
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GÓRNI CZEGO I HUTNICZEGO. 

Ni 18 (252). Dąbrowa, dnia I grudnia r. 1914. Tom XI. 

Przemysł żelazny w Królestwie Pol~kiem. 
Wstęp. 

Dane o przemyśle żelaznym w Kr6Jestwie przed rozpoczęciem wznoszenia olbrzymich budow
Polskiem, oświetlające stan jego z rozmaitych li żelaznych i urządzeń miejskich, ekonomi.r.zna 
punktów widzenia od czasów najdawJJiejszych po st.rona ·wytwarzania żelaza nie miała takiej wagi, 
dzień dzisiejszy, są rozrzucone po wielu różnych jak obecnie, i tem należy tłomaczyć względnie 
co do zakresu wydawnictwach, po przestudyowa- słabe odzwierciadlenie w dziele Hieronima Labęc
niu których można byłoby dopiero zobrazować kiego tej strony przemysln żela;mego w Polsce. 
sobie caloksztalt tej gałęzi przemyslu g6rnicz.ogo Dla ·oświetlenia wszechstronnego obecnego 
na terenie Kr6lestwa Polskiego. położenia przemysłu żelaznego w Królestwie Pol-

Epokowem dziełem w tym względzie <:o do skiem koniecznem jest przedewszystkiem dać tło 
ujęcia przedmiotu oraz źródlowo~ci stanowi nie- historyczne tego przemysłu na ziemiach dawnej 
wątpliwie praca dwutomowa, napisana przez Hie- Polski, oparte na dziele Hieronima Łabęckiego i 
ronima Łabęckiego i wydana w Warszawie w r. uwpelnione danami późniejszemi. .,.astępnie, jak 
1841 pod tytułem "Górnictwo w Pohico" . Dzieło to już wspomniauo powyżej, nalC'ży sięgnąć do 
to, stanowiąc pod każdym względem nieoceniony bardzo licznych, bardzo różnych pod względem 
dokument historyczny, nie może jednak zaspaka· wartości i zakresu i rozsianych po różnych wydaw
jać dzisiejszych w tym kierunku potrzeb i dawać nictwach rozpraw, omawiających położenie prze
odpowiedzi w najważniejszych sprawach, dotyczą- mysłu żelaznego w Królestwie Polskiem. 
cych obecnego stanu przemysłu żelaznego w Kr6- Zebranie tego materyału, uporządkowanie pod 
lestwie Polskiem. Oprócz tego dzieło wspomnia- względem treści i czasu, odróżnianie posiadających 
ne prawie nie porusza zagadnień natury gospodar- wart0ść trwałą od mających znaczenie pomniejsze 
czej, prawdopodobnie dla tego, że w czasie, kiedy i przemijające, oto zadanie, które należy wykonać. 
było ono pisane, współzawodnictwo w wytwarzaniu Praca niniejsza ma na celu zestawienie i 
i zbycie żelaza nie posiadalo cech wspólzawodnic- opracowanie teg0 rozproszonego materyału o prze
twa dzisiejszego. myśle żelaznym w K.róleF>twie Polskiem i w mo-

Wlaściwie mówiąc, przemysł żelazny w dzisiej- żliwie treściwej postaci, lecz charakteryzującej wy
szem tego słowa rozumieniu powstał stosunkowo bitniejsze przełomowe chwile, decydujące o wzro
niedawno, a olbrzymi wzrost zapotrzebowania że- ście lub upadku przemysłu żelaznego w Królestwie 
laza we wszystkich krajach cywilizowanych, a 11a- Polskiem, przedstawienie zestawienia powyższego 
wet i mniej cywilizowanych, wywołał konieczność og6lowi polskiemu, interesującemu się przemysłem 
daleko sięgających ulepszeń w wytwarzaniu tego żelaznym u nas. 
niezbędnego obecnie materyału, pozwalających 
wzróść wytwórczości do poziomu, zaspakajające- I. Zarys historyczny. 
go popyt; w zależności od tego tylko przedsię- Ś l ady n ajdawn i e j sze o g6rnic t wie 
biorstwa ciągle udoskonalane i przytem jak naj- że ] a z nem w Po 1 s ce. Kiedy żelazo w Polsce 
ekonomiczniej prowadzone mogą mieć zapewnione wytapiać poczęto, nie wiadomo, lecz trudno przy
istnienie i stały rozwój swej dzialalności, inne puścić, aby jego kopanie i topienie nie miało być 
upaść muszą; na tern tle powstał bardzo zawiły współczesne najdawniejszym śladom o górnictwie 
splot stosunków handlowo-przemysłowych, często w Polsce. Długosz wspomina, że Bolesław Clu:o
wkraczający nawet w dziedzinę polityki państwo- I bry w r. 1025, dając dobra kościołowi, oprócz złota 
wej , które w obecnych warunkach przedstawiają, l nie wyłączył dla siebie kopania innych rud krusz 
dla poszczególnych zakład6w żelaznych lub nawet cowych, jako to żelaza, olowiu, srebra i soli. 
dla całości przemysłu żelaznego w danym kraju Kopalnie rudy żelaznej i wytapianie żelaza 
kwestyę bytu lub niebytu. nigdy w Polsce nie było liczone do regaliów i 

Przed laty siedemdziesięciu, przed rozpoczę- żadnym nie podlegało olborom czyli dziesięcinom. 
ciem na szeroką skalę budowy dróg żelaznych, Wytwarzanie żelaza, które od najdawniejszych 
tramwajów, telegrafów, telefonów i pancerników, l czasów w Polsce było wyłącznie w rękach prywa-
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tnych, odbywało się dorywczo, w małych ilościach, 
w piecach niekosztownych, z rud bez trudności 
znajdowanych i zbieranych prawie na powierzchni 
oraz łatwotopliwych (zwykle rud darniowych). 

O ile można wnosić ze śladów znalezionych, 
najdawniejsze piece do wyrabiania żelaza mogły 
być w .Polsce takie, jak i gdzieindziej, t. j . dymar
ki z kuźnicami. Czacki zaznacza czas ich powsta
nia w wieku XIII. Ksiądz Osiński zaś w dziele 
„N auka o rudach żelaznych", wyda nem w r. 1782, 
twierdzi, iż za Zygmunta I i to w dobrach królo
wej Bony zaczęto wyrabiać żelazo; pierwsze jed
nakże zdanie, zdaje się być więcej prnwdopodob
nem, natomiast być może, że za czasów królowej 
Bony przybyli z nią włosi mogli wprowadzić 
pewne ulepszenia w wyrobie żelaza w przeznaczo
nych dla niej dobrach. 

G ó r n i c t w o ż e 1 a z n e w .P o 1 s c e w w i e
k u XIV i XV. W księgach zapisanych w daw
nem archiwum koronnem wspominane są przywi
leje, dawane µrzez króla w dobrach król ewskich i 
starostwach starostom lub na ich żądanie różnym 
osobom ze szlachty, a nawet niekiedy włościa
nom, obeznanym z rudnictwem, do zakładania rud
nic czyli rudokopów żelaznych i pieców do wyta
piania żelaza; przywileje te miały moc albo przez 
kilka lat, albo też miały możność µrzechodzenia 
na potomstwo uprzywilejowanych. 

O podobnych rudnicach w dobrach prywatnych 
wspominają archiwa grodzkie i ziemskie. Sięgają one 
niekiedy czasów dawniejszych , niż akta koronne, 
mianowicie w aktach dawnych sieradzkich są śla
dy o rudnicach w Kraszewicach, w starostwie 
Grabowskiem nad rzeką Oleśnicą; pod rokiem 14 l3 
wskazane jest nadanie prawa niejakiemu Dlugoszo
wi do założenia nowej kuźnicy, z kt6rej ma pła
cić co rok staroście 7 grzywien i dawać l wóz, 
2 pługi żelazne i 3 beczki wiertelowe piwa; w tej 
okolicy jeszcze w piątym dziesięcioleciu wieku ubie
głego były kuźnice żelazne. Podobrueż w starostwie 
Klonowskiem na gruntach wsi Brąszkowic były 
od r. 1425 dwie kuźnice: błońska i zagrzebska; by
ły też rudnice w Szczerowie nad rzeką Widawką 
od r. 1427, w Przeczniac1. nad rzeką Dębowolec 
od r. 1428, w Rudzie nad Wartą od r. 1440. 

Starostowie, otrzymując starostwa, jako chleb 
dobrze wysłużony, w czasowe a częściej w doży
wotnie używanie, nie byli skłonni do zakładania 
w nich kuźnic, gdyż koszt6w na to łożyć nie 
chcieli, lecz aby ludzie, umiejący dymarstwo, ko
rzystali z rud, w ich starostwach znajdujących się, 
wyrabiali tymże u królów pomiernone powyżej 
przywileje, w kt6rych bywało zapewnienie posia
dania fabryki na pewną liczbę lat, a czasem i dla 
następców, pod warunkiem oµłacania pewnej da
niny staroście lub krqlowi, lecz zarazem zastrze
gano tam, iż starosta odkupić może od nich poza
kładane rudnice za opłaceniem pewnej, w przywi-

leju oznaczonej lub przy odbiorze oznaczyć się 
mającej sumy, to jest mogły być one wykupywa
ne. Oprócz danin staroście lub królowi, pociąga
ne były rudnice pod podatki. Najwcześniejszą o 
tern wzmiankę napotyka się w r. 1472 za Kazi
mierza Jagiellończyka, gdy sejm w Korczynie po
stanowił opłatę wiarduuku, czyli 12 groszy ówczes
nych. Grosz jeden stanowił wówczas 1/ 48 część 
grzywny, czyli zł. 1 gr. :&4, czyli 27 kop. obecnych. 

G ó r n i c t w o ż e I a z n e w P o I s c e w w i e
k u XVI. Za Zygmunta I jest w archiwum me
tryk koronnych . przywilej z r. 1511 na kopalnię 
żelaza we wsi Zelazne N ogi w powiecie Chęciń
skim, dany Andrzejowi z Chocimowa, cześnikowi 
sieradzkiemu, dozwalający mu wrębu do lasów 
królewskich z obowiązkiem płacenia corocznie 8 
grzywien, Ucząc grzywnę po 48 groszy, i dawa
nia dla królewskiego dworu w Przedborzu 8 wo
zów żelaza. Za tegoż króla na sejmie bydgoskim 
w r. 1520 nie zapomniano również podciągnąć fa-„ 
bryk żelaza do opłaty ustanowionego naówczas 
podatku pogłównego. Następnie za Zygmunta Au
gusta na sejmie piotrkowskim w r. lo~i2 ustano
wiono pobór od każdego koła, utrzymującego w 
biegu fabrykę żelazną, .z prawem dziedzjctwa na
danego, po wiardunku, czyli fertonie (l'.:. groszy 
dawniejszych), a od wypuszczonej fabryki w dzier
żawę roczną po 6 groszy. 

Przywilej z roku 1553 nadaje Hieronimowi 
Szafrańcowi z Pieskowej Skały wolność prowadze
nia fabryk żelaza we wsi Zajączki, Korczyn, Fa
lisławice i Gnieździska, należących do starostwa 
Chęcińskiego, przyczem zapewnia posiadanie do
żywotnie tych rudnic jemu i jego synowi bez 
możności wykupu do i.cli śmierci; po tym dopie
ro czasi.e mają one wrócić w posiadanie skarbu 
lub nadane mogą być komu innemu. 

Na sejmie warszawskim w r. 1563 zastrzeże
nie wykupu fabryk żelaznych przez starostów po
dobnie jak i wójtostw, sołtystw i młynów potwier
dzono w stowach: Wójtostwa, sołtystwa, rudy, hu
ty, kuźnice i młyny, nadane przez króla i dające 
trzecią miarkę staroście, mają być do wykupienia, 
gdzieby dożywocie nie zak.roczyło, wedle ich daw-
nych przywilejów i oryginałów. . 

Uniwersał poborowy za tegoż króla na sej
mie warszawskim w r. 1564 i uniwersały następne 
nakazywały, że rud nicy, którzy żelazo robią, to jest mi
strzowie, od każdego koła 30 groszy płacić mają; 
rzemieślnicy i towi;irzysze tychże mistrzów, to jest 
węglarze, dymarze, kowale, kuźnicy i plukarze, 
każdy po 6 groszy. 

Za Stefana Batorego w r. 1580 i 1581 oraz 
za Zygmunta III w r. 1588 i następnych postano
wiono, aby rudrucy od każdego koła płacili 2 zło
te, a węglarze, dymarze, kowale, kuźnicy i płuka · 
rze po 12 groszy. 

Za Zygmunta Augusta datuje się początek 
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fabryk żelaznych, należących do zakładów w Pan
kach, mianowicie w potwierdzeniu kr6lewskiem 
-na sejmie lubelskim nadania kasztelana sandomier
skiego Stanisława Wolskiego, jako starosty krze
pickiego, na robienie w temże starostwie żelaza 
we wsiach Truskolasy, Panki, Piła, Korytnica nad 
rzeką Kostrzyna,, niejakiemu Andrzejowi Kawce rud
nikowi za opłatą czynszu rocznego po l O grzywjen. 

Czacki wspomina, że za Zygmunta Augusta 
była fabryka broni w Nowem mieście Korczynie 
przy uj ściu Nidy do Wisły. 

G ó r n i c two ż e 1 a z n e w P o 1 s c e w w i e
k u XVII 7.a panowania Wazów. Za Zyg
munta III w starostwie Ostrołęckiem była rudni
ca we wsi Olszówce pod lasem zagajnickim, którą 
od r. 1609 trzymał niejaki rudnik Wołosz, a w sta
rostwie Liwskiem pod Korytnicą. nad rzeką Liwem 
była rudnica, którą trzymał niejaki Wydra od r. 
1615 i potem za Władysława IV; pod Łomżą w 
Skrodzic w r. 1626 w starostwie Prasnyskiem by
ła rudnica w Oborczyskach, którą w r. 1635 Ba
ranowski, starosta prasnyski i czorsztyński , wy
kupił od rudnika Zduńskiego. W starostwje Ra
doszyckiem były rudnice, które podczaszy koron
ny Ossoliński odstąpił w r. 1626 za zezwoleniem 
kr6lewskiem Bębnowskiemu w Piotrowie i Nadbo
rowi w Swierczowie. Za Zygmunta III Piotr Ty
licki, biskup krakowski, sprowadził rodziny włos
kie, które zaprowadziły w dobrach biskupów kra
kowskich nowe sposoby wytapiania żelaza, zapew
ne w dymarkach na sposób bergamskich lub też 
w piecach nizkich. Najwięcej z11any pomiędzy 
nimi był Jan Hieronim Caccia, rodem z Bergam u , 
który w kluczu Samsonowskim zaprowadził nie
tylko obszerniejsze fabryki żelaza, ale i stali. Gdy 
Zygmunt III oblegał Smoleńsk (r. 1612), Jan Hie
ronim Caccia dostarczał mu szyszaki, pancerze, 
pałasze, piki, broń palną oraz inne rynsztunki 
wojenne. agradzając potem te przysługi, Zygmunt 
III wydał w r. 1613 przywilej, nadający Wa
wrzyńcowi i Andrzejowi Cacciom, którzy po swym 
bracie Janie Hieronimie objęli te fabrykj żelaza i 
stali ,· wyłączne prawo do wystawiania fa. 
bryk stali w całym kraju przez 1at 15 pod karą 
15 OOO złotych na przekraczającego, z przeznaczeniem 
połowy na skarb, drugiej połowy dla Cacciów, a 
stal, pochodzącą z ich fabryk pod Kielcami, uwol
nił na 20 lat od cła lądowego i wodnego przy 
spuszczaniu jej do Gdańska. 

Jan Kazimierz uniwersałem do wojska ·z dnia 
20 lutego r. 1658 uwolnił od leż wojskowych fa. 
bryki żelaza Jana Giboniego, który do spółki z 
Piotrem Gianoti przejął fabryki żelaza i stali od 
Cacciów, i wymienia w tymże uniwersale fabryki, 
zatrudniane potrzebami wojennemi, mianowicie w 
Bobrzy, Ćmińsku, Kołomanie, Tumlinie i Zagnań
sku. Fabryki te w r. 1709 zostały wykupione i 
przyłączone do dóbr stołowych. 

Oprócz tych fabryk w dobrach biskupów 
krakowskich w innych miejscowościach istniały 
tylko staroświeckie dymarki. 

Gabryol Rzączyński i Duńczewski w kalen
darzu z r. 1768 wspominają., że nad ·rzeką Teterew 
przed wojną kozacką Chmielnickiego stało 18 rud
nic żelaznych, dających duże dochody właścicielo
wi Koniecpolskiemu. 

Titus Livius Boratyni włoch, kt6ry dzierżawił 
mennicę i olborę olkuską, dostał w r. 1653 pozwo
lenie od Jana Kazimierza do wykupienia rudnic 
żelaznych w Zawadowie w :0tarostwie Jawornic
kiem (G alicya). 

Górnictwo żelazne w Polsce za Ja
n a III. Za Jana III w dobrach biskupa krakow
skiego postawiono pierwszy wielki piec, dotych
czas bowiem były tylko u lepszone przez włochów 
dymarki, i stalownie; majster, stawiający ten piec 
był rodem z Węgier i , gdy odpowiedniego kamie
nia do zaprawy pieca nie mógł znaleźć, kamień w 
tym celu sprowadzał z Węgier, wkrótce jednak 
potem za Augusta lI znaleziono w kraju kamień, 
potrzebny do zaprawy. 

H u t n i c t w o ż e 1 a z n e z a A u gu s t a II. 
Wśród ciągłych wojen krajowych ustały za Augusta 
II fabryki stali w Samsonowie, postawione przez 
Caccię. W dobrach biskupich w kluczn Suche
dniowskim powstawały nowe dymarki, z których 
jedną wystawił w r. 1709 rudnik Jędrzej Ostoja, 
a później nieco powstały dymarki w Ogonowie, 
Jędrowie, Berezowie, Baranowie, Majkowie i Mi
chałowie. Rudę dla tych dymarek kopano pod 
wsiami: Zeberka, Kalenówka, Osieczno, Opale, 
J!ą.browa, Parszów, Majków, Mostki, Młodzawa, 
Zarnowa G6ra. W Bzinie około r. 1700 przeisto
czono dymarkę na półwielki piec przez opata Cy
stersów Kownackiego. Rudę na potrzeby tego 
pieca otrzymywano ze wsi Zarębieniec, Bukowiec, 
Siodka i Olejówka. 

W kalendarzu z r. 1768 Stanisław Duńczewski 
pisze, co następuje: „Wiele miejsc rudę mających 
na Wołyniu znajduje się, które są błotniste, kolo
ru żółtawego, żelaznego. Lasy wielkie Berezdow
skie przy wsiaC'h Horyce i Kłapotyn materyą że
laza z rudnicami, teraźniejszego wieku wystawio
nemi, mają. W Surażu na górzystem miejscu, 
Sadki zwanym, w inszym miejscu widać w głąb 
na 12, 15 lub 18 sążni będące, doły na różne 
części świata mające, z których rudę biorą. Za
czynają kopać w nich od dnia 10 października, a 
ustają na wiosnę, gdy drzewa kwitnąć zaczynają, 
bo inszego powjetrza z rudy pochodzącego cier
pieć nie mogą górnicy i światło gaśnie dla tchnie
nia kruszcowego. Polesie polskie nad Wołyń ma 
więcej materyi żelaznej i rudnic więcej, niż 50, 
w których leży wiele żelaza niepożytecznego, 
kruszcu zwanego, ile z błotnistej rudy. W woje
wództwie Brzeskiem na Litwie, pod wsiami Sachy 
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i Oczmko, tenże metal z rudy górnej robią. Na 
Polesiu litewskiem i koło miasteczek Turew i Dąb
rowica zwanych żelazo robią." 

Za panowania Augusta II biskup krakowski 
Szaniawski około r. 1725 wystawił wielki piec 
pod Siewierzem w Ząbkowicach. 

H u t n i c t w o ż e J a z n e z a A u g u s t a III. 
Za Augusta III w r. 1748 wystawiony został piec 
wjelkj w Parszowie i blacharnia dla wyrobu bla
chy czarnej w Berezowie blisko Suchedniowa; na
stępnie w roku 1759 ukończono wielki piec w 
Mostkach, a w Suchedniowie zbndowano blachow
nie czarnej blachy, do której sprowadzono majst
ra z Saksonii. 

Za tegoż panowania Jan Małachowski. kan
clerz koronny, wystawił w dobrach swoich po<;!. 
Końskiemi cztery wielkie piece, mianowicie: w r. 
1738 w Stąporkowie, dokąd sprowadzono majstra 
pieco~ ego z Saksonii; kamień do zaprawy spro
wadzano też z Saksonii , pomimo iż niedaleko od 
Stąporkowa w Duraczowie był kamień równie 
dobry, o którym vie wiedziano; w r. l750 zbudo
wano wielki piec w Ruskim Brodzie, a w r. 1755 
dwa wielkie piece w Janowie; wdowa Małachow· 
ska w r. 1762 wystawiła wielki piec w Rudzie w 
opoczyńskiem. Tenże kanclerz Małachowski w r. 
1750 postawił w Pomykowie pod Końskiemi ru
ralnię, w której do roku 1782 wyrobiono 1150 
karabinów, 1 020 fliu.t, 1 216 par pistoletów war
tości ogólnej 104 374 złotych. 

Niedaleko Końskich w Gowarczowie była 
szabelnia, w której używano żelaza krajowego i 
stali zagranicznej. 

Hutnictwo żelazne za Stanisława 
A u gust a. Za Stanisława Augusta hutnictwo że
lazne doznało znacznego rozwoju. Królowie przed
tem w dobrach swoich, tak zwanych stołu kró
lewskiego, nie posiadali fabryk żelaznych; dopiero 
król Stanisław August Poniatowski pierwszy zwró
cił uwagę na zaprowadzenie tego tak dalece waż
nego przemysłu w swych dobrach i wystawił wiel
ki piec pod Brześciem Litewskim we wsi Rudzie 
kosztem skarbu k rólewskiego, gdzie przetapiano 
rudę darniową. 

Wkrótce potem Joachim Chreptowicz w 
dobrach swoich o 6 mil od Grodna wystawił 
wielki piec do wytapiania rudy darniowej , gdzie 
do r. 1765 były tylko dymarki; następnie w r. 1780 
wystawił w Wiszniowie wielki piec na wzór szwedz
kich do rudy łatwotopliwej, oraz trzy fryszerki. 
Do pieca tego sprowadzono kamień na zaprawę 
z pod Gielniowa i Drzewicy pod Opocznem oraz 
z gór Smagowskich w Radomskiem. Ten zakład 
żelazny, jedyny na Litwie, istniał jeszcze w pią
tym dziesiątku wieku ubiegłego, obok którego by
ło 9 kuźnic. 

wystawiono wielki piec w Szałasie, a w r. 1778 
wystawiono w Samsonowie nowy wielki piec w 
miejsce starego. W starostwie Radoszyckiem 
wystawiony został wielki piec w Królewcu w 
miejsce dymarki; w roku 1781 przez Hyacynta 
Małachowskiego wystawiony został wielki piec w 
Antoninowie i fryszerki w Adamowie. 

Podług dzieła księdza Osińskiego w roku 
I 782 istniały w następujących miejscowościach 
wielkie piece i dymarki: 

W l e I k i e p i e c e: 

Miejscowość 

Parszów 
Mostki 
Szałasy 
Samsonów 
Ząbkowice 
Stąporków 
Jan6w 
Pod Drzewica 
N a Machorach 
N a Miedzieży 
Ruda (pod Biała-

czewem) 
Pod Przysuchą 
Korytków 
Baczyna 
Ruski Bród 
Stefanków pod 

Sklobami 
Bzin 
Mroczków 
Rzuców 
Pod Piotrkowem 
Królewiec 
Antoninów 
N a Kuźniakach 
Pradła 
Mijaczów 
Bobolice 
Pod Żarkami 
Pod Brześciem 

Powiat 

Radomski 
„ 

Chęciński 

" Lelowski 
Opoczy1'iski 

„ 
„ 
" 

„ 
" Radomski 
„ 

" „ 
„ 

Sandomierski 
Chęciński 

„ 
" Lelowski 
„ 
" „ 

Litewskim Brzesko-Litewski 
\1\-iszniów Ośmiański 
Pod Dryłowem Żytomierski 
Siedliszcze Łucki 
Pod Korcem Na Wołyniu 

Razem 

Z tej liczby w dzisiejszem Królestwie 
Polskiem 

Powiat 
Radomski 

„ 

Liczba 
wielkich 
pieców 

1 } 1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
l 
1 

1 
l 
l 
1 
J 

1 
o/> 
1 
1 
2 
1 
1 
1/4 
l 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

33 

28 

fcys„e
rek 

4 

4 
o 
4 
5 
2 
2 
3 
2 

2 
4 
4 

2 

4 
2 
2 
2 
5 
5 
3 

4 
2 
3 
2 

3 
2 
2 

83 

76 

Liczba 
] 

l 
Rozszerzyły się też zakłady żelazne w 

czyńskiem, radomskiem i kieleckiem; w r. 

Dymarki 
Miejscowość 

Suchedniów 
Zbrojów 

opo- Brzezinki Kielecki 
Radomski 

1 
1774 I Starachowice 1 
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Dymarki 

Miejscowość 

Brody 
Niewachlów 
Bliżyn 
:Mały Niekłań 
Błażków 
Płaczków 
Wołów 
Koleń 
Swinków 
Gowarczów 
Ruda Wolskiego 
Chybice 
St. Krzepice (Panki) 
Grabów 
Starostwo Klonowskie 

„ Ku piskie 
n Ostrołęckie 

Czarno trze w 
Ruda 
Pińsk 
Starostwo Bobrujskie 
Horwal 
Linkiewicz 
Mozyr 

Powiat 

Radomski 
Chęciński 
Opoczyński 

n 

" 

" 
Sando~ierski 
Wieluński 

Kaliski 
Sieradzki 

Ziemia Łomżyńska 

" Ziemia Rozańska 
n Chełmska 

Brzesko-Litewski 
Rzeczycki 

" 11ozyrski 
n 

Lublow 
Nabruska 
Zwiachel 
Cudowszczyzna 

Włodzimierz Wołyński 
Łucki 

Kijowski 

Razem 
W tej liczbie w dzisiajszem Królestwie 

Polskiem 

Liczba 

1 
1 
3 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
J 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
2 

41 

28 

Dymarki jedne po drugich były zamykane, 
a na ich miejsce powstawały wielkie piece lub 
fryszerki, tak dalece, że w końcu wieku XVIII 
niewiele ich pozostało; na początku wieku XIX 
i~tniało jeszcze kilka dymarek w bardzo nędznym 
stanie w augustowskiem, w których przetapiano 
niewielkie ilości rudy darniowej, lecz żelazo z po
wodu dużej przymieszki w rudzie fosforu bywało 
zwykle kruche. 

Około Kielc, gdzie było główne siedlisko fa
bryk żelaznych, powstawały one ciągle. Rozsze
rzali też swe fabryki żelazne księża Cystersi z Wą.
chocka. Aleksander Rudkiewicz, przeor Cystersów, 
rozpoczął obszerniejsze kopalnie rud w r. 1788, 
mianowicie w Pakułowym Smugu, Górnikach, 
Czarnym Lesie i Czałczyńskim Smugu; tenże prze
or założył fryszerki w Starachowicach w r. 1788, 
a w r. 1789 zbudował 24 stopy wysoki wielki 
piec w Starachowicach, w latach zaś l 790 i 1791 
dwie fryszerki pod Wąchockiem. ])o stawiania 
i prowadzenia tych pieców, sprowadził przeor 
Rudkiewicz majstra hutniczego z Węgier. 

Jak powyżej wspomniano, za Zygmunta Au-

gusta około r. 1560 powstały fabryki żelazne pan
kowskie i że w tej części kraju były również w 
kaliskiom i sieradzkiem rudnice, dymarki i kuźnice, 
lecz to również jak i wiele innych w łomżyńskiem, 
ostrołęckiem i prasnyskiom nie w bardzo świet
nym. stanie utrzymywały si~ do k?ńca pa:i~w~nia 
Stanisława Augusta. Chociaż ksiądz Osmski w 
powyżej podanej tablicy wykazuje, że w staro
stwie Rrzepickiem w r. l 782 byly tylko dwie dy
marki, wszelako jest rzeczą. niewątpliwą., że od 
dawnych czasów były rudnice w Kostrzynie, Dan
kowicach, Truskolasach i Krzepicach. W począt
ku nawet wieku XVIII, o ile zdaje się za pano
wania Augusta II, stanął w Pankach wielki piec, 
jakkolwiek fabryki te do końca panowania Stani
slawa Augusta nie osiągnęły rozwoju fabryk w 
okolicach Kielc. 

Po rozbiorze Polski Rząd pruski ob
jął w r. 1796 dzisiejsze kaliskie a Rząd austryac
ki krakowskie i sandomierskie. 

Rząd pruski zaraz w r. 1798 fabryki żelaz
ne pankowskie, to jest sto.ry wielki piec i 4 fry
szerki, oddzieliwszy od zarządu starostwa krzepic
kiego, poddał urzędowi najwyższemu górniczemu 
wrocławskiemu. Fabryki te pod nową admini
stracyą pruską wznosiły się pomyślnie; rozpoczęto 
porządniejsze prowadzenie kopalń za ministerstwa 
hrabiego Redena, któremu górnictwo pruskie wie
le jest obowiązane. Zapomocą regularnej odbu
dowy chodnikowej w samym Kostrzynie w r. 1802 
wydobyto 23 50') kibli bogatej przeszło 60%-wej 
rudy żelaznej . którą używano 1ue tylko do świeżo 
wystawionego wielkiego pieca pank.owskiego, lecz 
sprzedawano również i do innych pieców ślą
skich. Hrabia Reden kazał rozszerzyć zakłady pan
kowskie, na skutek czego pomiędzy r. 1800 i 1805 
powstały: w Pankach nowy wielki piec dobrej kon
strukcyi, a w Pankach, Cygance, Kostrzynie i 
Praszczykach fryszerki przy spadkach wód, poru
szających miechy i młoty. 

Gdy Rząd pruski wznosił zakłady pan
kows~ie, stan fabryk żelaznych pod Rządem 
austryackim był odmienny, mianowicie fabry
ki pod Kielcami w dobrach, należących do 
biskupa krakowskiego, pozostały bez zmian 
gruntownych, cokolwiek tylko powiększono wy
twórczość. Wszystkich fabryk , objętych przez 
Rząd austryacki w okolicy Kielc, było: a) 5 wielkich 
pieców, mianowicie Parszów, Mostki, Samsonów, 
Szałas i Królewiec; b) 22 fryszerki i 4 dymarki, 
mianowicie w Suchedniowie, Jędrowie, Ostojowie 
i Niewachlowie, kt6re niedługo potem zawiesiły 
działalność. Rząd austryacki założył w Suche
dniuwie 28 ognisk do warsztatów ręcznych, gdzie 
wyrabiano różne narzędzia, kosy, gwoździe i t. p. 

Fabryki żelazne za czasów Księ· 
stwa Warszawskiego. R:tąd Księstwa War
szawskiego, objąwszy w r. 1807 fabryki żelazne 
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pankowskie a w r. 1808 fabryki w okolicy Kielc, 
prnwadził je w czasie kilkoletniej swej administra
cyi na zasadach gospodarczych, zaprowadzonych 
przez poprzednie rza,dy. \\' obwodach opoczyń
skim, radomskim i kieleckim fabryki rządowe 
oprócz fabryk biskupich nie okazywaly ani wzro
stu, ani upadku, jednahe fabryki prywatne zo
stawały w stanie zaniedbanym i o malej wydajno
ści ogólnej, pomimo dużej ich liczebno~ci, ponieważ 
według dzieła St. Staszica o ziemi.orodztwie Kar
pat w r. J 814 miało być w Księstwie Warszaw
skiem . wielkich pieców rządowych oraz prywat
nych 46, fryszerek 120, stalowni 6, blachowni J 2, 
kosarń, szabelń, toporr,i i rurarni 27, kuźni do 
lemieszy i narogów '.±e i t. d. W najgorszym 
znajdowały się stanie i coraz to więcej u padały 
fabryki żelazne przeora wąchockiego i księży 
Komunistów kieleckich , szczególniej zaś gdy prze
or Cystersów wąchockich puścił w dzierżaw•; fa
bryki bziń.skie i starachowickie żydom, którzy je 
pustoszyli. W dobrach księży Komunistów fabry
ki żelazne, istniejące w Brodach i Starej Hudzie 
nad rzeką Kamienną, bardzo były zniszczo11e przez 
dwukrotne wylewy tej rzek.i w r. 1812 i 1813 i 
następnie doprowadzone prawie do bezczynnvści . 

Hutnic tw o żelazne pod zarządem 
Królestw a Po 1 ski ego Dopiero za rządów 
Królestwa PoJskiego przemysł żelazny osiągnął 
wysoki stopień rozwoju, przyczem należy przyto
czyć opinię jeszcze w czwartym dziesiątku lat wie
ku ubiegłego , wyrażoną. przez H. Łabęckiego o 
naturalnych bogactwach naszego kraju , mianowi
cie: „znakomite od przyrodzenia usposobienie kra
ju do obszernej produkcyi żelaza przez posiadanie 
obficie bogatych rud żelaznych, spadków wód a 
obok tego rozl egłych a nawet możnych pokładów 
węgla kamiennego." 

Odtąd gł6wną. i najważniejszą wytwórczością 
górnictwa rządowego było żelazo. Zarząd górnictwa 
od r. 181 ó kilkakrotnego doznawał przeistaczania. 

