  Łodzi 
z dnia 2 grudnia 1937 roku. W  piśm ie tym  starosta pisał: p o n o szę , że w ostatnich 
dniach listopada rozpoczął się powrót sezonowych robotników rolnych z Niemiec. 
Wśród grup, które przekroczyły ju ż  punkt graniczny w Praszce przeważają bar
dzo znacznie robotnicy , którzy udali się do Niemiec w drodze nielegalnej (pod
kreślenia w  oryginale). Nie posiadają oni właściwych dokumentów upoważniają
cych do przekroczenia granicy, gdyż zgodnie z zarządzeniami Konsulaty Polskie 
nie wystawiły im paszportów. Władze natomiast niemieckie kierują ich normalnie 
w transportach na punkt graniczny przejściowy, tak ja k  przy emigracji legal
nej ”8. W  piśm ie tym  znaj duj emy również opis dotychczasow ego działania polskiej 
Straży Granicznej w  stosunku do powracaj ących z nielegalnej emigracji. Czytamy: d o 
tychczas Posterunek graniczny w Praszce przepuścił przez granicę tych reemi
grantów, sprawdzając ich tożsamość na podstawie dowodów jakie z  sobą posia
dają (dowody osobiste, książeczki wojskowe) lub opierając się na zeznaniach 
świadków i równocześnie sporządził protokoły za nielegalne przekroczenie grani
cy ”. Ponadto starosta wyraził swój pogląd na taki stan rzeczy, pisząc: „ (...) zjawisko 
to je s t wysoce niepożądane z punktu widzenia interesów państwowych i autory
tetu władz polskich, a poza tym kryje w sobie niebezpieczeństwo przedostania się 
do Polski elementów niepożądanych ”. Fakt nielegalnego przekraczania granicy przez 
polskich robotników  potw ierdzić m oże inform acja zaw arta w  piśm ie K om endanta 
Powiatowego Policji Państwowej w  Wieluniu, komisarza S. Wykowskiego, który w  pi
śmie do Starosty Powiatowego W ieluńskiego z dnia 22 listopada 1937 roku pisał: „ 19 
listopada 1937 roku przez punkt graniczny przejściowy w Praszce powróciło z Nie
miec 115 robotników sezonowych, z tego 70 robotników wróciło legalnie za pasz
portami, a 45 bez paszportów, gdyż do Niemiec udali się przez zieloną granicę ”9. 
Robotnicy, j ak wynikało z rozmów przeprowadzonych z nimi, w  większości byli zado
woleni z warunków pracy i płacy, oferowanych im  przez niemieckich pracodawców,

7 APCz-a, SPCz, RB. Według pewnego wachmistrza niemieckiej żandarmerii, w obecnym czasie 
w Niemczech znajdowało się 140 000 polskich robotników, którzy granicę przekroczyli nielegalnie.

8 Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu (dalej : APŁOS), Starostwo Powiatowe Wie
luńskie [1917] 1918-1939, Reemigracja robotników rolnych 1937 (dalej: SPW), sygn. 108, teczka 
1638.

9 Tamże.



chociaż znajdowali się i tacy, którzy na nie narzekali. Oszczędności robotników w y
niosły średnio od 200 do 400 m arek na osobę10. Największym  problem em  powraca
jących robotników były, wprow adzonej eszcze 15 stycznia 1937 roku w  Niemczech, 
ograniczenia dewizowe w  małym ruchu granicznym, które dopuszczały przenoszenie 
przez granicęjednorazow o3 m arek zamiast dotychczasowych 1011. Strona niemiecka 
zaczęła coraz ściślej przestrzegać owych przepisów, szczególnie w  odniesieniu do Po
laków, którzy przedostali się do N iem iec nielegalnie. Fakt ten zmuszał część polskich 
robotników sezonowych do kilkakrotnego przekraczania granicy w  celu odebrania całej 
należności za w ykonaną wcześniej pracę. Jednak nie w szyscy zdołali pow rócić do 
kraju po pracach sezonowych w  Niemczech. O jednym  z takich przypadków donosi
ła  polska Straż Graniczna w  sierpniu. Szczegóły tego zdarzenia opisano poniżej, doda
jąc  inne informacje z przedpola.

Przemyt

Istotnym problem em  Straży Granicznej była w alka z przemytem. To zjawisko od 
samego początku istnienia П Rzeczpospolitej towarzyszyło pracy służb granicznych. 
W  śród mieszkańców pogranicza uprawianie tego procederu dawało m ożliwość uzu
pełnienia swego skromnego budżetu domowego. Było to bardzo ryzykowne zajęcie, 
ale trudniła się nim znaczna część ludności powiatów granicznych. Oprócz drobnych 
przemytników, którzy w  pojedynkę przemycali niewielkie ilości towarów, istniały spół
ki przemytnicze. Takie spółki po polskiej stronie miały znakomite kontakty z podobny
mi grupami po stronie niemieckiej. Doprowadziło to do tego, że w  niewielkich odległo
ściach od linii granicznej, powstawały wręcz hurtownie zajmujące się dostarczaniem 
towaru dla przemytników. Walka z tak zorganizowanymi grupami była bardzo trudna. 
Dodatkowo wpływał na to fakt, że władze niemieckie czasami pozwalały na ten proce
der, gdyż w  ten sposób na teren Niemiec trafiały artykuły spożywcze, na które zawsze 
w  Rzeszy był popyt. Jednak służby graniczne odnosiły, i w  tym wymiarze, pewne suk
cesy. Osiągnięcia te na odcinku powiatu wieluńskiego przedstawia tabela nr 2.

Do naj ważniej szych towarów, które przemycane były przez granicę polsko-niemiecką 
w  powiecie wieluńskim należały: wyroby metalowe, pieprz czarny, sacharyna, zapal
niczki, kamienie zapałowe, eter, rowery, a nawet karty do gry. Celem szczegółowego 
prześledzenia rozmiarów przemytu, j ak również charakterystyki przemycanych towa
rów przytoczę poniżej szczegółowe sprawozdanie z ochrony granicy, dotyczące prze
mytu i wymytu za maj 1937 roku. N a pewno nie był to miesiąc, w  którym zatrzymano
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10 APCz-a, SPCz, RB, Sprawozdanie nr 12 ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc grudzień 1937 roku.
11 APCz-a, SPCz, RB, Sprawozdanie Nr 1 ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc styczeń 1937 roku 

z dn. 10.02.1937 r.; APŁOS, SPW, Meldunek sytuacyjny nr 1/37 za czas od 1 do 31 stycznia 1937 r.
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Tabela nr 2
Przemyt zatrzymany na pograniczu wieluńskim

Miesiąc Ilość zatrzymań Wartość zatrzymanego 
przemytu

styczeń 25 1 066,98 zł
luty 15 2 032,39 zł
marzec 21 1 147,41 zł
kwiecień 35 2 899,94 zł
maj 17 2 466,71 zł
czerwiec 29 832,31 zł
lipiec 15 902,29 zł
sierpień 2412 2 656,90 zł
wrzesień 2713 1 601,02 zł
październik 32 921,18 zł
listopad 31 882,12 zł
grudzień 31 4 025,00 zł

Źródło: Sprawozdania nr 1-3 z ruchu wywrotowego, zawodowego i bezpieczeństwa Starosty 
Powiatowego Wieluńskiego oraz Sprawozdania nr 4-12 ze stanu bezpieczeństwa Starosty 
Powiatowego Wieluńskiego, APCz-a, SPCz, RB; Meldunki sytuacyjne nr 1-11/37 Inspektoratu 
Straży Granicznej w Wieluniu, APŁOS, SPW

towary o największej wartości. Natomiast charakteryzował się znacznym zróżnicowa
niem  przemycanego tow aru14. Poniższe zestawienia może nam  również uświadomić, 
jaka  była wartość poszczególnych tow arów  w  Polsce w  roku 1937.

