ra

o

Frezyuenteą o:

y
bylym

ocoodarzeu

donu

wis

iZen do warszawy.
..
e
+-.
3
wz
at
.
Dis scislosci musze; dodac, ze mysl odwiedzenia

m

Grebskim,

powro-

byXego Prezydenta

F y..
A
z
P f
P
cochodziXa od Pixsudskiego. Mnie samemu wobec navszu nowych zajęc nie
©
byłoby zapewne Zatwo zdobyé Si? w tak krotkim czesie ne podobng,inicje-

,

Z

tyre %
+

nessaL XVI.

ZCZŚŚÓ Górnego Śląska 10 ﬁnch powste nisch i plebiscycie zostaie
w czerwcu 1928 roku przyehgczona do Polski.
Utrzymanie polskości na śląsku, Ktśry przez szeŚŚ stuleci pozostawał pod obcym panowaniem, było zjawiskiem nadzwyczajnym. Ud synŚw z
moick JŚZefa i Frenciszke mised en relacjg o wielkim

patriotyzmie lud-

ności Ielslzzskiej. Letknelli Si? oni z tym dzielnym ludem, brali bowiem
udział w drugim powstaniu Śląskim. w służbie wojskowej nabrali juz
hartu przed tym przez kilkuletnie welki legionowe, spotkania z Rusinami
w Małopolsce Wschodniej orez udział w wojnie bouszewlckiej.
Podobnie jak na Pomorzu, pielggnoweły na śląsku polskość

wszystkim matki,

przede

wzieci nie mogły uczyc/: siźe w szkoła ch jgżyka pol-

skiego, wi?c i przy zabawie tnt/miły po niemiecku ; ale gdy wracedy do
domu, to z matką nie cyXo juź zwyczaju mówić w obcym języku. Również
w kościele modliły si?

z książeczek polskich, duchowieństwo bowiem

pochodzące z ludu pomagało matkom utrzymywac/= Język ojczysty w modlitwie.
A kiedy dzieła wielkiemu bogactwu mineralnemu ziemi rozwingł' sięz

tu przemysł hutniczo-gfarniczy, wchlonal winlkaz czas/Ś ludności do kopal/n i fabryk, Organizacje robotnicze, nalozgcc o polepszenie warunków socjalnych, podnosiły godność narodu": na wyższy poziom, sezwzgled-

na sekcja germanizacyjna wytwarzała wśród rzesz robotniczych silną re-

-
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51:ch obronna. Na zebraniach robotniczych używano w dyskusji corsz
czesciej jezyku polskiego. Wytwarza/Io to potrzebe czytania polskich

ksiazek i prasy polskiej. W ten sposob uswiudamianle narodowe postepowało w szybkim tempie.
Niemiecka partia socjelistyczno-demokrstyczna, ktśrej rozwŚJ
postfpowedf równolegle ze wzrostem przemysłu

w Państwie, przyczyniła

sie w duze) mierze do podniesienia nizin mas pracujacych w fabrykachy
kopalniach na znacznie wyzszy poziom kultury. Miało to oddzwigk 1
w polskim Świecie robotniczym na śląsku. Organizacja niemiecka, które liczyla miliony członkfm, posiadała przed wojna Światowa znaczne
wpływy w parlamencie i niejednokrotnie energicznie broniła intereso/w
polskich organizachfrcbotniczych wobec stosowanych do nich praw
vvyjq’tkowychu
Pierwsze powstanie miso wielki wplyw na delsze upowszechnianie

o
uczuć narodowych, co w następstwie, w drugim powstaniu, zwigkszył
berdzo szeregi walczących. A gdy przyszło do głosowania, msjżcego
, to
stanowić o woli ludności co do jej przynależności państwowej
pomimo dużej zależnosci nracujecych mas od niemieckich zarzgdo/w
przemysłu ślżsxlego,

zme czna wiikszosc ludnosci wypowi edziałe 519

p).—zaswiadczenia,
za kolski. Poznawszy bliżej ludnosc blssxa nabrałem
dla nas niekorzystże gdyby nie powstania, to wynik plebiscytu byłby
ny.
5
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nierów. N16 nogXea odmowić życzeniu polskich Winistrow,
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1922 roku zjewl¥en ”1? w says/013 s/lazspricj władzy

sdziuistrecyjnej w

celem ereJEZJ—cla od Nimcgvs zakładu prze-

Smitha,)
Pray spotkaniu $$$.-9514, naczelnego dyrektora febryki chorzowskiej,
przedstawiłem mu obopślny interes stron w zgodnym przejęciu zakładu
przez raid polski. Mitwćrnia, jeko należę-ca do rzśdu niemieckiego,
przejśc/: na własnośź: paćstwa polskiego. MNatoziest wszelkie odpłaty ze stosowane metody, opracowane i Opatentowane przez ludzi
prywatnych, powinny były być honorowene pomimo zmieny właściciela.
uyrektor

Schick uzneweł moje racje, że należeXoby dgźyć do ugody,

gis jednak obewy czy ten najvlaściwszy spoetśb załatwienia przyglety'
zostenie orzez

"'Geheimretha " dr.