Od r. 1816 górnictwem w Królestwie Pols
kiem zawiadywała Dyrekcya Główna górnicza w 
Kielcach, zależna od Wydziału przemysłu i kun
sztów w Komisyi rządowej Spraw Wewnętrznych 
i Policyi, w której prezydował minister Tadeusz 
hrabia Mostowski, dyrektorem Wydziału przemysłu 
i kunsztów był ksiądz Stanisław Staszic a dyrek
torem górnictwa w Kielcach Jan Ulman. 

Od r . 1826 górnictwo pozostawało w zawia
dywaniu Wydziału górnictwa krajowego w War
szawie przy Komisyi rządowej Przychodów i Skar
bu za ministerstwa księcia Ksawerego Druckiego
Lubeckiego; naczelnikiem Wydziału górniczego 
był Ludwik H anke. 

Od r . 1833 po przywróceniu spokoju w kra
ju po rewolucyi listopadowej w celu pokrycia do
chodami z górnictwa długu, zaciągniętego u Ban
ku Polskiego na wzniesienie nowych zakładów pod 

zarządem byłego Wydziału górnictwa krajowego, 
oddano górnictwo w zarząd Bankowi Polskiemu, 
któr:)go prezesem był J ózef Lubowidzki, zawiadu
jącym zaś dyrekcyą, handlu Henryk hrabia Łubień
ski; naczelnikiem Wydziału górnictwa był Fryde
ryk Lempe. 

W r. J837 fabryki żelazne wypuszczone były 
przez Bank Polski na 2ó lat w dzierżawę Maury
cemu Koniarowi ży<l.owi rosy~skiemu·x·), administra
torowi dochodów tabacznych, w celu zapewnienia 
Rządowi jednostajnego dochodu z fabryk żelaz.nych. 

Na mocy ukazu z dnia 3 grudnia r. 1842, 
nakazującego z dniem I stycznia r. 18!3 odłączyć 
górnictwo krajowe od Banku Polskiego, górnictwo 
to oddano w zawiadywanie osobnemu Wydziałowi 
przy Komisyi rządowej Przychodów i Skarbu. 

\.\" roku 18-±5 umowa z Koniarem została 
unieważniona, poczem zakłady górnicze objęte by
ły przez oddzielny Wydział górnictwa, który kie
rował nimi do d. I lipca r. 1870, to jest do dnia 
swego zwinięcia; zakłady górnicze przes·dy pod 
kierunek Departamentu G6rniczego w Petersburgu, 
należącego do Ministerstwa Dóbr Panstwa, następ
nie do Ministerstwa Skarbu, potem tlo Minister
stwa Rolnictwa i Dóbr Państwa, wreszcie do Mini
sterstwa Handlu i Przemysłu. 

\\'ażniejsze z tych epok należy tutaj omow1c 
dla zdania sobie sprawy z czynników wzrostu lub 
upadku hutnictwa żelaznego. 

Hutnic tw o że 1 a z n e z a Głównej Dy
r e kc y i gó rni czej w Kie l cach. Na mocy 
postanowienia namiestnika Królewskiego z dnia 
~O lutego r. 1810 powstała Dyrekcya Główna Gór
nicza w Kielcach, jako miejscowości środkowej 
znaczniejszych 6wczesoych zakładów górniczych, 
która rozpoczęła swe czynności w dniu 1 czerwca 
r. 1816. Postanowienie namiestnika zawierało 
przepisy co do składu i obowiązków gJównej Dy
rekcyi Górniczej, rozdział zak.ład6w na pięć do
zorstw: Miedzianog6rsk.ie, Olkus"!ro - Siewierskie, 
Suchedniowskie, Samsonowskie i Pankowskie. 
Dyrekcya Główna Górnicza pozostawała pod dozo
rem zwierzchnim członka kierującego Wydziałem 
górniczym w Komisyi rządowej Spraw W ewnę
t..:'znych i Policyi, a pod opieką Dyrekcyi w Kiel
cach założona była szkoła główna górnicza. Oko
lice górnicze uwolnione zostały od leż wojskowych 
a ludzie, g6rnictwu oddani, od służby wojskowej. 

Wkrótce potem namiestnik królewski J 6zef 
Zajączek w celu rozszerzenia wytwórczości żelaza 
w kraju zakazał postanowieniem z dnia 23 marca 
r. 1816 wywozu rud kruszcowych za granicę, mia
nowicie: żelaznych, galmanu, miedzianych i oło· 
wianych. Całe górnictwo żelazne w początku za
rządu Głównej Dyrekcyi Górniczej składało się z 
dwóch dozorstw, mianowicie Suchedniowskiego i 

*) Tomasz hr. Łubieński. 
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Samsonowskiego, w· których znajdowało się 9 ko- wszyscy jej członkowie byli profesorami, przygo
palń rudy, trzy piece wielkie: w Mostkach, Par- I towywała ludzi, użytecznie pracujących w wielu 
szowie i Samsonowie o rocznej wydajności surow- gałęziach służby publicznej. 
ca 20 OOO centnarów, wreszcie 18 fryszerek, wy- J Ponieważ Główna Dyrekcya Górnicza wszel
twarzających rocznie 12 OOU centnarów żelaza ku- kie fabryki odbierała w stanie bardzo za1.uszczo
tego i różnych narzędzi żelaznych rolniczych nym, które trzeba bylo doprowadzać je do stanu 
oraz gwoździ. Górnictwo rządowe pomnażalo się należytego, a funduszów ze sprzedaży płodów gór
w okolicy Kielc dodaniem odbieranych dobrom niczych około 300 OOO złp. i dochodów z dóbr 
duchownym fabryk żelaznych, jako to w r. 18 18 górniczych, razem około 700 OOO złp . nie moglo 
w Wąchocku, Bzinie i Starachowicach, a w r. wystarczyć, oraz sama nie posiadała funduszów 
J 819 fabryk w Brodach i Starej Rud zie. własnych, które pozwoliłyby na większe rozwinię-

Oprócz tego Dyrekcya Główna Górnicza za- cie zakładów, na co dozwalaly obfitość rud i la
kładała nowe fabryki żelazne, które w następstwie sów, przeto minister Skarbu Królestwa Polskiego 
podzielono, jak już wspomniano powyżej, na 5 Książe Lubecki, widzaic, że do podniesienia zakła
dozorstw hutniczych i dwa górnicze, mianowicie: dów górniczych , a szczególniej żelaznych, trzeba 
l. Do z or st w a gór n i cz o kop a 1 ń: : ) Ol- było nowych wkładów, wynalezienie których było 
kusko-Siewierskie, gdzie były kopalnie galmanu i oddane ministrowi Skarbu, przed stawjł RadzieAd
kopalnie węgla kamiennego; 2 J Miedzianogórskie ministracyjnej potrzebę nowego urządzenia gór
nad Kamienną, gdzie były kopalnie miedzi, kopal- nictwa, która, 1•rzedstawiwszy tę sprawę Cesarzowi 
nie ołowiu i kopalnie rudy żelaznej. II. Do z or- Aleksandrowi I , uzyskała postanowienie królewskie 
st w a hut n i0 ze: l) Olkusko-Siewierskie, gdzie z dnia 2/H grudnia r. l 8'l4, wcielające Gł6wną Dy
były huty cynkowe w Dąbrowic od r . 1816 i w rekcyę Górniczą w Kielcach od dnia I stycznia 
Niemcach od r. 1822; ·w tym czasie w dozorstwie r. J 825 do Komisyi rządowej Przychodów i Skar
tem hut żelaznych nie bylo, gdyż istniejące za bu i oddające ją pod bezpośredni 11,arząd ministra 
czasów biskupów krakowskich piece żelazne pod Skarbu. . 
Siewierzem zostaly doszczętnie zniszczone i roze- Pomimo to istniała jeszcze w Kielcach Głów
brane; 2) Pankowskie, gdzie był wielki piec z od- na Dyrekcya Górnicza, i dopiero po śmierci Sta
lewnią i 5 fryszerek, dobrze zagospodarowanych szica (20 stycznia r. 1826) książe namiestnik po
za czasow rządu Pruskiego; 3) Staracbowicko- stanowieniem swem z dnia 6 grudnia r. 1826 po
Bzińskie, gdzie znajdowały się 2 wielkie piece w lecił przeniesienie Głównej Dyrekcyi Górniczej 
Bzinie i Starachowicach w dobrach po-Cysterskich; wraz ze szkołą do niej przywiązaną w przeciągu 
4) Suchedniowsko-Brodzkie w dobrach pobiskupich roku 1827 z Kielc do Warszawy, przyłączając ją 
i pokolegialnych kieleckich, w których były wiel- do Wydziału górnictwa krajowego przy Komisyi 
kie piece w Parszowie, ivlostkach, Brodach i Sta- rządowej Przychodów i Skarbu. Na mocy posta
rej Rudzie, z kt6rych dwa ostatnie rozebrano w nowień powyższych górnictwo od dnia 1 stycznia 
r. 1825. W dwóch tych dozorstwach, które miały r. 1825 zostawało pod bezpośrednim kierunkiem 
wspólny zarzaid, było w r. 1 8~ 1-ym 20 fryszerek, ministra Skarbu księcia Lubeckiego. 
mianowicie: Ostoj6w, Ogon6w,Jędr6w, 2 w Bere- Hutnictwo żelazne pod zarządem 
zowie, Błoto , Suchedni6w, Pstrążnica, Stokowi ce, W y d zi ał u gó r n i c twa kr aj ow eg o przy 
Baranów, 2 w Bzinie, Marcinków, Wąchock, 2 w Komisyi rządowej Przychodów i Skar
Starachowicacb, Michałów , Stara Ruda i 2 w Bro- bu, b ez po ś r e dnio pod k s i ęc iem Lub ec
dach. 5) Dozorstwo Samsonowsko-Radoszyckie w kim. Po upływie 10 lat od powstania Głównej 
dobrach pobiskupich i starostwa Radoszyckiego, Dyrekcyi Górniczej rozpoczęli swe czynności człon
gdzie były wielkie piece: w Samsonowie nowowy- kowie tejże Głównej Dyrekcyi w dniu 1 li pca r. 
budowany w r. 1818; w Szałasie, rozebrany w r . 18l7 w Wydziale górnictwa krajowego w War-
1824, i w Królewcu; oprócz tego były fryszerki: szawie, gdzie miała być również założona i szkoła 
w J asiowie, w Janaszowie, 2 w Humerze, w Świa- górnicza. Zarząd miejscowy fabryk pozostawiono 
te-łku, w Adamowie i 3 w Małachowic. Ogółem urzędnikom miejscowym, Wydział zaś górnictwa 
przeto w r. 182 l było w fabrykach rządowych: ~ krajowego miał dozór ogólny i zajmował się wy
wielkich pieców, 35 fryszerek oraz w Suchednio- pracowaniem i przedstawieniem nowych projekt.ów 
wie przy warsztatach ręcznych 48 ognisk; wytwór- do urządzenia i wzniesienia górnictwa. Prace eko
czość roczna wynosiła 70 ooo centnarów surowca nomiczne z powodu administracyi dóbr i lasów 
i 34 OOO centnarów żelaza kutego. górniczych przez byłą Dyrekcyę Główną Górniczą 

Przyznać należy, że Główna Dyrekcya Gór- oddzielono od Wydziału górniczego, oddając je 
nicza wprowadziła do fahryk żelaznych lepszy i wydziałowi lasów w Komisyi rządowej Przychodów 
przedtem nieznany porządek i wiele ulepszeń, a i Skarbu, przyczem 1•rzeznaczono dochód dodatko
w czasie dziesięcioletniego swego istnienia, . będąc wy dla zakładów górniczych z dóbr leśnych . 
połączoną ze szkołą górniczą, w której prawie 400 OOO złp. rocznie i bez 1°łatne dostarczanie drze-
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wa na potrzeby kopalń i hut z leśnictw: olkuskie
go, olsztyńskiego, szydłowieckiego, il.żeckiogo, bo
dzentyńskiego i łagowskiego . 

Wydział g6rnictwa krajowego, kt6ry pozo
stawał pod przewodnictwem L. Hankego, dzielił 
się na 4 oddziały: ogólny, kopalń, hut i machin 
oraz budowli, naczelnikami kt6rycb byli radcy 
górniczy. Widoki byłego dyrektora Przemysłu i 
Kunsztów zwrócone były główni~ na wzniesienie, 
po przyprowadzeniu pOJ:>rzednio do dobrego sta
nu zakładów górniczych w okolicy Kielc, nowych 
fabryk żelaznych pomiędzy Będzinem i Siewierzem 
i na otworzenie dawnych kopalń olowianych ol
kuskich; równocześnie w samej okolicy Kielc mi
nister Skarbu znalazł już pole do nowych po
mysłów. 

Ogromne bogactwa rudy żelaznej w okoli
cach Kielc od wschodu od Łagowa, Opatowa i 
Kunowa, ciągnące się na zachód aż do Ko1'iskich 
i Drzewicy, obok przemożnych lasów, prawie na 
zmurszenie i zupełne zniszczenie skazanycb,'spowo
dowały, że minister Skarbu przedewszystkiem dą
żył do powiększenia wytwórczości górniczej, głów
nie żelaza, zapomocą rozszerzenia dawnych jak 
również i wzniesienia nowych zakładów. Szcze
gólnie minister Skarbu chciał w tym kierunku 
uczynić nagły skok przez przeznaczenie znacz
nych funduszów na ~elo górnictwa, aby mu na
dać nowy bieg i nakreślić nowe zakresy działania. 

Główne zamierzenia w celu rozwoju górnic
twa hutniczego według planu, zatwierdzonego w 
marcu r. 182t;>, wykonanie których jednakże zosta
ło przerwane na skutek wypadków politycznych 
w r. 1830, były następujące: a) Nad rzeką Czarną 
pomiędzy Dziebałtowskimi młynami i Sielpią 
miały stanąć fryszerki i walcownie o wydajności 
50 OOO centnarów żelaza rocznie; roboty w tym 
kierunku były wstrzymane w r. 1830 i dopiero w 
10 lat później dokończone. b) Nad rzeką Bobrzy
cą pomiędzy Bobrzą a Ćroińskiem miało być 
wzniesione 5 wielkich pieców o wydajności rocz
nej L80 OOO centnar6w surowca. c) Nad rzeką 
Kamienną zamierzono wzniesienie nowych fabryk 
żelaznych z czterema wielkimi piecami do wytwa
rzania rocznie 136 OOO centnarów surowca ora7. z 
fryszerkami i walcowniami. 

Oprócz tych nowych zaprojektowanych za
kład6w hutniczych nie szczędzono wydatków na 
założenie fabryk ·maszyn do rzędu których należą 
założone fabryki w Białogonie i w Warszawie na 
Solcu i w mennicy. W dawnych zakładach zo
stały dokonane znaczne ulepszenia; niektóre roz
szerzono lub przestawiono. 

Zakłady górnicze rządowe, pozostające pod 
zarządem Wydziału górnictwa krajowego, dzieliły 
się na 6 dozorstw, mianowicie: 1) Dozorstwo 
Olkusko-Siewiersk.ie z kopalniami węgla, galmanu 
oraz hutami cynkowemi. 2} Dozorstwo Miedzia-

nogórskie z licznemi kopalniami rud żelaznych. 
3) Dozorstwo Suchedniowskie z 5 wielkimi pieca
mi w Mostkach, Parszowie, Bzinie, Starachowicach 
i Mroczkowie, z 24 fryszerkami i warsztatami ręcz
nymi w Suchedniowie. 4) Dozorstwo Samsonow
skie z dwoma wielkimi piecami w Samsonowie i 
w Królewcu oraz z 1 O fryszerkami. 5) Dozorstwo 
Białogońskie, obejmujące walcownię blachy, war
sztaty, piec kopułowy oraz nieczynną hutę n1iedzia
ną w Białogonie i starą hutę ołowianą nieczynną 
w Niewachlowie. 6) Dozorstwo Pankowskie z jed
nym wielkim piecem w Pankach i pięcioma fry
szerkami. 

Ogólna wytwórczość zakładów żelaznych w 
dozorstwach Suchedniowskiem, Samsonowskicm i 
Pankowskiem wynosiła w r. 1829-ym 100 OOO cen
tnarów surowca, z czego 15 OOO centnarów w od
lewach, oraz 45 500 centnarów żelaza kutego. 

Oprócz. powyższych uozo1·stw pod kierun
kiem Wydziału górnictwa Krajowego pozostawały 
jeszcze fabryki machin i tokarń w Warszawie na 
Solcu i w mennicy. 

Co no podziału służby, to pozostał on taki 
sam, jaki był za Głównej Dyrekcyi Górniczej, to 
jest w każdem dozol'Stwi6 był na czele administra
cyi wewnętrznej i dozoru ro b6t technicznych in
spektor dozorstwa, poszczególne natomiast od~ 
działy zakładów prowadzili zawiadowcy. Wypła
ty za podpisem inspektora dokonywał kasjer, a 
do pomiaru kopalń byli w dozorstwach kopalnia
nych mierniczy, do wykonywania zaś budowli, 
zwłaszcza w nowowznoszonych zakładach, inżynie
rowie budowniczy. 

Wypadki listopadowe w r. 1830 wstrzymały 
na kilka lat postęp w życiu g6rnictwa. Budowę no
wych zakładów w Sielpi, Bobrzy i nad Kamienną 
wstrzymano lub ograniczono, a prawie całkowicie 
przerwano wydobywanie węgla i wytwórczość cyn
ku; wszystkie fabryki żelazne zajęte zostały wyko
nywaniem wyrobów, jakich wymagały ówczesne wy
padki, a nawet temi robotami zajęto fabryki w 
Białogonie i na Solcu w \r arszawie. 

Z przywróceniem spokojnego czasu w końcu 
r . 1831 nikły nader szczupłe fundusze i dochody, 
tembardziej , że wówczas górnictwo nie dawało 
żadnych dochodów. 

Hutnictwo żelazne pod zarządem 
Wydziału g6ruictwa przy Banku Pol
skim. Opłakany stan g6rn.ictwa, jaki zapanował 
po roku 1831, zmusił sfery miarodajne do szuka
nia dróg i środków dla zaradzenia takiemu stano
wi rzeczy. Wreszcie na skutek ukazu z dnia 5 
grudnia r. 1832 dyrektor gł6wny w Komisyi rzą
dowej Przychod6w i Skarbu przedstawił Radzie 
Administracyjnej, iż w takiem położeniu górnictwa, 
obok obdłużenia w czasie pięcioletniej administra
cyi Wydziału górnictwa krajowego z powodu 
wznoszenia niedokończonych jeszcze fabryk oraz 
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ze względu zaprowadzenia oszczędniejszego planu 
gospodarczego w zakładach górniczych, nadania 
tej gałęzi przemysłu dążności więcej handlowej i 
przyspieszenia zwrotu awansów, wydanych w swo
im czasie górnictwu, wreszcie celem odjęcia na
dal dodatkowego zasiłku, płaconego corocznie ze 
Skarbu w wysokości 400 OOO złp„ wypada oddać 
górnictwo w zarząd tymczasowy Bankowi Polskie
mu. N a skutek tego Rada Administracyjna po
stanowiła w dniu 22 stycznia r. 1833 zwinięcie od 
dnia 1 lutego r. 1833 Wydziału górnictwa bajo
wego przy Komisyi rządowej Przychodów i Skar
bu i oddanie Bankowi Polskiemu tymczasowy za
rząd górnictwa. 

Następnie Rada Administracyjna postanowiła 
d. 4 maja r. 1833 po rozwiązaniu Wydziału gór
nictwa krajowego i po odjęciu dopłaty rocznej 
400 OOO złp., od, dnia 1 stycznia r. 1833, oddać 
górnictwo pod zarząd Banku Polskiego, wkłada
jąc nań dwa główne obowiązki: 1) wchodzenia 
w układy z prywatnemi osoba.mi o wydzierżawie
nie im górnictwa rządowego, a dopóki to nie na
stą.pi, użycie wszelkich potrzebnych środków dla 
otrzymania takich korzyści dla Skarbu, jakich na
leżało spodziewać się z tej gałęzi bogactwa naro
dowego; 2) umorzenia stopniowego dochodami z 
górnictwa zaliczeń, poczynionych Wydziałowi gór
nictwa krajowego. 

Służba górnicza, przeszedłszy pod administra
cyę Banku Polskiego od dnia 1 lutego r. 1833, 
wcieloną. została tamże do Dyrekcyi handlu, zosta
jącej pod przewodnictwem Henryka hrabiego Łu
bieńskiego, wiceprezesa Banku, jako Wydział gór
nictwa, którego naczelnikiem został radca górni
czy Fryderyk Lempe. Zmniejszona została liczba 
urzędników dawnego wydziału, rachunkowość 
przeszła pod zarząd Banku, w sposobie zaś pro
wadzenia służby technicznej ten sam prawie po
został porządek, jaki był za dawnej administra
cyi tej gałęzi górnictwa, z tą. jednak różnicą, iż 
dozorstwa: Suchedniowskie, Samsonowskie, Mie
dzianog6rskie i Białogońskie złączone zostały w 
jeden okrąg nazwany wschodnim, pod zarządem 
naczelnika okręgu wschodniego w Suchedniowie, 
dozorstwa zaś Olkusko-Siewierskie i Pankowskie 
utworzyły okrąg zachodni pod zarządem naczel
nika okręgu, urzędującego w Dąbrowie. Okrąg 
wschodni podzielony został na· pięć oddziałów: 
Wą.chocki, Suchedniowski, Samsonowski, Rado
szycki i Białogoński a okrąg zachodni na trzy od
działy: Pankowski, Dąbrowski i Sławkowski. 

Chcąc odpowiedzieć włożonym na siebie obo
wiązkom, Bank Polski nie szczędził zachodów ce
lem całkowitego lub częściowego wypuszczenia 
w dzierżawę osobom prywatnym zakładów górni
czych żelaznych, cynkowych i kopalń węgla ka
miennego dla zapewnienia sobie tym sposobem 
spłacenia przynajmniej dawnych długów. Bank 

skłonnym był nawet wejść w układy ze znako
mitym przedsiębiorcą i właścicielem fabryk bel
gijskich Coquerillem, jednakże układy te rozbiły 
się na skutek propozycyi, niedostateczne rokują
cych dla Skarbu korzyści. 

W r. 1834 niesłychane klęski dotknęły fabry
ki żelazne rządowe, gdyż niedość, że z powodu 
ogólnej posuchy brak wody wstrzymał na kilka 
miesięcy bieg niektórych kuźnic i wielkich pieców, 
lecz nadto po większej części wskutek tejże suszy 
pożary w lasach, przeznaczonych dla góxnictwa, 
zniszczyły drzewo na obszarze 30 OOO morgów, 
przyczem ratowanie płonących lasów odrywało 
przez znaczny czas ludzi, zajętych robotami g6r
niczemi. 

Trudne te początki zarządu Banku nie od
wr6cily jednak uwagi od celu głównego, jaki bo
gactwo przyrodzone zdawało się zaznaczać gór
nictwu żelaznemu w Polsce. Z jednej strony choj
ne od natury uposażenie kraju w obszerne pokła
dy rudy żelaznej i wszelkie środki do wyrobu 
żelaza, z drugiej strony ciągl e wzrastająca potrzeba 
tego kruszcu nakazywały zwrócić całą uwagę na 
tę część górnictwa. Bank, objąwszy zarząd gór
nictwa rządowego, poczuwał się w obowiązku 
użycia potrzebnych środków dla 'otrzymania z te
goż górnictwa takich korzyści dla Skarbu, jakie 
mogłv by ono tylko wydać. 

Zakłady górnicze wytwarzały zaledwie piątą 
część niewątpliwego zbytu na żelazo, przeto dla 
należytego wyzyskania bogactw przyrodzonych 
należało wytwórczość żelaza doprowadzić do ta
kiego stanu, aby mogła ona czynić zadość potrze
bom i przynosić Skarbowi znaczne korzyści. Bank 
Polski trudne miał przed sobą zadanie, gdyż ob
jął zakłady żelazne w stanie bardzo zapuszczonym 
i następnie zastosowanie węgla kamiennego do 
wytwarzania żelaza i rozpowszechnienie już w 
Euro pie pudlingowania i rozmaitych innych ulep
szeń w hutnictwie, naprzykład użycie powietrza 
ogrzanego, udoskonalenie maszyn i t . p. czyniły ko- . 
niecznem bezzwłoczne zastosowanie tych środków 
dla utrzymania zakład6w polskich na poziomie za
kładów zagranicznych oraz dla współubiegania się 
w zbycie na swe wyroby. Pomimo znacznej wówczas 
obfitości lasów należało gospodarować nimi oględ
nie, tembardziej, że dotychczas bezużytecznie leżał 
prawie węgiel kamienny, gdyż nie używano go 
jeszcze w Królestwie Polakiem do wyrobu żelaza 
i tylko nieznaczne ilości szły na potrzeby hut 
cynkowych. Bankowi Polskiemu przedmiot ten 
należało ująć z właściwego stanowiska i na nale
żytym stopniu rozwoju postawić wytwórczość 
żelaza. 

Gdy w roku 1834 zaczęto pracować nad uło
żeniem planów, zmierzających ku rozwojowi hut
nictwa, zrazu zamierzano rozpoczęte przez Wydział 
górnictwa krajowego zakłady żelazne dokańczać; 
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ponieważ jednak były one zamierzone na stopę, 
pociągającą za sobą jeszcze znaczne wydatki, tak 
na samą budowę, jak i na kupno odpowiednir.h 
gruntów, z drugiej zaś strony, mająr. na względzie 
konieczność zaprowadzenia pudlingowania żelaza 
zamiast dotąd używanego fryszowania, do czego 
należało obrać dogodniejsze miejsce na budowę 
fabryk, głównie dla zaprowadzenia znacznych 
oszczędności, radca górniczy Lempe, naczelnik wy
działu górniczego, ułożył w r. 1835 nowe plany i 
przedstawił Bankowi Polskiemu, które zostały przy
jęto i wprowadzone w wykonanie. 

Ponieważ dawne zakłady w okręgu wschod
nim przed r. 1833, pomiędzy którymi i jeden sta
ry piec w Starachowicach, w bardzo były zlym 
stanie, przeto Bank Polski zamierzył znieść piec 
starachowicki, nap•·awić te piece, które tego wy
magały, i wystawić cztery lub pięć nowych wiel
kich pieców, mogących razem z dawnymi dać 
rocznic do 215 OOO centnarów · snrowca; poza tem 
postanowiono znieść znii-:zczo11e kuźnice, przypro
wadzić do stanu używalności niektóre lepsze z nich 
i wznieść pudlingarnie oraz odpowieduiełi liczbę pie
ców wygrzewalnych. :Miejsca dla tych poezynań 
obrano: dla wielkich pieców w Hejowie i 8tara.
chowicach, na pudlingarnie zaś i walcownie zak lad 
w Sielpii oraz w .Michałowie, Brodach i Nietulisku. 

W okręgu zachodnim wszystko dopiero wy
padalo stwarzać. \\' punkcie pomiędzy dwiema 
ko palniami: Recleni Ksawery postanowiono zbudo
wać zakład żelazny, zwany Hutą Bankową. Dogod
ność tego miejsca warunkowała się blizkością do
wozu węgla kamiennego, zwłaszcza przy zaprowa
dzeniu koloi żelaznych; brak naturalnej s iły poru
szającej zastąpiono zaprowadzeniem maszyn pa
rowych. \V zakładzie tym miano zbudowa6 G 
wielkich pieców, z który("h cztery miały wytapiać 
surowiec dla pudlingarni, jeden na odlewy a szósty, 
jako zapasowy. Pudlingarnia o 24 piecach pudlo
wych przeznaczona była do przerabiania surowca. 
Dla biegu pieców Huty Bankowej wyliczono rocz
nie 780 OOO korcy węgla. Oprócz tego dla poru
szania maszyn parowych roczna potrzeba węgla 
obliczona została na HO OOO korcy węgla, czyli 
razem przeszło 1 OOO OOO korcy węgla rocznie, któ
rą to ilość dostarczały dwie wspomniane powyżej 
kopalnie. 

W półtora-milowej od Huty Bankowej odle
głości upatrzono bardzo dogodny punkt wzniesie
nia zakładu żelaznego przy zbiegu Białej Przem
szy z Czarną Przemszą w Niwce. Znaczne pokła
dy węgla, sila wodna oraz przystań dla spławu 
wyrobów uczyniły Niwkę bardzo dogodnym punk
tem dla zakładu żelaznego, tam też stanął zakład 
w miejscu, zwanem Henrykowem, początkowo jako 
własność spółki prywatnej, złożonej z Maurycego 
Kosss>wskiego, Jacka Lipskiego, Wojciecha Krygera 
i Antoniego Klimkiewicza, poczem w roku 37 

BankPolskinabyłzakłady niweckie wraz z prawami 
do wieczystej dzierżawy na mocy umowy dobro
wolnej z rzeczoną spółką. Zak}ad w Henrykowie 
postawiony był dla wyrobu rocznie 50 OOO cen· 
tnarów żelaza sztabowego; na ten cel zbudowano 
dwa wielkie piece o wydajności 60 OOO centnarów 
surowca. Węgiel, potrzebny dla zak ładów w Hen
rykowie, dla wielkich 1•ieców, pudlingarni oraz 
maszyn parowych, obliczono na 3"0 OOO korcy 
rocznie. 

Obok tych dwóch znacznych nowych zakła
dów hutniczych istniały jeszcze zaklady w Pan
kach, gdzie otrzymywano surowiec na węglu drzew
nym. Surowiec ten o wysokiej wartości rezer
wowano dla mieszania go do surowca, otrzymy
wanego w Hucie Bankowej i w Henrykowie. Dla 
zapewnfonia sobie wi~kszej ilości surowca, otrzy
mywanego na drzewie, Bank Polski rozpoczął w r. 
l8Jo budowę wielkich piec6w, dwóch w Blachow
ni i jednego w Pradłach. Zamierzenia Banku ... 
Polskiego '"' okręgu zachodnim obliczone zostały 
na otrzymywanie rocznie: 

1. Surowca na węglu kamiennym lub kok
sie w Hucie Bankowej i 
Henrykowie 240 OOO centnar6w 
Surowca na węglu 
drzewnym w Pankach, 
Blachowni i Pradłach 95 OOO „ 

razem surowca 
2. Żelaza kutego. . 
3. Żelaza pudlowego 

335 OOO centnarów 
12 ooo 

180 ooo 
„ 
„ 

razem żelaza t 9'.l OOO centnarów 
Ogólna wytwórczość całego górnictwa rządo

wego, zamierzona po wykonaniu wszystkich pla
nów Banku Polskiego wynosiłaby: 

1. Snrowca w okręgu 
wschodnim. 

2. 

Surowca w okręgu 
zachodnim. 

razem surowca 
Żelaza w okręgu 
wschodnim. 
Żelaza w 
zachodnim. 

okręgu 

215 OOO centnarów 

335 ooo „ 
550 ooo centnarów 

134 ooo centnarów 

192 ooo „ 
razem żelaza 326 OOO centnarów 

Oto jest zarys planów, które Bank Polski 
przedsięwziął dla urządzania fabryk żelaznych rzą
dowych i które w zupełności do skutku zostały 
do J 1rowadzone. 

Postawiwszy na takiej stopie zakłady górni
cze, Bank Polski ogłosił w końcu r. 1836, że istnie
jące już i wszystkie nowo budowane zakłady żelazne 
są do wyd.zierżawieuia, na skutek czego przez licy
tacyę wzięte one zostały w dzierżawę przez Mau-
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rycego Koniara na 25 lat na mocy umowy, spi· 
sanej w dniu 13 lutego r. 1837, a od J maja r. 
1837 nowy dzierżawca objął rzeczone zakłady. 

Ad m i n is t r ac y a r z ą d o w a. Nje było 
jednak danem Bankowi Polskiemu długo mieć w 
swym zarządzie g6rnictwo rządowe w Królestwie 
Pol kit'm, gdyż zaledwie niespełna 10 lat. Jakie 
względy <lecydowaly o tern, że Rząd rosyjski 
odebrał Bankowi Polskiemu zarządzanie tą tak 
ważną gałęzią bogactwa narodowego, brak wszel
kich wiadomości we wszystkich dostępnych źród
łach, traktujących o górnictwie polskiem. 'l'em
bardziej jest to zagadkowem, że Bank Polski, obej· 
mując zarząd górnictwa, zwolnił Rząd od wielu 
łożonych na ten cel ciężarów oraz sam stan gór· 
nictwa pod zarządem Banku Polskiego szybko 
rozwijał się i rokował nadzwyczaj pomyślne wy
nik.i. 

Być może, że wchodziły tu w grę czynniki 
natury politycznej, zależne od wypadków z roku 
1830 i 188 L. W pierwszych chwilach po ustaniu 
dziaJań wojennych Rząd rosyjski, mając przy likwi
dowaniu wojny wiole spraw do załatwienia, być 
może nie chciał zajmować się uporządkowaniem 
wielce wtedy niezyskownego górnictwa, wskutek 
czego zdal troskę o stan górnictwa rządowego na 
Bank Polski. Z chwilą zaś, kiedy Bank Polski 
górnictwo postawił na por.iomie wysokim i , co 
ważniejsza, zyskownym, wtedy Rząd rosyjski mógł 
z jednej strony objąć z powrotem zyskowną gałąź 
przemysłu oraz z drugiej strony mógł obawiać 
się wzmożenia się polskiego stanu posiadania. 