III. Sprawozdanie z ochrony granic:

Przemyt

1) Ujęto przem yt ze stroną w  16 wypadkach, w arto ść ..............................2 304,21 zł
oraz przem yt bez strony w  1 w ypadku, w a rto ść .........................................162,50 zł

R a zem :....................2 466,71 zł

0,095 kg tytoniu cienko krajanego wartość 2,50 zł
21 szt. cygar wartość 6,20 zł
27szt. papierosów wartość 1,35 zł

12 W Sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa Starosty Powiatowego Wieluńskiego podano błęd
nie 21 przypadków nie ujmując trzech zatrzymań przemytu „bez strony”, APCz-a, SPCz, RB.

13 W Sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa Starosty Powiatowego Wieluńskiego ponownie 
nie ujęto dwóch wypadków zatrzymania przemytu „bez strony”, APCz-a, SPCz, RB.

14 APŁOS, SPW.



106 Sprawy graniczne powiatu wieluńskiego...

0,605 kg eteru wartość 3,74 zł
41,365 kg sacharyny wartość 1 654,60 zł

73 szt. zapalniczek wartość 180,50 zł
0,075 kg kamieni zapałowych wartość 19,62 zł

Przetwory chemiczne:

0,300 kg mydła wartość 1,20 zł
0,100 kg kleju do lepienia skóry wartość 0,50 zł

Artykuły spożywcze:

2,- kg pieprzu czarnego wartość 14,00 zł
8,- kg drożdży prasowanych wartość 50,00 zł

0,075 kg cukierków wartość 0,50 zł
0,100 kg pomarańczy wartość 0,30 zł

Wyroby ze skóry:

0,500 kg. teczka skórzana wartość 3,00 zł
0,035 kg. portmonetka wartość 1,00 zł

Wyroby tekstylne i odzież:

0,120 kg. spodnie kąpielowe wartość 1,50 zł
0,200 kg. pończochy damskie wartość 3,00 zł
0,300 kg. szelki do spodni wartość 1,00 zł
0,007 kg nici do szycia wartość 0,20 zł

0,010 kg. grzebień rogowy wartość 0,30 zł
2,- kg. linka do bielizny wartość 2,00 zł

Wyroby gumowe:

3,- kg. dwa płaszcze gumowe wartość 30,00 zł
0,060 kg. zabawki gumowe wartość 0,70 zł

Wyroby metalowe:

0,025 kg. nóż kuchenny wartość 0,50 zł
0,060 kg. scyzoryki wartość 4,00 zł
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0,190 kg. maszynki do strzyżenia włosów wartość 6,00 zł
0,260 kg. maszynki do golenia wartość 16,00 zł
0,010 kg. żyletki do golenia wartość 2,00 zł

Inne towary:

5 szt. rowery wartość 440,00 zł
1 szt. zegar budzik wartość 10,00 zł

0,020 kg. okulary wartość 5,00 zł
0,250 kg. termos wartość 3,50 zł
0,250 kg. lusterko wartość 2,00 zł

Razem: 2 466,71 zł

2) U dow odniono przem yt w  2 wypadkach, w artość........................................22,50 zł
0,500 kg sacharyny, w a rto ść ................................................. 20,00 zł
0,250 kg eteru, w a rto ść ............................................................ 2,50 zł

3) Przytrzymano z przem ytem  21 osób (5 sacharyna, 2 eter, 3 tytoń), (ob. pol.).

Zatrzymania przem ytu nie przychodziło łatwo. Funkcjonariusze Straży Granicznej 
nierzadko musieli używać broni w  stosunku do przemytników. Łącznie w  okresie sty
czeń -  listopad 1937 roku pogranicznicy użyli broni w  3 0 przypadkach. W  akcj ach 
tych wystrzelili 60 pocisków z kbk i 60 naboi z pistoletów, w  skutek czego zranili trzy 
osoby. W szy stkie wypadki użycia broni przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3
Użycie broni przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Miesiąc
Ilość przypadków 

użycia broni 
palnej

Ilość wystrzelonych naboi Skutek
kbk pistolet ranni zabici

styczeń 2 1 4 1 -

luty 1 - 4 - -

marzec 2 2 4 - -

kwiecień 6 24 8 1 -

maj 5 8 13 1 -

czerwiec 5 5 6 - -

lipiec 2 - 13 - -

sierpień 4 10 6 - -

wrzesień 2 5 2 - -

październik 1 5 - - -

listopad - - - - -

Łącznie: 30 60 60 3 0

Źródło: Meldunki sytuacyjne nr 1-11/37 Inspektoratu Straży Granicznej w Wieluniu, APŁOS, SPW.
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Do zranienia poszczególnych przemytników doszło w  następuj ących okolicznościach. 
D nia 13 stycznie o godzinie 23.55 na odcinku Placówki Pieńki, Kom isariat Rudniki, 
oddano jeden  strzał z kbk do obywatela polskiego, m ieszkańca Dzietrzkowic, który 
po nielegalnym przekroczeniu granicy z Niemiec do Polski z przemytem nie usłuchał 
wezwania do zatrzym ania się. Został raniony w  plecy, pocisk przeszedł przez prawe 
płuco. Przem ytnik posiadał przy sobie 0,5 kg sacharyny, 1 talię kart do gry i 2 zapal
niczki pochodzenia zagranicznego. Rannego odstawiono do szpitala „Wszystkich Świę
tych” w  Wieluniu. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora. Następny przypadek miał 
m iejsce 13 kwietnia o godzinie 23.00 na odcinku Placówki Pieńki, kiedy to  oddano 
dw a strzały z kbk do obyw atela polskiego, m ieszkańca Stanek w  pow iecie często
chowskim. Przemytnik otrzymał postrzał w  lewąłopatkę z wylotem kuli z lewej strony 
piersi. Przy rannym  nie znaleziono żadnego przemytu, lecz porzucił on cztery bańki 
blaszane do eteru, po który usiłował udać się nielegalnie za granicę w raz z drugim, 
nieznanym bliżej, osobnikiem. Rannego odstawiono do szpitala w  Krzepicach w  po
wiecie częstochowskim oraz powiadomiono Prokuratora Sądu Okręgowego w  Kali
szu za pośrednictwem organów Policj i Państwowej (PP) w  Rudnikach. Ostatnie zaj - 
ście miało miej see 12maja. Tego dnia kierownik placówki Szczerców IG  W ieluń udał 
się do miej scowości Kiełczygłów w  celu urządzenia wspólnie z organami PP zasadzki 
na przemytników. W  drodze koło miej scowości Chabielice -  Stawki, pow iat Łask, 
natknęli się na znanego przem ytnika z miej scowości Józefina w  powiecie radom sz
czańskim. N a widok Straży Granicznej wyjął z kieszeni pistolet, grożąc nim, nie dał się 
uj ąć i usiłował zbiec. Szeregowi Straży Granicznej w  trakcie pościgu oddali trzy strzały 
z pistoletu czeskiego. Uciekaj ącego przemytnika raniono w  mięśnie prawego uda. Ranny 
nie posiadał przy sobie żadnego przemytu, a w  czasie ucieczki wyrzucił broń. Znalezio
no przy nim jedynie 1 nabój do pistoletu kal. 7,65 mm. Zatrzymanego odstawiono do 
posterunku Policji Państwowej w  Szczercowie i pow iadom iono Prokuratora Sądu 
Okręgowego w  Kaliszu.

W  celu ścigania przemytników oraz ukrócenia procederu wprowadzania przemyco
nych towarów na rynek wewnętrzny funkcjonariusze Straży Granicznej rewidowali 
pomieszczenia, w  których według podejrzeń, mógł znajdować się przemycony towar. 
W  okresie pierwszych jedenastu miesięcy 1937 roku dokonano łącznie 274 rewizji, 
z których 135 zakończyło się sukcesem. Skuteczność Straży Granicznej w  tym zakre
sie wyniosła 49,27%. Ilość i efekt rewizji w  kolejnych m iesiącach roku 1937 przed
stawia tabela nr 4.
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Tabela nr 4 
Rewizje pomieszczeń

Miesiąc Dość rewizji Ilość rewizji ze skutkiem 
pozytywnym

styczeń 37 17
luty 30 15
marzec 37 17
kwiecień 31 15
maj 15 6
czerwiec 13 8
lipiec 6 4
sierpień 23 8
wrzesień 26 16
październik 35 17
listopad 21 12

Razem 274 135

Źródło: Meldunki sytuacyjne nr 1-11/37 Inspektoratu Straży Granicznej w Wieluniu, APŁOS, SPW.