C@ro. rrze'bywał on na kuracji

w Kerlsbedzie i dopiero za kilka dni mogła re'dejśc jego odoowledznźf
uzes ten wykorzystałem na poznanie niemieckich kierowników

poszczególnych działów produkcji, by sie2 zorientować co do ewentualnej
przyszłej ich współpracy.
Zemiast oczekiwanej

z Kerlsbadu Odpowiedzi spotkała mnie nie-

spodzianka, które pozwalała wnosiŚ o decyzji dr. Caro, prezesa Redy

administracyjne;] wytwŚrni. kiedy bowiem po 4 dniach przybyiem do biuTe, zastałem wszystkie olacŚwki techniczne opuszczone, a ceXy personck
inzynierﬁw i majsin/ow wynoszaey razem okolo 200 ludzi, wyjechał do
miejscu pozopobliskiego miasta Bytomia, po stronie nle'uiecklefqNa m
stali tylko robotnicy w liczbie okolo 3000. „33333349 rysunki, pleny
i

skty techniczne, zawierające wszelkie dane dotyczgce ruchu febryki

eled

rostely

4
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ratury,

utrudniajźce wprowadzenie ich w ruch.
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części

krzevićując eventuslne trugnaéci prey preejnoweniu febryki, mieten
w pogotowiu około dziesiacia polskich inżyniera/:.,

›rzeweźnie moich

uezni, Zebraliśmy sig ostro do pracy, aby opusźczaneż

i rozmyślnie

zdekompletowanab przez Nieucśw wytworni; jeknajpredzej uruchomić,
W aktach dyrekcji natknezliśmy 512 na ciekaw; korespondenci; dyrektors Schicke z dr. Cero, ktory urzędowal w Berlinie. Z korespondencji tej widocznym było, że Niemcy opracowali cały plan działania na wyDedek przejęcia fabryki orzez Polskę?. Na listowne zapytanie dr. Caro,
czy inżynierowie polscy bez pomocy nieieckich fuuthCśw zdołają uruchomić wytwornię, odpowiedział Schick, że uważa to za wykluczone.,

"

Listy te już całkowicie wyświetliły manewr niemiecki, Spodziewano
Si?” że

rzęd polski bęzdzie zmuszony skorzysta; z pomocy. niemiećkichw

fachowca/w, a ci wykorzystają sytuacj? i wysuni odpowiednio wyga/rowne
wsrunki.
Charakterystycznym było, ze tekże wśród robotników panował ten
sceptycyzm co do kwalifikacji polskich

inżynierśw.

Dla ,nawiźzania bliższego kontaktu z pracownikami fizycznymix przeméwiX¥en do nich na przygotowanym w tym celu zebraniu, mświlsn im,

że

za czesów niemieckich uważeno ich za obywateli drugiej kategorii, maIm—.«artościowyeh i nazywano Dogerdliwie wesserpolskami. Obecnie zaś sg
'rśwnouprewnionymi, peXnymi obywatelami polskimi. Język ich matek nie
bądżie ju'z adtębd wys/miewamy i wyszydzeny. Dzieci w szkołach nie beda
sXuchaly sfakszovzsnej w złośliwy spasśb historii ich

macierzy - rolski,

„„Święte tek dalej, widziałem, Ze argumentacjs moja wywiere duże wrażenie
nz zebrenych. Produkty wytworni, w Której

pracuję - mowiXen - beds
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eca,
2
Tscz byłe zvnołoxa : "nie chcemy, my tu wszyscy
rozumiany." Pomysk -

Zen vom—czas,

że moi sXuchecze doznali może pierwszego dreszczu

Śvriedo- "

mości narodowej.
ro zebraniu tym poorewił Slle znacznie stosunek załogi
robotniczej
do polskich inzynierem chzuveło się, fe zsleza¥o
in rowież na