Wynikiem tych nieznanych bliżej motywów 
było odebranie począwszy od roku 1843 Bankowi 
Polskiemu zarządu nad g6rnictwem rządowem w 
Królestwie Polsk.iem i powierzenie tego zarządu 
utworzonemu w r. 1842 przy Komisyi rządowej 
Przychodu i Skarbu oddzielnP.mu Wydziałowi gór
nictwa, który początkowo miał za zadanie rozciąg· 
ńąć należyty dozór nad administrowaniem wy
dzierżawionych przez Bank Polski Maurycemu 
Koniarowi rządowych zakładów górniczych. 

U mowa Maurycego Koniara z Bankiem Pols
kim, zawarta w r. 1837 i obowiązująca na 2j 
lat, to jest do roku 1862, została jednak po upty
wie 8 lat rozwiązana, r6wnież z przyczyn bliżej 
nieznanych, poczem w r. 18-!5 Wydział górnictwa 
przy Komisyi rządowej Przychodu i Skarbu objął 
pod swój zarząd rządowe zakłady g6rnicze w Kró
lestwie Polskiem i kierował nimi do końca swego 
istnienia, to jest <lo d. 1 l ipra r. 1870. 

Od dnia 1 li µca r 1870 rządowe zaklady g6r
nicz& w Kr6lestwie Polskiem przeszły pod kieru
nek Departamentu Górniczego w Petersburgn, po
czątkowo przydzielonego do ~finhiterstwa Dóbr 
Państwa, następnie do Ministerstwa Skarbu, potem 
do Ministerstwa Rolnictwa i D6br Państwa j wresz
cie do Ministerstwa Handlu i Przemysłu. 

W okresie zawiadywania górnictwem przez 
instytucye rządowe nie powstał ani jeden nowy 
zakład żelazny na teren.ie Królestwa Polskiego. 
Wydział górnictwa a później Departament górni
czy od roku 18-±3 do ósmego dziesiątka lat wieku 
ubiegłego nie zdradził żadnej inicyatywy ku rozwo
jowi przemysłu żelaznego w Królestwie Polskiem; 
dotyczy to nietylko powstawania nowych zakła· 
dów żelaznych, lecz i rozszerzenia dzialalności już 
istniejących zakładów, przekazanych przez .H.ząd 
polski lub wzniesionych dzięld staraniom Banku 
Polskiego. Daje się nawet zauważyć zjawisko 
wprost odwrotne, mianowicie podupadanie w tym 
okresie czasu zakładów rządowych, postawionych 
na względnie wysokim poziomie przez Bank Pol
ski. Dość wspomnieć, że w Zachodnim Obwodzie 
górniczym w roku 1875 wytapiano surowiec za
ledwie w jednej hucie, mianowicie w Pankach, i 
to w hardzo nieznacznej ilości 38 345 pudów przez 
cały rok, wówczas, gdy zakład ten, oddany rzą· 
dowi w r. 1843, wytapiał rocznie przeszło 80 OOO 
pudów surowca. Wielkie piece w Hucie Banko
wej, nawiasem mówiąc chlubie Banku Polskie· 
go, zatrzymano w r. 1870. 

J. ieco lepszy w tym czasie stan górnictwa 
żelaznego rządowego był w Obwodzie Wschodnim, 
lecz i tam około roku 1870 rząd zmuszony był 
sprzedać większa, część zakładów żelaznych, nie 
mogąc osiągać zysków z tych przedsiębiorstw. 

Niebawem i zakłady rządowe w Obwodzie 
Zachodnim miały uledz temuż losowi, mianowicie 
Huta Bankowa w r. 1876 po kilkoletniej nieczyn· 
ności została sprzedana przez rząd Plemiannikowo
wi i Riesenkampfowi, którzy utworzyli niezwłocznie 
dwa dotychczas istniejące i świetne dające wyni
ki towarzystwa, mianowicie: Hutę Bankową, dzier
żawiącą od nowonabywców zakład żelazny tejże 
nazwy oraz kopalnie rudy i nadania górnicze na 
ruJę na przeciąg czasu 36 lat, oraz Towarzystwo 
Francusko-Włoskie, dzierżawiące kopalnie węgla i 
nadania węglowe na 90 lat. W roku I 907 Towa
rzystwo zakład6w Huta Bankowa wyjednało dla 
siebie nowe warunki działalności w państwie Ro
syjskiem, mającej za zadanie nabycie i eksploato· 
wanie należących do spadkobierców A. Plemian· 
nikowa i A. Riesenkampfa razem lub osobno za
kładu żelaznego i stalowegv Huta Bankowa oraz 
nadań górniczych i praw na wydobywanie ciał 
kopalnych, koniecznych dla eksploatowania po· 
mienionego zakładu. Na mocy powyższego Towa
rzystwo Huta Bankowa w r. 1908 nabyło od spad
kobierc6w A. Plemiannikowa i A. Riesenkampfa 
zaklad Hutę Bankową. oraz ko palnie rudy żelaz
nej i nadania górnicze na rudę żelazn::ti, zawiązu
j<w towarzystwo akcyjne na przeciąg 90 lat, to 
jest do r. 1999. 

Upadek przemysłu żelaznego w Królestwie 
Polskiem za czasów zawiadywania ni m przez Wy-
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dział górnictwa, powodujący wreszcie sprzedaż tych 
zakładów osobom prywatnym, stanowi okres prze
łomowy w bistoryi hutnictwa żelaznego w Polsce. 
W tym właśnie czasie dokonuje się na Zachodzie 
głęboki przewrót w stosunkach rynku żelaznego; 
z jednej strony zapotrzebowanie na żelazc wzma
ga się olbrzymio wskutek bµdowy na wielką ska
lę dróg żelaznych , z drugiej zaś strony wymaga
nia techniczne, stawiane tego rodzaju materyało
wi budulcowemu., jak żelazo, wywołują olbrzymi 
postęp w metalurgii żolaza. 

Dawne warunki dla istnienia polskiego prze
mysłu żelaznego, mianowicie obfitość odpowied
niej rudy żelaznej oraz pali wa podlegają zmianie 
zasadniczej. Wyręb lasów na terenie Królestwa 
Polskiego, jak zres7.tą i w całej Europie zachod
niej, nie może zapewnić, wobec wzmagającego się 
zapotrzebowania żelaza, należytego biegu wielkich 
pieców; zastosowanie węgla kamiennego do wyt a
piania surowca w wielkich piecach okazuje się 
niemożliwe ze względu na kru<'bość węgla kamien
nego, zbijającego się w jednolitą. masę pod cięża
rem rudy żelaznej i topników a przeto nieprzepusz
czającą należycie prądu powietrza, koniecznego do 
podtrzymywania żaru; wzamian węgla drzew11ego 
wchodzi powszechnie koks w użycie do procmm 
wielkopiecowego, lecz węgiel krajowy, znajduj<~cy 
się tylko w zagłębiu Dąbrowskiem, okazuje się 
niezdatnym do wytwarzania koksu; przytem i ru
da miejscowa, jako nizkoprocentowa, okazuje się 
niezdatną. do wytwarzania stali wysokich gatun
ków oraz nieekonomiczną. w pracy ze względu na 
duże ilości domieszek obcych, które muszą być ze 
stratą nakładów pieniężnych i czasu przetapiane 
bez żadnej korzyści dla otrzymywanego surowca. 

Przemysł żelazny w Ki·6lestwie Polski( m sta
nął wobec nowych dla siebie bardzo niekorzyst
nych warunków istnienia i do walki z temi prze
ciwnościami stanęła przedsiębiorczość prywatna, 
wykupująca z rąk rządu zakłady żelazne. 

Sprz·edaż rządowych zakładów gór
n i c z y c h p r z e d s i ę b i o r s t w o m p r y w a
t ny m. Z pomocą tej przedsiębiorczości prywat
nej przyszły poniekąd warunki zewnętrzne, o któ
rych pomówimy poniżeJ, jednakże nie mogły one 
zasadniczo zmienić tych niesprzyjających dla pol
ękiego przemysłu żelaznego okoliczności, które do
tychczas wyciskają. na nim swe niezatarte piętno 
i od których nasz przemysł żelazny uwolnić się 
nie zdoła, o ile w granicach naszego kraju nie 
znajdzie się węgiel, zdatny do wyrobu koksu, 
praz ruda o wysokiej zawartości żelaza. 

Jednym z warunków, sprzyjających rozwojo· 
wi przemysłu żelainego w Królestwie Polskiem, 
było zarządzenie rządowe z dnia 15 października 
r. J 866, aby wszystkie zamówienia na przybory 
kolejowe były wykonywane w granicach państwa 
R:?syiskiego. · Wynikiem tego zarządzenia było po 

porozumieniu się ministra Skarbu z ministre·m 
Komunikacyi zawezwanie osób, chcących podjąć 
się dostawy przyborów kolejowych , przy jP-dno
czesnem wydawanfo przez rząd zadatków na 
udzielono zamówienia. 'vV tym właśnie czasie do
konuje się przewrót w wyrobie s7yn, przekonano 
s ię mianowicie, że o wiele ekonomiczniej iest uży
wać szyny stalowe wzamio.n żolazuy0h, szybko 
zastępowanych przez szyny stalowe, które przy 
wyrobie masowym moi na by ł o nabyć po I rb. 
23 kop. z3 pud. Wobec powyższego, począwszy 
od roku 1875, na wszystkich d 1ogach żelaznych 
w państwie Rosyjskiem zaczęto stosować szyny 
stalowe, sprowadzane w wiotkich i lościach z za
granicy dla braku od µowiednicb szyn w kraju. 

Dla stworzenia przernyslu szynowego w kra
ju wydane zostały w dniu 14 maja r. 1076 zarzą· 
dzenia następujące: a) nie dozwalać na przy&złość 
przywozu szyn bez cła z zagranicy, czy to dla bu
dujących się lub dozwolonych dla. budowy dróg ~ 
żelaznych , czy też Jla i tniejących dróg żelaznych, 
o ile to nie będzie sprzeciwiało się zatwierdzonym 
już ustawom poszczególnych dróg żelaznych; b) 
do statutów nowozatwierdzanych towarzystw bu
dowy dr6g żelaznych włączać warunki o nabywa
ni n przez te towarzyRtwa najmniej polowy potrzeb
nych szyn żelaznych i stalowych w kraju, czy to 
dla początkowego zbudowania linii kolejowej, czy 
toż dll). naprawy tejże; c) za każdy pud szyn sta
lowych, wytworzonych przez zaklady żelazne dla 
prywatnych dróg żelaznych, wydawać w przecią
gu l 2 lat premię: przez pierwgze 8 lat po 35 ko
piejek za pud, w dziewiątym roku po 30 kopiejek 
za pud, w dziesiątym roku po 25 kopiejek za pud 
i w przeci)\gu ostatnich 2 lat po 20 kopiejek za 
pud. Za szyny stalowe, przygotowane dla skar
bowych dróg żelaznych, premia powinna być włą· 
ozon.a do ceny kupna. 'Niezależnie od tego po
stanowiono oddać zakładom żelaznym w kraju za
mówienie dla dróg żelaznych skarbowych na 12 
milionów pudów szyn po cenie 2 rb. 30 kopiejek 
za pud, przyczem każdemu zakładowi, otrzymują
cemu takie zamówienie, potrącać po 35 kopiejek 
od puda dostarczonych szyn dotychczas, dopóki 
zakład ton nie przedstawi należytego zaświadcze
nia, że przygotował dla sprzedaży prywatnej od
powiednią do zamówienia rządowego ilość szyn 
stalowych. 

Zarządzenia powyższe nie pozostały bez wpły
wu na podniesienie się przemysłu żelaznego w 
Królestwie Polskiem, gdyż na zasadach powyżej 
wymienionych Huta Bankowa otrzymała w r. 1877 
zamówienie rządowe na 700 OOO pudów szyn sta
lowych po cenie 1 rb. 95 kop. łącznie z premią 
pod warunkiem wyrobu tych szyn z surowca po
chodzenia krajowego, otrzymanego na miejscowym 
węglu kamiennym. 

Dzięki zarządzeniom powyższym powstał no· 
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wy zupełnie zakład przeróbczy w Warszawie, zało
żony przez 2 towarzystwa: Lilpop, Rau i Lewen
stein oraz Starachowickie, pod nazwą Stalownia 
Warszawska z chwilą, kiedy w r. 1877 Towarzy
stwo Lilpop, Rau i Lewenstein otrzymało zamówie
nie rządowe na 1 800 OOO pudów szyn stalowych i 
'l'owarzystwo Starachowickie na 1 OOO OOO pudów 
szyn stalowych. Ustawa Stalowni Warszawskiej 
zatwierdzona została d. 30 maja r. 1880, na mocy 
której Towarzystwo Starachowickie obowiązane 
było używać surowiec do wyrobu tych szyn wy
łącznie pochodzenia krajowego, natomiast Towa
rzystwo Lilpop, Rau i Lcwenstein mogło , w razie 
udowodnierua niemożności dostania materyałów 
miejscowych, używać częściowo do wyrobu szyn 
i materyały pochodzenia zagranicznego. 

Drugim ważnym czynnil.iem, sprzyjającym 
rozwojowi przemysłu żelaznego w Królestwie Pol
akiem., były taryfy celne na przywożone z za
granicy przedmioty wytwórczości przemysłu żelaz
nego. Taryfa z r. 1857 określała cło w wysokoś
ci następującej: 

Surowiec . . . . . 15 kopiejek od puda 
Żelazo sztabowe grubości 1/ 2 

cala i więcej, żelazo 
szynowe oraz złamki: 

przywożone morzem oraz do 
Królestwa Polskiego 
Wisłą . 50 

przywożone morzem przez 
porty morza Białego . 40 „ 

~rzywożone lądem . . 30 „ 
Zelazo sztabowe grubości 

mniej, niż 1/ 2 C'-ala oraz 
wszelkiehandlowe: 

przywożone morzem . 
„ lądem . 

Blacha żelazna, przywożo· 
na morzem 

Blacha żelazna, przywożo-

70 „ 
50 „ 

90 
" 

na lądem . 60 „ 
Stal . . 75 „ 
Wyroby z surowca, przy· 

wożone morzem . 80 „ 
Wyroby z surowca przy· 

wożone lądem . 50 „ 
Wyroby żelazne . 100 „ 
Narzędzia dla fabryk i rze-

miosł, przywożone 
morzem , . 80 „ 

Narzędzia dla fabryk i rze-
miosł, przywożone lą-
dem 50 „ 

Maszyny . . . . bez cła 

" 
„ 

„ „ 

„ 
" 
„ „ 

„ 
" 

" 
„ 

" „ „ 

" 
„ 

" " 
Taryfa celna z r. 1857 niedługo pozostawała 

bez zmiany, ponieważ już w r. 1859 obniżone zo
stało cło od surowca i żelaza. Motywem tych zmian 
było poparcie rozpoczynającego się wówczas w 

Rosyi wyrobu maszyn. Starania w tym wzglę
dzie różnych czynników w państwie osiągnęly 
skutek, wyrażają.cy się ustanowieniem nowej tary 
fy celnej w r. 1868, mianowicie: 

Surowiec w blokach i złam-
kach 5 kop. od puda 

Żelazo: 
a) płaskie wymiarowe i wal

cowane wszelkiej szero
kości lub średnicy od 1/ 2 
cala do 7 cali a także 
w złamach . . . 35 

b) do wyrobu broni, kotło
we, profilowe, blacha i 
wszelkie inne szerokości 
lub średnicy powyżej 7 

" „ 

cali. . 50 „ „ „ 
c) szynowe . . . 20 • „ „ 
Do paragrafu tego dodana była uwaga, mo

cą. kt6roj właściciele fabryk maszyn, obsługiwa
nych silnikami parowymi lub hydraulicznymi, 
mogą otrzymywać pozwolenie ministra Skarbu na 
sprowadzanie z zagranicy bez cła surowca. zelaza 
i stali nie w wyrobach w ilości, koniecznej dla 
wyrobu w zakładach tych maszyn i przyrządów 
fabrycznych. 

Stai . . . . 80 kop. o<l pu<la. 
Następna rewizya zasad taryfy celnej była 

zarządzona dopiero w r. 1890, a zmiana opłat 
celnych wprowadzona była w r. 1891; jednakże 
w przeciągu 22 letniego obowiązywania taryfy 
ogólnej z r. 1868 rząd wsku~ek r6źnych okolicz
ności zmuszony był zmieniać opłaty celne na róż
ne artykuły przywozu zagranicznego do państwa 
Rosyjskiego. 

Taryfa celna z r. 1868 miała dla powstawa
nia zakład6w żelaznych znaczenie bardzo ważn~, 
mfonowicie powstał w zagłębiu Dąbrowskiem sze
reg nowych zakładów przeróbczych, opierających 
swój byt na różnicy pomiędzy cłem na surowiec 
oraz żelazo i stal gotową. Jedne z tych zakładów, 
przerabiając sprowadzany z zagranicy snrowiec 
po nizkiej opłacie celnej, miały zapewniony zbyt 
otrzymanego w ten sposób żelaza zapomocą wyso
kiej opłaty celnej na żelazo i stal gotową.; inne, 
mając możność sprowadzania bez cła surowca, że
laza i stali, wyrabiały z nich maszyny i narzędzia 
fabryczne. 

Na początku r. 1876 generał-gubernator War
szawski przedstawił do rozpatrzenia ministrowi 
Skarbu wniosek niektórych zakładów żelaznych w 
Królestwie Polskiem, dotyczący podwyższenia cła 
na żelazo zagraniczne, jak również zabronienia 
przywozu surowca i. żelaza bez cła dla zakładów 
mechanicznych. Między innymi hrabia Broel Pla
ter motywował żądania powyższe w sposób nastę
puj ą,cy: Z powodu licznych upadłości, jakie mia
ły miejsce w ostatnich czasach w Niemczech, nie· 
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które zakłady żelazne w Prusach przerwały swą 
działalność; pozostałe zakłady, należące przeważnie 
do towarzystw, rozporządzających znacznymi ka
pitałami, dla uniknięcia losu zakładów zrujnowa
nych starają się wszelkiem i siłami znaleźć nabyw
ców na swe wyroby chociażby po cenach poniżej 
kosztu własnego z udzieleniem kredytu na prze
ciąg 4 do 6 miesięcy z doliczeniem procentu w 
stosunku 4% na rok. Wskutek takich wyjątkowo 
dogodnych warunków kupna prawie ·wszystkie 
magazyny kupców żelaznych w Królestwie Pol
skiem były zapełnione żelazem pruskiem. Natomiast 
zbyt żelaza pochodzenia miejscowego okazał się 
prawie niemożliwym i we wszystkich zakładach 
żelaznych w Królestwie Polskiem uagromadzily 
się zapasy żelaza, sięgające kilkuset tysięcy pudów. 
Dane o przywozie żelaza z zagranicy wykazywały, 
że w r. 1875 do Królestwa Polskiego bylo przy
wieziono żelaza pruskiego 3 415 600 pudów, w tej 
liczbie 2 204 435 pu<lów bez cła . Wobec tak znacz
nego przywozu żelaza zagranicznego miejscowe 
zakłady żelazne nie mogły znaleźć zbytu na swe 
wyroby; niektóre z nich na początku r. 1876 za
wiesiły działalność, ogólna zaś wytwórczość żelaza 
w Królestwie Polskiem wynosiła zaledwie 2/ 3 wy
twórczości poprzedniej. 

Żądania powyższe, poparte i uzupełnione in
ne mi, związanemi z tern sprawami i p1zez inne 
okręgi przemysłowe w państwie poddane zostały 
w marcu r. 1880 rozważeniu zjazdu, zwołanego 
przez Departament dróg żelaznych, na którym zo
stały wyłonione 5 komisyi, podług okręgów, i wszyst
kie te komisye przyznały, że obciążenie cłom 
przywozowem surowca zagranicznego jest najważniej
szym i koniecznym środkiem dla rozwoju przemy
słu żelaznego w kraju. Komisya polska, stawia
jąca w tym względzie żądania najwięcej umiarko
wane, uznała za konieczne ustanowić cło na przy
wożony z zagranicy surowiec w wysokości 10 ko
piejek złotem od puda, z tern żeby przez 10 lat 
cło to nie mogło podlegać obniżce. 

Wynikiem tych starań było postanowienie, 
znoszące od dnia 1 stycznia r. 1881 możność przy
wozu surowca zagranicznego bez cła, lecz pozo
stawiające bez zmiany cło od surowca w wy'soko
ści 5 kopiejek od puda, ustanowione taryfą z ro
ku 1868. 

Togo rodzaju zarządzenie oczywiście nie mo
gło zadowolić zjazdu, zwołanego przez Departa
ment dróg żelaznych, o którym było wspomniane 
powyżej; niezwłocznie przeto zostały podjęte przez 
przemysłowców żelaznych nowe starania, które 
między innemi na Zjeździe pierwszym przemysłow
ców górniczych w Królestwie Polskiem w r. 1883 
streszczały się w następującem: 

Królestwo Polskie posiada wszelkie dane dla 
rozwoju przemysłu żelaznego w takim zakresie, 
aby nietylko czynić zadość potrzebom miejsco-

wym, lecz zaopatrywać w żelazo również ziemie 
sąsiednie państwa Rosyjskiego. Obfitość rudv że
laznej oraz inożność zastosowania węgla miejsco
wego dla przerabiania surowca na żelazo i stal, 
następnie blizkość stosunkowo niedrogiego koksu 
śląskiego, potrzebnego dla wytwarzania surowca, 
wreszcie łatwość znalezienia wśród ludności miej
scowej siły roboczeJ dowodz~Ji możliwości rozwinię
cia bardzo szerokiej działalności miejscowych za
kładów żelaznych. Tymczasem wytwórczość su
rowca w Królestwie Polskiem dosięga zaledwie 2,5 
mili.on6w pudów przy jednoczesnym przywozie su
rowca z Prus do Królestwa Polskiego w wysoko
ści 4 milionów pudów. Przyczyny, tamują.ce roz
wój przemysłu żelaznego w Królestwie Polskiem, 
są różnego charakteru. Przedewszystkiem należy 
zaznaczyć, jako jedną z ważniejszych przeszkód 
rozwoju przemysłu żelaznego w Królestwie Pol
skiom, sąsiedztwo Śląska tuż na granicy kraju, 
gdzie przemysł żelazny dosięgnął olbrzymiego roz- _, 
woju, a współzawodniczyć z nim miejscowi prze
mysłowcy nie mają możności uez takiego poparcia 
lub ochrony, jakie w swoim czasie były okazywa
ne przez Rząd pruski przemysłowcom śląskim. 
Zakłady żelazne na Śląsku zbudowane są w bez
pośrcdniem sąsiedztwie pokładów węgla i korzy
stają z wyśmienitych środków komunikacyi, dróg 
żelaznych i dr6g kołowych, zapomocą. których 
otrzymują. materyały, niezbędne do wyrobu su
rowca i żelaza. W Królestwie Polskiem brh.k jest 
do kopalń rudy żelaznej nietylko linii kolejowych 
lub szos, lecz bardzo często nawet zwykłej drogi 
gruntowej; naturalnie, środki komuuikacyi można 
byłoby zbudować, lecz jodynie w tym wypadku, 
gdyby przemysłowcy mieli pewność, że eksploata
cya kopalń będzie mogła być prowadzona bez 
przerwy i długo. Praca gónucza i w zakładach 
na Śl ąsku jest wydajniejsza, ponieważ tam ludność 
robocza oddawna przyzwyczaila się do tego rodza
ju pracy i stanowi obecnie rdzenną ludność robo
czą. góruic~ą, tymczasem w Królestwie Polskiem 
przy niestałości zajęcia z powodu niesprzyjających 
warunków, w jakich znajdują. się zakłady żelazne, 
ludność zmuszona jest szukać również innych 
źródeł zarobku. ViTarto porównać położenie Ślą.ska 
z sąsiodniemi okolicami Królestwa Polskiego, aby 
przekonać się, jaki dobroczynny wpływ wywarł 
na dobrobyt kraju rozwój przemysłu żelaznego na 
Śląsku, gdzie przed 40 laty stosunki niczem pra
wie nic różniły się od stosunków w sąsiadującej 
ze Śląskiem połaci Królestwa Polskiego. 

Na początku lat osiemdziesiątych przemy
słowcy pniscy, posiadający znaczne zakłady hutni
cze na · Śląsku, wybudowali na terenie Królestwa 
Polskiego trzy zakłady dla wyrobu żelaza w ilości 
od 1,5 do 2 milionów pudów rocznie z surowca 
śląskiego. Powodzenie przedsiewzięć tego rodzaju 
było oparte na anomalii w taryfie celnej na suro-
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wiec i na żelazo. Przywożąc do Królestwa Pol· j transportów rnateryałów surowych, jak węgla, rudy 
skiego surowiec śląski z nizką opłatą celną i prze- i t. p. · 
rabiają.c go na żelazo przez swoich robotników w Po wszechstronnęm przedyskutowaniu spra· 
zbudowanych w tym celu zakładach, przemysłow- wy uczestnicy Zjazdu pierwszego przemysłowców 
cy ślą.scy opierali swe zarobki na wielkiej nie- górniczych w Królestwie Polskiem uchwalili, że dla 
współmierności opłat celnych pomiędzy surowcem rozwoju przemysłu żelaznego w Królestwie Pol
a żelazem. Tym sposobem działali oni na szkodę skiem niezbędnem jest: 1) podwyższyć cło na 
przemy~łow~ó~ mi~jscowycb, .a jeszcze więcej przywożony z zagranic.y surowiec do J 5 kopiejek 
ludności mieJSCOWeJ , potrzebuJąCeJ zarobków w złotem od puda; 2) zmeść cło od przywożonego 
fabrykach. z zagranicy koksu na potrzeby przemysłu żelaznego, 

Zbudowanie linii kolejowej z Dąbrowy do ponieważ w Królestwie Polskiem brak jest węgla 
Dęblina uznane zostało przez Zjazd jako czynnik spiekającego się, zdatnego do wyrobu koksu. 
wplywający na wzmożenie się przemysłu żelazne- Do starań, podjętych w celu podniesienia cła 
go w Królestwie Polskiem głównie z togo powodu, od surowca, przywożonego z zagranicy, przyłączył 
że linia ta połączyła zakłady żelazne i kopalnie się również ?jazd członków Rosyjskiego Cesarskie
rucly, położone w pasie gór Świętokrzyskich, z go Towarzystwa technicznego w roku 1882 oraz 
pokładami węgla w zagłębiu Dą.browskiem. Uzna- Zjazd przemysłowców górniczych na Uralu, odby
na przytem była konieczność zbudowania kilku od- 1 ty w grudniu r. 1882. Wynik tych wszystkich 
nóg wspomnianej linii kolejowej dla połączenia starań znalazł swój wyraz w wydaniu rozporzą
niektorych zakładów i kopalń z linią główną; 1 dzonia z dnia 16 czerwca r. 1884, mocą którego 
oprócz tego koniecznem było ustanowienie nizk.iej j z0stało ustanowione do od surowca zagranicznego 
taryfy na przewóz tanich lecz masowych i stałych w wysokości następującej: 

od 1 lipca r. 188.f: do l marca r. 1885 po 9 kopiejek złotem od puda 
„ l marca r. 1885 „ „ „ „ 1886 „ l 2 „ „ „ 
„ „ r. 1886 po L5 „ „ „ 

z tern zastrzeżeniem, że cło świeżo ustanowione I 3) Blacha wszelkaclo ~25 
nie może podlegać obniżce w przeciągu 12 lat ocl włącznie podług kalib-
daty jego obowiązywania. I ru birminghamskie-

Jednocześnie z podwyższeniem cła ua suro- 1 go, żelazo fasonowe po 85 kop. od puda. 
wiec zostało polecone ministrowi Skarbu wypra- 4) Blacha żelazna powy-
cować projekt zmiany obowiązujących dotychczas żej J~ 25. . . . „ 100 „ „ „ 
ceł na rudę żelazną, żelazo, stal oraz wyroby z su- 1 Uwag a. Zolazo szerokości lub średnicy 1; . 

xowca, żelaza i stali. cala i mniej opłaca clo podług § 155, p. l. 
W szystkie te powyżej opisano zabiegi zna- Sprawa zmian taryfy colnej na wyroby prze-

lazły swój wyraz w ustanowieniu nowej taryfy cel- mysłu żelaznego została szerzej omówiona, ponie
nej od wyrobów przemysłu żolaznego, obowiązu- waż polityka celna państwa Rosyjskiego wywarła 
jącoj od d. 11 czerwca r. l 89 I , mianowicie: duży wpływ na stan i rozszerzenie się przemysłu 

, § 139. Surowiec w blokach, zła mach i wiórach: żolaznogo w Kr6lestwio Polskiem, właściwie mó-
l) wszelki oprócz wymienionego oddzielnie: wiąc w zagłębiu Dąbrowskiem, gdyż zakłady że-

a) przywożony morzem po 30 kopiejek lazne Obwodu Wschodniego nie odczuwały zbyt-
od puda nio tych nienormalności taryf celnych z powodu 

b) przywożony zachodnią granicą lądo- odległości od granicy i żaden nowy zakład żelazny 
wą. po 35 kopiejek od puda w tym Obwodzie nie powstał wskutek zarządzeń cel-

2) manganowy, krzemowy, chromowy po nych. P rzy sposobności należy parę słów poświę-
50 kopiejek od puda cić największemu w tym obwodzie zakładowi że-

U w ag a. Wymienione w tym paragrafie cła laznemu. Jest nim zakład Ostrowiecki, kt6ry roz
nie mogą być obniżone przed dniem 1 stycznia I winął się na podłożu założonego w r . 1837 przez 
r. 1898. . hrabiego Hemyka Łubieńskiego zakładu klimkie-

§ 140 i 142. Zelazo i stal: wiczowskiego. W roku 1843 zakład klimkiewi-
1) płaskie i wymiarowe wszelkie, oprócz od- czowski przeszedł na własność Banku Polskiego. 

dzielnie wymienionego, żelazo fryszerskie, Bank Polski w r. 1867 sprzedał ten zakład brabie
bloki pudlowe, milbars, żelazo sproszko- mu Julianowi Łubieńskiemu, od którego w tym
wane. . . . . po 60 kop. od puda. że roku nabył baron Samuel Antoni Frenkiel. 

2) Szyny żelazne z wy- W rękach F renkla zakład w dalszym ciągu chylił 
wierconemi dziurami się ku upadkowi, tak że w r. 1880 razem z ma-
lu b bez nich. „ 60 „ „ „ ją.tkiem Ostrowcem został sprzedany Władysławo-
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wi Lasskiemu, który do wspólki z Edwardem Herb
stem i J erzym Pastorem zawiązali zatwierdz0ne w 
r. J 885 Towarzystwo wielkich pieców i zakładów 
Ostrowieckich. W roku J 88G wzniesiony byl pierw
szy wielki piec dla wytapiania snrowca na koksie, 
następnie w r. 1889 zbudowano nowo oddziały 
przeróbcze, które do chwili ostatniej ciągle rozwi
jają się i stosują nowo urządzenia. 

Inaczej przedstawiała się sprawa w Obwodzie 
Zachodnim. Pod wplywem zarządzeń celnych 
państwa Rosyj ski.ego przemysł żelazny w najbliż
szej okolicy zagłębia Dąbrowskiego , mianowicie na 
Śląsku Górnym, uczuł się mocno ograniczony \Y 

swym wywozie; vvysokie clo na żelazo i stal oraz 
wyroby stawiało silną tamę przenikaniu Lycb ar
tykułów do Królestwa Pobkiego i wogó le do pań
stwa H.osyj skiego. Ponieważ jednak c ł o na suro
wiec jednocześn i e pozosta walo nie ws pól miernie 
nizkie do cła na wyrol>y gotowe i przytem suro
wiec miał możność być przywożony nawet bez cla, 
przeto przemysłowcy ślą ·cy postanowili wyzyskać 
to polożeni e, wznosz<\C zakłady żelazne tuż za kor
donem g ran.icznyrn , to jest w zaglębiu Dąbrow
skiem, dla przerabiania w nich surowca śląsk iego , 
który nas tę pnie µod µo :; tacią wyrobów gotowych 
żelaznych i stalowych mógl bez żadnego cła być 
spożywany na terenie Królestwa Polskiego a głów
nie wysyłany na olbrzymiej pojemności rynek Ce
sarstwa Rosyjskiego. 

Na tych zasadach powstało w zagłębiu Dąb
rowskiem kilka zakładów żelaznych , wymienio
nych poniżej. 

Zakład Katarzyna zbudowany został w Siel
cach pod Sosnowcem przez niemieckie 'l' owarzyst
wo akcyjne „Zjednoczone huty Królewska i Laura". 
Zakład ten zbudowany był w r. 188 1- 1883 d la 
przerabiania na żelazo surowca śląskiego. Podnie
sienie wkrótce potem cła na surowiec zag rani czny 
zmusiło zakład Katarzyna do przeróbki surowca 
krajowego, wobec czego w roku 1890 puszcwny 
był w bieg pierwszy świeżo zbudowany w zakła
dzie tym wielki p iec; następnie w r. 189 .) został 
zbudowany i uruchomiony drugi wi elki piec. 