Działania Straży Granicznej doprowadziły do ujawnienia przestępstw  m onopolo
wych, do których zaliczyć m ożna przem yt w yrobów  tytoniowych, eteru i sacharyny. 
Osiągnięcia na tym  polu przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5
Ukrócone przestępstwa monopolowe

Miesiąc
Eter Sacharyna Wyroby tytoniowe Spirytus Dość

zatrzymanych
osób

ilość
(kg)

wartość
(zł)

ilość
(kg)

wartość
(zł)

ilość 
(szt./kg)

wartość
(zł)

ilość
(1)

wartość
(zł)

styczeń 34,20 248,95 2,186 87,44 - - - 24
luty 13,00 97,25 16,484 532,88 - - - - 12

marzec 46,485 348,15 4,234 169,36 - - 1 ? 18
kwiecień 29,34 219,98 1,584 63,36 - - - - 10

mai 0,855 6,24 41,865 1674,60 48/0,095 10,05 - - 10
czerwiec 0,105 111,09 0,087 0,87 42/0,64 11,70 0,25 0,25 18

lipiec 10,24 76,75 7,92 316,80 52/0,0 4,80 - - 8
sierpień 40,3 301,55 38,015 1519,20 39/0,4 178,15 - - 24
wrzesień 69,26 510,00 14,488 579,52 17/0,1 5,30 - - 21

październik 62,625 462,18 0,465 18,68 49/0,1 5,85 - - 14
listopad 3,72 23,50 2,588 103,52 95/0,25 22,60 - - 17
Razem 310Д0 2405,64 129,916 5066,23 342/1,585 238,45 1,25 0,25 176

Źródło: Meldunki sytuacyjne nr 1-11/37 Inspektoratu Straży Granicznej w Wieluniu, APŁOS, SPW

Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe to zaliczały się do nich zarówno cygara i papiero
sy, które liczono w  sztukach, jak  również tytoń cienko krajany, czy tytoń fajkowy li
czony na kilogramy. Uściślając powyższą tabelę m ożna jeszcze dokładnie podać ilość 
zatrzymanych cygar i papierosów, która wynosiła odpowiednio 113 i 229 szt. Ponadto
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w  czerwcu w ykryto dwie nielegalne plantacje tytoniu o łącznej powierzchni 25 m2, 
w  lipcujednąo  powierzchni 15 m 2, a w  sierpniu dwie o łącznej powierzchni 16 m2. Jak 
widać z powyższego, największym wzięciem cieszył się eter oraz sacharyna. Pierwszy 
używany był przez ludność jako napój alkoholowy. Przed piciem rozrabiano go z miętą. 
Służył w  zastępstwie dużo droższego spirytusu. Niestety spożywanie eteru niekiedy było 
tragiczne w  skutkach. Doprowadzało nawet do śmierci. Natomiast sacharyna zastępo
wała o wiele droższy cukier.

Spadek przemytu, j aki m ożna zauważyć w  tabeli nr 2, nastąpił w  miesiącach letnich, 
a spowodowany był tym, że część „zawodowych” przemytników znalazła pracę w  kraju 
albo wyj echała za granicę na roboty sezonowe.

Natomiast w  kwestii wym ytu15 z terenu Polski do Niemiec m ożna powiedzieć jedy
nie tyle, że był on znikomy, a naw et zanikł zupełnie. Było to  spowodowane głównie 
obostrzeniami walutowymi po stronie niemieckiej. W  pracy Straży Granicznej w  roku 
1937 miały jednak  miej see sytuacje, kiedy udawało się powstrzymywać, przy okazji 
zwalczania nadużyć walutowych, w ym yt pieniędzy na teren Rzeszy. Sytuacj a na prze
strzeni tego roku wyglądała następuj ąco. W  styczniu udowodniono w ym yt waluty do 
Niemiec w  dwóch przypadkach o łącznej wartości 6 marek niemieckich (mkn.) i 15,80 
zł w  bilonie. W  związku z tym zatrzym ano dwie osoby. W  następnym m iesiącu miał 
miej see jeden taki przypadek. D o Niem iec próbowano wym ycie 477,00 zł. W ykrycie 
tej sprawy spow odow ało zatrzym anie dwóch osób. M arzec przyniósł zatrzym anie 
kolejnych dwóch osób uwikłanych w  próbę wym ytu pieniędzy za granicę. W  pierw
szym przypadku chodziło o kwotę 500,00 zł, natomiast w  drugim o kwotę 49,50 mkn. 
(dwa banknoty po 20 m kn., j eden banknot 5 markowy, cztery sztuki m onet srebrnych 
po 1 marce oraz 50 fenigów w  bilonie niklowym). N astępne przewinienie w alutow e 
ujaw niono w  maju. U jęto w ów czas obywatela polskiego, który próbował wym ycie 
40,00 zł w  dwóch banknotach po 20,00 zł. W  lipcu pogranicznikom  udało się po
wstrzym ać j edną osobę. Obywatel polski próbował wym ycie do Niemiec walutę nie
m iecką w  kw ocie 126,75 mkn. Jak w idać z powyższego, funkcjonariuszom  Straży 
Granicznej z Inspektoratu Granicznego w  Wieluniu udało się zapobiec wymyceniu z Pol
ski do Niemiec pieniędzy w  kwocie 182,25 mkn. i 1 032,80 zł. Za usiłowanie dokona
nia tego wykroczenia zatrzymano łącznie osiem osób.

Jak już  wspomniałem, strona niem iecka z reguły przyzwalała na działalność prze
mytniczą szczególnie wtedy, gdy dotyczyło to artykułów spożywczych, których w  Niem
czech brakowało. Jednak gdy chodziło o przemyt broni lub amunicji, niemieckie służby 
graniczne nie były już tak wyrozumiałe. Przykładem w  tej kwestii może być fakt zatrzy-

15 W sprawozdaniach Straży Granicznej stosowano dwa określenia dotyczące przemytu, a mia
nowicie wymyt, który dotyczył przypadków nielegalnego przenoszenia towarów z terenu Polski do 
Niemiec oraz przemyt, który dotyczył przenoszenia towarów z terenu Niemiec do Polski.
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m ania 10 m arca 1937 roku przez niem iecką Straż C elną  w  pobliżu Urzędu Celnego 
K ostau (Kostów) w  powiecie K reuzburg (Kluczbork), polskiego obywatela z m iej
scowości Chróścin. Zatrzym any próbow ał przem ycić do Polski 49 sztuk naboi do 
pistoletu.

Z  kwestiąprzem ytu wiąże się nierozerwalnie sprawa tak zwanych ukróceń celnych 
i podatkowych. Osiągnięcia IG w  W ieluniu w  tym  zakresie przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6
Wartość w zł ukróceń celnych, podatkowych, stemplowych i innych

Miesiąc Ukrócenia od ujętego 
przemytu

Ukrócenia od 
udowodnionego 

przemytu
Razem za miesiąc

styczeń 1 020,01 136,45 1 156,46
luty 1 456,22 9,88 1 466,10
marzec 1 024,50 49,50 1 074,00
kwiecień 1 700,33 1,50 1 701,83
maj 1 415,98 5,90 1 421,88
czerwiec 674,70 - 674,70
lipiec 843,55 - 843,55
sierpień 2 812,45 44,45 2 856,90
wrzesień 1 309,54 395,60 1 705,14
październik 1 001,62 127,50 1 129,12
listopad 950,53 5,00 955,53

Razem: 14 209,43 775,78 14 985,21

Źródło: Meldunki sytuacyjne nr 1-11/37 Inspektoratu Straży Granicznej w Wieluniu, APŁOS, SPW.