DOWo-

dzeniu naszym w uruchomieniu fabryki, Powynajdowali zdemon
towene przez
Niemce/L częLs/ci eperetury i okszywali we wszystkim chgtnaŁ pomoc,
Najberdziej utrzymywała nas dostawe z Mistrza Kraju wapna
pelonego, („uzywanego w duzym. ilus/clach przy prouukc ji. Do tej pory sprowedzano surowiec ten z niemieckiej cześci Slaska, co nam nadal Ni ency

uniemożliwili ; skonfiskowsli nawet Dosłane 00 wspno specjalne nasze
wegony fabryczhe.
ro trzytygodniowych wysiłkach zaczęliśmy stopniowo uruchamiac;

piece kerbidowe i dalsze przer/obke karbidu na azotnisk. Obraz dymiźcych, a widocznych z Bytomie febrycznych kominów chorzowskich, przekonaX naocznie inzyniertśw niemieckich 0 opanowaniu przez nas trudności
fabrycznych,
ło kilku dniach otrzymalem list od dr. Caro z Berlina, w kt/ćrym

ostrzega mnie, jako Kolega, Ze produkcja w zekłedech chorzowskich
ludzi uniej doświadczonych jest bardzo niebezpieczne. Pisał
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LLSYKLT- Cero by%X ole anie srozumietym oetrzszanlet. Mogren sie¢
f"Oc„L>wac seootezv, Ktorvcr zorgenizowenie przez poprzednio
trudnasci.

zatrudnionych inżyniera/w, niemieckich nie
Przewidywania moje sprawdziły Si; już vo upływie
od sypenis pissku do panewek motor-św,

tygodnia. Razpoczęto

co powodowsło zacieranie się

osi. następowały rozne uszkodzenia elektryczne, a udało ale nawet
Kerućuwym, ktśry

senotazystsm snowodowaź wybuch w

hie po-

enigma; za none ofisr, Najberdziej zepobiegliwe przeciwdziałania
nasze był) bezskuteczne. Wszak Niemcy znali w największych szczegoZach urzadzenia tej gigentycznd

fabryki, której sama zabudowana

powierzchnia wynosiła okolo 159000 m £
Przez 10
go z nich

dni ciągła walki z sabotazystani nie zaołelismy Zedne-

naszź 'mzsilnosrc. Dopi ero
“Jae. Gzuliśmy w tej sytuacji lała

wówczes zaświteke mi lny/s.]. zwrócenie sie bezpośrednio do robotnikow
Ni@ ośw.
z wezwani an, Zeby rstowali swcśj warsztet pracy, zagrozony przez

i zawzleztość
Inicjatywa moje okszełe siłe bardzo szczgs/liwa. Qburzenia
ze
załogi doprowadziły do tego, źe postanowiono schwytsnego zbrodniesr
miesran
wrzucie do żaru pieca karbidowego. Widza; ich nastroje, nie
z

wżtpl-iwości, ze groźba swoj; wykonają.

widoczOd tej chwili wszelkie Sabotaże ustały ; Niemcy nie mogli
poms-1.5
nie znaleźć w dalszym ciazgu chzetnych, którzy by byli skłonni

Sig ryzykownej dle nich roli.
skty
Poniewaz inżynierowie niexﬁieccy zabm li z sobaZ wszystkie
techniczne i cos/wiedczalne,

nie mogliśmy wozy-„kowa otrzymywac; vet3 /j
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Gosrowedzilismy wydajność
do niesieckiego poziomu.
Nie poprzestaliśmy
jednek ne tym ;

prace doświadczalne szły w dalszym ciggu z

niet, Wstosunkowo niedlugim czasie udoskonaliiiśmy

povodze-

znacznie mamas;

niaAieckf-é, 06 tej chwili Memiec nie imponowef już wieza,-e_) rocot
nikom
chorzowskim,
Trzeve uznac/:, że wspśłpreca celej zedogi byłe wzorowa i przyczyniełe sig w dużej mierze do zdobywania corsz to lepszych wynikr
fw produkcji. Ta gorliwos'c/ w pracy robotnika/w Opiereła size
ne zainteresoweniu
meterielnym, połęczonym z jednoczesnym obniżeniem koszt/
ow produkcji.
Usta liliśmy pewnei funkcj; matematyczna]! w ktśrej były uwzgl
gdnione‘
wszystkie czynniki związane z produkcjś, a wpływające
na ostateczzjle
167 Koszta; Funkcji YK Stole Ukreślale wysskoś preuii pobie
ranej
przez wszystki-ch b‘ez: wyjętku prechfikśw. Inicjatywę tze podjzeł
/a dyre koje zaxkadéw, Nie uczestniczyła «filie w popiereniu premii,
Te mozność Zainteresowania materialnego wszystkich wspołprqcuja—
cych dawała wieikie korzys/ci przedsiźbiorstwu. Robotnic;