Zakład żelazny Aleksander w Milowicach pod 
Sosnowcem zbudowany był w r. l 882 przez To
warzystwo niemieckie Friedenshutte dla przeróbki 
surowca zagranicznego w piecach pudlowych i 
walcowania następnie przeważnie drntu. W prze· 
ciągu pierwszych 10 Jat swego istnienia zaklad 
.Aleksander pod nazwą obecną walcownia w Milo
wicach przynosił straty, ponieważ podniesienie cła na 
surowiec zagraniczny uniemo~liwiło używanie te
goż w tym zakładzie, krajowy na tomiast surowiec 
walcownia 1'Iilowice zmuszona była nabywać po 
cenie drogiej , mianowicie po 85 kopiejek za pud. 
Dla zaopatrzenia si ę w dostateczną ilość tanie
go surowca walcownia :Jiilowice wydzierżawi ł a w 
r. l89-l: od hrabiego Tarnowskiego hutę żelazną 

w Końskich na lO lat '/. prawem przedłużenia 
dzierżawy jeszcze na 5 la t. W zakładzie hrabie
go Tarnowskiego wskutek tego został zbudowany 
drngi wielki piec dla przetapiania rud miejsco
wyc h ua koksie zag ranicznym; wówczas walcow
nia w .Jiilowicacli zaczęł a przynosić zyski, zapew
ni wszy sobie surowiec własny, kosztujący po 6 L-65 
kopi ejf'k za 1 pud. Od tego czasu walcownia Mi
lowice zabez pieczyła swój byt i znacznie rozsze
rzyła :; W<\ wytwórczo~ć . Po wygaśnięciu umowy 
z hr. Tarnowskim walcownia .Jlilowice przerabia 
surowiec kupny, posiada ona jednak pozwolenie 
na zbudowanie własnego wio.lkiego pieca. 

Zakład .Ptrs7,kin. zl>udowam· zostal w r. 1882 
pod Sosnowcem przez hrabiego "H enckla von Do
ncnnnarcka dla przeróbki surowca, przy•vożonego 
w swoim czasie prze ważnie z gubernii Kieleckiej 
i Ha<lo11 l8kiej. 

Do tego :;amogo ty pu zakladów należy zali
czyć również powstały wówczas zakład Poręba pod 
Zawi erciem, zbudowany przez Pringsheima i prze
rabiający początkowo swój otrzymywauy w malym 
wlasnym piecu surnwiec, uastępnie zaś przerabia
jący surovviec, sprowadzany z innych zakładów. 
W ostatn ich Jatach zakład .Poręba rozwinął na 
dość szeroką skalę dział wyrobu maszyn. 

Jednocześnie z powstawaniem w zagłębiu Dąb
rowskiem zakładów wielkopiecowych i przerób
czych te same, co i poprzednio wspomniane, przy
czyny wplynęły na powstanie rówuież i zakładów 
mechanicznych. 

Fabryka rnr Huldszy1'i :;kiego, obecnie 'l' owa
rzystwo akcyjne Sosnowieckich fabryk rur i żela
za, zbudowana została przez niemców, Huldszyń
skiego i synów, posiadających tego samego ro
dzaju fabrykę w Gliwicach. Początkowo potrzeb
ne do wyrobu rur żelazo dostarczane było z Gli
wic, następnie jed nak ponieważ zamówienia rządo
we stawialy warunek, ahy zamawiane przedmioty 
były vvyrabi.ane z żelaza pochodzenia krajowego, 
zakład ten w r. J 895 zbudował u siebie dwa pie
ce martenowskie oraz w r. 1897 oddział odlewni
czy i blachowni~, k tóre dają możność zakładowi 
wyrabiać zamawiane przedmioty z żelaza własne
go, wyrobionego z surowca, sprowadzanego z 
l{osyi. 

Zakład mechaniczny budowy most6w, kotłów 
i maszyn \\". Fitznera i K . Gam pera zbudowany 
został w r . 1880 w Sielcach obok Sosnowca przez 
niern ca Fitznera, który nastę pnie zawiązał spółkę 
z Gamperem, szwajcarem z pochodzenia. Zakład 
ten, obliczony początkowo na mal<ł skalę, wkrótce 
rozrós ł się do wielkich rozmiarów i zaopatruje 
swy mi wyrobami cale pai'istwo Rosyjskie. 

}[ożność sprowad zania surnwca zagraniczne
go bez cla dla wyrobu maszyn spowodowała wzrost 
zakład6w mechanicw ych nie tylko na terenie za
głębia Dąbrowskiego , lecz i w dalszy ch okolicach 
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kraju, głównie w Warszawie, gdzie oddawna już Polskiem i jeżeli pomimo to przemysł ten zamiast 
istniały dwa wielkie zakłady mechaniczne: Lilpop, rozwijać się szybko, kroczy po linii rozwoju powo
Rau i Lewensztein oraz Borman, Szwede i S-ka. li lecz nie chyli się ku upadkowi, to jedynie za
Pierwszy z nich założony został w r. 1818 przez wdzięczać to należy tomu zjawisku, że pomimo 
braci Ewans6w, następnie w r. 1873 przeszedł na powstania tak znacznego ogniska przemysłu żelaz
wfasność wspomnianej firmy. Drugi zakład zało- nego, za jakie niewątpliwie należy uważać Połud
żony został w r. 1818 i przeszedł na rzecz Towa- nie Rosyi, zapotrzebowanie żelaza w państwie Ro
rzystwa Barman, Szwede i S-ka w r. 1875. syjskiem nie może być zaspokojone działalnością 

Oprócz tych zakładów mechanicznych istnie- zakładów krajowych, Lecz oprócz togo Rosya sp,ro
je na terenie Królestwa Polskiego oraz w samej wadza duże ilości surowca, żelaza, stali j maszyn 
Warszawie wiele podobnych zakładów, należy z zagranicy, przeważnie z Niemiec. 
zwłaszcza wspomnieć o zakładzie T-wa K. Rudzki Niezawodnie ujemny wpływ na rozwój prze
i S-ka. Wszystkie te zakłady istnieją stosunkowo mysłu żelaznego w Królestwie Polskiem wywarły 
niedawno i posiłkują się przeważnie surowcem z r6wnież i taryfy kolejowe, kt6re od pewnego cza
Południa Rosyi oraz zagranicznym. Do najnow- su zdradzają skłonność do coraz większego nakła
szych powstałych w Kr6lestwie Polskiem znacz- dania na przemysł ciężarów, z·wiązanych z prze
nych zakład6w huLniczych należą dwa duże zakła- wozem kolejami. 
dy wielkopiecowe. Pierwszy z nich Huta Często- Zasadnicza rewizya taryf na przewóz że
chowa, zbudowana w Rakowie przez Towarzystwo laza i surowca miała miejsce pierwotnie w 
zakładów metalurgicznych B. Hantke, uruchomio- r. 1891. Nadzwyczaj ważnem zarządzeniem, 
na w r. 1899, posiadająca jednocześnie i oddziały wypływającem z tej rewizyi, było ustanowienie 
dla przeróbki surowca na żelazo i stal; drugi za- taryf specya1nych na przewóz snrowca od miejsca 
kład został zbudowany w miejscowości Warty pod wytwórczości do znaczniejszych ośrodków przemy
Zawierciem przez Towarzystwo Sosnowieckich fa- słowych. Dla tych przewozów byjy ustanowione 
bryk rur i żelaza i uruchomiony w r. 1901. Jest to nowe specyalne taryfy z oznaczeniem początko
zakład, posiadający wielkie piece, piece rnartenow- wych opłat zamiast 1/ 36 na 1/ 50 kopiejki od puda 
skie i walcownie żelaza. i wi0rsty z takiem samem następnie różniczkowa-
, Powstanie w ostatnim mniej więcej 35-cio- niem opłat, jakie przyjęte jest dla niższych klas 

letnim okresie czasu tylu zakładów hutniczych, schematu przewozowego; na odległość 200 wiorst 
przeróbczych i mechanicznych na terenie Króle- pierwotna stawka od puda i wiorsty obniżała się 
stwa Polskiego przyczyniło się do znacznego wzmo- o 10%, na odległości powyżej 500 wiorst o 15%, za 
żeuia się przemysłu żel aznego u nas. Dalszy jed - odl egłość 625 do 1000 wiorst dodawało się po 1/ 126 
nak bi eg- spraw przemysłu żelaznego w Królest- kopiejki od puda i wiorsty i powyżej 1000 
wie Polskiem w tym kierunku był poczęści zata- wiorst po 1/150 kopiejki od puda i wiorsty. 
mowany wskutek wydania prawa z r . 1887, na Przy powtórnem roztrząsaniu taryf kolejo
mocy którego obcy poddani nie mogli nabywać na wych na przewóz żelaza, stali i surowca, podjętem 
własność ziemi, przez co napływ kapitałów zagra- w r. 1897, został przyjęty schemat cokolwiek niż
nicznyclt do górnictwa krajowego osłabł, poczęści szy od schematu z r. 1891. 
zaś i tą okolicznością, że w tym mniej więcej cza- Wkrótce jednak daje się zauważyć nagły 
sie zaczyna powstawać nowe ognisko w państwie zwrot ku podnoszeniu taryf kolejowych, nie liczą
.Rosyjskiem przemysłu żelaznego, Południe Rosyi, cy się z potrzebami przemysłu. Począwszy od r. 
o wiele więcej uposażone od natury w przyrodzo- 1906 stale i stopniowo podnoszone są taryfy ko
ne bogactwa niż Królestwo Polskie, ponieważ po- lejowe na przew6z soli, węgla kamiennego, rudy 
siada ono olbrzymie złoża doskonałej rudy żelaznej żelaznej, wyrobów z żelaza i stali, oprócz surowca. 
i własny zdatny do wyrobu koksu węgiel kamienny. Nowy schemat taryfowy na przewóz żelaza i 

Te okoliczności musiały odbić się niekorzyst- stali obowiązujący od d . 1 stycznia r. 1911-go, 
nie na rozwoju przemysłu żelaznego w, Królestwie I przedstawia się w sposób następujący: 

od 1 do 168 wiorst po 1
/24 kopiejki od puda i wiorsty 

)) l()!:I )) 213 )) )) 7 kopiejek )) + 1/ 20 kopiejki od puda i wiorsty 
214 757 8,5 I 1

/ 60 )) )) „ „ „ )) T " )) )) 

„ 758 „ 1210 )) )) 17,57 )) )) + 1
/ 100 „ )) )) 

)) 1211 „ 4208 )) )) 22,10 )) „ + 1
/ 150 )) )) )) 

Nowa taryfa kolejo~a ni~ dotyczyła Uralu, I surowca_ pozostały 
dla którego pozostały dawne mższe taryfy. następu3ąoych: 

Jak wspomniano powyżej, t aryfy na przewóz 

bez zmiany w rozmiarach 
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a) przy obliczaniu pudowem: 
od 1 do 180 wiorst po 1/ 30 kopiejki od puda i wiorsty 
„ 181 „ 600 „ „ 5 kopiejek + 1/ 50 kopiejki od puda i wiorsty 
" 601 " 1000 „ " 13,4 „ + 1

/ 125 „ " " 
powyżej 1000 „ „ 16,6 „ + 1/ 150 „ „ ,, 

b ) przy przewozie pełnymi wagonami: 

od 1 do 45 wiorst po 1/ 45 kopiejki od puda i wiorsty 
„ 46 „ 334 „ „ 1 kopiejce + 1/ 60 kopiejki od puda i wforsty 
„ 335 „ 800 „ „ 5,82 „ + 1 / 75 „ „ „ 
powyżej 800 „ „ 12,03 „ + 1/ 150 „ „ „ 

T aryfy kolejowe na przewóz materyałów su- I Te wszystkie, powyżej wyłuszczone przyczy-
rowych dla wyrobu żelaza nie mały również oka- ny musiały bardzo niekorzystnie odbić się na stanie 
zały wpływ na stan przemysłu żelaznego w Kró- naszego przemysłu żelaznego. 
lestwie Polskiem. W pierwszym rzędzie podrożonie Na domiar złego kryzys przemysłowy, spo
przewozu węgla i koksu odbiło się ujemnif\ w tym I wodowany czynnikami natury gospodarczej, powięk
kierunku. Począwszy od 1 stycznia r. 1902, miej- szył się jeszcze wskutek wydarzeń politycznych, 
scowa zniżona taryfa na przewóz węgla w obrębie którn w końcu zlikwidowały się w dziedzinie 
odnogi Dą.browsko - Dęblińskiej dróg żelaznych ustępstw ekonomicznych, poczynionych robotni
~adwiślańskich zos~ała ~astąpiona prz~z og~lną ta: I kom p~·zez przemysłowców, oraz . zaogniły sprawę; 
ryfę wyższą, obow1ązuJącą z małymi wy)ątkam1 robotmczą , która od bardzo długiego szeregu lat 
na całej sieci i~osyjskich dró~ że~aznych .. Po~yż- I nie przestawała by~ ~aląca, a w czasach .os~atnich 
sze podwyższeme taryfy koleJOWeJ wyraziło się w doszła do stanu naJwiększego swego nap1ęc1a. 
10%-ej podwyżce przewozu koksu, przez co ucior- Początek roku 1904 przyniósł wojnę rosyjsko
piały najwięcej zakłady żelazne, położone w gu- japońską, która na początku swego trwania wnio
bernii Kieleckiej i Radomskiej, jako więcej odle- sła znaczne polepszenie w stosunkach przemysłu 
głe od ośrodka przemysłu węglowego i koksowe- żelaznego w calem państwie, a przeto i w Króle
go. Z tego powodu już w r. 1903 jeden za dru- stwie Polskiem. Wówczas na skutek olbrzymich 
gim przestają pracować wielkie piece w tej poła- dostaw na użytek wojska przemysł żelazny w ca
ci Królestwa Polskiego i w r. 1910 z siedmiu kok- łem państwie osiągnął niebywały przedtem po
sowych wielkich pieców były czynne tylko 2. ziom. rozkwitu i wytwórczości, który, dając moż-

Smutne doświadczenie, osiągnięte przez pod- ność zakładom rozwinąć działalność, bliską całko
niesienie taryfy kolejowej na materyały surowe, witej swej sprawności wytwórczej, jednocześnie 
nie przeszkodziło, niestety, nowej pr6bie w tym tern samem sprowadził koszta własne do możliwie 
kierunku, mianowicie w r . 1910 została podwyż- nizkich granic. 
szona taryfa na przewóz rudy żelaznej . Niedługo jednak trwał ten stan rzeczy. 

Wszystkie tego rodzaju zarządzenia lat osiat- W rok później, w początkach lutego r. 1905 na 
nich spowodowały podniesienie się kosztu własne- skutek niepowodzeń oręża rosyjskiego w wojnie 
go surowca o 1,5 kopiejki, co przy jednoczesnem japońskiej szerokie warstwy społeczeństwa rosyj
spadku cen sprzedażnych na ten artykuł zatamo- skiego wysunęły program zmian politycznych w 
wało skutecznie rozwój przemysłu żelaznego w ustroju państwa, który w sferach robotniczych 
Królestwie Polskiem. ~ależy zaznaczyć przytem, znalazł gorących i wytrwałych bojowników. Za 
że bynajmniej nie wszystkie okręgi przemysłu że- przykładem robotników rosyjskich poszli robotnicy 
laznego w państwie Rosyjskiem zostały jednako- polscy i na początku roku 1905 ruch robotniczy 
wo dotknięte temi zarządzeniami. Między innemi dla na terenie Królestwa Polskiego objął całą połać 
żelaza uralskiego pozostawiono taryfy poprzednie kraju i prawie wszystkie bez wyjątku dziedr.iny 
i tylko przemysł żelazny w Królestwie Polskiem pracy przemysłowej. Ruch ten, wyrażający się na 
bez żadnych ulg ponosił coraz to nowe ciężary zewnątrz przedewszystkiem bezrobociem powszech
taryfowe. nem i przez to unieruchomieniem warsztatów pracy, 

Równocześnie z tern przemysł żelazny w powstał na podłożu dążenia do przekształcenia 
Królestwie Polskiem został pomijany przy podzia- ustroju państwowego i wysunął szereg postulatów 
le zamówień rządowych na szyny i inne przedmio- natury politycznej. Niedługo jednak danem było 
ty swej wytwórczości, naprzykład przy podziale ol- czekać na zasadnicza, zmianę istoty ruchu poli
brzymich zamówień na żelazo, spowodowanych tycznego; żądania natury politycznej chociaż utrzy
budową drogi żelaznej Amurskiej, zakłady żelazne mane zostały w dalszym rozwoju ruchu strejko
w Królestwie Polski.em zostały całkowicie pomi- wego, jednakże dla olbrzymiej większości robotni
nięte. ków straciły swój powab, jako zazębiający naj waż-
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niejsze zagadnienia bytu robotniczego bardzo po
średnio i nie dający wyników natychmiastowych; 
zostały przeto o"ne usunięte na plan dalszy, natomiast 
miejsce naczelne zajęły żądania robotników natury 
gospodarczej i społecznej, które posłużyły do zaognie
nia stosunku robotników do przemysłowców i w po
staci długotrwałych strejków przetrwały z małemi 
stosunkowo przerwami do marca r . 1906. 

Nie miejsce tutaj roztrząsać słuszności lub 
niesłuszności żądań robotniczych; rozważenie tego 
zagadnienia może być przedmiotem oddzielnych 
dociekań społeczno - gospodarczych, w danej zaś 
chwili należy tylko bezstronnie i ściśle podać 
istotę żądań, jako mającą. związek ścisły z historyą 
przemysłu żelaznego w Królestwie Polskiem. 

Jak wspomniano już powyżej, żądania ro
botników dają. się podzielić na trzy zasadnicze ka
tegorye: ekonomiczne, mające bezpośredBi związek 
z dobrobytem robotników; kulturalno - społeczne, 
drogą pośrednią wpływające· na polepszenie bytu 
nie poszczególnych robotników; lecz całej rzeszy 
robotniczej, i wreszcie polityczne, dążące do zmia
ny ustroju państwowego i niezależne od woli i mo
cy przemysłowców i dopiero w przyszlości rozstrzy
gające w ten lub inny sposób .zagadnienia, zwią
zane z położeniem .sprawy robotniczej, jako kwe
styi państwowej. 

Pierwsza kategorya tych żądań była oczywi
ście najliczniejsza i część ich została uwzględniona 
przez zakłady żelazne, co odhił'o się ujemnie na 
wynikach prowadzenia fabryk a spowodowany 
długotrwałymi strejkami zastój we wszystkich ga
łęziach przemysłu łącznie z omówionymi już po
przednio warunkami taryfowymi i innymi dopeł
niły miary złego . Stan chylenia się ku upadkowi 
przemysłu żelaznego w Królestwie Polskicm prze
trwał do polowy roku 1910 i spowodował w tym 
czasie zlikwidowanie kilku przedsiębiorstw żelaz
nych; niektóre oprócz tego zawiesiły lub ograni
"czyły swą działalność i tylko część z nich praco
wała bez przerwy z jakim takim zyskiem. 

W roku 1910 położenie rzeczy zaczęło nieco 
poprawiać się głównie dzięki ożywieniu się innych 
gałęzi przemysłu, tak że jui w roku 1912 wytwór
czość surowca przewyższyła wytwórczość w roku 
190-±; następnie rok 1913 wykazał znowu podniesienie 
się wytw6rczości w porównaniu do roku poprzed
niego; pierwsza połowa roku 1914 również pod
niesienie się wytwórczości w stosunku do tego 
samego okresu czasu roku poprzedniego lecz sto
sunkowo już nieznaczne, co dawałoby do myślenia, 
że przy istniejących w danej chwili warunkach 
przemysł żelazny w Królestwie Polskiem nie o wie
le mógłby przekroczyć poziom wytwórczości z ro
ku 1913. Należy jednak postawić pytanie, czy 
nie istnieją jednak środki do znaczniejszego jesz
cze rozwoju przemysłu żelaznego w Królestwie 
Polskiem. :Niezawodnie istnieją. Przemysł żelaz-

ny w Królestwie Polskiem byłby w stanie odpo
wiedzieć o wiele większym zapotrzebowaniom, niż 
dotychczas, lecz aby te zapotrzebowania wzrosły, 
potrzeba przeclewszystkiem, żeby samo Królestwo 
Polskie było znacznym spożywcą żelaza; pod tym 
względem stoimy bodaj na ostatniern miejscu wśród 
krajów europejskich, nie wyłq.czając nawet mało 
rozwiniętych kulturalnie i ekonomicznie kraj6w 
bałkańskich; spożywany okolo 19 kg. żelaza rocz
nie na 1 mieszkal'ica, co jest ilością przeszło 12 
razy mniejszą, niż przypada na 1 mieszkańca Sta
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej, !J razy 
mniejszą., niż w Niemczech, i mniejszą od spoży
cia żelaza w państwie Rosyjskiem i Hiszpanii. 
Tylko podniesienie się budowy dróg żelaznych, 
których tak mało jest w naszym kraju, przystą
pienie do budowy urządzeń miejskich, tramwajów, 
telefonów i t. p.; jednem słowem podniesienie się 
kulturalne naszego kraju będzie najważniejszym 
czynnikiem rozwoju przemysłu żelaznego, o ile, 
naturalnie, wszystkie te zapotrzebowania na żelazo 
będą zaspakajane na miejscu. 

Względnie pomyślny stan naszych zakładów 
żelaznych został na początku sierpnia roku 1914 
wstrzymany gwałtownie przez wybuch wojny euro
pejskiej. Od tego, w jaki sposób ułożą się warunki po 
ukończAniu wojny, oraz jak długo wojna ta będzie 
trwała, zależy w znacznej mierze przyszłość na
szego przemyesłu żelaznego. Na raziP. ta ważna 
gałl'\ź pracy, jak zresztą i inne gałęzie przemysłu 
oraz całokształt stosunków społeczno-gospodarczych 
i politycznych stoi przed wielkim ;makiem za
pytania. 

Il Zarys gospodarczy. 
Położenie gospodarcze danej gałqzi przemy

słu zależy od wielu bardzo czynników, a przede
wszystkiem od łatwości otrzymywania i przerabia
rua materyał6w surowych. 

O istnieniu przemysłu żelaznego w danej 
miejscowości decydują dwa zasadnicze czynniki: 
obecność rudy żelaznej i obecność paliwa do prze
tapiania rudy. Poza tymi dwoma czynnikami 
oczywiście istnieje jeszcze wiele czynników ważnych, 
jednakże w porównaniu z pierwszymi drugorzęd
nych, jako to: środki komunikacyi, dostateczność 
siły roboczej, taryfy przewozowe i celne, ceny ryn
kowe i warunki zbytu i t . p., jednakże rozstrzyga
jącym momentem o istnieniu przemysłu żelaznego 
w danej miejscowości jest obecność rudy żelaznej 
i paliwa a wszelkie inne warunki istnienia i roz
woju przemysłu żelaznego dadzą się zmieniać i 
naginać w zależności od istnienia i wartości wa
runków pierwszej kategoryi. Istnienie lub możność 
powołania do życia w danej miejscowości przemy
słu żelaznego lub zresztą wszelkiego innego może 
wywołać potrzebę zbudowania do ogniska tego 
przemysłu środków komunikacyi, napływ ludności 
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roboczej, unormowanie ceny i warunków zbytu 
przedmiotów wytwórczości tego przemysłu, może 
wreszcie wpłynąć na ochronę celną tego przemysłu 
oraz dostosowanie taryf kolejowych do cel6w prze
mysłowych. 

Z powyższego wynika, że dla zobrazowania 
dokładnego pojęcia o położeniu gospodarczem 
przemysłu żelaznego w Królestwie Polskjern nale
ży przedewszystkiem zdać sobie ~pra wę, czy i w 
jakiej ilości i jakości znajdują się u nas pokłady 
rudy żelaznej oraz czy posiadamy dostateczną 
ilość paliwa, nadającego się do przetapiania rudy 
na surowiec. 

Zagadnienie pierwsze nie jest jeszcze dotych
czas należycie wyjaśnione, należy więc przytoczyć 
zdania badaczów tej sprawy. 

Jerzy Bogumił Pusch w dziele swem „ Geo
logiczny opis Polski" podaje trzy najważniejsze 
formacye geologiczne, w których na terenie Pol
ski występuje ruda żelazana. Wszystkie te forma
cye geologiczne należą do grupy mezozoicznej 
młodszych skał osadowych. Rudy żelazne, wystę
pujące w formacyi wapienia muszlowego, geogra
ficznie znajdują się na terenie powiatu Będzińskie
go; w ziemi Radomskiej występują rudy żelazne 
w formacyi piaskowca białego (system kajprowy), 
wreszcie w okolicach Częstochowy wzdłuż wynio
słości Krakowsko-Wieluńskiej znajdują się rudy 
żelazne w formacyi węgla bagiennego i iłów (sy
stem kajprowy i jurski). 

Poza temi trzema najważniejszemi postaciami 
rudy żelaznej na terenie Królestwa Polskiego wy
stępują w dużych ilościach rudy darniowe. Two
rzą się one w tych miejscach, gdzie na powierz
chnię ziemi wypływają źródła, zawierające w roz
tworze siarczan lub węglan żelazawy, wskutek 
czego osadza się limonit, tworząc nieraz bardzo 
znaczne masy. To samo dzieje się tam, gdzie po
woli przypływa i paruje woda, zawierająca w roz
tworze nawet bardzo nieznaczną ilość związków 
żelaza, jak to ma miejsce w nizinach błotnistych. 
Wtedy związki te pod działaniem tlenu powietrza 
przechodzą w nierozpuszczalny wodorotlenek żela
zowy, który z początku tworzy bardzo cienką war
stewkę na powierzchni wody, mieniącą się barwa
mi tęczy, a potem w miarę dalszego wydzielania 
się, osiada na dnie i tworzy tak zwaną błotną, 
darniową lub łąkową rudę żelazną. Taka ruda 
znajduje się w wielu miejscach Królestwa Polskie
go w błotnistych nizinach i tworzy zwy kle dziur
kowatą jak gąbka masę, zanieczyszczoną piaskiem 
i substancyami roślinnemi, oraz zawiera zwykle 
znaczną domieszkę fosforu. Dawniej rudy darnio
we były stosowane dość powszechnie do wyrobu 
żelaza. Jeszcze w XVIII i początku XIX wieku 
wydobywano w wielu miejscach naszego kraju 
rudy darniowe i przetapiano je w dymarkach. Powoli 
wydobywanie rud darniowych upadło i dopiero w 

latach ostatnich zwrócono znów uwagę na rudy 
darniowe, których bogactwo w kwas fosforowy 
czyni je bardzo pożądanemi dla otrzymywania 
żużli Thomasa. Wskutek tego nanowo została 
podjęta eksploatacya rud darniowych, zwłaszcza w 
Prusach. 

Ruda żelazna w powiecie Będzińskim wystę
puje przeważnie jako żelaziak brunatny, zmiesza
ny z niewielką ilością gliny brunatnej i czerwonej; 
złoża rudy dosięgają tutaj niekiedy grubości 8-iu 
i 9-iu sążni, lecz na bardzo niewielkich odległo
ściach zanikają zupełnie. W tych miejscowościach 
ruda żelazna bardzo często wydobywa się odkryw
kami, lecz wartość tych rud odkrywkowych jest 
niewielka, gdyż zawierają one zaledwie 20- 30% 
żelaza. Natomiast złoża, położone głębiej około 25 m 
pod powierzchnią, zawierają czasami do 48% żelaza. 

Złoża rudy żelaznej formacyi piaskowca bia
łego, położone w ziemi Radomskiej, występują w 
wielkiej obfitości. J. B. Pusch utrzymuje z wszelką~ 
pewnością, że na całej przestrzeni tej formacyi 
znajdują się rudy żelazne, chociaż w niektórych 
miejscach mogą one leżeć na takiej głębokości, że 
wydobywanie ich obecnie mogłoby nie opłacać się . 
Od czasów niepamiętnych formacya piaskowca 
białego zasilała swemi rudami przynajmniej ~/10 
hut żelaznych w Polsce. Rudy żelazne w tych 
miejscowościach przedstawiają 2 odmiany, miano
wicie: żelaziak brunatny i sferosyderyty wraz z 
powstałemi z ich przeobrażenia odmianami. Że 
laziak brunatny jest tutaj względnie rzadki; jedno 
jego złoże r.iągnie się od Parszowa i Majkowa do 
Bzina. Drugie podobne złoże żelaziaka brunatne
go, mające od 1;2 do l sążnia grubości, znane jest 
pod nazwą Wielkie Rudki; ciągnie się ono od Lu
bienia przez Maliszyn, Tychów do Mirczy ma dłu
gości mniej więcej 11/ 2 mili. Z żelaziakiem brunat
nym znajduje się także zrośnięty zbity żelaziak 
czerwony, przechodzący w gliniasty żelaziak czer
wony, który albo bywa przerośnięty niewielką 
ilością delikatnych kryształków promienistej szarej 
rudy manganowej, albo też tak ściśle jest zmiesza
ny z czarnym tlenkiem manganowym, iż cała ma
sa nabiera barwy niebieskawo-czarnej i ma µrzełom 
ziemisty. Takie zawierające mangan żelaziaki 
czerwone stanowią. doskonałą rudę, są bardzo łat
wo topliwe i przy przetapianiu .razem z rudą bru
natną dają 35 - 40% surowca. Znajdują się ~:me 
w okolicach Rokicina, Pleśniówki i Dąbrówka 
koło Parszowa. 

Daleko więcej są rozpowszechnione w ziemi 
Radomskiej rudy, zawierające węglan żelaza, któ
re występują w dwóch głównych odmianach: 

1) Zwyczajny sferosyderyt gliniasty, w świe
żym stanie szaro-biały, jasno-żółtawy i ciemno
szary, a niekiedy zabarwiony na czarno domieszką 
cząstek węgla; znajduje się on w nerkach kulis
tych, ułożonych jedna obok drugiej równolegle do 
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płaszczyzn uwarstwienia i wewnątrz nieprawidłowo 
pryzmatycznie spękanych. 

2) Sferosyderyt płytowy ( płaskura ruda) odzna
cza się większą zawartością węglanu wapnia i szyb
kiem rozpadaniem się na powietrzu. Zabarwienie ma 
podobne do odmiany poprzedniej; rzadko znajduje 
się w nerkach, zwykle zaś występuje w postaci 
bardzo prawidłowych płyt, na 2- 3 cali grubych. 