Wywiad płytki -  informacje z przedpola

Oprócz opisanych powyżej zagadnień polska Straż Graniczna zajm owała się rów
nież tak zwanym  wywiadem  płytkim, czyli zdobywała informacje dotyczące życia na 
terenie pogranicznym państwa sąsiedniego. Wiadomości takie zdobywane były z regu
ły za pośrednictwem  obywateli polskich udaj ących się do Niemiec na roboty sezono
we. W  tym miej scu warto zaznaczyć, że tymi samymi ludźmi i z tych samych powodów 
interesowały się również niemieckie służby graniczne. Jak różnorodnych spraw doty
czyły te działania polskiej Straży Granicznej, omówię na podstawie meldunków sytu- 
acyjnychnr 1-11/37 Inspektoratu Straży Granicznej w  Wieluniu. O piszęje w  kolejno
ści chronologicznej, poczynaj ąc od meldunku za miesiąc styczeń, a  kończąc na miesią
cu listopadzie.

W  styczniu funkcjonariusze Straży Granicznej powiatu wieluńskiego donosili o czte
rech zaistniałych sytuacjach. Głównąsprawąbyło wprowadzenie w  Niemczech z dniem 
15 stycznia 1937 roku nowych przepisów, dotyczących ograniczeń dewizowych w  m a



łym  ruchu granicznym. Od tej pory osoby przekraczające granicę na przepustkę miały 
prawo zabierać ze sobąjedynie 3 mkn., zamiast dotychczasowych 10 mkn. Jak infor
mowano, dane te uzyskano z prasy niemieckiej „Pitschener W ochenblatt” i „O.S. Ta
geszeitung” . K olejną w iadom ościąz przedpola była informacj a dotycząca epidemii 
dyfterytu, którą zanotowano w  połowie stycznia na terenie miej scowości Pitschen (By
czyna) i A lteichen (Gołkowice) w  pow iecie Kreuzburg. Ponadto inform ow ano, że 
w  związku z tym  władze sanitarne zarządziły w  tych miej scowościach przym usowe 
szczepienie przeciwdyfterytowe dzieci do lat 14. Następne dwie wiadomości dotyczy
ły bezpośrednio działalności przemytniczej, w  którą zamieszani byli obywatele polscy. 
W  dniu 21 grudnia 1936 roku aresztow ano i osadzono w  w ięzieniu w  K reuzburgu 
mieszkańca Ignacówki Ш z powiatu kępińskiego. Władze niemieckie zarzuciły mu prze
stępstwa dewizowe na niekorzyść Niemiec, przem yt odzieży i przebywanie na prze
pustkę poza w yznaczonym  10 km  pasem granicznym. N atom iast druga w iadom ość 
dotyczyła zaj ęcia przez niemiecką Straż Celnąu młynarza z miej scowości Wytoka w  po
wiecie Rosenberg 500 kg seradeli16, przemyconej rzekom o z Polski.

Luty był znacznie uboższy w  wiadomości z przedpola. Ograniczyły się one jedynie 
do informacji o zatrzymaniu 20 lutego przez niem iecką Straż Celną, w  miejscowości 
K ostau (Kostów) w  powiecie Kreuzburg, przem ytu z Polski w  postaci 100 kg sera
deli i 25 kg mięsa wieprzowego. Przemytnikom, pomimo oddania strzałów w  ich kie
runku, udało się zbiec na teren Polski. Ponadto przesłano do w iadom ości Starosty 
Powiatowego w  Wieluniu dwa wycinki z niemieckiej gazety „O.S. Tageszeitung” nr 25 
z dnia 30.01.1937 i nr 39 z dnia 16.02.1937, w  których opisany był sposób polszcze
nia nazwisk ludności śląskiej i opis wieluńskiego terenu przygranicznego.

Tymczasem ostatni m iesiąc I kwartału 1937 roku przyniósł wiadom ość o areszto
waniu przez niem iecką Straż Celną trzech obywateli polskich. W szystkie te informa
cje pochodziły od funkcjonariuszy Kom isariatu Laski. 10 m arca doszło do areszto
w ania w  miej scowości R einersdorf (Kom orzno) w  powiecie Kreuzburg obywatelki 
polskiej, m ieszkanki Trzcinicy (pow. Kępno), która próbow ała w ym ytu 4 mkn. Z a
trzym aną osadzono w  areszcie w  miej scowości Pitschen. Kolej ny przypadek doty
czył zatrzym ania w  dniu 15 lutego w  miej scowości Simmenau (Szymonków), także 
w  pow iecie K reuzburg, obyw atela polskiego z miej scowości B uczek  M ały (pow. 
Kępno). Pow odem  zatrzymania było nielegalne przekroczenie granicy, za co trafił on 
do aresztu w  Kreuzburgu. Ponadto funkcjonariusze K om isariatu Laski przekazali, 
nie do końca sprawdzoną, inform ację na tem at dokonanej w  dniu 3 m arca w  N iem 
czech kontroli i przeprowadzonego dla celów statystycznych spisu bydła, świń, koni 
i drobiu. Czynności tych na terenie przygranicznym  mieli dokonywać funkcjonariu
sze niemieckiej Straży Celnej.

112 Sprawy graniczne powiatu wieluńskiego...

16 Jednoroczna roślina zielna z rodziny motylkowatych, uprawiana jako roślina pastewna.
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W iadom ości z przedpola dostarczone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 
w  kwietniu dotyczyły głównie życia kulturalnego. W  dniach od 4 do 11 kwietnia ob
chodzony był w  V II okręgu na Śląsku niem ieckim  tydzień propagandy pod hasłem  
„Gaukulturwoche” . W  tym  czasie wszystkie organizacje hitlerowskie odbywały co
dziennie zebrania i odczyty oraz przeprowadzały zbiórki pieniężne na tak zwaną„Dan- 
kopfer der Natzion” . N atom iast 21 kwietnia na stadionie sportowym w  Pitschen od
były się, pod kierownictwem vonM atzdorfai m ajorarez. B unkaz K reuzburgą zawo
dy sportowe o uzyskanie odznaki jazdy  konnej. N a  zawody te, które rozpoczęły się 
o godzinie 10, stawiło się sześćdziesięciu czterech jeźdźców. Kolejna informacja doty
czyła zakwaterowania 10 kwietnia, tuż przy samej granicy polsko-niemieckiej, w  miej
scowości Grenzwiese (Zawisna) w  powiecie Rosenberg grupy młodzieży pochodzą
cej z głębi Niemiec. B yła to  grupa 70 uczniów  w  w ieku 14-15 lat. Oddział ten  nosił 
nazwę „Landjahrpflichf ’ a wychowawcami byli dwaj instruktorzy wojskowi.

Maj przyniósł kolejną informację o aresztowaniu obywatela polskiego, tym  razem 
przez niem iecką żandarm erię. D oszło do tego 22 maj a w  miej scowości Landsberg 
(pow. Rosenberg). Funkcjonariusze niemieccy zatrzymali m ieszkańca Prosny (pow. 
Wieluń), który przeprowadził nielegalnie do Niemiec grupę robotników. W  czasie legi
tym ow ania zatrzym any podał fałszywe nazwisko, jednak  był on już  znany osobiście 
żandarmom, został więc za ten czyn aresztowany i osadzony w  areszcie w  Landsber- 
gu. Poza tym  funkcj onariusze Kom isariatu Rudniki przekazali, nie do końca spraw
dzoną informację dotyczącą budowy nowego domu dla funkcjonariuszy niemieckiej 
Straży Celnej. Budynek ten planowano postawić w  miej scowości H artw igsdorf (Ja- 
strzygowice) w  powiecie Rosenberg, obok już  istniejącego. M iał być przeznaczony 
dla trzech żonatych strażników. Budowy wprawdzie jeszcze nie rozpoczęto, lecz już  
inform ow ano o tym, że po jego  w ybudow aniu zostaną do tej placówki przydzieleni 
nowi strażnicy, co spowoduje zwiększenie stanu osobowego do siedmiu ludzi.