pocniecali

Sig wzajemnie do wydajniejszej pracy, pogłgbiajźc jednocześnie Świe-'

domoéé, źe od ich gorliwości zależy wysokość przypadajźcego dodatku
premiowego. Wydatki przedsiębiorstwa z tym zwi?zune

szły w dziesiatki

tysięcy, podczas gdy dochouy rosły w miliony,
W kwietniu 1923 r. udaXo mi się

pozyskać dla wytwórni chorzowskiej:

*>

inżyniera Eugeniusza Lviatkowskiego@o dyrektore techniczną o. „woj?
wspiął/pracą tek mnie odciŻa'zył, że już po niedZugim czasie mogłem syoje

Sprevy sdai ristracyjne prowedziX'w Ghorzovie utolentoweny i dos/wiedczony dyrektor Adam Podoski, Który przed rewolucjż bolszewicką
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cenie Kupza, bez zaliczenia Lm nsportu, Założono newet w our;-

bie terenc/m fabrycznych vłasnż rze/zniża, Act/ore

111250 po

cenach przeszlo 60% niższych od miejscowych.
Założenie szkoły technicznej dla dzieci pracowniko/w zostało

przyjęte

z dużym uznenies i wdzieźcznOs/cię. Utrzymanie jej nie wiele

kosztoweło, bo tylko jeden inżynier był wykabcznie niez Zejgty, inni uczyli po za swoimi zajebciami.
Z powodu rozrzucenie w terenie fabrycznym biur technicznych
było zatrudnionych okolo 50 goścow.
do g. 16-ej. Kiedy zauważy/en,

Zajęcie ich trwały od g. 8-ej

że chłopcy ci

,jskóś marnie wyglgdsjz,

zainteresoweł/en się ich losem. Gtwierdziłem, ze ceły osmiogodzinny.
czas pracy przepadzejź bez posiłku, a pobory ich ustalone według
obowiazujacych norm dla całego Slgska były bardzo małe. Trudno było
pozwoliś na poniewasz-15% dzieci. Jadali odtgd Obiady w kasynie urzędniczym, za ktŚx-e pobierało si; tylko symboliczną opłat? jedynie ze

mgłę-dow pedagogicznych.
Na tym przykłędzie przekonałem sig,

5
że serdeczna,

ciggfl/a troska ,

okszywene tek pracownikom fizycznym jak rŚwnieź ich dzieciom,

%

spotykałe

sig z uzneniem i budziłe w nich szczerź wdzigcznośg i ambicjż pracy.
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Zekledy chorzowskie pod zarzźdem polskim nabrs ły w opinii calego

Śląska takiego rozgłosu, fe wielu pracowników marzyło o dostaniu 312
do nich.

Qanujice tem stosunki dawały przykład, co zdziałać

ludzkie

pOśejŚcie do personelu, Wytnorzyły one harmonijny zespoł, precujący
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wytwcśrni. Toteż w samym poczatku mo-

zenia wielkiej fe bryki
jej Prezydentury, podjęłam inicjatywę stwor
pmsce. Fer; wsi, przyw Miejscu wybrenym celowo pod Ternoven w Mało
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K siatkowkix powierzył
Śwczesuy Minister przemyslu i
uweżał za mjodpo-ś s
budove wytworni dr. Wedeuszowi: Zwisłcckiemurmśxego
wisko, Zwisłochi
wiedniejszego kandydata na to odpowiedzislne stano
omianiem
brek od samego poczatku udział w precy nad uruch

Chorzowa

czułym i trudnym d0 Opauowauis
i kieroweł bę rdzo umiejętnie „więcej
zonym przeze mnie
działem produkeji. foprzednio pracowal w stwor
jako major szt. gen. pO
instytucie W” Lwowie,urlopowany
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kończeniu wojny bolszewickiej.
Winistre nie bardzo mi
Zwisłocki był zięciem moim, wiec wybór
wyobrażenie o j ego. kwalifikadogadzeł, jakkolwiek miałem najlepsze
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ki/yw w dalszym ciggu
potyzm. Gdy jednak ﬁinister Kwiatkows
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„ybudoweX fabryki berdzo celowo i zastosoweł w niej nowoczesne
»
urzadzenis, stogaLce na najwyzszym poziomie, Niestazy, nie doczeksł
uruchomienie

swego

Gziełe,

z

vielkin trudem stworzonego. Kaela”