Liczba wszystkich ławic rud żelaznych for
macyi piaskowca białego nie jest dokładnie znana, 
jednakże poszukiwania i roboty górnicze stwierdzi
ły istnienie następujących pasm: l) N ajstarozo i 
najbardziej na południe wysunięte pasmo składa 
się z lawie żelaziaka brunatnego i prawdziwego 
żelaziaka gliniastego z niewielu ławicami sferosy
derytu. Przeciwległe skrzydła tych łękowato wy
giętych ławi c znajdują się w Górnikach i Czarnym 
Lesio na piaskowcu czerwonym, występującym w 
Star!'tchowicach i Wąchocku. Od Wielkiej Wsi 
pasmo zwraca się na zachód w zależności od wy
chodni wapienia i ciągnie się przez obszary leśne 
Rokiciny, Laski , Młodzawę i Granicę około Maj
kowa i Parszowa do Bzina (Bukówka i Doliska). 
Tutaj znowu zwraca się nieco na południe i bieg
nie obok piaskowca czerwonego. przez dawne obrę
by górnicze Siatka, Olejówka, Zeberko, Kietlenka 
·przer. Długajów, Perkowski Dół do Serwinowa w 
lesie Samsonowskim. 2) Drugie pasmo, najbogat
sze w ławice sferosydel·ytu płytowego , rozpoczyna 
się około Podola i Małoszyna pomiędzy Opato
wem i Ćmielowem, ciągnie się bez przerwy przez 
Grocholice, Goździelin, MiJków, Szewno, Jędrzejo
wiec, Kunów, .r ietulisko, Krynki, Dziurów, Micha
łów, Wierzbnik do Starachowic i obejmuje górne 
ławice żelaziaków gliniastych pomiędzy Brodami, 
Lubieniem i Lipiem. Pomiędzy Wąchockiem i 
Skarżyskiem ,pasmo przerywa się, lecz pojawia się 
znowu na południowym wschodzie od :Nfroczkowa 
w majątku Szydłowiec, obejmuje wszystkie złoża, 
występują.ce w tym majątku około Bliżyna i Płacz
ko:wa, wkracza w lasy Samsonowskie, gdzie na 
północy pod Odrowążem oraz w pobliżu sąsiedni eh 
wiosek Lisówki i Małej znajdują się liczne złoża 
rud żelaznych; na południe zaś od Nieklania ciągnie 
się szereg robót górniczych w Dalejowie, Growinie, 
Okolcu i Świniej Górze. Na zachodzie pasmo to 
wkracza do majątku Krasne i tam rozdziela się 
na dwa pasma: złoża północne leżą na pasmie wy
niosłości koło Huciska, pasmo południowe ciągnie 
się od Krasnego przez Adamek i Duranczów do 
majątku Radoszyce. Przestrzeń pomiędzy Adam
kiem a Małachowem zawiera niezliczone złoża rud 
żelaznych, czego dowodzą. szeregi starych kopalń 
w Modrzejowinie, Rozprasznej , Trześniowej , Dąb
rowie, Czerwonej Górze i Dziadku. Dalej ku za
chodowi biegnie znowu jedno pasmo złóż rud 
przez Dębę i Przyłogi , które '9-a tej nizko położo
nej przestrzeni mało są eksploatowane. Do pa-

sma tego należą liczne złoża, leżące pomiędzy 
Grzymałkowem a Świnkowem, mianowicie w Gli
nianym Lesie, Smykowie, pod Mościskami, w lesie 
Pokuradzkim, w pobliżu Miedzierzy, koło Kotrasów 

· i Kawęczyna; następnie pasmo to skręca bardziej 
ku północnemu zachodowi pomiędzy Radoszycami 
a Końskiemi, ciągnie się przez Cieklińsko, Macho
ry, Fałków i kończy się wybornemi złożami rud 
w Plą.skowicąch, Turowicach, Sielcach i Niewojo
wicach koło Zarnowa,. 3) Trzecie główne bardziej 
na północ położone pasmo złóż rud żelaznych roz
poczyna się w majątku Chlewiska na N owej Górze, 
w pobliżu wsi Skłoby, na zachód od Szydłowca i 
ciągnie się przez Rasinów, Długą, Brzezinę, Rus
kibród, Parochy, Nieswin ku zachodowi; dalej 
przez Józefów i Korytków pod Gowarczowem do 
Parczowa i Sędowa pod Białaczewem; z drugiej 
zaś strony w kierunku północnym przez Borkowi
ce i Przysuchę do Drzewicy. Tutaj pasmo roz
szerza się :.maczuie ua wyniosłościach pomiędzy 
Kamienna Wola a Gielniowem i zawiera liczne 
pokłady i·udy -..,~ lesie Rozwadowskim. oraz na 
w::;cbodzie i zachodzie od Gielniowa. Wreszcie 
w pobliżu starego wielkiego pieca w Drzewicy 
pasmo to znika pod utworami naplywowymi. 4) 
Najmłodsze pasmo złóż, znajdujące się powyżej 
trzeciego, znane jest dotychczas w okolicy Iłży, 
J aszyńca, Maliszyna, w Tychowie, Mierczy, Trę
bowczy i Mirowie; składa się ono z piasczystego 
żelaziaka brunatnego i obfitującego w muszle że-
laziaka gliniastego. · 

W formacyi jury znajduje się ruda żelazna 
na całej przestrzeni występowania jury brunatnej. 
W największych ilościach występują one w okoli
cy Częstochowy i Panek, pomiędzy Pankami i 
Wieluniem. Większe znaczenie mają rudy żelazne 
około Poręby; znane tu są dwa złoża żelaziaka. 
górne, powstało z rozkładu sferosyderytu, pod tero· 
złożem leży czarny ił, a pod nim piasek z wodą; 
w ile znajduje się drngie złoże żelaziaka, które 
składa się z dużych sferoidalnych gęsto obok sie
bie natłoczonych brył ciemnego sferosyderytu gli
niastego. Pod wzgl ędem hutniczym żelaziak ten 
jest wprawdzie bogaty, ponieważ po wyprażeniu 
daje do 50% surowca, jednak z powodu zawarto
ści pirytu otrzymane z niego żelazo jest bardzo 
kruche na gorąco i wskutek tego ruda ta nie mo
że być przetapianą sama. Podobne sfero~yderyty 
tworzą pokłady w ile niebieskim obok Zerkowic 
niedaleko Kromoł,owa, obok Mrzygłódka, Mijaczo
wa, Włodowic i Zarok. Około wsi Parkoszowiec 
niedaleko Włodowic, oprócz sferosyderytu zwyczaj
nego, występuje w pokładach zbity szary żelaziak 
gliniasty. W nadkładzie pstrych okruchowców 
ikrowcowyoh i piaskowca około Pińczyc leży w 
białym i niebieskim ile pokład doskonałej nerko
wej rudy żelaznej , która również jest tylko prze
kształconym sferosyderytem. Znajduje się tam 
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także ruda żelazna brunatna, która przechodzi w Polska, 8) Huta Stara, 9) Nowa Wieś, 10) Kopal
żelaziak włóknisty. W okolicy Panek znajdują się nia, 1 l) Dźbów, 12) Grabówka, 13) Pierzchno, 14) 
dwa różne złoża rud żelaznych: jedno starsze na- Wręczyca, 15) Truskolasy, 16) Panki, 17) Kuźnicz· 
leży do ilu niebieskiego, drugie młodsze do pias- ka, 18) Przystajń, 19) Podłęże Królewskie, 20) Kle
kowca żelazistego. Pjerwsze składa się ze sfcrosy- paczki; b) kopalnia rudy żelaznej w Kluczach po
derytów i tylko rzadko z prawdziwej rudy nerko- wiatu Olkuskiego i c) w ziemi Radomskiej na za
wej, drugie z piasczystych żelaziaków nerkowych. chód od linii Opatów· Iłża· Radom: 1) Stefania, 
W stanie surowym sferosyderyt z tych okolic za- 2) Elżbieta, 3) Chustki, 4) Koryciska i 5) Sowia 
wiara około 40% żelaza, inne odmiany tej rudy są Góra. 
bądź bogatsze, bądź uboższe,. a po wyprażeniu da- 3) Kop a 1 n ie r u dy że 1 a z n ej s y s te
ją w wielkich piecach od 48 do 54% żelaza. Przy mu ka j pro we go w ziemi Radomskiej na li
prażeniu tracą. 29- 33% wagi, co pochodzi gl6wnie nii Opoczno-Końskie-Wierzbnik-Kunów: 1) Drzewi
z ulotnienia się kwasu węglowego. ca, 2) Ruda Białaczewska, 3) Machory, 4 J Koło-

Oprócz tego występuje żelaziak dalej około niec, 5) Grembienice, 6) Skórnice, 7) Korytków, 
Stan, Przystajń, Kukowy, Górek, Strojca, Kowali, 8l Rawicz, 9) Rudniki, 10) Smrodniki, 11) Horten
Żytniowa, Rudnik, Parzymiechów, Krzyworzeki, sya, l 2) Promień, 13) Barki, l 4) Czapleniec, 15) 
:Mokrska. Wszystkie te miejscowości leż<\ pomię- Czapleniec, 16) Maleniec, 17) Łazienki, I 8) Łazy, 
dzy Pankami, Krzepicami, Praszką. i Wieluniem. 19) Pole, 20) Gryzak, 21) tara Góra, 22) Zyg
Dalej znajduje się żelaziak ten około Grabowa, munt, 2:3) .Motylki, 24:) Cecylia, 25) Edward, ~6) 
Kotłowa, niedaleko Odolanowa i pod miastem Czmacze, 27) Stasiów, 28) Aleksandrów, 29) Re-... 
Wartą.. Okolice Inowłodza nad Pilicą, gdzie ił i pl6w, 30) Rendocin, 31) Laski, 32) Mościska, 33) 
utwory rudy żelaznej ułożyły się nad wapieniem Biała Góra, 34) Zapowiedź Bliżyn, 35) Zapowiedź 
jurskim, zostały dokładnie zbadane i obocnoHć tam Rządowa, 36) Bukowie, 37) Anna, 3 ) Pleśniówka, 
rudy żelaznej stwierdzono na podstawie badań, do- 39) Włodzimierz , -!O) J edla, 41) Brama, -!2) Ja
konanych przez władze pruskie w latach J 803 i strząb, 43) Czerwona, 44) Ostrocin, 45) O cisowa, 
1805. .r a zachód od Inowłodza w okolicy Tom a- 46, Jan. 47) Dębie, -!8) Rozpraszna, 49) Dąbrowa, 
szowa utwory żolazisto - gliniaste leżą nad wapie- 50) Rudne Doły, 5l) Smyków, 52) Gliniany Las, 
niem jurskim w mniejszych lub większych ko- 53) Dąbrówka), 54) Łącżki, 55) J ózef, 5G) Gierdony, 
tlinach. 57) Adolf, 58) Henryk, 59) Milków, 60) Seweryn, 

ie można było pominąć tak fundamentalnej 6 I) Podole, 62) Henryk, 63) Herkules, 64) Czer
pracy geologicznej, jaką jest geologiczny opis ziem wona., 65) Czałczyński Smug, 66) Kulpiński Smug, 
polskich Puscha jednakże trzeba zaznaczyć, że 67 J Łabędź-Próchnica, 68) Wielki Smug, G9) Łyż· 
podział geologiczny, stosowany przez J. B. Puscha, wy, 70) Chmale. 
jest już obecnie przestarzały. owsze badania wy- 4) Kop a 1 n ie rud y że 1 a z n e j s y st e
kazały, że system piaskowca białego rozpada się mu pstrego pi as ko wca w pólnocnej części 
w zastosowaniu do znajdujących się w nim rud ziemi Kieleckiej około Zagnańska i Suchedniowa 
żelaznych na dwa oddzielne systemy: kajpru oraz oraz częściowo w ziemi Radomskiej: 1) Jadwiga 
piaskowca pstrego. Oprócz tego w dziele swem I Młyn, 2) J~dwiga Staw, 3) Zawały, 4) Paweł, 5) 
J. B. Pusch nie wspomina o rudach żelaznych, Grab, 6) Zarnowa Góra, 7) Stalówka, 8) Rośla, 
znajdujących się w systemie dewońskim. ~owy I 9) Czub, IO) Dalejów, LI) Olejówka, l2J Kierat, 
podział systemów rudonośnych wykazuje nam ma- 1 13) Polożnia, 14) Biała Góra, 15) Dlugoj6w, 16) 
pa inżyniera Andrzeja Albrechta. Zagdańskie Łąki, 17) Dą.b , 18) Świnia Góra, 19) 

Podług tej mapy, sporządzonej około r. 1890, Pisarka, 20) Dąbrówki, 21) Długi Kąt, 22) Mni6w, 
rozmieszczenie kopalń rudy żelaznej, wydobywanej 23) Występa, 24) Modrzewina, 25) H.ów, 26) Zarem
ze wspomnianych powyżej formacyi geologicz- hienie. 
nycb, było następują.ce: 5) Kopalnie rudy żelaznej syste-

1) K o pa 1 n ie rudy ż e 1 a z n ej s y st e- mu d ew oń s k i e go w zachodniej części ziemi 
mu w ap ie n i a m us z l o w e g o: 1) Wojkowice Radomskiej oraz w ziemi Kieleckiej wzdłuż linii 
Komorne i Bobrowniki, 2) Twardowice, 3) Sie- Łagów-Daleszyce-RJelce: 1) Dąbrowa, 2) :Miedziana 
monia, 4) Sadowie i 5) Mierzęcice, wszystkie w Góra, 3) Kamienna Górna, -!) Porzyce, 5) ' iesta
zachodniej części powiatu Będzińskiego oraz 6) chów, 6) Krajno, 7) Porąbki, 8) Świnia G6ra, 9) 
Krzykawa pod Sławkowem w zachodniej części Szczecno, 10) Krzemionka, 11) Lechówek, 12) 
powiatu Olkuskiego. Ostra Górka, 13) Wola Łagowska, 14) Piórków, 

2) Kopa l nie rudy żelaznej sys- 15) Wszachów, i 16) Napęków. Wszystkie te ko-
tem u jur ski ego: a) w p6łnocuej części powiatu palnie w chwili zestawiania mapy przez A. Albrech
Będzińskiego oraz w powiecie Częstochowskim: 1) ta były nieczynne. 
Kromoł6w, 2) Rudniki, 3) Włodowice, 4) Skałka, Zawartość żelaza w rudach, wydobywanych 
5) Wysoka Pilecka, 6) Jastrzębie, 7) Kamienica w ziemi Kieleckiej i Radomskiej, jest na ogół nie-
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zbyt wielka, lecz przedstawia wielką pod tym \ wem zestawieniu poniższem: 
względem różnorodność, uwidocznioną w proconto-
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Śre<lnia zawartość żelaza w rudach powyższych wynosi 34,23 %
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o,og 
o,o6 
0,16 

0,14 

0,36 

Ph 

o,t'5 
0,14 
o,x6 

0,20 

0,34 

Jak widać z zestawień powyższych, ruda że- mysłu żelaznego w Królestwie Polskiem jest prze
lazna, znajdująca się na terenie Królestwa Polskie- konanie się co do obfitości rud żelaznych roiejsco
go, jest naog6ł nizkoprocentowa, przeto nie przed- wych. Pod tym względem orzeczenia r6żnych ba· 
stawia pierwszorzędnej wartości jako materyał su- dacz6w są bardzo z sobą niezgodne. Łabęcki w 
rowy. swem dziele o górnictwie w Polsce wspomina 

Nadzwyczaj ważnem zagadnieniem dla prze- że obfitość rud żelaznych na naszych ziemiach 
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jest wielka, nie podaje jednak dokładnie ich ilo
ści, a określenie obfitości rud w czasach, kiedy 
dzieło wspomniane było pisane, może w czasach 
obAcnycb okazać się nieznacznem. 'fak samo i 
Pusch w opisie geologicznym ziem polskich 
stwierdza wielką obfitość rud żelaznych, mających 
wystarczyć na całe stulecia nawet przy wytwór
czości miejscowej żelaza do 1

/ 2 miliona centnarów. 
Dzieło Puscha datuje się z czwartego dziesiątka 
lat wieku ubiegłegv , a przewidywana przez niego 
największa wytwórczość ·żelaza, sięgająca 1/ 2 miliona 
centnar6w rocznic, na stosunki obecne jest ilością. 
z1ukoroą, od dawien dawna przez nasze hutnictwo 
przekroczoną. Z tego wypływa, że na podstawie 
orzeczeń powyższych niepodobna wyrobić sobie 
pojęcia o obfitości rud żelaznych w naszym kraju. 
Badania późniejsze są z sobą. bardzo niezgodne: 
jedni określają zapas rudżelaznych u nas w wyso
kości okolo 15 miliardów pudów (Hilczyński) , 
inni sprowadzają tę ilość do 2 miliardów pudów 
(Brandenburg) ; obliczenia Kocowsk.iego wykazują 
zapas rndy żelaznej w Królestwie Polskiem około 
l 4 miliardów pudów; podług zestawień Kukaw
skiego zapasy ogólne rudy żelaznej w Królestwie 
Polskiem wynoszą około 37 miliardów pudów, 
jednakże profesor Bogdanowicz uważa cyfrę tę 
za nadmierną i zmniejsza ją do połowy. 

Ta ka rażąca różnorodność poglądów na spra
wę zapasu rud żelaznych w Królestwie Polskiem 
wypływa przedewszystkiem z tego, że brak jest 
odpowiednich wyczerpujących badań geologicznych, 
które mogłyby spór ten rozstrzygnąć ostatecznie; 
być może wreszcie, że posiadamy olbrzymie ilości 
rudy we wnętrzu ziemi, jednakże niezawodnie 
większość z tych terenów rudonośnych nie jest 
obecnie wyzyskiwana czyto dla głębokości zalega
nia rudy, czy też z innych powodów. Należy jed
nak stwierdzjć, że od długjego szeregu lat wydo
bywanie rudy żelaznej w Królestwie Polskiem w 
porównaniu nawet do miejscowej wytwórczości 
żelaza przedstawia ilości niewielkie i powoli roz
wija się, dosięgając średnio kilkunastu milionów 
pudów rocznie. 

Drugim ważnym czynnikiem, decydującym 
o rozwoju przemysłu żelaznego w danej miejsco
wości, jest obecność odpowiedniego paliwa. Pod 
tym względem przemysł żelazny na ziemiach pol
skich przeszedł przez zasadniczą zmianę warun
ków. 

Pierwszy okres, datuje się od początku ist
nienia przemysłu żelaznego na ziemiach polskich 
do czwartego dziesiątka lat wieku ubiegłego . Okres 
ten znamionuje się małem w stosunku do dzisiej
szego zapotrzebowaniem żelaza oraz rozporządza
niem na miejscu doskonałem paliwem, drwami. 
Drugi okres obejmuje okres od czwartego dziesiąt
ka lat wieku ubiegłego do czasów obecnych, kiedy 
zapotrzebowanie i wytwórczość żelaza u nas silnie 

wzrasta; jednocześnie paliwo mineralne wypiera 
całkowicie drwa w zastosowaniu do procesu wiel
kopiecowego, głównie z powodu wyczerpania się 
całkowitego lasów. 

Oczywiście przejście od d1·ew do koksu, jako 
paliwa wielkopiecowego, nie dokonało się nagle, 
lecz stopniowo, naprzód na terenie zagłębia Dąbrow
skiego a następnie w ziemi Kieleckiej i Radom
skiej. Obecne położenie rzeczy wyłącza katego
rycznie możliwość prowadzenia w Królestwie Pol
skiem wielkich pieców na węglu drzewnym, lecz 
każe posiłkować się paliwem mineralnflm, mia
nowicie koksem. 

Nie brakowało jednak prób w kierunku moż_
ności wytapiania surowca w wjelkim piecu na 
węglu kamiennym bez używania koksu. 

W grudniu r. 1898 Departament górniczy z 
polecenia ministra Rolnictwa i Dóbr Państwa 
przedstiawił do rozpatrzenia górniczego Komitetu 
Naukowego referat inspektora górniczego Urbano- „ 
wicza w sprawie podjęcia prób wytapiania suro
wca na węglu kamiennym z zagłębia Dąbrowskie
go. Sprawa ta przesłana została do ówczesnego 
naczelnika Zachodniego zarządu górniczego W. 
Choroszewskiego, który dla dokonania prób w tym 
kierunku zaprojektował przeróbkę nieczynnego 
wielkiógo pieca w Bzinie kosztom 20 OOO ruhli. 
Wszelkie projekty co do uskutecznienia prób od
nośnych w Bzinie u padły jednak wobec tego. 
że zakład Huta Bankowa w Dąbrowie wyraził ży
czenie oddania bezinteresownie jednego ze swych 
wielkich pieców dla uskutecznienia prób rzeczo
nych. 

Równocześnie z tern przed rozpoczęciem prób 
w Hucie Bankowej został zwołany Zjazd V prze
mysłowców górniczych w Królestwie Polskiem, na 
którym to Zjeździe został odczytany referat F. 
Świeżyńskiego w sprawie wytapiania surowca na 
węglu kamiennym. Pobudką do rozważenia tej 
tak ważnej dla przemysłu żelaznego w Królestwie 
Polskiem sprawy było stosowanie w Szkocyi wę
gla w stanie surowym do biegu wielkopiecowego. 
Wspomniany powyżej referat stara się wyjaśnić 
sprawy następujące: 1) czy zagłębie Dąbrowskie 
posiada węgiel, podobny do szkockiego, i jakie 
mianowicie gatunki węgla kamiennego z rzeczo
nego zagłębia są najwi~cej odpowiednie do wyta
piania surowca; 2) w jakiej ilościowo zależności od 
gatunku rudy żelaznej można używać węgiel ka
mienny do wytapiania surowca; 3) czy istnieje 
zasadnicza różnica w budowie wielkich piec6w, 
idących na koksie i na węglu drzewnym, oraz 4) 
jak przedstawia się strona ekonomiczna tej sprawy. 

Okazało się, że węgle z południowo-zachod
niej części zagłębia Dąbrowskiego oraz z okolic 
Sączowa są. najwięcej zbliżone do węgla szkockie
go, to jest te nasze gatunki węgla, które najwię
cej przedstawiają właściwości koksowania się. 
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Stwierdzono przytem, że możliwość prowadzenia 
wielkich pieców w Szkocyi na węglu kamiennym 
warunkuje się doskonałym gatunkiem rud miej
scowych; rudy te oprócz dość wysokiej zawartości 
żelaza, mian0wicie 40-65% po wyprażeniu, odzna
czają się bogactwem i rozmaitością połączeń za
sadowych, dzięki czemu są one łatwo topliwe i 
wymagają mało wapienia. Ilość żużla w stosun
ku do otrzymywanego surowca jest niezbyt wyso
ka, co jest niezbędnym warunkiem dla prawidło
wego biegu pieca na węglu kamiennym. Ta za
leżność prawidłowego biegu pieca na węglu su
rowym od gatunku rudy została potwierdzona 
kilkakrotnie na Śląsku Górnym. Próby, robione 
w tym kierunku w hutach górnośląskich, zdołały 
wykazać, że można w pewnym stopniu do 33% 
koksu zastąpić węglem kamiennym, natomiast 
próby, wykonane w hucie Gliwickiej, gdzie użyto 
do prób rudę ziemistą. brunatną z dużą domieszką. 
krzemionki, wykazały niemożliwość wytapiania z 
tych rud surowca na węglu kamiennym. 

Ponieważ ruda żelazna w Królestwie Polakiem 
jest więcej zbliżona do szkockiej , niż górnośląs
ka, przeto okoliczność ta upoważniała do wnios
kowania, że miejscowa ruda żelazna oraz węgiel 
kamienny w zupełności nadają się do procesu 
wielkopiecowego bez pomocy koksu. Próby w 
Hucie Bankowej rozpoczęły sjq d. 2 stycznia r. 
1901 i trwały do 16 stycznia tegoż roku lecz nie 
dały wyników zadawalających. Na zasadzie doko
nanych prób ówczesny zawiadowca wielkich pie
ców w Hucie Bankowej I. Karpiński wywniosko
wał, że stosowanie węgla dąbrowskiego nie daje 
wyników pomyślnych, ponieważ nieznaczny nawet 
dodatek tego paliwa w ilości l 7% już wpływa na 
zmniejszenie szybkości schodzenia nabojów wielko
piecowych, a zmniejszenie wydajności było tak 
znaczne, że takie prowadzenie pieca staje się prak
tycznie niemożebnem. Przytem I. Karpiński za
znaczył, że nawet tak wolnego biegu pieca przy 
zmniejszeniu wytwórczości prawie o połowę nie 
można byłoby prowadzić długo, nie ryzykując za
mrozić pieca, oraz zwrócił uwagę na to, że piec, 
w którym robiono próby, był połączony z dwoma 
innymi piecami, będącymi w dobrym biegu. Tyl
ko dzięki gazom tych pieców można było pod
trzymać ciśnienie i temperaturę wiatru i względ
nie prędko przywrócić prawidłowy bieg pieca, pod
danego próbom. Nie miałoby to miejsca, gdyby 
huta posiadała tylko jeden wielki piec. 

Po rozpatrzeniu referatu I. Karpińskiego 
inspektor wydziału górniczego Urbanowicz zaopi
niował, źe prawidłowy bieg pieca ma miejsce przy 
tak nieznacznej przymieszce węgla surowego, że 
nie może to mieć znaczenia praktycznego, oraz że 
nieudatny przebieg prób należy przypisać rozsy
pywaniu się węgla kamiennego dąbrowskiego, któ
ry wytwarza miał węglowy, co utrudnia przejście 

gazów wewnątrz pieca. . 
Próby otrzymywania surowca na węglu ka

miennym miejscowym, dokonywane w Hucie Ban
kowej, były następnie przedmiotem rozważań spe
cyalistów, którzy czynili zarzuty, że próby ti=l nie 
były robione z należytą. starannością, przypusz
czano przytem, że przy zastosowaniu innego 
gatunku rud próby niezawodnie powiodłyby się; 
wreszcie Wojsław dowodził konieczności ponowie
nia prób wytapiania surowca na węglu dąbrow
skim tern więcej, że w pierwszych latach swego 
istnienia Huta Bankowa wytapiała surowiec na 
koksiku, otrzymywanym z węgla miejscowego. 

Delegat Rady Zjazdu przemysłowców górni
czych w Królestwie Polskiem, biorą.cy udział w 
wykonywaniu !Jrób powyższych, F. Świeżyński, po
twierdził jednak słuszność poglądów I. Karpińskie
go, uzupełniając zdanie tego ostatniego oświadcze
niem. że zaburzenia, wywołane w procesie wielko
piecowym przez węgiel dąbrowski (do prób uży
wano węgla z kopalni Hrabia Renard), są wyłą
cznie natury mechanicznej; na proces chemiczny 
węgiel ten nie oddziaływał niekorzystnie. 

Jedno'.lześną sprawą zasadniczą dla przemy
słu żelaznego w Królestwie Polskiem było , przy 
niemożności otrzymywania surowca na węglu ka
miennym, przekonanie się, czy węgiel dąbrowski 
nadaje się do wyrobu koksu . 

Pierwsze próby koksowania węgla kamienne
go dąbrowskiego robiono już około roku 1838 w 
Niwce, jak o tem świadczą akta Banku Polskiego. 
Od roku 1846 bieg wielkich pieców w Hucie Ban
kowej na koksie krajowym został unormowany i 
trwał z przerwami czas długi, gdyż do roku 1871. 
Brano do koksowania węgiel z kopalni Ksawery z 
niektórych tylko ławic. Koks tlono w mielerzach, 
to jest piecach koksowych najpierwotniejszej 
budowy; węgiel nie zlewał się przytem ani nawet 
nie spiekał; koks zachowywał kształt pierwotny 
węgla, rozpadając się tylko na drobniejsze kawałki. 

Od czasu przejścia zakładów Huty Bankowej 
w ręce prywatne wyrób koksu krajowego ustał 
zupełnie. Dzisiaj nie może być mowy o wzno
wieniu dawnego sposobu koksowania, ponieważ 
dzisiejsza technika koksowania wyklucza całkowi
cie wyrób koksu w mielerzach. Z drugiej strony 
stawia ona przy wyborze węgla do koksowania 
dwa warunki podstawowe, mianowicie: zlewanif 
się węgla w ogniu oraz niezbyt wielka, mało prze
wyższająca 30%, wydajność części lotnych. Wę
giel tłusty, tak zwany koksowy, jeżeli nie jest wy
łącznym, to jednakże podstawowym materyałem 
do wyrobu koksu. Węgiel w zagłębiu Dąbrow
skiem znany jest jako węgiel suchy, chociaż bo
gaty w gazy; wyjątek pod tym względem ma stano
wić północno-zachodnia część zagłębia Dąbrow
skiego, mianowicie złoża węgla w okolicach Są
czowa, eksploatowane w kopalniach Tadeusz, Strzy-
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żowice i okoliczne. 
W. Ohoroszewski w pracy .swej, zamieszcza. 

nej w roku 1869 w Gornom Zurnale, pisze, że 
pokład węgla pod nazwą. Tadeusz, znlegają,cy w 
pobliżu wsi Strzyżowice, odległej o 10 wiorst od 
Dąbrowy, ciągnie się z północy na połudnje na 
długości około I 50 sążni i grubość jego wynosi 4-
5 stóp. Pokład ten daje węgiel pólspiekający 
się i bardzo przydatny do koksowania. W nada· 
niu górniczem Sączów około roku 1890 rozpoczę. 
to roboty w celu eksploatowania węgla specyalnie 
do wyrobu koksu. Roboty te pochłonęły znacz. 
ny kapitał i musiały być przerwane głównie z po· 
wodu bardzo obfitego przypływu wody oraz wy· 
czerpania się funduszu, przeznaczonego na prze
prowadzenie tych robót. Inżynier górniczy M. 
Grabi11ski, który roboty te prowadził i bardzo sta
rannie badał własności węgla z różnych pokładów 
sączowskich, twierdzi, że koks ze wszystkich a 
szczególnie z dobrze przemytych węgli sączow
skich, otrzymuje się o zbitej strnkturze promie
nistej z małymi lecz gęsto rozsianymi otworami, 
o blasku silnie metalicznym, twardy, nie łamiący 
się i przy uderzeniu wydający dźwięk charakte
rystyczny. Analizy tego węgla, wykonane w labo
ratoryum w Monachium, najzupełniej potwierdzily 
to mniemanie. Laboratoryum w Monachium zna
l azło, że na szczególne wyróżnienie zasługuje w 
węglu tym ilość części lotnych oraz właściwość 
tegoż węgla, nadającego się jednocześnie do ope
racyi gazowych i koksowych. 

Z węglem sączowskim wykonano poważniej
szą próbę koksowania w Hucie Bankowej, w 
umyślnie na ten cel zbudowanym zwykłym piecu 
polnym. Wynik osiągnięto niepomyślny; otrzy
mano koks drobny i kruchy, jak twierdzą świad
kowie tych prób, przypisując jednak wynik tych 
pr6b przestarzałej budowie pieca próbnego, a wię
cej jeszcze nieprzychylnym dążeniom majstra ślą
skiego, który próbę tę wykonywał. Robiono jed
nocześnie próbę koksowania węgla z kopalni Mi
lowice; zbudowano na kopalni tej mały piecyk 
koksowy, jednakże próby te wykazały, że bez dość 
znacznego dodatku węgla tłustego do węgla da,brow
skiego ten ostatni nie może dać koksu w dobrym 
gatunku. Oczywi~cie , mowa tu tylko o znanych 
dotychczas pokładach, jest bowiem bardzo prawdo
podobnem, że głębsze poszukiwania w północno. 
zachodniej części zagłębia Dąbrowskiego natrafią 
na węgiel tłusty, koksujący się. 

Dodatek węgla tłustego, skądkolwiekby on z 
poza zagłębia Dąbrowskiego pochodził, podnosi 
znacznie koszta wytwarzania koksu, które nie 
równoważą się nawet wartością otrzymywanych 
przetworów ubocznych koksowania węgla, których 
wartość dochodzi do połowy wartości koksu. Za
znaczyć przytem zależy , że wszelkie z góry po
wzięte przypuszczenia co do ilości węgla tłustego, 

niezbędnej dla otrzymywania z węgla dąbrowskiego 
dobrego koksu, są pozbawione słusznej podstawy, 
ponieważ zbyt wiele c1ynnik6w wchodzi tu w grę, 
aby można je było wszystkie zawczasu przewi
dzieć. 

W chwili obecnej można uogólnić sprawę 
otrzymywania koksu z węgla dąbrowskiego w ten spo
sób, że sam on nie jest przydatny do koksowania, 
jednakże z domieszką, w pewnej mierze węgla 
tłustego węgiel dąbrowski, jak zresztą i każdy 
inny węgiel kamienny, daje przydatny do celów meta
lurgicznych koks. Wyrób koksu zapomocą spro
wadzanego obcego węgla tłustego nie wytrzymuje 
jednak rachunku, wobec czego wyrób w ten spo
sób koksu jest u nas niemożliwy. 

Dopóki w zagłębiu Dąbrowskiem nie wynaj
dzie się węgiel tłusty, zdatny do koksowania, do
tych0zas przemysł żelazny w Królestwie Polskiem 
musi do procesu wielkopiecowego sprowadzać 
koks z innych miejscowości, mianowicie ze Śląska 
Górnego lub z Moraw, gdyż przewóz koksu z za
głębia Donieckiego nie wytrzymuje rachunku ze 
względu na dużą odległość (około 1 300 wiorst), 
dzielącą zagłębie Dąbrowskie od zagłębia Do
nieckiego. 

W sprawie zbadania dokładnego pod wzglę
dem geologicznym Dąbrowskiego zagłębia węglo
wego nie wyrzeczono jeszcze ostatniego słowa. 
Niektórzy badacze przypuszczają, że na terenie 
zagłębia Dąbrowskiego jest j ednak węgiel koksu
jący się i znajduje się on bądżto na głębokościach 
dotychczas nieeksploatowanych, bądź też w pół
nocno zachodniej części zagłębia Dąbrowskiego, 
mało jeszcze naogół zbadanej z punktu widzenia 
przydatna · ci górniczej. Na razie jednak położenie 
jest takie, że od kilku dziesiątków lat przemysł 
żelazny w Królestwie Polakiem do biegu wielkich 
pieców musi posiłkować się koksem zamiejscowym, 
sprowadzanym przeważnie z Zabrza na Śląsku 
Górnym oraz z Ostrawy Morawskiej, i w najbliż
szej przyszłości niema nadziei, aby koks zagra
niczny niógł być zastąpiony przez koks miejscowy. 

Okoliczność powyższa odbija. się nader ujem
nie pod względem gospodarczym na przemyśle 
żelaznym w Królestwie Polskiem, ponieważ pod
stawowy artykuł tego przemysłu, t. j. surowiec, 
musi opłacać koszta przewozu koksu oraz cło, co 
powoduje wysokie koszta własne wytapiania su
rowca polskiego. 

Przemysł żelazny w Królestwie Polsk.iem łą
czy w sobie jednocześnie działy przer6bki żelaza 
na wytwory dalsze, przeto, mówiąc o sprawie pa
liwa na potrzeby tego przemysłu, nie należy ogra
niczać się do omówienia sprawy koksu. Za wy
jatkiem wielkich pieców wszelkie inne działy na· 
szych zakładów hutniczych mogą posiłkować się 
węglem kamiennym, którego w naszym kraju po
siadamy poddostatkiem. 
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Tereny węglowe w Królestwie Polskiem, znaj
dujące się w południowo-zachodnim pasie nadgra
nicznym powiatu Będzińskiego, są częścią składo
wą polsko-śląskiego zagłębia węglowego i w obrę
bie Królestwa Polskiego znajduje się zaledwie ma
ła cząść terenu, objętego przez całe wspomniane 
zagłębie. 

W zagłębiu Dąbrowskiem występują trzy 
najważniejsze grupy pokładów węglowych: nadre
denowskie, redenowskie i podredenowskie, w tym 
porządku znajdując się jedne pod drugimi w kie
runku głębokości zalegania. O terenach, zawiera-

jących w Królestwie Polskiem węgiel kamienny, 
sposobie ich zalegania oraz ich obfitości traktuje 
dzieło St. Czarnockiego pod tytułem „Budowa ge
ologiczna utworów węglowych w zagłębiu Dąbrow
skiem", zamieszczone w dwóch rocznikach Przeglą
du G6rniczo-Hutniczego w r. 1908 i r . 1909 i 
znajdujące się w sprzedaży księgarskiej w postaci 
odbitki ze wspomnianego czasopisma. Z rozpra
wy tej zaczerpniemy cyfry ostateczne, dotyczące 
zapasu ogólnego węgla kamiennego, znajdującego 
się we wnętrzu ziemi na terenie zagłębia Dąbrow
skiego. 

Zapas ogólny pokładów grupy Reden 1019 OOO OOO t. 
„ „ „ „ nadredenowskich 298 OOO OOO „ 
" " n " podredenowskich l 275 ooo ooo " 

zapas ogólny węgla . 2 592 OOO OOO t. 