Tymczasem w  czerwcu największą aktywnością w  zdobywaniu informacji z przed
pola wykazali się funkcj onariusze Komisariatu Dzietrzkowice, którzy dostarczyli łącznie 
cztery wiadomości. Pierwsza z nich dotyczyła pożaru, który wybuchł 12 czerwca w  lesie 
majątku Alteichen (pow. Kreuzburg) w  odległości 1 km  od granicy. Pożar, wywołany 
uderzeniem pioruna, zniszczył 1,5 hałasu  średniego. W  akcji gaszenia ognia uczestni
czyły jednostki straży pożarnej z Pitschen, Alteichen, Auenfelde (Jaśkowice) oraz od
działy SA i miejscowa ludność. Druga wiadomość dotyczyła kilku stwierdzonych przy
padków wścieklizny u psów, co z kolei doprowadziło do w ydania przez w ojew odę 
śląskiego w  dniu 8 czerwca zarządzenia nakazuj ącego trzymanie wszystkich psów na 
uwięzi, aż do odwołania. Trzecia informacj a dotyczyłą będących na ukończeniu, czte
rech dom ów  dwurodzinnych i j ednego dom u j ednorodzinnego w  miej scowości P it
schen. Dom y te, budowane przez firmę Otto Locke z Pitschen, przeznaczone były dla
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osadników wojskowych, którzy mieli w  nich zamieszkać z początkiem lipca 1937 roku. 
K oszt budowy ponosił Zw iązek Inwalidów Woj ennych i częściowo niemiecki Skarb 
Państwa. Ostatnia informacj a poświęcona była pobytowi w  powiecie Kreuzburg Re- 
g ierungsprasidentaR üdigeraz rejencji opolskiej, który w izytow ał m iasta Konstadt 
(W ołczyn) i Pitschen. W  tej ostatniej m iejscow ości dodatkow o odbył się przegląd 
oddziałów SS i SA oraz ich siedzib. W  czerwcowym meldunku sytuacyjnym znajduje
my ponadto jedną  wiadomość dostarczoną przez Kom isariat Rudniki. Dotyczyła ona 
rozpoczęcia w  powiecie Rosenberg budowy nowej szosy o nawierzchni kamiennej, 
łączącej Buchental (Skrońsko) i Josefshöhe (Kozłowice), której długość miała wyno
sić 3800 metrów, a szerokość 12 metrów.

W  kolejnym miesiącu strażnicy z Komisariatu w  Dzietrzkowicach informowali o tym, 
że w  dniach od 15 do 17 lipca władze niemieckie przeprowadziły pomiary terenu przy
granicznego na przedpolu Placówki Gola. Pomiary przeprowadzali Kulturbaumeister 
Bohm i K elertz miejscowości Oppeln (Opole) z Kulturbauamtu. Wymienieni mieli do 
dyspozycji czterech robotników i dwóch wojskowych. Funkcjonariuszom Straży Gra
nicznej nie udało się jednak  ustalić stopni i nazwisk dwóch w ojskowych, ani naw et 
celów dla jakich przeprowadzono pomiary terenu przygranicznego. Natomiast Kom i
sariat w  Praszce informował, że 9 lipca, w  trakcie transportu polskich robotników rol
nych do Niemiec, na punkcie przej ściowym przy Urzędzie Celnym w  Grenzwiese prze
byw ał prezydent prow incji śląskiej O rdem ann K arol oraz A nders R obert Karol In
spektor W ojewódzki wydziału samorządowego z W rocławia. Jednak celu tego poby
tu funkcj onariuszom Straży Granicznej nie udało się ustalić.

Następny miesiąc 1937 roku przyniósł następujące wiadomości z przedpola. Funk
cjonariusze Komisariatu Laski donosili o prowadzonej przy szosie Konstadt-Ellgut (Li
gota W ołczyńska) do Niederweiden (W ierzbica Dolna) w  powiecie Kreuzburg budo
w ie m ałych dom ków z cegły przeznaczonych dla biednej ludności. Jak dotąd zakoń
czono budowę dwudziestu pięciu takich domów. N ie udało się j ednak ustalić kto oraz 
na czyj koszt prowadzi budowę. Z kolei funkcj onariusze Komisariatu Dzietrzkowice 
informowali o następujących sytuacjach. W  dniu 7 sierpnia w  szpitalu w  Kreuzburgu 
zmarł obywatel polski, mieszkaniec Kąt Walichnowskich, zamieszkały czasowo w  miej - 
scowości Bürgsdorf (Brzezinki) w  powiecie Kreuzburg, gdzie przybył nielegalnie za 
pracą. Jak podano, przyczyną śmierci było zj edzenie owoców i popicie ich zim ną wodą 
(?). Pogrzeb odbył się na koszt szpitala w  Kreuzburgu. K olejną inform acją uzyskaną 
przez ten  sam K om isariat była w iadom ość o aresztow aniu dw óch obyw atelek pol
skich, mieszkanek W ójcina (pow. Wieluń). Obie panie zostały zatrzymane przez nie
m iecką Straż Celną w  miejscowości Kostau. Oskarżono je  o próbę wymytu do Polski 
132 mkn. Z a pow yższe odstaw iono obie do w ięzienia w  Pitschen. Aresztowane po
dejrzewały, że w y dał je  niemiecki pracodawca. Ostatnia informacj a od funkcj onariu-
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szy z Dzietrzkowic dotyczyła planu uprawy i nawożenia ziemi w  Niemczech. Donosili, 
że w  ramach istniej ących w  Niemczech przepisów wszyscy obszarnicy i rolnicy m ają 
obowiązek przedstaw iać do Starostwa plany zasiewu i naw ożenia swoich gruntów. 
Plany te musiały zawierać dane o ilości i jakości wysianego zboża, użytych nawozów 
naturalnych i sztucznych oraz stanie posiadanego inwentarza żywego. Uzyskane w  ten 
sposób informacje miały pomóc władzom administracyjnym w  oszacowaniu ile zboża 
i inwentarza wyprodukuj e poszczególny rolnik, j ak gospodamj e i ile nadwyżki ze swój ej 
produkcji może przeznaczyć na „rynek” .

We w rześniu funkcjonariusze z K om isariatów  Łęka Opatowska, Dzietrzkow ice 
i Rudniki informowali o rozpoczęciu budowy dom ów dla niemieckiej Straży Celnej 
w  następuj ących miej scowościach powiatu Kreuzburg: Reinersdorf, Sandhäuser (Da- 
niszów). Pomieszczenie dla każdej z rodzin składać się będzie z dwóch pokoi, kuchni, 
łazienki i spiżarki. Pod domem zbudowane będą piwnice betonowe o murach grubości 
60 cm i sklepieniu betonowym grubości 25 cm. Budowę finansuj e Reichsbauamt w  Gle- 
iwitz (Gliwice). W  miej scowości Hartw igsdorf (pow. Rosenberg) rozpoczęto budowę 
drugiego dom u17 (jeden już  istnieje) dla Straży Celnej, który m a być obszerniejszy od 
poprzedniego. W  budynku tym znaj dzie pomieszczenie kierownik komisariatu i dwóch 
strażników z rodzinami. Przy budynku powstanie garaż i potrzebne pomieszczenia go
spodarcze. Kolejna informacja przekazana przez Komisariat Rudniki dotyczyła wzm o
żonej czujności niemieckiej Straży Celnej i żandarmerii. Spowodowane to było odby
waj ącymi się na terenie Śląska manewrami woj skowymi, j ak również chęcią skutecz
niej szego zwalczania wym ytu waluty przez polskich robotników z Niemiec do Polski. 
Niemieccy pogranicznicy pełnią służbę na rowerach, a jakouzbro jen ieposiadająkbk 
i pistolety. Napotkane osoby, przekraczające nielegalnie granicę z Polski do N iem iec 
i z powrotem, byw ają ściśle rewidowane, a w  w ypadkach ujaw nienia u  nich waluty 
aresztow ane, pieniądze zaś podlegają konfiskacie. W iadom ość dostarczona przez 
Komisariat Dzietrzkowice dotyczyła postępowania władz niemieckich przy zajmowa
niu niezgłoszonej waluty. Według posiadanych przez Inspektorat Graniczny informacji, 
kierownik Urzędu Celnego w  miej scowości Alteichen (pow. Kreuzburg) otrzymał in
strukcję, która mówi jak  postępować w  sytuacji wykrycia pieniędzy, posiadanych przez 
robotników polskich. Zgodnie z instrukcją, w  przypadku w ykrycia powyżej 3 mkn., 
j eśli rew idow ana osoba wcześniej nie zgłosiła, że posiada więcej waluty, kierow nik 
Urzędu Celnego zajmuje nadwyżkę pieniędzy. Osoba, której zajęto pieniądze, powin
na udowodnić skąd m a posiadane środki pieniężne i musi dostarczyć zaświadczenie 
od swego pracodawcy, stwierdzaj ące, że pieniądze te są legalnie zapracowane w  Niem
czech. Po otrzymaniu tego zaświadczenia, kierownik U rzędu Celnego spisuje proto
kół, dołącza zaświadczenie potwierdzone przez Arbeitsamt i wysyła takowe do Banku