.
z.
przedwcześnie w lutym 1929 r. z

przeprecowenie umysłowego,

W uruchomieniu fsbryki nie zaszły żadne trudności, co świadczyZo o wielkiej precyzji pracy ZwisXockiego. Opowiadali inźyniemwie,
że wszystkie odazieży odrazu ruszyły z miejsce tak, jak by już przez |
dłuższy przeciąg częsu tyły w normelnym ruchu,
Db zorgenizowenie precy v Mościcach powołano czśg inżyni argue
z Chorzowa, Którzy stworzyli tu jeszcze doskonalszą. harmonii ws/rśd

:gśłu pracownikśv.» wielkiego zakł/edu przeaysiowego. Ro/wnieé i tu
nfundoweno wspólny sztenóar, który udekorowsken także Jiotyńm Krzyżea -

Zasługi.
OGdwi edza£ aa chętnie Mos/cica, bo za każdym razeń mieXem mozność

zwiedzanie nowych czgs’ci, rozbudowujecej sig bezustannie wytwolrni.
Raz tylko nie zastałeu nic nowego, zwiedzałem wieze tym razem tylko
kwietniki, urzedzone wokół budynków febrycanych. |nżynierowie z Cho- rzowe, poz—Śwnywujźc Mościce do poprzedniego .«faiejsce ich precy, nazywali je zartobliwie wielkim sanatorium. hézezdzie panowała tu wzorowa

czystość, a budynki tonąły wśród kwiecia, pomimo fe zakłsdy znaczn‘ie
tu

przewyźszeły wielkości? wytwór-niez ChOrZDWSK?. OdczuwaXo si;
potrzebe dostosowenia piikne zewnętrznego do harmonii wewngtrznej

zespołu pracującego.

z

nos/cica dewe Xy przykład, Że i zakłedy chenicane mogę)/wzbudza
przyjemne wrażenie.
W ten sposśb powstawały w Polsce corez to gaw-se centra 0 wysokiej °
23
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swab orbit? nie tylko corsz liczniejsze
ich szeregi, sle promieni—uiac
tekże doskonałymi swymi for
1 ws noimwcy, na
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wszystkie ziemie pol-
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[Po złożeniu przeze mnie przysxegi
£abinet prof. Bartla podał sie
do dymisji,

|

PO naradzie mojej z Piłsudskimx byłó
dla nas Jasne, E dalsze

R
;
7
.
przewodnictwo Rady Ministrów należy nada
l pozostawić prof, Bartlowi.
Decyzja ta Odpowiadała mi, bowiem z profesor
em Bartlem kol gowarem
na politechnice lwowskiej i Juź wówczas

wzbudził wę mnie wielki szą-

;;»,

cumek wysokim poziomem ideowosoi, zywiorowę,
palma energii natura m
,

i zuolnowlani, przy charakterze mocnym, otwa
rtym i pmstolinijnym
W czasie obrony Lwowa wykazał Bartel pona
dto wielka bovaosc. Maja::

przed Oczami wszystkie te zalety, zwróciłam na
mao uwage Naozelnikﬁ
'
an

Panstwa PiXsudskiego, ktory go też povołał/ w
roku 1919 do wojskowej
, szużby kolejowej, nustgpnie był mniam-em Kole

i, W rozmowę ze mna:

wyraże sie Piłsudski ln rdzo pochlebnie o wspAIpracy
z nim KKJego
duchu bojowy-m podczas walk z, Sowietami,
i
#

Z chwila objecia urzgdu Prezydenta R.P.

;
chodziło mi

(przede

wszystkim o dokłsdne zorientowanie si; w sytuacji
każdej dziedziny

życia państwowego w rolsca. % tej racjlxnie tylko nmuazałcm
kontakty
z paszczegolnymi Winistremi, iecz bra/em niekiedy takz
eudział w

po-

siedzeniach Rady Ministrem;

it

Skarb Paﬁstwa‘

zna JdoweX sie; w bardzo trudnym poŻDźęniu. Waluta

polska, po porzedniej prawie 50% dewaluacji/miała
w Ostatnim okresie
rzazdcśw partyjnych tendencję do dalszego spadku, budket
wojskowy bya
z
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