Z tego zapasu ogólllego należy potrącić stra- ru podstawowego, mianowicie surowca, gdyż dla 
ty węgla w filarach oporowych pod miastami i otrzymywania go węgiel miejscowy jest nieprzy
wsiami, drogami, rzekami i t. p. w Hości 20%. datny, natomiast, węgiel na miejscu ułatwia istnie
Po odliczeniu tych strat pozostają następują- nie w zakładach żelaznych oddziałów przeróbczych. 
ce ilości zapasów węgla kamiennego na terenie za- Nie należy zapominać i o tern, że ruda że. 
głębia Dąbrowskiego , nadające się do eksploata- lazna mieiscowa, naogół nizkoproccntowa, wyma-
cyi: ga na jednostkę otrzymywanego surowca znacznie 

grupa pokładów Reden . 8 I 5 OOO OOO t. więcej paliwa przytem drogiego, ponieważ przywo-
" „ nadredenowskich . 238 OOO OOO " żonego z zagranicy, niż w iunych ośrodkach prze-
" „ podredenowskich 1020 OOO OOO „ mysłu żelaznego, posiadającego na miejscu i rudę 

razem . 2 073 OOO OOO t. i koks, i przez to mogących bardzo skutecznie 
Ilość ta, przyjmując obecne wydobycie węgla wsp6łzawodniczyć z przemysłem żelaznym w Kr6-

w zagłębiu Dąbrowskiem w wysokości + 6,5 milio- lestwie Polskiem. Takimi ośrodkami są przede
nów tonn rocznie, wystarczyć może ua 300 lat. wszyst.kiem sąsiedni Śląsk Górny a zwłaszcza za
'ren przeciąg czasu z jednej strony podlegnie głębie Donieckie, jako posiadające wyśmienite wa
skróceniu ze względu na to, że niezawodnie wy- runki rozwoju na wielką skalę przemysłu żelaznego. 
dobycie roczne węgla w zagłębiu Dąbrowskieru bę- Ze względu na to, że rozwój przemysłu ża
dzie szybko wzrastało, z drugiej zaś strony ten laznego w Królestwie Polskiem uzależniony jest 
okres czasu może powiększyć sią na zasadzie no- w znacznej mierze od przemysłu żelaznego w za
wych odkryć dotychczas niedokładnie zbada- głębiu Donieckiem, nie odgrodzonego od nas gra
nych terenów oraz z powodu pozostawiania przy nic~ celną, należy przytoczyć cieka.we porówna
eksploatacyi kopalń coraz mniejszych ilości węgla nie warunków wytwarzania surowca w Królestwie 
we wnętrzu ziemi, mogących 20%-ą ilość węgl a, od- Polskiem i na Południu Rosyi. Przy dokonywa
liczonego 11a straty przy odbudowie, znacznie niu takiego porównania należy huty na Południu 
zmniejszyć. Już obecnie technika odbndowy wyra- RoRyi podzielić na trzy grupy ze względu na ich 
ża zdanie kategoryczne 0 zbyteczności pozostawia- położenie geograficzne, natomiast huty polskie 
nia stosunkowo wielkich fi lar6w oporowych węgla można pod tym względem objąć jedną kategoryą. 
pod miastami, wsiami, drogami żelaznemi, rzeka- 1) Huty, położone nad Dnieprem, w Krzy
mi i t. d., twierdząc, że zadanie tych filarów da wym Rogu i okolicach Jekaterynosławia, korzysta
się zastąpić o wiele skuteczniej w inny sposób. ją ze znajdującej się w pobliżu (najwyżej 170 
W każdym razie z cyfr powyższych wynika, że wiorst) taniej i wysokoprocentowej rudy i krzywo
przcmysł żelazny w Królestwie Polskiem na dłu- roskiej i otrzym11ją koks z zagłębia Donieckiego 
gie jeszcze lata zabezpieczony jest dla swych od- (z odległości 260-430 wiorst). 
działów, przerabiających surowiec, przed brakiem 2) Huty donieckie znajdują się przy kopal
na m~ejscu dobrego paliwa. Ten wzgląd stanowi niach węgla kamiennego i koksowniach , pracują. 
czynnik pomyślny dla istnienia przeróbczego prze- więc na tanim koksie oraz sprowadzają rudę bo
mysłu żelaznego, zwłaszcza znajdującego się na ~e-1 gatą z Krzywego Rogu z odległości od 430 do 700 
re~1ie za&łębia Dąbrowskiego; nie muże on wpraw- wiorst, a oprócz tego mają do rozporządzenia ru
dzie obniżyć wysokich kosztów własnych wytwo- dę miejscową 35%-wą. . 
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3) H uty nad morzem Azowskiem sprowa- 1 Zupełnie w innych warunkach znajdują się 
dzają koks z zagłębia Donieckiego o 140 wiorst i huty żelazne w Królestwie Polakiem. Uboga ruda 
rudę z Krzywego Rogu o 480 wiorst oraz posiadają I miejscowa, wydobywana w ilościach niewielkich 
na miejscu tanią miejscową rudę z Kerczu. prawie wyłącznie na użytek własny, znajduje się 

4) Huty żelazne polskie posiadają miejsco- na znacznej stosunkowo głębokości oraz w cien
we rudy ubogie 25 do 35%-we i zmuszone są spro- kich przeważnie pokładach lub gniazdami, skut
wadzać koks z zagranicy z opłatą cła oraz duże kiem czego wydobywanie jej kosztuje w każdym 
ilości rudy z Krzywego Rogu z odległości około 1300 razie nie taniej, niż rudy krzyworoskiej. Ruda 
wiorst. miejscowa po wyprażeniu zawiera 35-45% żelaza a 

Z przytoczonego powyżej zestawienia warun- przy zawartości znacznych ilości krzemionki wy
ków dla każdej poszczególnej grupy hut wynika maga ona wiele topników, co wpływa na powię
znana powszechnie przewaga hut południowo-ro- kszenie zużycia koksu. W jakim stopniu nieko
syjskich nad polskiemi. Przewaga ta wyraża się rzystne jest użytkowanie takich rud, dowodem 
w tern, że każda huta na Południu Rosyi, nieza- może służyć to, że huty polskie, mające na miej
leżnie od tego, do jakiej z powyższych grup naJeży, scu rudę, zawierającą w stanie niewyprażonym 
posiada w pobliżu przynajmniej jeden z dwóch około 30 35% żelaza, zmuszone są zdaleka sprowa
podstawowycb materyałów surowych do biegu dzać znaczne ilości wysokoprocentowej rudy krzy
wielkopiecowego, podczas gdy huty w Królestwie woroskiej. 
Polskiem pozbawione są własnego koksu i położo- Koks dla hut żelaznych w Królestwie Pol-
ne bardzo daleko od złóż rudy bogatej. Huty że- skiem dostarczany jest wyłącznie z zagranicy, któ- „ 
lazne na Południu Rosyi przeważnie przetapiają I ra wskutek porozumienia, istniejącego pomiędzy 
rudę krzyworoską. Ta bogata 63-67i-wa ruda wy- wytwórcami koksu, trzyma huty w Królestwie 
maga małych ilości topników i koksu. Kopalnie I Polskiem w całkowitej zależności tak co do ga
rudy i węgla na Południu Rosyi, wytwarzając su- tunku, jak co do cen dostarczanego koksu, który 
rowiec nie tylko na potrzeby hut południowo ro- . pod względem twardości ustępuje znacznie doniec
syjskicb, lecz i na wywóz, mogą rozwijać swą kiemu, a twardość koksu gra bardzo ważną rolę 
działalność na wielką skalę, co naturalnie wywiera w procesie wielkopiecowym. 
wpływ na zmniejszenie koszt6w własnych odnoś- W zestawieniu ponizszem wykazane są przy
nych wytworów. Jednocześnie huty na Południu bliżone ceny średnie w kopiejkach za 1 pud ma
Rosyi ze względu na wielką liczbę dostawców ma- teryałów surowych w hutach omawianych okrę
teryałów surowych mają możność drogą współ- gów: 
zawodnictwa normować ceny tych materyałów. 

Ruda 63-67%-wa . . . . 
Ruda w zagłębiu Dąbrowskiern surowa 25-35%-wa 

Ruda z Kerczu 
Topniki . 
K oks 

prażona 35-45%-wa 

Okrąg 
Onieprowski 

6- 7 

4-5 
20 

Okrąg 
Doniecki 

10-11 

4 
12- 14 

Okrąg 
Azowski 

13 

6 
4 

16 

Królestwo 
Polskie 

19,5-20,0 
6-8 

11- 13 

1- 1,5 
20 

Przy rozpatrywaniu kosztów wytwórczości I tych rud krzyworoskich nawet w hutach, położo
należy odróżniać w nich dwie oddzielne części nych dalej od Krzywego Rogu i mających w po· 
składowe: koszta namiaru, będące w zupełnej zależ- bliżu mniej procentowe rudy miejscowe. Przepro
ności od cen materyałów surowych, a więc od po- wadzając tę samą analogię i dla hut w Królestwie 
łożenia geograficznego huty, i koszta przeróbki, Polskiem, należy zestawić teoretyczne koszta na
na które ma wpływ przeważnie stan urządzeń boju dla wszystkich okręgów w przypuszczeniu, 
technicznych oddziału wielkich pieców. Z praktyki że wszędzie wyrób surowca odbywał się wyłącznie 
Południa Rosyi okazuje się, że najkorzystniej i z rudy krzyworoskiej z dodaniem miejscowego 
najracyonalniej wypada wyrób surowca z boga- koksu i topnik6w. 

Okrąg Okrąg 
Dnie pro wski Doniecki 

k o p e 

Ruda J ,7 
' 11,05 17,85 

Topniki 0,5 2,25 2,00 
Koks (zużycie na Południu Rosyi 1,01 w Królestwie 

Polskiem 1,08) . . . . . . . . . . 20,20 13,15 
Razem 33,50 33,00 

k 

Okrąg 
Azowski 

22,10 
2,00 

16,15 

40,25 

Królestwo 
Polskie 

33,60 
0,65 

21,60 

55,85 
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Zestawienie powyższe najwyraźniej dowodzi I ne stają się dla jednostki surowca brzemieniem 
wyższości hut donieckich w porównaniu z inne- ponad siły. Z tego powodu huty zmuszone zo
mi. Wobec tego huty, znajdujące się w warunkach stały oznaczyć namiary drogą praktyczną, różnią
mniej korzystnych, do jak.ich należą huty okręgu ce się od wyliczeń teoretycznych. W namiarach 
Azowskiego, a zwłaszcza Królestwa Polskiego, tych pozostawiono sporo miejsca dla wszelkiego 
zmuszone były uciec się do rud miejscowych cho- rodzaju tanich, zawierających żelazo wytworów 
cia.ż ubogich lecz tańszych. Powiększenie w na- ubocznych innych gałęzi przemysłu. 
miarze wielkopiecowym iloścj rud ubogich ma Na podstawie namiarów, wziętych z kilku hut 
jednak granicę, której przekroczenie byłoby nie- na Południu Rosyi i w Królestwie Polskiem, w 
ekonomiczne a nawet zupełnie njemożliwe z pun- I poniżej podanej tablicy znajdują się wyliczenia. 
ktu widzenfa. techniki. Ruda ta wymaga wiele I kosztów tych namiarów, a obok dla porównania 
topników a dodana do naboju w dużej ilości mo- pomieszczone są koszta namiaru, jakie profesor 
że wytapianie surowca zmienić w wyrób żużla, 1 Lipin na zasadzie zebranych przez siebie danych 
przyczem obniża wytwórczość pieca wielkiego, skut- uważa za normalne dla hut w okręgach Donieck.im 
kiem czego koszta wytwórczości i wydatki ogól- i Dnieprowsk.im. 

Ko szta namiaru w k o pi e j k a c h . 

Rzeczywi s te Średnie według prof. Lipina Średnie dla 
hut w 

dla ~ednej dla ~ednej dla hut 
dla hut Królestwie 

z ut z ut clnieprow- Polskiem donieckich azowskich donieckich slóch 

Ruda 19,49 21,71 17,0-20,4 9,6- 11,2 25 ,0 
Topniki 1,80 2,20 2,0 2,0- 2,5 0,75 
Koks 14,14 16,67 13,2-14,3 22,0 21,0 

Razem 35,43 40,58 33,6-35,7 33,6-35,7 46,75 

Dane powyższe dotyczą wytwórczości surowca wanie urządzeń do samoczynnego napełniania pie· 
martenowskiego, głównego wytworu wszystkich hut ców, racyonalne zużycie gazów wylotowych i inne 
żelaznych; przytem właśnie różnica w kosztach urządzenia , nie opłacające się w zastosowaniu do 
materyał6w surowych, służących do wyrobu su- małych i niejednokrotnie stojących pojedynczo 
rowca martenowskiego w hutach Królestwa Pol- pieców wielkich w Królestwie Polsk.iem. Korzyści, 
sk.iego i Południa Rosyi,_ jest. m~ejsza, aniżeli j ~~nik~jące z ~astosowania pieców . wielkich o du
innych gatunków. Surowiec leJarsk.i i hematyty z I ze] p0Jemnośc1, zaopatrzonych w naJnowsze ulepsze
ograniczoną zawartością manganu i fosforu wytwa- nia techniczne, dawno już zostały uznane, dowo
rzane są z namiarów, zawierających większe ilości dem czego służyć może wzmagający się coraz 
koksu i rudy krzyworoskfoj, wobec czego różnica bardziej ruch w kierunku przebudowy hut według 
w kosztach tych namiarów w hutach Królestwa wskazań powyższych. Stanowi to ze swej strony 
Polskiego i Południa Rosyi jest jeszcze większa. dowód, że dane, dotyczące kosztów własnych wy
Dla surowców specyalnych manganowych różnica twórczości surowca na Południu Rosyi, powinny 
ta jeszcze bardziej powiększy się skutkiem wyż- w przyszłości jeszcze bardziej zmniejszyć się, co 
szych cen rudy manganowej. Zużycie koksu w staj6 się trudnem do osiągnięcia w Królestwie 
przytoczonych powyżej namiarach przyjęto w ta- Polskiem. 
kiej wysokości, jaka otrzymuje się z obliczenia Nie należy również zapominać o t ern, że naj
teoretycznego odpowiednich namiarów, L. j. dla drobniejsze oszczędności w kosztach wyrobu su
Południa Rosyi 1,0 I a dla Królestwa Pol~kiego rowca przy masowej wytwórczości wielkich pie-
1,05. Praktyka potwierdza zresztą cyfry powyższe. ców przedstawiają w rezultacie poważne sumy. 

Przechodząc do kosztów przeróbki, należy W zamieszczonem poniżej zestawieniu obok 
wysunąć na pierwszy plan różnice w rozmiarach kosztów rzeczywistych wyrobu surowca bez war
pieców. Wielkie huty południowo - rosyjskie, po- tości materyałów surowych w kilku hutach do
siadające koks, wytrzymały na zgniecenie, mogą nieck.ich i azowskich (przed zastosowaniem w tych 
budować piece o pojemności do 560 m3 z wytwór- hutach silników gazowych) przytoczone są dla po
czością 400 t na dobę. W tak.ich warunkach, równania średnie dane, opracowane przez profesora 
zwłaszcza że zwykle bywa po kilka pieców wiel- Lipina. 
kich w jednej hucie, bardzo korzystne jest stoso-
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Koszta wyrobu surowca w kopiejkach 
rzeczywiste średnie podług prof. Lipina 

jednej jednej 
dla hut 

dla hut 
z hut z but 

donieckich azowskich donieckich dnioprow-
skicb 

Robocizna 2,13 
Wydatki inne 3,52 

Razem 5,65 

z zestawienia danych daje się zauważyć ich 
zgodność, i o ile można śmiało twierdzić, że huty 
żelazne na Południu Rosyi mogą jeszcze w znacz
nym stopniu zmniejszyć koszta wyrobu surowca, 
to dla hut w Kr6Jestwie Polsk.iem koszta te z gó
ry powinny być wyższe od granic najwyższych, 

3,39 2,00-3,50 2,00-3,50 
3,73 3,50-4,50 3,50-4,50 

7,12 5,50-8,00 5,50-8,00 

podanych przez profesora Lipina; w rzeczywistości 
wahają się one około 9 kopiejek. 

Na zasadzie powiedzianego powyżej można 
zestawić · koszta wytwórczości surowca bez wy
datków ogólnych w spos6b następujący (w ko
piejkach): 

Całkowite koszta wytw6rc7.ości surowca bez kosztów ogólnych 
rzeczywiste średnie podług prof. Lipina 

jednej 
z hut 

donieckich 

jednej 
z hut 

azowskich 
dla hut 

domeckich 
dla hut 

azowskich 

średnia dla 
hut w 

Kró 'estwie 
Polskiem 

Koszta materyałów 
surowych 35,43 40,58 

Koszta wyro bu su
ro wca. 

Razem 

5,65 

41,08 

7,12 

47,70 

Niekorzystne, jak to widać ~ powyż~zego, po
łożenie hut żelaznych w Królestwie Polskiem kom
plikuje się w dodatku skutkiem nieodpowiednich 
taryf przewozowych. W istocie, jeżeli do wyka
zanych powyżej kosztów wytwórczości dodać kosz-

dla hut w Królestwie Polskiem 
„ „ okręgu Dnieprowskiego 
„ „ „ Donieckiego . 

Huty w Królestwie Polskiem (przewóz 
obliczony od stacyi Zawiercie) . . 

Huty Okręgu Dnieprowskiego (przewóz 
obliczony od stacyi Trituznaja. 

Kijów 

w 

74,15 

47,93 

k 

32,2-36,7 

5,5- 8,0 

37,7-44,7 

33,6-35,7 

5,5- 8,00 

39,1-43,7 

46,75 

9,00 

55,75 

ta przewozu, to otrzymamy koszt surowca, wytwa
rzanego w r6żnych okręgach, według miejsc spoży
cia, przyczem koszta wytwórczości loco huta przy
jęte zostały 

55,75 kopiejek za 1 pud 
39,00 " " 
37 ,50 „ „ mianowicie: 

Stacye przeznaczenia 

Moskwa Warszawa Ryga Petersburg Zawiercie 
o p i e i k a c h z a l p u d 

77,27 64,80 72,34 76,29 55,75 

53,13 54,29 55,98 56,47 56,01 
Huty Okręgu Donieckiego (przewóz 

obliczony od stacyi Jasinowataja . 50,04 51,65 54,21 56,34 56,83 55,84 

W takim świetle przedstawia się porównanie I ny i wszelkie inne dalsze wytwory przemysłu że
położenia pod względem gospodarczym hut w laznego. 
Kr6lestwie Polakiem z najgrożniejszym swym I Z powyższego wynika, że przemysł żelazny 
współzawodnikiem hu!ami na Południu Rosyi pod w Kr6lestwie Polakiem jest w dużej zależności od 
względem wytwarzania podstawowego wytwoiu takiegoż przemysłu na Południu Rosyi, wskutek 
przemysłu żelaznego, surowca. Pod tym wzglę - czego ośwjetlenie dokładne panujących u nas st0-
dem współzawodnictwo hut śląskich nie jest dla hut I sunków gospodarczych w przemyśle żelaznym 
w Królestwie Polakiem tak groźne, jak wsp6łza- musi zatrącać o sprawy będące również zagadnie
wodnictwo hut południowo- rosyjskich, ponieważ 

1 

niami pierwszorzędnemi dla przemysłu żelaznego 
ochroną dla hut polskich przed hutami śląskiemi południowo-rosyjskiego. 
jest opłata celna, pobierana na surowiec zagranicz- Dla uzupełnienia charakterystyki położenia 
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wyrobu surowca w Królestwie Polskiem należy I Powyżej wykazane cyfry kosztów własnych 
przytoczyć jeszcze cyfry, dotyczące kosztów wyt- wytwarzania surowca: 39 kop. za pud dla hut w 
wórczości surowca w latach poprzednich, aby okręgu Dnieprowskim i 37,5 kop. za pud dla hut 
można było ocenić szybki postęp innych krajów I w okręgu Donieckim, oparte są na podstawie da
w kierunku obniżania kosztów własnych otrzymywa- nych, pochodzących z roku 1911-go. Dla porów
nia tego podstawowego dla przemysłu żelaznego nania ciekawem będzie przytoczyć takież cyfry 
wytworu, jakim jest surowi.ee. : kosztów własnych z r. 1901-go, mianowicie 

Paliwo 
Ruda żelazna 
Topniki . 

Razem materyały surowe 

Przewóz materyałów surowych . 
Wydatki administracyjne 

Razem koszta własne 

Południe Rosyi 

16,500 
12,850 
1,300 

30,650 

10,711 
9,390 

50,751 

Ural Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej 

Kopiej k1 za 1 pud 

11,508 5,843 
7,415 14,705 
0,144 0,'.l20 

19,067 20,768 

10,138 6,946 
15,157 4,200 

44,362 31,914 

Z porównania zestawień powyższych wynika, strony niebezpieczeństwo przemysłow] nie grozi. 
że w przeciągu 10-ciu lat koszta własne wytwórczo- Natomiast stan rynku pieniężnego bardzo często 
ści surowca na Południu Rosyi obniżyły się o + nie może zadosyćuczynić wymaganiom przemysłu 
10 kopiejek na l pudzie. i stąd biorą początek kryzysy przemysłowe, jako 

Wcześniejszych zestawień kosztów własnych bezpośrednie następstwa braku pieniędzy czyli 
surowca w Królestwie Polskiem nie można wyna- kryzysu pieniężnego. W chwili rozpoczęcia się 
leźć w wydawnictwach, dostępnych ogółowi; na- kryzysu przemysłowego kapitaliści niechętnie umie
leży przypuszczać, że i huty polskie osiągnęły szczają swfl oszczędności w przemyśle, natomiast 
postęp w kierunku zmniejszenia tych kosztów te oszczędności są umieszczane tylko w bankach 
własnych, lecz jeżeli to w rzeczywistości miało pewnych, skądby można było każdej chwili kapi 
miejsce, to niezawodnie nie w tak znacznym stop- tał wycofać. Wkrótce okazuje się, że banki te 
niu, jak gdzie.indziej. nie mają co robić z pieniędzmi; wówczas banki 

Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w objawiają skłonność do umieszczania nagromadzo
obecnej swej postaci, jako przemysł wielki, musiał nych kapitałów w operacye dyskontowe, wskutek 
podlegać tym wszystkim wpływom, które kształ- czego pieniądz zaczyna być tanim; w chwili tej 
towały warunki ekonomiczne wszelkiego rodzaju kapitalista zaczyna troszczyć się o jaknajkorzystniej
przemysłu wielkiego. W związku z tern należy sze umieszczenie swego kapitału, który w ten spo
oozpatrywać stan przemysłu żelaznego u nas. sób zaczyna napływać do przedsiębiorstw przemy-

Jednym z ważniejszych, poza omówionymi słowych. W takich chwilach przewi:tżnie wystę
poprzednio, czynnik6w rozwoju lub upadku da11e- pują państwa z żądaniami pożyczek, które obra
go przemysłu są tak zwane kryzysy przemysłowe . cane są na r6żnego rodzaju urządzenia kulturalne 
Okresy powtarzających się od czasu do czasu kry· lub obronę państwową; to ze swej strony llOwolu
zysów powracają dosyć prawidłowo i są poniekąd je do życia nowe przedsiębiorstwa przemysłowe 
ujęte w pewną regułę gospodarczą. Ekonomiści lub daje silne oparcie już istniejącym, wskutek 
wyjaśniają, że przesilenia przemysłowe powstają czego rozpoczyna się okres silnego nastroju prze. 
na skutek szybszego rozwoju przemysłu, aniżeli mysłowego wraz z podniesieniem się dobrobytu ca
w danej chwili pozwala na to stan rynku pienięż- łego s połeczeństwa. W przeciągu bardzo niedłu
nego i że jedynem źródłem tych kryzysów są giego czasu przemysł, jako całość, przychodzi do 
giełdy pieniężne. równowagi, oczywiście poszczególne przedsiębior-

W obecnym ustroju kapitalistycznym istnie- stwa mogą nie być w stanie przetrzymania kry· 
nie przemysłu warunkuje się obecnością wolnego ka- zysu i te rozwiązują się lub bankrutują. W szedł
pitału, pracy ludzkiej oraz bogactw przyrodzonych. szy na tę drogę rozwoju, przemysł silnie wzmaga 
Ostatnie dwa czynniki, to jest praca ludzka i boga- się dopóki znowu nie zacznie odczuwać się braku 
ctwa przyrodzone, właściwie mówiąc, znajdują się pieniędzy dla zadosyć uczynienia potrzebom prze. 
względem dotychczasowych rozmiarów przemysłu I mysłu. Wtedy znowu powoli następuje opadanie 
na kuli ziemskiej w stosunku nieograniczonym. Z tej fali przemysłowej ze wszelkiemi powyżej wsporo-
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nianemi następstwami. 
Okresy upadku i podnoszenia się przemysło

wego następują po sobie dość prawidłowo, o ile 
jakie przyczyny nadzwyczajne w postaci wojny lub 
innych ogólnych przesileń społecznych nie zakłócą 
prawidłowości tej fali, obejmującej mniej więcej 
okres czasu od siedmiu do dziesięciu lat. 

Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem 
oczywiście musi podlegać tym ogólnym p rawom 
gospodarczym i, jako jednostka ekonomicznie słaba 
w stosunku do ogniska przemysłu żelaznego na 
Południu Rosyi i poniekąd uzależniona od niego, 
zmuszona była szukać ratunku przed swym upad
kiem w łączności z silnym swym współzawodni
kiem. 

Przesilenie ekonomiczne w r. 1900 zmusiło 
przemysł żelazny w Rosyi, a więc i w Królestwie 
Polskiem do wyszukania środka , zabezpieczające
go tę gałąź przemysłu od wielce zgubnych na
stępstw tego przesilenia. 

Należy przytoczyć tutaj ceny na niektóre 
wytwory przemysłu żelaznego w latach wspomnia
nego przesilenia ekonomicznego. Cena blachy że
laznej na Południu Rosyi w r. 1898/9 wynosiła 
1 rb. 90 kop. za pud; w roku 1900 spadła do l 
rb. 83 kop za pud, w r. 1900/ldo 1 rb. 70 kop. 
w końcu roku 1902 do 1 rb. i niżej za pud. Belki 
żelazne i podkłady w r. 1899 sprzedawane były 
po 1 rb. 48 kop. za pud, w r. 1901 cena ich wy
nosiła 1 rb. 20 kop., w końcu zaś r . 1902 można 
je było kupić po 62,5 kop. za pud, to jest o wiele 
taniej od kosztów własnych. Żelazo handlowe 
w okresie przesilenia z r. 1907 było sprzedawane 
po 1 rb. 20 kop., a w końcu r. 1909 po 88-90 kop. 
za pud. 

N a skutek takiego stanu rzeczy w lipcu r. 
1902 zostało założone towarzystwo sprzedaży wy
rob6w rosyjskich zakłati.6w metalurgicznych pod 
nazwą skróconą „Prodameta" . Jednocześnie po
wstało drugie podobne towarzystwo, jako związek 
przemysłowców żelaznych na Uralu pod nazwą 
„Krowla", mające za zadanie uregulowanie sprze
daży blachy cienkiej, dachowej. Towal'Zystwo to, 
jako nie wywierające żadnego wpływu na stan 
gospodarczy zakładów żelaznych w K rólestwie 
Polskiem, w opracowaniu niniejszem zostanie omi
nięte. 

Towarzystwo Prodamet~ zostało zorganizowa
ne, jak głosi ustawa tego towarzystwa, do handlu 
surowcem, stalą, żelazem i wogóle wszelkiego ro
dzaju wytworami przemysłu żelaznego na swój 
własny rachunek, jak również i na zasadach ko 
misowych. Na początek związek ten ujął w swe 
ręce handel blachą żelazną a następnie dopiero 
innymi przedmiotami wytwórczości przemysłu że
laznego i właściwy swój charakter Prodameta na
była w r . 1909, kiedy ogólno-europejskie przesilenie 
gospodarcze spotęgowało depresyę w przemyśle że-

laznym w państwie Rosyjskiem i zmusiło zakłady Po
łudnia Rosyi porozumieć się w sprawie sprzedaży 
najważniejszego artykułu rynku żelaznego, miano
wicie żelaza wymiarowego, tak zwanego handlo
wego. 

Stosunek Prodamety do kontrahentów, to 
jest do zakładów, które towarzystwu temu powie
rzyły sprzedaż swych wytworów, sprowadzają się 
w zarysach głównych do punktów następujących: 
1) Zakłady żelazne, wchodząc z towarzystwem 
Prodameta w umowę, powierzają mu na zasadach 
komisowych wyłączność sprzedaży w granicach 
państwa danego przedmiotu swej wytwórczości. 
Każdy kontrahent czyli udziałowiec pozyskuje 
prawo w pewnym procentowym stosunku do otrzy
mywania zamówień, skierowanych do Prodamety; 
stosunek ten ustanawia się w porównaniu do in
nych udziałowców na zasadzie stopnia wytwór
czości i sprzedaży danego wytworu przez zakład 
z czasu, poprzedzającego wstąpienie danego za- „ 
kładu do Prodamety. Ustanawiane dla udziałow-
ca zasadnicze ceny średnie na dany okres czasu 
powinny być jednakowemi z cenami, określanemi 
dla innych udziałoweów Prodamety loco ich za
kłady. Dla określenia tych cen wylicza się na 
podstawie sum obrotu W!'izystkich udziałowców 
oraz ilości ogólnej wysłanych wytworów cena śred
nia zasadnicza, zgodnie z którą określa się suma, 
podlegająca. wpłaceniu przez udziałowca na rzecz 
Prodamety lub odwrotnie. 2) Prodameta przekazuje 
udziałowcowi .zamówienia w takim rozmiarze, 
ażeby ilość ogólna przekazanych udziałowcowi 
zamówień stale odpowiadała określonemu udziało
wi procentowemu danego zakładu w otrzymywa
nych przez Prodametę zamówieniach na dany wy
twór. Mogące powstać w tym względzie nadwyż
ki lub braki w dniu 31 grudnia każdego roku 
regulują się wynagrodzeniem pieniężnem, wypła
canem pr7.ez Prodametę danemu zakładowi w wy
padku ujawnionego braku zamówień na dany wy
twór dla danego udziałowca, lub odwrotnie. 3) 
Akcyonaryuszami towarzystwa Prodameta są kon
trahenci, przyczem przez cały czas trwania umo
wy udziałowiec nie ma prawa bez zezwolenia 
Prodamety przekazywać lub sprzedawać tych ak
cyi nikomu. Jeżeli przystępuje do Prodamety 
nowy udziałowiec, to poprzedni udziałowcy obo
wiązani są przekazać mu część swych akcyi. Na 
wypadek rozwiązania lub nieodnowienia swej umo
wy z Prodametą udziałowiec obowiązany jest swe 
akcye odstąpić pozostającym w Prodamecie udzia
łowcom. 4) Zarząd sprawami Prodamety należy 
do Rady, wybieranej na zebraniu .ogólnem akcyo
naryuszów, w składzie najmniej 1~ osób i nie 
więcej nad 36 osób. Liczba członków Rady okre
ślona jest w tak dużych granicach, mając na 
względzie konieczny skład udziałowców Prodame
ty. Rada zbiera się nie rzadziej, niż raz na mie-
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siąc. Bliższe zarządzanie sprawami Prodamety niane w styczniu r. 1909 oraz na szyny kolejowe 
przekazuje się dwom zarządzającym, wybieranym w grudniu r. 1909. 
przez Radę i zatwierdzanym przez zebranie ogól- W Prodamecie z zakładów polskich biorą 
ne akcyonaryuszów. I udział następują.ce: Huta Bankowa i Towarzystwo 

Towarzystwo Prodameta w chwili obecnej Ostrowieckie na żelazo handlowe, blachę, obręcze 
obejmuje sprzedaż następujących wytworów prze- i osie; Huta Częstochowa T-wo Sosnowieckich fa
mysłu żelaznego: 1) blachy i żelaza uniwersalne- bryk rur i żelaza i Huta Katarzyna na żelazo 
go, 2) belek i podkładów, 3) obręcz:y, 4) osi, 5) handlowe i blachę; Walcownia Milowice i Huta 
żelaza handlowego i 6) szyn kolejowych. Odnoś- Puszkin na żelazo handlowe. 
ne umowy zostały zawarte: na blachę w paździer- Aby dać pojęcie, w jaki sposób rozwinęła się 
niku r. 1902, na obręcze i osie w listopadzie r. działalność Prodamety w kierunku ujęcia całości 
1902, na belki i podkłady w czerwcu r. 1903, na spraw sprzedaży wytworów przemysłu żelaznego, 
rury surowcowe i części fasonowe do tychże w kwiet- należy przytoczyć niektóre dane, mianowicie: 
niu r. 1905, na żelazo handlowe oraz szyny kopal-

Rok Sprzedaż ogólna. 
w pai1stwie Rosyjskiem 

p li 

Że l azo 

1909 40 619 751 
1910 49887 666 

Sprzedaż za. pośred
nłctwem Prodamety 

d y 

handlowe 

32894,445 
43944254 

Blacha i żelaz o uniwer sa ln e 

1904 13654~03 5016877 
1905 11659954 8100619 
1906 10 691313 7226555 
1907 12603 570 8846649 
1908 10580688 7 031819 
1909 10099 136 7627846 
1910 12253 397 10097 598 

B e 1 ki i podkłady 

1904 7 218233 4 741100 
1905 7 425874 5851216 
1906 6186 352 3748926 
1907 6603924 5092722 
1908 i 7245605 5 960490 ' l 

1909 8617 694 7 003307 
1910 12253397 10 823458 

o b r ę c z e 

1904 2989126 1467 042 
1905 3146 381 1911874 
1906 2793320 1684 218 
1907 2 368951 1491205 
1908 1683306 l 086831 
1909 1393 985 755 727 
1910 1773 662 1313497 

o s i e 

1904 866431 41 5064 
1905 l 100646 807823 
1906 731802 455 219 
1907 492412 454725 
1908 474619 442656 
1909 313 452 *) 353530 
1910 504387 *) 525 765 

Stosunek sprzedaży Proda
mety do sprzedaży ogólnej 

80,98 ~ 
88,08 ~ 

36,74 % 
69,47 % 
68,59 ~ 
70,19 ~ 
66,45 ~ 
75,52~ 
82,41 % 

65,68% 
78,87 ?0 

60,59 °0 

77,11 ~ 
82,15 ~ 
81,26 % 
88,33 ~ 

49,07°1o 
60.76°1o 
60,290/o 
62,94°1o 
64,oH°lo 
54,21°/0 

74,060fo 

47 ,96°/0 

73,39°1o 
62.20% 
92,34°1o 
93,260/o 

? 
? 