17 Chodzi tu zapewne o ten sam budynek, o którym informowano już w maju.
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Dewizowego w  Berlinie, celem wymiany pieniędzy na walutę polską. Zainteresowany 
m oże otrzymać pieniądze na podany adres w  Polsce. O ile osoba ta  nie podała swego 
adresu w  Polsce, pieniądze po w ym ianie przychodzą do tego urzędu, który je  zajął, 
gdzie m ożna je  odebrać osobiście. Banki Dew izow e przy w ym ianie w ypłacają tylko 
jeden  złoty za jed n ą  markę. Gdyby w ynikła sytuacja, że osoba nie m ogłaby podać 
miejsca, gdzie pieniądze zarobiła, znalezioną przy niej nadwyżkę pieniędzy odsyła się 
wraz ze spisanym protokołem do sądu, gdzie zajęta kwota ulega przepadkowi. Osoby, 
u  których znaleziono pieniądze, puszczane będą wolno. Kolej na informacja, którą po
dali funkcjonariusze Kom isariatu Dzietrzkowice, dotyczyła próbnego alarmu straży 
pożarnych, który przeprowadzono 4 września o godzinie 17. Alarm obejmował ochot
nicze, obowiązkowe i zawodowej ednostki straży pożarnej na całym obszarze powia
tu  Kreuzburg. Zarządził go Prowinzial-Feuerwehrfuhrer za zgodą Oberregierungspre- 
sidenta, za pom ocą połączeń telefonicznych za pośrednictwem urzędów pocztowych. 
Poszczególne jednostki straży pożarnych miały z góry określone obiekty do ochrony. 
Ostatnią wiadomością jaka znalazła odzwierciedleniew meldunku sytuacyjnym z wrze
śnia 1937 roku, była informacj a dotycząca nowo wybudowanej szkoły w  miej scowości 
W iesbach(W ięckowice)w powiecie Rosenberg. W  dniu 19 września władze niemieckie 
dokonały przyjęcia i poświęcenia dwuklasowej szkoły powszechnej, zbudowanej zaled
wie w  odległości 350 metrów o linii granicznej. Poświęcenia szkoły dokonał starosta 
powiatu Rosenberg -  Elsner. W  uroczystości wzięła udział znaczna liczba okolicznych 
mieszkańców, a ponadto w  dniu tym zj echało się do Wiesbach około 250 samochodów 
i znaczna liczba motocykli. Nauczycielem w  tej szkole został niejaki Zandera.

Głównym wydarzeniem w  październiku na wieluńskim pograniczu polsko-niemiec
kim, o którym donosiły wszystkie Komisariaty Straży Granicznej, było wydanie zarzą
dzenia o przeprowadzeniu po stronie niemieckiej alarmu przeciwlotniczego. Przepro
wadzono go w  nocy z 26 na 27 października na obszarze całej prowincji Śląska nie
mieckiego. W szyscy mieszkańcy miast i wsi zobowiązani byli do gaszenia światła i nie- 
pokazy wania się w  oznaczonym czasie na ulicach. Omawiane zarządzenie podano do 
wiadomości za pośrednictwem prasy, burmistrzów i sołtysów. Kolejne trzy informacje 
pochodziły z Komisariatu Rudniki. Jego funkcjonariusze donosili o przeprowadzeniu 
zawodów strzeleckich dla członków niemieckiej Straży Celnej. Zawody odbyły się 9 
października w  Bezirkszollkomisariacie Straży Celnej w  miejscowości Landsberg (pow. 
Rosenberg). W  czasie zaw odów  używ ano kbk „M auser” wz. 98 i pistolety systemu 
„W alter” kal. 7,65 mm (nowy model). Strzelano do tarczy dwunastopierścieniowej. 
Pozostałe dwie wiadomości dotyczyły życia gospodarczego Niemiec. Pierwsza mówi
ła, że w  celu ulepszenia rasy kur w  Niem czech, w ładze w ydały zarządzenie o obo
wiązku wym iany nierasowych kogutów na sztuki rasowe w  zakładach hodowlanych 
(bez dopłaty) oraz nabywanie rasow ych kogutów w  tych zakładach po cenie 2 mkn.



Dariusz Janiszewski 117

za sztukę. Jako rasowe gatunki traktuj e się Leghorny, Rhodeländer, Wyandotte i w ło
skie kuropatwiane. Ostatnia informacj a m ówiła o tym, że na terenie prowincji śląskiej 
Krajowy Zw iązek W łościan, po porozum ieniu się z elektrowniami, uzyskał obniżkę 
cen prądu elektrycznego do czterech fenigów za kilowat. Obniżka ta m a zastosowanie 
w  godzinach od 2100 do 500. W  związku z tym, spodziewane jest większe zużycie prą
du przez ludność wiej ską. N astępne dwie wiadom ości w  październiku przedstaw ił 
Komisariat Dzietrzkowice. Pierwsza donosiła o przeprowadzonej, na podstawie uchwa
ły rady miej skiej, w  miej scowości Pitschen zmianie nazw niektórych ulic, i tak: Lands- 
bergerstr zamieniono na A dolf Hitlerstr, Breslauerstrna SAStrasse, SiedlungstrnaBe- 
igeordneter-W ünschürzstr, Parleusstr na Grimbergweg. Tablice z nowymi nazwami 
zamontowano 10 października. D ruga wiadomość dotyczyła rozpoczęcia akcj i „Win- 
terhilfswerk”, czyli zbiórki na pomoc zim ową dla biednych i bezrobotnych. Akcj a roz
poczęła się 16 października, kiedy to  przeprowadzono zbiórki po majątkach, na uli
cach miast i po domach prywatnych, przy czym sprzedawano książeczki pt. Der Führer 
und der Arbeiter. W  ciągu j ednego dnia sprzedano ich na terenie powiatu Kreuzburg 
na sumę 1450 mkn. W  zbiórkę zaangażowani byli m iędzy innymi Deutsche Arbeits
front, SA i Щ . Ostatnia wiadomość za miesiąc październik pochodziła z Komisariatu 
Łęka Opatowska, a dotyczyła aresztowania obywatela polskiego w  Niemczech. Za
trzymany pochodził z miej scowości Aniołka П (pow. Kępno). Urzędnik Gestapo aresz
tował go w  miej scowości Haugendorf (Igłowice) w  powiecie Nam slau (Namysłów). 
Zarzucono m u próbę wym ytu 75 m kn., za co trafił do więzienia w  Namslau.

Tymczasem miesiąc listopad 1937 roku nie obfitował w  wiele doniesień z przedpo
la. W  m eldunku sytuacyjnym znalazły się jedynie dwie informacje dostarczone przez 
funkcj onariuszy K om isariatu w  Łęce O patow skiej. Pierw sza m ów iła o tym, że nie
mieccy żandarmi i strażnicy celni z miej scowości Kostau przechodzą obecnie kurs j ę- 
zyka polskiego. N a lekcje uczęszczają dw a razy w  tygodniu do m iejscow ości P it
schen. Nie ustalono natomiast, kto tych lekcji udziela. Druga dotyczyła epidemii prysz
czycy u zwierząt racicowych, która wybuchła w  powiecie Namslau, na przedpolu po
w iatu kępińskiego. Starostwo w  K ępnie w ydało na swoim  terenie odpow iednie 
zarządzenie w  celu niedopuszczenia do rozszerzenia się tej choroby na teren Polski.

Pozostałe czynności

Pozostałe przestępstwa i wykroczenia, które ujawnili funkcjonariusz Straży G ra
nicznej ujm ę w  formie tabeli, gdyż w  sprawozdaniach i m eldunkach sytuacyjnych są 
one opisywanejedynie w  kontekście danych statystycznych.
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Inne przestępstwa i wykroczenia
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styczeń 1 3 1 1
Luty 1 2 - - 2 1
marzec 5 3 - - 3 - 2 1
kwiecień 1 7 - - 3 1 - 2
maj - 8 - 5 - - - 4 1
czerwiec 3 4 - 7 - - - 10 - 1 2 1
lipiec 1 7 - 11 - - - 32 - - 1 - 1 1 - - - - -

sierpień 1 1 - 1 1 - - 15 - - 2 - 1 - 1 - - - -

wrzesień 3 4 - 3 - 1 2 2
październik 5 5 - - 2 - - 6 - - - 2 - - - 2 3 - -

Listopad - 1 - - - 1 - 25 - - - - - - - - - 1 2
Razem: 21 46 1 28 11 4 4 97 1 1 5 3 2 1 1 2 3 1 2

Źródło: Meldunki sytuacyjne nr 1-11/37 Inspektoratu Straży Granicznej w Wieluniu, APŁOS, SPW.

Jak widać z powyższej tabeli najczęstszym wykroczeniem w  strefie nadgranicznej 
było w łóczęgostwo, a  w  drugiej kolejności nielegalny handel domokrążny. N a  dal
szych miej scach znalazło się ułatwienie w  nielegalnym przekroczeniu granicy oraz nie
legalne posiadanie broni. Wszystkie te przestępstwa i wykroczenia były nierozerwalnie 
związane z procederem przemytniczym. W iększość bowiem  osób parających się tym  
zaj ęciem musiała ze zrozumiałych względów poruszać się w  pasie przygranicznym, a co 
bardziej zapobiegawczy zaopatrywali się nielegalnie w  broń, która miała służyć nie tyl
ko j ako „straszak”, ale czasami, o czym  m ożna przeczytać pow yżej, j ako narzędzie 
obrony przed funkcjonariuszami Straży Granicznej, jak  również przed konkurencją. 
W  tym  miejscu warto by również naświetlić bliżej działania pograniczników, mające na 
celu zajęcie nielegalnie posiadanej broni. Pierwsze osiągnięcie w  tej materii uzyskano 
już  w  miesiącu styczniu, kiedy to zatrzymano jednąosobę, u  której zakwestionowano 
strzelbę myśliwską. Sprawę następnie skierowano do posterunku PP w  Bolesławcu. 
Podobna sytuacja wyniknęła w  lutym, wówczas również za nielegalne posiadanie bro
ni zatrzymano jednąosobę, której zajęto pistolet bębenkowy. I w  tym  przypadku sprawę 
skierowano do posterunku PP w  Bolesławcu. Dużo większe osiągnięcia były udziałem 
Straży Granicznej w  marcu, kiedy to zajęto na terenie całego IG w  Wieluniu dwie strzelby
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myśliwskie, trzy naboje myśliwskie, 0,31 kg śrutu myśliwskiego, trzy pistolety i dzie
więć naboi do pistoletu. Wyżej wymienioną broń znaleziono w  trakcie rewizji pomiesz
czeń, związanej z poszukiwaniem  przem ycanego towaru. W  podobnych okoliczno
ściach w  kwietniu zatrzymano jedną  osobę, u której znaleziono jeden pistolet bęben
kowy. Sprawę skierowano do posterunku PP w  Bolesławcu. N astępna udana akcja 
w  tej kwestii nastąpiła dopiero w  czerwcu. Z ajęto w ów czas dw a pistolety autom a
tyczne i jeden flow er18. Poszczególne sprawy skierowano do posterunków PP w  So
kolnikach, Bolesławcu oraz w  Szczercowie w  powiecie łaskim. W  lipcu funkcjonariu
sze Straży Granicznej zajęli jeden pistolet automatyczny kal. 7,65 mm, a sprawę skie
rowali do posterunku PP w  Praszce. Również w  następnym miesiącu zdołano zatrzy
mać nielegalnie posiadanąbroń w  j ednym przypadku. Tym razem  zajęciu uległ jeden 
pistolet bębenkowy i dwa nabój e, a sprawa znalazła swój finał na posterunku PP w  Bo
lesławcu. We wrześniu broń zaj ęto w  dwóch przypadkach, ponownie w  trakcie prze- 
szukań pom ieszczeń za przemytem. Tym razem  udało się zająć jeden  flow er i sześć 
naboi do pistoletu. Sprawy skierowano do posterunku PP w  Bolesławcu i Skomlinie. 
Natomiast w  październiku za nielegalne posiadanie broni zatrzymano cztery osoby, przy 
których zajęto trzy strzelby myśliwskie i jeden rewolwer.

W  1937 roku, oprócz opisanych powyżej zdarzeń, na pogranicznym  obszarze po
wiatu wieluńskiego miały miej see j eszcze inne sytuacj e. Funkcj onariusze Straży Gra
nicznej czynnie uczestniczyli w  akcj ach gaszenia pożarów. D o sytuacji takich doszło 
m.in. : 2 lutego w  miej scowości Przedmość (w akcji udział wzięła również straż pożar
na z terenu Niemiec, z miejscowości Kreuzhütte (Krzyżankowice) w  powiecie Rosen
berg19); w  dniach 28 i 29 m arca w  m iejscow ości W ójcin; 25 lipca w  m iejscow ości 
Wygiełdów; 19 sierpnia w  miej scowości Bobrowa (wskutek pożaru doszczętnie spło
nęła stodoła wraz ze zbiorami. Podejrzewa się, że pożar spowodował kom iniarz z tej 
samej miej scowości, który nocował w  stodole w  stanie nietrzeźwym. Jego ciało odna
leziono w  zgliszczach budynku). Ponadto 24 lutego funkcj onariusze Komisariatu Laski 
zatrzymali obywatela polskiego narodowości niemieckiej, zamieszkałego w  miej sco
wości Wodziczno w  powiecie kępińskim, który dopuścił się obrazy M arszałka Rydza- 
Smigłego. Zatrzymanego przekazano za pośrednictwem organów PP Sądowi Grodz
kiem u w  Kępnie. Następnie w  m arcu ujęto 4 osoby za nielegalny wyrób i handel za
palniczkami nieostemplowanymi. Przy tej okazji zajęto 111 szt. zapalniczek gotowych 
i materiały do ich wyrobu o ogólnej wartości 305,00 zł. W  akcji zatrzymania brali udział 
funkcjonariusze posterunku Straży Granicznej w  Sieradzu, a następnie sprawy skiero
wano do USA i MP w  Sieradzu. W  następnym miesiącu natomiast, 18 kwietnia, Po-

18 Broń palna małego kalibru, używana do ćwiczeń w zamkniętych halach i do polowania na 
drobne ptactwo i ryby.

19 W meldunku sytuacyjnym błędnie określono, że chodzi o powiat Kreuzburg (Kluczbork)
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sterunek Policji Państwowej w  K ępnie zwrócił się z prośbą do K om isariatu Laski 
o udzielenie psa skarbowego Bayarda do tropienia śladów w  miej scowości M roczeń 
w  powiecie kępińskim. Użycie psa służbowego dało pozytywne efekty. Sprawa doty
czyła poszukiwania sprawców połamania drzew owocowych. Od 23 czerwca w  Chró
ścinie prowadzono kolonie letnie dla dzieci z biednych rodzin powiatu wieluńskiego, 
Górnego Śląska i Śląska Opolskiego. W  czasie wakacji przebywało na nich 180 dzie
ci . Ponadto do ciekaw szych zaj ść na pograniczu wieluńskim  w  roku 193 7 zaliczyć 
m ożna zapewne uj ęcie 21 kwietnia, na odcinku Komisariatu Dzietrzkowice, dezertera 
z 56. pp w  Krotoszynie. Po  aresztow aniu tego człow ieka ustalono, że zbiegł on do 
Niemiec, skąd, po dłuższym pobycie, drogą nielegalną powrócił do kraju. Zatrzyma
nego dezertera przekazano żandarmerii wojskowej.