*) Cyfra ta, podana. przez centralne Biuro statystyczne dla przemysłu żelaznego, oczywiście jest błędna.. 
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Rok Sprzeda* ogólna w 
państwie Rosyjskiem 

Sprzedaż za ~oś~ed-
nictwem Pro amety 

Stosunek sprzedaży Proda-
mety do sprzedaiy ogólnej 

Rury surowcowe 1 części fasonowe do tychże. 

1905 1674090 267 839 15,990/o 
1906 821091 694568 84,59°/0 
1907 1299723 1136 319 87 35°/ ' o 1908 1254049 781122 62.2 °Io 
1909 1599786 702 694 43,920/o 

Z szeregu zestawień powyższych wypływa, wytworów żelaznych na rynku, co posiada nadzwy
że za .wyjątkiem tylko rur surowcowych i części czaj doniosłe znaczenie w kierunku zawierania 
fasonowych do tychże, sprzedaż których przez długoterminowych um6w na żelazo oraz przy obli
Prodametę w stosunku do sprzedaży ogólnej ma- czaniu kosztorysów na poważniejsze urządzenia, 
leje, wszelkie inne wytwory przemysłu żelaznego wymagające dużych ilości żelaza pod każdą po
coraz więcej ześrodkowywują swą sprzedaż w Proda- stacią. 
mecie, pozostawiając do rozporządzenia wolnemu Wobec powyższego termin istnienia Proda
współzawodnictwu tylko znikome stosunkowo mety, na który towarzystwo to zostało zawiązane, 
ilości. przedłużony został w r . 1912 jeszcze na 3 lata i 

Pierwszem zadaniem Prodamety było utrzy- w chwili obecnej termin ten jeszcze nie wygasł. 
manie cen sprzedażnych na poziomie, dającym rę- W odnowionej umowie zakładów żelaznych 
kojmię zakładom żelaznym, związanym w Froda- z Prodametą zakłady żelazne w państwie Rosyj
mecie, możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa f sk.iem oraz zakłady polskie biorą udział w stop-
bez strat, a co za tern idzie i unormowania cen I niu następującym: · 

Nazwa zakładu Żelazo Blacha Belki Szyny handlowe Obręcze Osie 

p r o c e n t y 

Dnieprowski . 7,69 8,22 14,20 12,62 
Rosyjsko-Belgijski 7,87 8,92 14,20 12,62 
N oworosyjski 6,92 7,49 12,48 12,62 
Brański . 5,74 5,04 8,70 12,62 
Drużkowka. 3,90 5,40 9,73 12,62 
Providance . 4,25 6,19 10,31 9,46 
Taganroski . 3,81 5,18 6,27 
Doniecko-J uriewski . 10,10 8,43 8,99 
U ralsko-W ołski 6,27 8,22 
Makiejewka 0,03 7,65 5,56 
Kramatorska 4,52 3,72 
Konstantynowski 4 ,69 2,15 
Sulinski . 5,32 
Hartmann 1,22 5,12 
Nikopol-Mariupolski. 7,21 
Chodoir . . . . . 3,60 

40,0 41,0 

14,5 13,0 

Huta Bankowa 5,79 7,78 
Ostrowiec 3,32 
Sosnowiecki 3,32 5,44 
Huta Katarzyna . 1,EB 3,97 
Huta Częstochowa 1,90 1,32 
Milowice • 1'56 

18,0 14,0 
27 ,f> 32,0 

Huta Puszkin 1,00 
Petersburski 1,98 
Feniks 1,08 
Beker 1,80 
Moskiewski 2,44 
Kamski 2,50 4,60 4,25 
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Zatrzymaliśmy się cokolwiek dłużej na isto
tą i sposobami działania Prodamety ze względu na 
to, że do związku tego należą zakłady żelazne w 
Królestwie Polskiem, oraz i dla tego, że dobro
czynny wpływ istnienia Prodamety dał się poznać 
zakładom naszym w okresie czasu r. 1907- 1909; 
kto wie, czy przy braku tego rodzaju zorganizo
wania sprzedaży wytworów żelaznych, jak to ma 
miejsce w Prodamecie, zakłady polskie mogłyby 
przetrzymać ostatnie przesilenie ekonomiczne, któ· 
re w bardzo dotkliwy sposób dało się we znaki, 
zwłaszcza przemysłowi żelaznemu, w całem pań
stwie. Zakłady żelazne w Królestwie Polskiem, 
łącząc się we wspólnej akcyi organizowania sprze
daży swych wytworów z najgroźniejszym swym 
współzawodnikiem, Południem Rosyi, jednocześnie 
tern samem ratują swój byt ekonomiczny. 

Drugim poważnym współzawodnikiem prze
mysłu żelaznego w Królestwie Polskiem jest nie
zawodnie Śląsk Górny i wogóle przemysł żelazny 
niemiecki. Współzawodnik ten okazałby się groź· 
niejszym od Południa Rosyi, gdyby nie istniała 
pomiędzy nim i Królestwem Polskiem granica pań
stwowa a, co za tern idzie, i granica celna. 

Jaki wpływ na rozwój przemysłu żelaznego 
w Królestwie Polskiem oraz na powstawanie u nas 
nowych zakładów żelaznych, budowanych przez 
przemysłowców śląskich, miała polityka celna pań
stwa Rosyjskiego, było otem zaznaczone w pierwszej 
części pracy niniejszej, t. j. w zarysie h istorycznym. 
Obecnie należy uzupelnić poprzednią wzmiankę inny
mi szczegółami, dotyczącymi zagadnień gospodar
czych, związanych z polityką celną. 

Poza ustanawianiem opłat celnych na suro
wiec oraz wyroby żelazne, sprowadzane z zagrani
cy, o czem było już wspomniane poprzednio, jedną 
z ważniejszych dla naszego przemysłu żelaznego 
sprawą jest taryfa celna na rudę żelazną. 

Taryfa celna z r. 1868 pomiędzy przedmiota
mi, przywożonymi do państwa Rosyjskiego bez cła, 
wymieniała: {:\ 14. Rudy met al o we i mi n e
r a 1 n e wszelkie, grafit, magn i markazyt w ru
dzie i ziarnkach jak r6wnież metale wszelkie w 
wyrobach, niewymienione oddzielnie, zendra mie
dziana; żelazo w proszku, wiórki surowcowe, pro
szek do bronzowania i t. p. 

Przy roztrząsaniu taryfy celnej w r. 1882 było 
zaprojektowane, aby przedmioty, wymienione w 
§ 14 ustawy celnej z r. 1868, za wyłączeniem niklu, 
glinu, grafitu i .proszku do bronzowania, obłożyć 
cłem w celach fiskalnych po 2 kop. od puda. Pro
jekt swój Ministerstwo Skarbu uzasadniało tern, 
że tak nieznaczne cło nie mogłoby być zbyt uciążli
wem i nie sprzeciwiałoby się przyjętej poprzednio 
zasadzie zakazu wywozu rudy żelaznej z Królestwa 
Polskiego za granicę, ponieważ oba te zarządzenia 
mają na celu dążenie do rozwoju wytwórczości 
rudy żelaznej w kraju. W zastosowaniu praktycz-

nem § 14 ustawy celnej miał znaczenie prawie 
wyłącznie pod względem przywozu rudy żelaznej 
surowej i prażonej do Królestwa Polskiego; z dru
giej strony należy zaznaczyć, że przez granicę lą· 
dową niemiecką wywożono wówczas rudy żelaznej 
pochodzenia rosyjskiego około 1740 tysięcy pudów 
po cenie 12 kopiejek za pud. Gdyby więc nawet 
ustanowienie cła od przywożonej rudy żelaznej 
wpłynęlo na zmniejszenie jej przywozu, to ta oko
liczność musiałaby odbić się korzystnie na rozwo
ju wytwórczości rudy żelaznej w Królestwie Pol
skiem, k tóre był0 jedynym spożywcą rudy żelaznej 
zagranicznej. Wreszcie bez obciążenia rudy że
laznej cłem przywozowem przywóz jej uległby 
znacznemu zmniejszeniu, ponieważ na początku r. 
1881, niezależnie od zmiany § 14 taryfy celnej, 
największy zakład, spożywający rudę żelazną zagra
niczną, mianowicie Huta Bankowa, zaprzestał prze
tapiania rudy żelaznej zagranicznej w celu otrzy
mywania premii za wyrób szyn z materyałów po
chodzenia krajowego. 

Na skutek motywów powyższych zostało wy
dane rozporządzenie w dniu 1 czerwca r. 1882, 
stosownie do którego § 14 ustawy celnej z r. 1868 
brzmiał w sposób następujący: Rudy metalowe i 
mineralne wszelkie, grafit, zendra miedziana, że
lazo w proszku i wiórki żelazne opłacają cło po 2 
kopiejki złotem od puda. 

W roku 1884 w zależności od podniesienia 
cła na surowiec wyłoniła się znowu sprawa pod· 
niesienia cła i na rudę żelazną. Następstwem tego 
było podniesienie cła na przedmioty, wymienio
ne w § 14 ustawy celnej, do 4 kop. od puda za 
wyjątkiem galmanu oraz pirytu siarkowego, który 
był zwolniouy od cła przywozowego. 

W roku 1887 ponowne podwyższenie cła na 
surowiec zagraniczny spowodowało podwyższenie 
cła i na rudę żelazną do 7 kop. od puda. Zacho
wanie pewnego stałego stosunku pomiędzy cłem 
na rudę żelazną i cłem na surowiec było uzasadnia 
ne tern, aby nie sprzyjać sztucznemu powstawaniu 
przemysłu wielkopiecowego w tych miejscowo
ściach, gdzie ku temu brak warunków przyrodzo
nych, a który mógłby powstawać przy nizkiem 
cle na rudę żelazną zagraniczną, która po przeto
pieniu w granicach państwa Rosyjskiego korzysta
łaby już w postaci surowca z wysokiego stosunko
wo cła ochronnego na surowiec zagraniczny. 

Przy układaniu nowej taryfy celnej w r. l 891 
cło na rudy metalowe i mineralne było zachowane 
w wysokości, określonej w r. 1887, to jest po 7 
kop. od puda. 

N a to miast wywóz rudy żelaznej z państwa 
Rosyjskiego za granicę przez długi czas był wzbro
niony; podług taryfy celnej z r . 1841 zakaz ten 
obejmował wszystkie bez wyjątku granice państwa 
Rosyjskiego. Jednakże przy zmianie taryfy celnej 
z r. 1850 i rozszerzeniu jej działania na Królestw<' 
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Polskie uznano za możliwe zakaz wywozu rndy 
żelaznej utrzymać tylko dla Królestwa Polskiego, 
a znieść go dla innych granic państwa Rosyjskie
go. Utrzymanie tego zakazu dla Królestwa Pol
skiego miało za zadanie popieranie miejscowego 
przemysłu żelaznego, w myśl zasady, uznanej 
przez miejscową taryfę celną, obowiązują,r.ą w Kró
lestwie Polskiem przed włączeniem go do ogól
nej taryfy celnej, obowiązującej całe państwo 
Rosyjskie. Równocześnie z tern zarządzeniem 
były zrobione pewne wyj8itki dla kopalń rudy że
laznej, znajdujących się tuż nad granicą kraju, 
tak, że paragraf odnośny brzmiał w spos6b nastę
pujący: 

§ 5. Ru d a ż e 1 a z n a przez komory Kró
lestwa Polskiego nie może być wywożona za 
granicę. 

Uwaga. Z kopalń rudy żelaznej, położonych 
nad samą granicą lub bliższych do zakładów że
laznych zagranicznych, niż krajowych, zwłaszcza 
położonych w miejscowościach, gdzie brak jest 
paliwa, ruda żelazna może być wywożona za gra
nicę, nie inaczej jednak, jak za każdorazowem 
zezwoleniem namiestnika i z opłatą cła wywozowe
go po 5 kopiejek srebrem od kibla (około 10 pudów). 

Zakaz wywozu rudy żelaznej przez komory 
w Królestwie Polskiem utrzymany został i przy 
zmianie taryfy celnej w r. 1868, z tą tylko zmianą, 
że wywóz z niektórych kopalń za granicę, po znie
sieniu w Królestwie Polskiem Namiestnictwa, był 
uzależniony od pozwolenia każdorazowego, wyda
wanego przez ministra Skarbu. 

Mniej więcej w ten sam sposób przedstawia 
się sprawa wywożenia za granicę żużli wielkopie
cowych. Wywóz żużli żelaznych za. granicę datuje 
się podług źr6deł urzędowych od roku 1873, kiedy 
wywieziono ich 1062078 pudów. Następnie ilość 
ta spada w r. 1875 do 32 241 pudów, wreszcie 
prawie nagle w r. 1885 dosięga ilości 1673 964 pudów. 

W roku 1886 była wysłana do Królestwa Pol
skiego komisya dla zbadania stanu przemysłu 
fabrycznego w kraju. Komisya ta między innemi 
zwróciła uwagę na tę okoliczność, że w miejsco
wych zakładach wielkopiecowych żużle żelazne 
przetapiają się ponownie narówni z rudą żelazną 
w wielkich piecach, tymczasem co do żużli że· 
laznych nie istnieje zakaz wywozu za granicę, kt6-
ry obowiązuje rudę żelazną. Na skutek tego 
podjęta została sprawa rozszerzenia na żużle żelazne 
tych obostrzeń, które obowiązywały rudę żelazną. 
przy wywozie za granicę przez komory w Króle
stwie Polskiem. 

Ministerstwo Dóbr Państwa, uznając koniecz
ność jak najszybszego zastosowania obostrzeń przy 
wywozie żużli żelaznych za granicę, uzasadniało 
swój punkt widzenia różnymi względami. W ostat
nich czasach wskntek postępu techniki hutniczej 
żużle pudlowe i spawalne o wysokiej zawartości 

żelaza zaczęły znajdować szerokie zastosowanie 
przy otrzymywaniu surowca z wielkich pieców. 
N a skutek tego zakłady śląskie, po spożytkowaniu 
zapasów żużli w zakladach własnych, zaczęły za
kupywać żużle w zakładach polskich, gdzie z cza. 
sów istnienia zakładów fryszerskich i pudlowo-spa
walnych nagromadziły się znaczne zapasy żużli o 
wysokiej zawartości żelaza. Szybki wzrost wywo· 
zu żużli za granicę tem więcej zwracał na siebie 
uwagę, że żużle te z zupełnem powodzeniem były 
spożytkowywane i przez miejscowe zakłady meta
lurgiczne wzamian krajowej rudy żelaznej; należa
ło więc spodziewać się, że cała ilo~ć żużli, otrzy
mywanych w zakładach żelaznych w Królestwie 
Polskiem, wynosząca około 2 milionów pudów, 
będzie spożytkowywana na miejscu, o ile tylko 
cena ich nie wzrośnie niepomiernie na skutek za
potrzebowania zagranicznego. 

Przedsiewzięte zarządzenia celne w celu wy· 
parcia surowca zagranicznego, cło na który było 
ustanowione w r. 1887 po 25 kopiejek od puda,„ 
przywożonego przez granicę morską, i po 30 kop. 
od puda przez granicę lądową, miały za zadanie 
ograniczyć działalność zakładów, przerabiających 
surowiec zagraniczny, oraz ożywić działalność 
zakładów, przerabiających materyał krajowy. 
Wynikiem tego zarządzenia było wzmożone za
potrzebowanie na rudę żelazną, która jednakże 
z zagranicy nie mogła być sprowadzaną wsku
tek wysokiego cła, po 7 kopiejek od puda, 
a ruda miejscowa odznaczała się małą za
wartością żelaza. W takich warunkach żużle, 
otrzymywane w zakładach żelaznych w K.r6lestwie 
Polskiem, nabierały bardzo istotnego znaczenia 
dla miejscowego przemysłu żelaznego, ponieważ 
okazała się możliwość używania ich zamiast rudy 
żelaznej. Z tego powodu wywóz żużli za granicę 
mógł w dw6ch kierunkach odbić się ujemnie na 
przemyśle żelaznym w Królestwie Polskiem: po 
pierwsze zakłady współzawodniczące na Śląsku 
posiadały możność otrzymywania materyału suro
wego i powt6re cena żu7.li musiałaby podnieść 
się znacznie wskutek zapotrzebowania zagranicz
nego, co musiałoby odbić się niekorzystnie na 
kosztach własnych wytw6rczości surowca w zakła
dach w Królestwie Polskiem, kt6re i bez tego 
znajdowały się już w warunkach niesprzyjających. 
Z tych przesłanek wypływał wniosek o koniecz
ności stosowania do wywozu żużli żelaznych za 
granicę tych obostrzeń, które obowiązywały rudę 
żelazną. Jednocześnie wysokość tego cła określo
no w jednostkach wagi, obowiązujących w calem 
państwie Rosyjskiem, to jest zamiast 5 kopiejek 
od kibla nałożono cło wywozowe na rudę i żużle że
lazne po 1

/ , kopiejki od puda. 
Przy opracowywaniu taryfy celnej w r. 1890 

odgrywał pewną rolę wzgląd, że wskutek rozwoju 
przemysłu żelaznego w Królestwie Polskiem otrzy-
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mywane tam żużle i ruda żelazna znajdą zbyt 
dostateczny na miejscu, wskutek czego wyw6z ich 
za granicę stopniowo będzie zmniejszał się. Jedno
cześnie upadła konieczność zbytniego kręp.owania 
wywozu rudy za granicę ograniczeniem, że tylko 
kopalnie na pograniczu mają prawo wywozić rudę 
za granicę, ponieważ opr6cz tego wymagane było 
uzyskanie każdorazowego pozwolenia wywozu, co 
dostatecznie zabezpieczało interesy zakład6w wielko
piecowych w Kr6lestwie Polskiem. W tym samym 
mniej więcej czasie zbiegło się obniżenie taryfy 
na przew6z rudy żelaznej i żużli, co z jednej strony 
wpływało na ułatwienie otrzymywania tych mate
ryałów przez · zakłady żelazne, z drugiej zaś strony 
w zastosowaniu do wywozu rudy żelaznej i żużli 
za granicę w pewnej mierze łagodziło obowiązy
wanie cła wywozowego. 

Na skutek powyższego postanowiono cło wy
wozowe na rudę żelazną i żnżle podnieść do 1 kop. 
od p uda, jak również znieść ograniczenie wywozu 
rudy żela.znaj tylko z kopalń, położonych na po
graniczu, oraz żużli tylko z zakład6w żelaznych 
pogranicznych. 

Odnośny punkt w taryfie celnej z r. 189 l był 
wysłowiony w sposób nas~ępujący: 

5) Ruda żelazna i żuż l e przez komo
ry w K r6lestwie Polskiem nie mogą być wywożone 
za granicę. 

Uwaga. Ruda żelazna z kopalń w Kr6lestwie 
Polskiem oraz żużle żelazne z zakładów żelaznych 
w Królestwie Polskiem mogą być wywożone przez 
komory miejscowe, lecz nie inaczej, jak na pod
stawie każdorazowo wyjednywanego pozwolenia 
ministra Skarbu oraz ministra Dóbr Państwa z opła
tą cła po 1 kopiejce złotem od puda. 

Wszelkie zarządzenia celne, mające za zadanie 
ochronę miejscowego bogactwa przyrodzonego w 
postaci rudy żela'>;nej przed wywozem za granicę, 
były stosowane w myśl zasady gospodarczej, że 
najkorzystniejszem dl!l. danego kraju jest wywozić 
za granicę wytwory gotowe, wyrobione z własnych 
materyałów surowych. Jednakże na sprawę utrud
nień wywozu rudy żelaznej za granicę nie jedna
kowo patrzą najbliżej zainteresowani w tej sprawie 
przemysłowcy żelazni. Z wywozu rudy za granicę 
na zasadzie każdorazowo otrzymywanych na to 
pozwoleń od wła~ciwych władz ornz z opłata; cła wy
wozowego korzystali niekt6rzy przemysłowcy, jed
nakże odbywało się to w ilościach stosunkowo oie
wielkich. Pewnej kategoryi prr.emysłowcy , kt6rzy 
mają znaczne tereny eksploaLacyjne na rudę że
lazną w odbudowie oraz stosunkowo małe zapo
trzebowanie własne na tq rudq, dążyli usilnie do 
zniesienia wszelkich ograniczeń celnych i admi
nistracyjnych przy wywozie rudy za granicę. Wy
razem tych dążeń była zapadła na Zjeździe VII-ym 
przemystowc6w g6ruiczych w Królestwie Polskiem 
w maju r . 191 O uchwała, ua mocy kt6rej rzeczo-

ny Zjazd postanowił podjąć starania o zniesienie 
cła od wywożonej za granicę rudy żelaznej na wa
runkach następujących: 1) Zakłady hutnicze w 
Królostwio Polskiom, posiadające własne piece 
wielkie, chociażby czasowo nieczynne, mogą w 
przeciągu 5 lat wywozić za granicę bez cła wła
sną rudę żelazną w ilościach, równych największej 
wytwórczości rocznej , jaką osiągnęły należące do 
pomienionych zakładów kopalnie. 2) Przedsię
biorstwa g6rnicze, kt6re w dniu 1 stycznia r. 19 to 
były w posiadaniu własnych kopalń rudy żelaznej 
i należą obecnie do zjazdów przemysłowców g6r
niczych w Królestwie Polskiem, mogą w przeciągu 
5 lat wywozie za granicę bez cła po 5 milionów 
pudów rudy żelaznej rocznie. 3) Podział przyto
czonej powyżej ilości 5 milionów pud6w rocznego 
wywozu rudy żelaznej pomiędzy poszczeg6lne 
przedsiębiorstwa dokonuje się corocznie przez zbie
rającą się w Radzie Zjazdu przemysłowców górni 
czych w Królestwie Polskiem komisyę w składzie 
zainteresowanych przemysłowc6w g6rniczych. 4) 
Pozwolenia, wydawane właścicielom kopalń rudy 
żelaznej i zakładom hutniczym na wywóz bez cła 
rudy żelaznej za granicę, nie mogą być odstępo
wane osobom trzecim. 5) Wszelkiego rodzaju żużle 
mogą być wywożone za granicę bez cła w ilościach 
nieograniczonych. 

Uchwały Zjazdu VII-go przemysłowc6w g6r
niczych w K.r6lestwie Polskiem były powzięte pod 
wpływem przekonania, że przesilenie, które nadzwy
czaj silnie odbiło się na naszym przamyśle żelaz
nym, trwające od r. 1907 do chwili zwołania Zjaz
du VII-go, da się choć w części złagodzić możno
ścią wywozu rudy żelaznej za granicę, co poprawi
łoby opłakany stan finansowy niekt6rych przedsię
biorstw żelaznych. 

Uchwały Zjazdu VII-go nie doczekały się 
jednak wcielenia w życie. Tymczasem stan prze
mysłu żelaznego w Królestwie Polskiem zaczął 
zwolna poprawiać się i na odbytym w ezerwcu r. 
19 t4 Zjeździe VIII-ym przemysłowc6w g6rniczych 
w Kr6lostwie .Polakiem sprawa wywozu rudy że
laznej doczekała się wręcz odmiennego oświetlenia 
w uchwale następującej: Wobec niewyja!§nienia 
ilości zapas6w rudy żelaznej w Kr6lestwie Pol
skiem, mogącej zabezpieczyć na dłuższy lnb krót
szy przeciąg czasu bieg wielkich pieców w Kró
lestwie Polskiem, Zjazd VllI-y uchwalił zwrócić 
się z podaniem do komisyi ce]nej, obradującej pod 
przewodnictwem Łangowowo, o zachowanie przy 
zawieraniu w r. 1917 z Niemcami traktf\tu handlo
wego istniejących obecnie opłat celnych na wywóz 
miejscowej rudy żelaznej zagranicę łącznie z temi 
ograniczeniami, które w obecnej taryfie celnej są 
wskazane. 

Dla uzupełnienia charakterystyki polityki 
celnej, stosowanej w państwie Rosyjskiem i mają
cej związek z bytem przemysłu żelaznego w Kr6-
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lestwie Polskiem, należy wspomnieć o taryfach krajów, postanowiono stosować cło powiększone 
celnych konwencyjnych. drogą nadwyżek procentowych , jako dodatku do 

Rosya do niedawna w swej polityce celnej stawek taryfy ogólnej. 
trzymała się systemu jednej ogólnej t aryfy celnej, Na zasadzie rozporządzenia powyższego zo
na zasadzie której dany towar podlegał opłacie stała zawarta w dniu 17 czerwca r. 1893 umowa 
jednakowego cła bez względu na to, z jakiego 1 h andlowa pomiędzy Rosyą a Francyą, na podsta
państwa pochodził. System ten, pozostawiając I wie której na wytwory pochodzenia francuskiego, 
zupełną swo~odę w określaniu wysokości .opłat j posia~ające dowody,,. stwierdzające pochodzenie, 
taryfowych, me powodował żadnych utrudmen w uczymona została zmzka taryfy celneJ od stawek, 
rosyjskim handlu międzynarodowym. Jednakże 1 określonych taryfą z r. 1891. 
w r. 1892 niektóre państwa zachodnio-europejskie I Rozpoczęte w tym względzie układy z Niem
zawarły pomiędzy sobą umowę, na zasadzie któ- cami nie wydały na razie wyników pomyślnych, 
rej zniżone zostały cła przywozowe na wiele przed- wskutek czego rozpoczęła się pomiędzy temi pań
miotów wymiany wzajemnej . Ponieważ umowy stwami wojna celna, zakończona zawartą w dniu 
te nie dotyczyły Rosyi, a . obejmowały pomiędzy 20 marca r. 1894 konwencyą handlową pomiędzy 
innymi i wytwory gospodarstwa rolnego, stanowią- Niemcami i Rosyą. Po upływie dziesięciu lat 
ce najważniejszy przedmiot wywozu rosyjskiego, 1 konwencya handlowa pomiędzy temi państwami 
przeto obniżenie opłat celnych, przynoszące znacz- została odnowiona w dniu lfJ lipca r. 1904, która 
ne korzyści współzawodnikom, odbiły się bardzo obowiązuje oba państ.wa do 31 grudnia r. 1917. 
niekorzystnie na ekonomicznem położeniu Rosyi. Istota zawartej w r . 18Y4 i trwającej jeszcze 

Wobec powyższego uznano za konieczne obecnie konwencyi handlowej pomiędzy Niemca
przedsiewzięcie środków, które zabezpieczałyby Rosyi mi i Rosyą polega na tern, że za pewne nieznacz
korzystanie przy wywozie za grani cę z opłat cel- ne w g runcie rzeczy ustępstwa celne dla przywo
nych zniżonych, zwłaszcza na zboże, nadmiar któ- zu do Niemiec płodów rolniczych z Rosyi, zostały 
rego mógł znaleźć zbyt tylko za granicą. Stwier- między innemi znacznie obniżone cła na wytwory 
dzono przytem , że wobec współczesnego kierunku przemysłu żelaznego niemieckiegQ, przywożone do 
gospodarstwa społecznego w Europie zachodniej, państwa Rosyjskiego. 
osiągnięcie celu zamierzonego możliwem było tyl- Porównanie cyfr przywozu z Niemiec do Ro
ko wówczas, jeżeli Rosya odstąpi od dotychczaso- I syi wytworów przemysłu żelaznego za trzy lata 
wej polityki celnej. Następstwem takiego położe- 1892 -1894, to jest przed wojną celną, w trakcie 
nia rzeczy było rozporządzenie z dnia 1 czerwca trwania wojny i po wojnie celnej, dostat ecznie 
r. 1893, aby ogólną taryfę celną stosować do pło- charakteryzuje olbrzymie znaczenie tej konwencyi 
dów rolniczych i wytworów przemysłowych, po- \ dla Niemiec i jednoczesne pogorszenie warunków 
chodzących z tych krajów, które zgadzają się na pew- gospodarczych dla przemysłu żelaznego w całem 
ne ulgowe warunki przywozu oraz tranzita towarów I państwie Rosyjskiem, a w pierwszym rzędzie w 
rosyjskich; do towarów zaś, pochodzących z innych Królestwie Polskiem. 

Odnośne cyfry przedsta,wiają się w i::posób następujący: 

-
Wysokość opłat celnych Przywieziono do państwa 

'Rosyjskiego z Niemiec 
- - - ---» I . . I ·-.... <» Q,) ' 'O -t!:i ~Il)._ .,., .., "''::1"' o» o;;: a 

Naz\• Y wytworów :d.~ól ~~&~~·:» p.~,g3 ..,„ .., »;<D ... i=~.E ·~ ~-0 8 1892 r. 1893 r. 1894 „„~ 
...,;. >.:•.-ł o Cl.l ~~ ~ .~ 

r. 

-=~~ ltd "'-"i"' „ ó• -O c.>®cd I !i bO::Z 'go ~.u<D•SN 
0""'?>0 oo.E ~N p., "'a;:: 

kopiejek złotem od puda tysi(\ce p u dów 

r 
Surowiec w blokach przez granicę lądową 35 52,5 30 6o1 293 905 
Żelazo płaskie i wymiarowe 6o lo8 50 1076 1337 4455 
Blacha grubości do N2 25 85 153 65 416 8o3 2002 

" " 
powyżej N2 25 100 180 8o 47 30 184 

Blacha cienka . .. 170 306 155 1,6 o,6 7 
Stal płaska i wymiarowa 6o ro8 :;o 236 238 443 
Blacha stalowa grubości do N2 25 8-) r 53 65 36,6 37,6 55 
Odlewy surowcowe bez obróbki 75 135 60 34 40 73 
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Nazwy wytworów 

Wyroby żelazne i stalowe kute 
kotłowe 

Wyroby żelazne i stalowe obrohione wagi powy
żej 5 funtów 

Wyroby żelazne i stalowe obrobione wagi poni-
żej 5 funtów 

Wyroby blaszane 
Kosy, sierpy i t. p .. 
Narzędiia ręczn•! dla rzemiosł 
Gazomierze, wodomiary, maszyny i t. p. 
Parowozy 
Maszyny i narzędzia rolnicze . 
Lokomobile przy młockarniach parowych 
Części maszyn i aparatów z surowca, żela za 

i stali 

Wysokość opłat celnych 

-~-,-0 w --.-, · :p.--ł 
""' ..s·~'tl o;., "'"" ~ ~N 

l~~ ~ ~~~S,-Q ~~.§o 
"~ - o„ ""'8 tioE ... p.,c$.2?§~~ ~0~4> .z-o . d~~~l7}() ~.:<~ ..... 

!>O" --4)·~ca ~~z 'tlo o <:31a19i:-~ u.i.e·;:,„ 
Il< " „ ____ „_ 

kopiejek zlotem od puda. 