Pod koniec roku władze polskie wprowadziły ograniczenia w  strefie nadgranicznej, 
co doprowadziło do wysiedlania z terenów pogranicza tak zwanego elementu niepo
żądanego. Proces ten rozpoczęto w  listopadzie, kiedy to  w ysiedlono z pasa granicz
nego 9 kryminalistów i przemytników, a w  grudniu dalszych 13.

Obrót nieruchomościami w pasie granicznym

Ostatnim zagadnieniem dotyczącym życia na pograniczu polsko-niemieckim w  po
wiecie wieluńskim będzie sprawa obrotu nieruchomościami w  pasie granicznym. Zmiana 
przepisów doprowadziła do tego, że od 1 lipca istniała konieczność uzyskiwania spe
cjalnych zezwoleń od władz administracyjnych na obrót nieruchomościami w  strefie 
nadgranicznej.

W  całym roku kalendarzowym 1937 do Starostwa Powiatowego w  W ieluniu wpły
nęły 353 podania odnośnie obrotu lub dzierżawy nieruchomościami w  pasie granicz
nym  powiatu wieluńskiego. N ie zawsze zainteresowani musieli występować o takie 
pozwolenie do władz administracyjnych. Jednak nieznajomość przepisów sprawiła, że 
nie wszyscy ludzie o tym wiedzieli. Doprowadziło to  do złożenia niepotrzebnych, jak  
się później okazało, podań w  39 sprawach. Pozw olenia nie były potrzebne m iędzy 
innymi wtedy, kiedy zainteresowany był krewnym osoby zbywającej daną nierucho
m ość (zgodnie z § 1 pkt. h. rozporządzenia W ojewody Łódzkiego z dn. 6.08.1937 r. 
w  sprawie nabywania nieruchomości w  pasie granicznym20. Innym powodem umożli
wiaj ącym nieuzyskiwanie zezwolenia, było staranie się o zakup nieruchomości wiej
skich nieprzekraczających pow ierzchni 1 ha (zgodnie z § 1 pkt. 2 rozp. W ojewody 
Łódzkiegoj .w.)21. Trzeci przypadek dotyczył sytuacj i, kiedy zainteresowany starał się

20 APŁOS, SPW, Obrót nieruchomościami w pasie granicznym w 1937r.,sygn. 108, tęcz. 1647; 
Dziennik Województwa Łódzkiego nr 18, poz. 273.

21 APŁOS, SPW, sygn. 108, teczka 1647.
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o wydzierżawienie nieruchomości wiej skich nieprzekraczaj ących powierzchni 10 ha, 
a czas dzierżawy nie przekraczał 6 lat. W  tym miej scu ważne było j eszcze to, by w  um o
wie dzierżawy nie znajdowała się klauzula m ówiąca o automatycznym przedłużeniu 
trw ania umowy, gdyby żadna ze stron przed upływem  6 lat nie w niosła dalszych za
strzeżeń, co do trwania przedmiotowej um owy (zgodnie z § 1 pkt. 3 rozp. W ojewody 
Łódzkiego, j .w.)22. Procedura przyznawania poszczególnych zezwoleń uwarunkowa
na była od pozytywnej opinii, wydawanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu 
przez funkcj onariuszy Policj i Państwowej w  porozumieniu ze Strażą Graniczną. Cho
dziło tu przede wszystkim o opinię pod względem moralnym i politycznym, którą spo
rządzano zgodnie z istniejącym wzorem  kwestionariusza. W  swej treści zawierał on 
następuj ące punkty :

1) imię i nazwisko, adres nabywcy
2) narodowość
3) czy uważany jest za obywatela polskiego
4) opinia pod względem moralnym
5) opinia pod względem politycznym
6) czy niej est podejrzany o szkodli w ą  działalność przeciwpaństwową
7) inne zastrzeżenia, spostrzeżenia i uwagi.
Jeżeli w ydane opinie nie dawały jasnych  przeciwwskazań, to  U rząd W ojewódzki 

w  Łodzi w ydaw ał, na podstaw ie § 1 rozp. M inistra Spraw W ewnętrznych z dn. 
22.01.1937 w  sprawie w ykonyw ania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
o granicach państwa (Dz.U. R.P. N r 12, poz. 84), pozwolenie na nabycie nieruchomo
ści . W  roku 1937 Urząd Woj ewódzki w  Łodzi wydał łącznie siedem decyzj i odm ow
nych. U derzające w  tych decyzjach je s t następujące stwierdzenie: Decyzja ta, (...) 
[podlegaj ąca] całkowicie swobodnej ocenie władzy nie wymaga uzasadnienia. I cho
ciaż w  decyzji znajdowała się klauzula o możliwości odwołania się od niej w  terminie 
14 dni, toj ednak tak naprawdę władza administracyjna w  konkretnym przypadku mogła 
zamknąć na zawsze niektórym chętnym drogę do nabycia nieruchomości w  pasie nad
granicznym. Jednak, j ak widać, m ożliwość ta nie była specj alnie nadużywana, gdyż 
w  roku 1937 decyzje odm owne stanowiły jedynie 1,98% wszystkich prowadzonych 
spraw. W  tym miej scu j ednak trzeba zaznaczyć, że fakt niepodania przyczyn odmowy 
w  decyzj i wydawanej przez Urząd Woj ewódzki w  Łodzi nie oznaczał, że zaintereso
wany w  ogóle nie dowiadywał się, dlaczego nie uzyskał zgody na przeprowadzenie 
interesującej go transakcji. W yjaśnienie takow e sporządzane było przez Starostwo 
Powiatowe i dołączane wraz z decyzj ągłówną. Ze zrozumiałych przyczyn również nie 
wszystkie rozpoczęte sprawy znalazły swój finał w  tym roku. Łącznie w  roku 1938 
wydano 34 decyzje dotyczące podań złożonych w  roku poprzednim, czyli prawie 10%

22 Tamże.
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wszystkich podań. Dwie z tych spraw znalazły swój finał w  następnym roku ze wzglę
du na wycofanie się po pewnym czasie zainteresowanych z przewidywanej transakcji, 
natom iast kolejna sprawa pozostała bez wydania jakiejkolw iek decyzji, gdyż petent 
nie dopełnił obowiązku dostarczenia w szelkich niezbędnych dokum entów, o które 
poprosiło Starostwo.

Rok 1937 zakończył się wydaniem przez starostę zarządzenia o zamknięciu przej ść 
granicznych w  Praszce i Goli. Nastąpiło to 31 grudnia ze względów sanitamo-policyj- 
nych, gdyż po niemieckiej stronie granicy stwierdzono rozprzestrzenianie się zarazy 
pryszczycy.

Działalność funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej, podległych Inspektoratowi 
Granicznemu w  Wieluniu, niewątpliwie doprowadziła do ograniczenia zarówno prze
mytu jak  i nielegalnego przekraczania granicy. Jednak pomimo wysiłku, jej funkcjona
riusze nie zdołali powstrzymać całkowicie tych niekorzystnych zdarzeń. Zresztąbyło to 
praktycznie niemożliwe. Linia graniczna, biegnąca prawie w  całości korytem rzeki Pro
sny, sprawiała, że Ci, którzy znali odpowiednie miejsca, mogli przekraczać nielegalnie 
granicę nie mocząc nawet nóg. Sytuacj e takie miały miej see szczególnie latem, kiedy 
przez dłuższy czas nie spadła ani jedna kropla deszczu. Z drugiej strony nie m ożna się 
j ednak dziwić ludziom, którzy żyj ąc na minimalnym poziomie, chcieli za wszelką cenę 
poprawić swój skromny budżet domowy. Jednak takie postępowanie, a szczególnie 
wyj azdy na roboty sezonow e do N iem iec, sprawiało, że w ielu em igrantów  ulegało 
powolnemu procesowi wynaradawiania.