170 33r,5 r40 
r70 331,5 140 

r70 33Ii5 140 

270 526:5 220 

300 585 225 
140 2IO IIO 

r40 273 110 
r70 331,5 140 
200 390 l8o 

70 126 50 
140 273 120 

170 33I:S 
I 
I 140 

827 

Przywieziono do państwa 
Rosyjskiego z Niemiec 

I I 
-

l r. r. 1892 r. 1893 1894 

I I 
tysiące pudów 

29 21 48 
65 67 Il9 

6 r 5t r24 

23 21 45 
22 24 50 
59 -54 83 

100 IO! 187 
560 584 l 194 

2 5 72 
289 279 379 

5 5 '24 

299 I 229 487 

Ważnym. czynnikiem rozwoju wszelkiego prze· 1 ry prawnej i ekonomicznej, dowożących rudę do 
mysłu, a przeto i żelaznego, jest istnienie dogodnych najbUżej położonej stacyi kolejowej. Nie należy 
środków komunikacyjnych. W obecnych stosunkach również zapominać o tern, że huty żelazne polskie 
gosp?darc~o-przemysło".'ych, mówiąc o ś~·odkach ko- I dla w_zĘlędów ekonomicznych, o czem b~ła ~owa 
mumkacyJnych, ma się przedewszystkiem na my- powyzeJ, zmuszone są sprowadzać duże 1lośc1 wy
śli rozwój sieci kolejowej, która jest niezbędną arte- sokoprocentowej rudy żelaznej z Południa Rosyi, z 
ryą do życia organizmu społecznego. Dzisiaj nie odległości + 1300 wiorst. Dowóz tej rudy nie 
możemy wyobrazić sobie istnienia wielkiego prze· zawsze jest dla naszych hut możliwym w swoim 
mysłu bez dróg żelaznych, a pod tym wzglę- czasie ze względu na słabo rozwiniętą sieć kolejo
dem przemysł żelazny w Królestwie Polskiem wą w Rosyi i w Królestwie Polskiem. Zdarzają się 
znajduje się w warunkach bardzo niesprzyjających. stosunkowo długo trwające okresy czasu, kiedy 

Drogi żelazne dla należytego rozwoju prze- wskutek przeładowania linii kolejowych ruch to
mysłu żelaznego mają trojakie znaczenie: 1) jako warów odbywa się bardzo powoli, lub też pewne 
ułatwiające dowóz matoryałów surowych, 2) jako kategoryo ładunków, do których bardzo często 
umożliwiające wywóz wytworów przemysłu żelaz- zalicza się i ruda żelazna, ulegają zupełnemu 
nego do wszystkich ośrodków spożycia i 3) jako wstrzymaniu przewozu. Obie linie kolejowe w 
stanowiące same przez się dużego odbiorcę żelaza. Królestwie Polskiem, prowadzące do zagłębia Dąb-

Rozwój sieci kolejowej w Królestwie Polskiem, rowskiego, najważniejszego ogniska przemysłu że
rozpatrywany z punktu widzenia dowożenia mate- laznego w kraju, znajdują się na wyczerpaniu 
ryałów surowych, jest niedostateczny przedewszys- swej sprawności przewozowej, a zapotrzebowanie 
tkiem dla tego, że nie wszystkie miejscowości w tego przewozu łącznie z podnoszeniem się poziomu 
kraju , obfitujące w pokłady rudy żelaznej, posia- życia gospodarczego naszego kraju wzrasta niemal 
dają dogodne połączenie kolejowe z hutami; wię- z dniem każdym i coraz więcej tych żądań będzie 
kszość kopalń rudy żelaznej zupełnie tego połą- musiało być nie zaspakajanemi, o ile w najbliż
czenia nie posiada, wskutek czego dowóz rudy szej przyszłości nie będzie przedsiewzięta bu
żelaznej do wielkich pieców musi odbywać się dowa nowej sieci dróg żelaznych w Króle
albo drogami kołowemi, znajdującemi się przeważ- stwie Polskiem. Nie można uważać również za 
nie w stanie opłakanym, albo przy pomocy wąz- spełniającą bez zarzutu swe zadanie sieć ko
kotorowych kolejek kopalnianych, przeprowadza- I lejową pod względem dowożenia do hut żelaz
nych po zwalczeniu wielu bardzo przeszkód natu- nych paliwa, t. j, koksu i węgla; koks sprowadza-
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ją huty polskie z zagranicy i bardzo często stacye 
pograniczne nie mogą w porę załatwić czynności 
trnlejowych, związanych czy to z przeładowaniem to
waru, czy też z innemi formalnościami pogranicznemi, 
wskutek czego nie zawsze koks przychodzi we właści
wym czasie do miejsca swego przeznaczenia. Dowóz 
węgla do hut, znajdujących się w zagłębiu Dąb-

• rowskiem, położonym tuż obok kopalń węgla, oczy
wiście, odbywa się prawidłowo dlatego tylko, że ko
rzysta on z nadzwyczaj małych kilkowiorstowych 
zaledwie odległości ; natomiast huty ?;elazne, znajdu
jące się poza zagłębiem Dąbrowskiem, w Zawierciu, 
Częstochowie oraz w ziemi Radomskiej, odczu
wają nieraz bardzo dotkliwie brak prawidłowego 
i sprawnego dowozu koksu i węgla. Te powy.?.ej 
wspomniane warunki dowozu materyał6w suro
wych do zakładów żelaznych w Królestwie Polskiem 
zmuszają bardzo często nasze huty do czynienia 
dużych zapasów materyałów surowych na placach 
fabrycznych, powodując przez to straty dla hut 
przedewszystkiem z powodu potrzeby posiadania 
odpowiednich do magazynowania materyał6w su
rowych terenów fabrycznych, a następnie z powo
du wcześniejszego ponad potrzebę wydatkowania 
kapitałów na zakup tych materyał6w surowych. 

Drogi żelazne w Królestwie Polskiem nie mo
gą również stać na wysokości zadania, jako środ
ki komunikacyi dla dowozu żelaza do wszystkich 
choćby ważniejszych ośrodków spożycia wytworów 
przemysłu żelaznego. Statystyka wykazuje, że 
pod względem rozciągłości linii kolejowych w sto
sunku do liczby mieszkańców Królestwo Polskie 
stoi niezrównanie niżej nietylko od krajów euro
pejskich, l ecz nawet i od Rosyi. Są u nas całe 
połacie kraju, mające wszelkie warunki do wy
tworzenia u siebie przemysłu ora7. bardzo żyzne 
okolice kraju które zupełnie są pozbawione pol'ą
czenia kolejowego ze wszystkiemi tego stanu rze
czy następstwami gospodarczemi. 

Życie przemysłowe naszego kraju skupia się 
przeważnie wzdłuż linii kolejowych Warszawsko
Wiedeńskiej oraz odnogi Dąbrowska-Dęblińskiej 
dróg żelaznych Nadwiślańskich. Olbrzymie sto
sunkowo przestrzenie naszego kraju, zwłaszcza w 
ziemi Kaliskiej, Płockiej, Kieleckiej , Lubelskiej i 
Radomskiej, mając wszelkie dane do szybkiego 
rozwoju życia przemysłowego i podniesienia pozio
mu gospodarczego, są pozbawione dróg żelaznych 
i w tych okolicach częste są wypadki, że miasto 
lub riadzwyczaj żyzna okolica odległa jest od naj
bliższej stacyi kolejowej na dziesiątki mil. Przy 
takim rozwoju sieci kolejowej w kraju trudno 
myśleć, aby wytwory przemysłu żelaznego w oko
licach, pozbawionych połączenia kolejowego, znaj · 
dawały łatwy i dostateczny zbyt. Taki stan rze
czy stawia silną zaporę w kierunku podnoszenia 
się poziomu życia przemysłowego w Królestwie 
Polskiem i w szczególności dla przemysłu żelazne-

go wytwarza niesprzyjające warunki rozwoju. 
Wreszcie drogi żelazne, jako takie, przedsta

wiają dla przemysłu żelaznego pierwszorzędnego 
znaczenia odbiorcę na wytwory przemysłu żelazne
go. Zastój w budownictwie kolejowem jest jedno
cześnie zastojem w przemyśle żelaznym, dostarcza
jącym olbrzymie masy swych wytworów na potrzeby 
dróg żelaznych: najpierw przy budowie drogi, a 
następnie dla ciągłego uttzymywania w należytym 
stanie samej drogi oraz taboru wagonowego. 
Co;prawda udział przemysłu żelaznego w Króle
stwie Polskiem, jako dostawcy d_La dróg żelaznych, 
jest nadzwyczaj skromny, poniewa.ż większość dróg 
żelaznych w naszym kraju jest własnością Państwa, 
wskutek czego zam6wienia na potrzeby kolejowe 
zaspakajane są albo na Południu Rosyi, albo za 
granicą z całkowitem prawie pominięciem zakła
dów żela:.mych w Królestwie Polskiem. 

Na ostatnim Zjeździe VIII-ym przemysłow
ców górniczych w Królestwie Polskiem, odbytym , 
w czerwcu r. 1914-go, zastanawiano się nad ko
niecznością. budowy nowej sieci dróg żelaznych w 
Królestwie Polskiem, dających możność dalszego 
rozwoju już istniejącego przemysłu w kraju oraz 
sprzyjających p owstawaniu nowych ognisk prze
mysłowych w okolicach, gdzie obecnie przemysł 
ten nie i stnieje, a gdzie ze względu na bogactwo 
pr7.yrodzone okolic przemysł powinienby istnieć. 
Najważniejsze z tych zamierzeń w kierunku budo
wnictwa kolejowego w Królestwie Polskiem zasa
dzają si.ę na zbudowaniu nowych linii w kierun
kach następujących: 1) z zagłębia Dąbrowskiego 
przez Siewierz do Częstochowy, dalej do Osiakowa, 
z odnogą do Wieruszowa, do Zduńskiej Woli, Łęczy
cy, Kutna, z odnogą do Słupcy, do Płocka, Rypi
na, Ciechanowa i Ostrołęki dla połączenia tej no
wej linii z istniejącą. linią dróg żelaznych Nad
wiślańskich; 2) z zagłębia Dąbrowskiego przez 
Włoszczowę i Końskie do Warszawy, z odnogą od 
Końskich przez Białobrzegi do Siedlec, oraz od 
Końskich do Radomia i następnie do Warszawy; 
3) przedłużenie linii Herby-Ki.elce do Ostrowca, 
Zawichosta, Zamościa i Włodzimierza Wołyńskie
go dla połączenia przez Łuck i Równe z drogami 
Południowo-Zachodniemi, wreszcie 4) przedłużenie 
linii Dęblin Lublin w kierunku Zamościa i Toma
szowa Lubelskiego. 

Kiedy będzie danem naszemu krajowi docze
kać się ziszczenia tych życzeń, oczywiście, niewia
doma, prawdopodobnie nieprędko, tymczasem zaś 
brak dostatecznej ilości sieci kolejowej stanowi 
poważną zaporę w rozwoju przemysłowym Kró
lestwa Polskiego. 

Oprócz istnienia dostatecznej sieci kolejowej 
w danym kraju, nadzwyczaj ważnem jest dla prze
mysłu system taryfowy, stosowany przez te drogi 
żelazne. Ogólnie należy przedewszystkiem zazna
czyć, że stosunki gospodarcze państw zachodnio-
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europejskich uważają. drogi żelazne za jeden z ko- równanie kosztów przewozu węgla podług nowej 
niecznych warunków rozwoju życia przemysłowego, I i dawnej taryfy daje wyniki następują.ce: 
wskutek czego polity~a kolejowa danego ~ra~u 1) od st ac y i D ą. br 0 w a dr 0 gam i że-
pologa przedewszystkiem na zadosyćuczyruomu 1 a z nem i N ad wiś 1 a ń ski em i 
potrzebom pr7.emysłu i handlu zapomocą. budowa- odległość . 
nia nowych linii koleJ· owych oraz uprzystępniania w wior- Taryfa Taryfa Pow1.ększ-stach nowa dawne. nie 
korzystania przemysłowi i handlowi z usług kolei w kopiejkach od puda ze. cała, odległość 
przez jak najniższe w miarę możności ustanawia- bez oplat dodatkowych 
nie opłat taryf owych. W państwie Rosyjskiem do Strzemieszyc 10 0,33 0,18 0,15 
daje się zauważyć zapoznawanie tych powszechfii:e „ Kielc . 149 3,07 2,71 0,36 
przyjętych praw gospodarczych. Polityka kolejo- " Wierzbnika. 208 4,05 3,77 0,28 
wa w Rosyi sprawia wrażenie, że życie przemysło- " Dęblina 282 4,96 4,64 0,32 
we powinno dostosowywać się do potrzeb kolej- n Lublina 350 5,80 5,44 0,36 
nictwa, a dla zwiększania dochod6" dróg żelaz- n Kijowa 925 9,02 8,73 0,29 
nych lub dla pokrywania strat przez nie poniesio- " Moskwy 1 453 12,11 11,62 0,49 
nych przedewszystkiem nakłada się podatek na 2) O d st ac y i S 0 s n 0 wie c dr 0 g ą ż e-
przemyM pod postacią. podwyższania taryf a do- 1 a z n ą W ar 8 z a ws ko-Wiedeńską 
piero następnie dąży się do zmiany organizacyi 
kolejowej w kierunku najekonomiczniejszego jej do Dąbrowy 4~ 0,30 0,25 0,05 
eksploatowania. W gruncie rzeczy nawet nieprzy· n Myszkowa · 

75 
1,50 1,25 0,25 

noszące dochodu państwowego · drogi żelazne mogą. „ Częstochowy 2,42 2,08 0,34 
jednakże dla tegoż państwa przysparzać wiele do- n Piotrkowa 155 4,00 8,88 0,12 
chodu, nieosiąganego w inny sposób, mianowicie „ Koluszek 191 4,55 4,25 0,30 
przez pobudzanie do życia przemysłu i handlu, „ Żyrardowa 250 5,23 5,00 0,23 
przez wzrastanie w ten sposób dobrobytu kraju, a n Warszawy 290 5,63 5,27 0,36 
więc i zwiększaniu sprawności podatkowej tegoż. „ Wilna 

1 
~i; 8,36 8,14 0,22 

Z dążeniem podobnem bynajmniej nie spotykamy „ Libawy · 9,24 8,96 0,28 
się w Królestwie Polskiem. „ Petersburga 1 354 11,28 10,84 0,44 

Sprawa taryf kolejowych w państwie Rosyj- Dla przekonania się, w jakim stosunku stoją 
skiem w ostatniej swej fazie przedstawia się w spo- rosyjskie taryfy kolejowe do taryf w innych kta
sób następujący. jach, należy przytoczyć niektóre opłaty przewozowe 

Naprzód zostały podniesione taryfy kolejowe w innych krajach, naprzykład w Stanach Zjedno-
na węgiel, począwszy od 14 marca r. 1009. Po- czonych Ameryki Północnej : 

od Pittsburga do portów na jeziorze Erie 240 wiorst odległości 3,08 kop. od puda 
„ Pakachoutas „ „ „ 680 „ „ 3,02 „ „ 
„ New-River „ „ „ 735 „ „ 3,02 „ „ i t. d. 
Porównanie opłat amerykańskich z naszemi do- W niespełna rok potem została podniesiona 

bitnie wykazują, o ile w większym stopniu przemysł taryfa przewozowa na rudę żelazną.. . 
u .nas jest obciążony kosztami przewozu, niż Do dnia 31 grudnia r. 1909 obowiązywał na 
gdzieindziej. przewóz rudy żelaznej schemat następujący: 

od 1 do 75 wiorst po 1/ 75 kopiejki od puda i wiorsty 
„ 76 - 172 „ „ 1 kop. + 1/ 80 kopiejki od puda i wiorsty 
„ 173- JOOG „ „ 2,21 n + 1/ 125 „ „ „ 
n 1001 - 1622 „ „ 8,83 „ + 1/150 „ n 

powyżej 1622 „ „ 1
/ 125 kopiejki od puda i wiorsty 

Od dnia 1 stycznia r. 1 910 obowiązuje na przewóz rudy żelaznej schemat następują.cy: 
od 1 do 194 wiorst po '/75 kopiejki od puda i wiorsty 
„ 195 - 1000 „ „ 2,59 kop. + 1

/ 125 kopiejki od puda i wiorsty 
„ 1001 - 1546 „ „ 9,04 kop. + 1/ 50 „ „ „ 
powyżej 1546 „ „ 1/ 122 kopiejki od puda wiorsty. 

Pominąwszy różnice w przewozie rudy żelaz- nowej taryfy podwyżkę 0,21 kopiejki na pudzie, 
nej miejscowej na stosunkowo niewielkich odle- czyli na wagonie 1 OOO pudowym 2 rb. 10 kopie
głościach, podwyżka taryfowa na rudzie żelaznej jek. Oczywiście zarządzenie to odbija się bezpo
krzyworoskiej, sprowadzanej do Królestwa Polskie- średnio na stanie ekonomicznym hut polskich. 
go z odległości około 1 300 wiorst, wynosi podług ( d. n.) Julian Hofman. 
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830 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1914 

Rueh wagonów węglowych w lipeu r. 1914. 
Drogi żelazne przeznaczyły dla kopalń w za

głębiu Dą,browskiem do naładowania węglem na 
lipiec r. 1914: Warszawsko -Wiedeńska na po
niedziałki, wtorki, środy po 1 204 wagony, na 
czwartki po 1173 wagony, na piątki po l 050 
wagonów i na soboty po 1203 wagony, średnio 
po 1173 wagony na dzień roboczy; Nadwiślańskie 
460 wagon6w na dzień roboczy. 

przeładowania w Gołonogu a 293 wagony dla 
podstawiania na kopalnie). 

W lipcu pięciu lat ubiegłych_ drogi że
lazne przeznaczały do naładowania węglem na 
dzień roboczy: 

)I a d w i ś l a ń s k i e 
Wars zawsko - Podstawian ie l'rzeładowimie 

łtav.em W i edei>s\ce. n a k o palnie w <:i ołonogu 

Kopalnie w zagłębiu Dą,browskiem na li
piec r. 1914 podzieliły między sobą, wszystkie 
wagony drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i 
średnio po 429 wagonów dr6g żelaznych Nadwiś
lańskich (w tern przeciętnie 136 wagon6w dla 

r. 

w 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

„ g 

960 
895 
945 

1125 
1128 

o I\ ó w 

240 130 370 
168 85 253 
213 106 319 
254: 104 358 
288 129 417 

Wynik zapotrzebowania wagonów przez wszystkie kopalnie i podstawiania przez drogi żelazne 
w lipcu r. 1914 był następujący (dodatkowe podstawianie wagonów w poszczeg6lne dni na jedne 
kopalnie pokrywa odwołanie innych kopalń) : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

I 

Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska. 

l 081 
1 163 
1 050 
1 192 

-
1 204 
1 204 
1 204 
1 173 
1 050 
1 203 

-
1 204 
1 204 
1 204 
1 173 
1050 
1 203 

-

93 1 50 
21 
70 
-
18 

59 I 57 
56 
18 I 
47 
-
15 
84 

111 
77 
42 

w 

988 
1113 
1 029 
1122 

-
1186 
1145 
1147 
1117 
1 032 
1156 

-
1189 
1120 
1 093 
1 096 
1 008 
1 OS.! 

-

I 

I 

a 

988 
l 113 
l 029 
l 122 

-
I 186 
l 145 
1 lł7 
I 117 
1 032 
1088 

-
1189 
1118 
1 093 

958 
897 

1 044 
-

Drogi żelazne N a.dwiśl a.ńskie 

g 

281 
281 
286 
281 
-

288 
289 
293 
289 
288 
289 
-

288 
289 
293 
289 
288 
289 
-

I .~ ~ 

l -=~ "' o o.;:!: o'CI 1:>:::'0 

J6 I -
I 9 

13 
-

7 
-
-
-
-

I= 
5 

I -
-
-

o 

·u 
O ·-> 
"'~ ..., "' 
"' ~ - "' "' 'C zo o. 

281 
275 
981 ~ 

265 
-

279 
276 
293 
282 
288 
289 
-

288 
289 
293 
284 
288 
289 
-

n 

I 
I 

285 
. 275 

281 
265 
-

279 
262 

19 
264 
268 
288 
-

292 
290 
294 
284 
288 
291 
-

ó 

1 362 
1 444 
1 336 
1473 

1492 
1493 
1497 
1 462 
1 338 
l 492 

1 492 
1 493 
1 497 
1 462 
1 338 
1 492 

w 

I 
93 f 
56 1 
26 

I 86 ( 

I ~~ l 
I 57 

I 63 I 
18 
47 

15 
84 

111 I 82 
42 

119 

1 269 
1 388 
1 310 
1 387 

1465 
1421 
1440 
1 399 
] 320 
1 445 

1 477 
1409 
1 386 
1380 
l 296 
1 373 

e m .. 
N ·-
~~ 
~u; 
·-'C~ 
bilo 
o o. 
.... "' Oe 

1 273 
1 388 
l 310 
1 387 

1465 
1 407 
1166 
1 381 
1 300 
1 376 

l 481 
1 408 
I 387 
l 242 
1 185 
1 335 

20 1 492 78 1 414 1 415 

119 1 

1 204 78 1126 1 126 288 -· 288 289 
21 1 493 109 1 384 1 384 1 204 108 1 096 1 096 289 t 1 288 288 
22 1 497 153 1 344 1 348 1 204 153 1 051 1 051 293 I - 293 297 
23 1 462 79 1 383 1 383 1 173 78 \ l 095 ] 095 289 1 288 288 
24 1 338 23 I 1 315 1 315 
~~ 1 492 109) 1 383 1 383 

1 050 12 1 038 1 038 288 I 11 277 

I 
277 

1 203 99 1104 l 104 289 10 279 279 
- - - - - - - -

21 1 492 59 I 1 433 1 436 
28 1 493 100 1 393 1 393 

I 1 204 59 1 145 1145 288 - 288 I 291 
1 204 92 1 112 1 11 2 289 8 281 281 

lo I 
I 

29 1 497 91 I 1 406 747 
30 1 462 19 1 443 587 
31 1 338 9 1 329 133 

1 204 

I 
81 1 123 

I 
657 293 283 90 

1 173 12 1 161 587 289 ~ I 282 -
1050 2 1 048 133 288 281 -

Razem 39 219 \1 8271 37 392 34 015 31435 1711 1 29 724 I 27 ±10 I 7 784 p 16_ J 7 668 I 6 605 I 
Jeżeli przyjąć, że dodatkowe podstawianie wagonów przez drogi żelazne w jedne dni pokrywa 

odwołanie kopalń w inne dni, to otrzymamy za cały lipiec r . 1914 wynik następujący: 
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Nnw1 dror;i ielnnej 

W arstnako· W iede1i~ka 
Nadwiśb1iski~ 

PRZEGLĄD GORNICZO. HUTNICZY 

I Priyoada-1 e I . I ,. I . I 
Io, podii•- nopa nie .1a eza o 

' tu I otl wo/air I podsiawii I 
W A G 

31 435 

7 78~ 
39 21\l 

1 71 t 
116 

1 827 

29724 
7 668 

37 392 

Droi;a telazna 
podstawiłl\ 

W ogóle I :Na dzień 
roboczy 

o 

27 <itO 
6 005 

N o 

1 015 
24ó 

34011'> I 260 

W porównaniu "' tem , co na
letało, droga tolazna podata
wiła więceJ(+>lubmniej (-) 

W ogóle 

w 

- 231~ 

- 1069 

- 3377 

8 
14 

8 

• 
831 

Wynik zapotrzebowania wagon6w przez poszczególne kopalnie i podstawiania przez drogę żelazną 
Warszawsko-Wiedeńską w lipcu r. 1914 był następujący: 

N"•w• kop"l11i 

Niwka 
Klimontów 
Mortimer 
Milowice 
Saturn 
Kazimierz 
Hr. Renard 
Paryż 

Czeladź 

Grodziec Il 
Flora 
Franciszek 
Mikołaj 

Red en 
Antoni 
Andrzej Ili 

Alma 
F)otz Rudolf 
Grodziec I 
Stanisław 

Jupiter 

Wańczyków 

Lilit 
Kamilla 
Helena Il 
Poręba 

Helena I 

W porównaniu. 7. tem, oo na· 
letało, droga tel. podata\vił" I 

o Odwoła n O I - Droga telazna 
.~.= Przypada- --

1
--- -- Należało podstawiła 

~ ~ ło z po- W porów- . , -i----l·------,.------„ s działu W ogóle naniu z po-, podst8w1e Na dzień )l n ie J. 

I
~~ I d~iałom Wogóle roboczy Więeej 

~ w A G O N Ó w ~ -- WA G o N Ó w 0n wagonów I ~ 

27 
27 

27 
27 1 
27 
-.i7 

27 
27 I 

27 I 
27 
z6 

z6 

26 

27 
27 ' 

27 
27 
.ł-7 

27 I 
27 

I 27 
I 

l 8 
' 27 

l 27 \ 
27 

27 
I 19 

6-18 
810 

Io8 

3900 

5446 
2398 

I 910 

I 891 

4297 

4298 

2324 

38 

40 

537 
656 

514 
246 

198 

135. 
27 

302 

8 

- 1 
r7 
_ 1 
175 I 

209 

85 \ 

44 i 
546 

309 
15 
II 

2 

14 

44 
3 

15 

16 

22 

2 

4 
4 

3 
2 

12 

7 
I 

19 
24 

23 
l 

52 
11 

37 
13 

12 

60 

648 

793 
lo8 

3725 
5 2 37 
2313 
r866 

l 891 

3751 
3989 

2309 

27 
40 

537 
532 
390 
190 
l!)Ó 

135 

13 
258 

5 
g6 

r86 

117 
236 
16 

616 

766 
137 

3471 

4 722 
2151 

1707 

1756 

3332 

3830 

2142 
22 

266 

4 
87 

208 

105 
220 

2 

19 

17 
12 

7 

7 

5 
o 

IO 

o 

3 
8 

4 
8 

_ \ 
_ 1 

I 
29 _, 

I 
=\ 
-=-I 

2 

8 

22 

7 

5 
_ I 

3 

12 

32 

27 

14 
72 

58 
IO 

7 

5 
J 

1 

9 

12 

16 

16 

5 

4 

7 
IO 

7 
8 

7 
li 

4 
7 

18 

3 
15 
15 

5 
3 
4 
8 

20 

9 

IO 

7 
Ioo 

llazem 31 435 1831 6 296o-1 27 410 1015 !fu 
I 

o 2255 8 

Oprócz przytoczonych powyżej droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska podstawiła kopalniom w lip
cu roku 1914-go 167 wagon6w zagranicznych do wysłania węgla za granicę, 139 wagonów, stanowiących 
własność kopalń oraz 364 wagony zagraniczne do naładowania węglem dla użytku kopalń w ruchu miej
scowym. 
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Wynik zapotrzebowama wagon6w przez poszczeg6lne kopalnie i podstawiania przez drogi że
lazne Nadwiślańskie w lipcu r. 1914 był następujący: 

(·~..:: Przypada.-
Odwoła.no ( ( 

Drogi źelazne 
Należało 

podstawity 

Nazwa kopa l ni 
.,, ~ ło z po-

Wogóle ) Na dzień 
~o działem 

roboczy 
o.O 

-
r P"ów~ P•d•t&wió I I Ql ~ działu w ogóle nanm z po-r 

~ wagonów % wagonów 

Podstawianie na kopalnie.1 l 
Niwka. . . . . . . 27 
Jlfortimer . . . . 27 
Hr. Renard . 27 
Paryż . . . 27 
Kazimierz . ~7 
Reden . . . 27 
Wańczyków 

Relena 1 .. 
Stanisław . 

27 
... I 5 
. . . 27 
Razem 

Przeładowanie w Gołonogul 
Saturn 27 
Czeladź . . 27 
Milowice . . 27 
l!' lora. . . . 26 
Grodziec II . 27 
Antoni 27 
Ft6tz Rudolf . . . 27 
Klimontów • 
Andrzej ID 
Jupiter 

... 127 
. . . 27 
... 127 
Ra.z em 

W ogóle 

1 245 
375 

1485 
1 612 
2 430 

524 
34 
25 
54 

7 784 

1 060 
162 
945 
312 
972 
54 
27 
27 
93 
-

3 652 
- 11436 

21 
4 

-
94 
-
-
-
13 

132 

592 
-

769 
168 
197 
32 
24 
27 
-
-

1 859 I 
1941 i 

6 
o 

-
4 
--
-
24 
2 

56 
-
81 
54 
20 
59 
88 

100 
-
-
50 

--17-

1245 
354 

1481 
1 612 
2 336 

524 
34 
25 
41 

7 652 

468 
162 
176 
144 
775 
22 
3 

-
93 
-

1843 
9 ±95 

1069 
316 

1 285 
1365 
2017 

453 
45 
20 
35 

6 605 

468 
431 
176 
144 
775 
22 
3 

-
138 
Il 

2168 
8 773 

39 
12 
48 
50 
75 
17 
2 
1 
1 

245 

17 
16 
7 
5 

29 
l 
o 
5 
o 

--80 

325 

-\V porównaniu z tem, co na-
leżał~, drogi żel. podstawiły 

I 

Więcej I Mniej 
I 

I % !wagonów I % 

176 14 
38 11 

196 13 
247 15 
319 14 

71 13 
11 32 

5 20 
6 15 

11 - 0- 1058- 14 

. 269 166 

45 48 
11 

3'.!5 18 
336 4 1058 

_ l_l _ 

Odwołanie przez kopalnie wagon6w do przeładowania w Gołonogu w miesiącu sprawozdawczym 
spowodowane zostało zmniejszeniem zapotrzebowania węgla w obrębie, obsługiwanym przez drogi że
lazne N ad wiślańskie. 

I__ Hok J 913 

Do Wa.raza.wy i Łodzi 
oraz z przeładowaniem 
w Golonogu w lipcu 
r. 1914. wysłano węgla.. 

Do Warszawy dr. źel. : 

Warszawsko-Wiedeńską 

Na.dwiślańskiemi 

Razem 

Do Łodzi -
Przeładowanie w Goło-I 

nogu 
Saturn. 
Czeladź 

Milowice 
Flora. . 
Grodziec Il
Antoni • 
Fl6tz Rudolf 
Andrzej nr. 
Jupiter 
Alma 

Ra.zam 

-

-

W lipcu 

„ 
:o 
t.o 
o 
~ 

4703 
1 

4 704 
4 598 

427 
494 
935 
18'.:! 
740 

4 
15 
-
-
-

2797 

i:S ,~ ..., „ >, 
cd .... ~ 

~g 
:: ~.g 

Po< " 

w 

l 17~ l 
I 174 

170 

16 
19 
36 
' 7 
28 
o 
1. 

-
-
- I 

11 08*) I 

Od początku 
roku do 31 

lipca 

„ d! ,i:l >, 
~.~ ~ :o 

t.o ~_g o 
~ N dl 0 

&: i:l " 

a g o 

350~~ I 20~ I 
35 075 204 
35 398 206 

3 260 19 
2595 15 
3480 20 
1007 6 
4962 29 

5 o 
110 1 
-

I 
-

I - -
- -

15 419 I 90 I 

Rok 1914 

W lipcu iod pocza,tku roku 
do 31 lipca I W okresie cza.su „ 

:o 
t.o 
o 
I:: 

n 

4393 
3 

4396 
5369 

468 
431 
176 
144 
775 
22 

3 
138 

11 
-

2168 

1~·d>, cd.~~ 
e;~ o 

I " .o " dl o 
Po< r:I'< 

o 

116~ I 
l 

I 

162 I 199 

17 I 
16 

7 
5 

29 
1 
o 
g 

-
80 I 

„ 
:o 
t.o 
o 
I:: 

w 

32379 
63 

32 442 
33788 

2 895 
2550 
2 815 
1112 
5740 

93 
99 

856 
11 

1 
16172 

I ~-~>, 
cd· ... N 

I ~$ s ca o &: r:I ... 

W lipcu 

l
od początku roku 

do 31 lipca. 

- -----,----
w ag o nów I •/o I wa.gonów I •/o 

I 19i L 

I 

191 j+ 199 

17 I+ 
15 '-17 -

7 -
34 + 

1 + 
1 -
5 ,+ o 1+ o 
9* -)I 

31~ L 2~ 
308 '1- 6 
771 17 1+ 

41 + 9 
o3 - 13 

759 - 81 
38 - 21 
35 + 5 
l fl + 450 
12 - 80 

138 + -
11 + -
- -

629 - 22 

I 

365 1- 11 
45 - 2 

665 '- 19 
+ 105 + 10 
+ 778 + 16 
+ 88 + 1760 

11
1
- 10 

j
+ 856 '+ 
+ 11 + 
+ 1 + 
I+ 753 I+ 5 

•) L iczba średnia podstawiania wagonów na wazystkie kopalnie we wszystkie dni robocze. 
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Kopalnie w zagłębiu Dąbrowskiem wysłały drogami żelaznemi w lipcu r. 1914 następu
jącą ilość węgla: 

Nazwa kopalni 

Droga felazna War-
szawsko-Wiedet1ska. 

iw ka -N 
Kl imontów 
M or time1· 

owice 

. 
. 

. 
abia Renard 

Mil 
Hr 
p aryż . 
K azimier~ 
Saturn . 
Jupiter 
Czelad;< -
Grodziec il 
Flora . 
Franciszek 
Mikołaj . 
Antoni -

eden -R 
F lćitz Rudolf 
Grodziec I 

ndrzej DI A 
A ndnej Il 
Stanisław 

w 
F 
ańczyków 

lory an 
Ameryka· 
Zdzisław • 
Alma . 
Nierada -
oręba p 

K amilla 
-
-

H elena 11 
Elka -
Lilit . 

-
-

-
-
. 
-
-
-. 
-
-

. 

. 

-
-
-
-

-

. . 
. -
. . 
. . 
. 
- -- . 
- -. 

-
- . 
- . 

-
. 

- -
-. . 
-
. . 
- -

. 

-
- -
- -
- . 
- -
. -

. 

' liazem -

Drogi felazne 
Nadwlślatlskle. 

Niwka 
Mortimer , 
Hrabia R enard 
Paryż 

Xazimiorz. 
R ed en 
Stanisław · 
W&ńczyków 

H elena I 
Zdzisław 

Lilit 

Razem 

Wogóle . 

Rok 1913 

w lipcu Od oocze,tkuroku 
do 81 lipca 

co I ~·~I» co ~-~;>, :o :o cd·""' N cd·...,j N 

"" I e;~ g "" ;':"' () o o "O o 
~ s <e'° :;: " ol,Q 

i::: ~e A:~ e 
w A G 

I I 
916 34 6 690 39 
8 10 30 5 556 32 
153 6 l 371 8 

3 877 144 25 507 148 
1995 74 12 370 72 
1 730 64 12 089 70 
2655 98 17 095 100 
5001 185 32 765 190 

3 o 3 o 
3679 1 136 24 510 143 
4001 148 24 843 144 
2 235 83 14 668 85 

I 61 2 298 2 
I 17 1 170 1 
6±3 24 3 302 19 
680 1 25 4 615 27 
201 7 1 278 8 

74 3 515 3 
225 8 1 708 10 
- - - -
20 1 290 2 

2 o 46 o 
- - 24 o 
25 1 146 1 
36 1 199 1 

294 11 l 745 10 
161 6 1 040 6 
335 12 2 278 13 

22 1 295 2 
122 5 792 5 
- - 73 o 
83 3 230 1 - --

30 056 1113 196 5 11 1142 

1306 48 8 446 49 
366 14 2 532 15 

1 331 49 9 419 55 
I 395 52 9 719 57 
2055 76 13 360 78 

449 17 2 430 14 
59 2 317 2 
50 2 240 1 
35 1 334 2 
12 o 57 o 
20 1 52 o 

7 078 1---;; 

------
46 906 273 

37 134 1 1375 243 417 1 415 

Rok 1914 w r. 1914 wysłano węgła więcej 

Od ~ocze,tkn roku 
(+ ) albo mniej (-),niż w r. 1913 

w lipc u 
o 31 lipca 

co ~·~I» co ~ -~ I» w okresie czasu 
:o cd~ N :o cd .~~ W lipcu od początku roku ·- () 

"" "'"o "" !'::"o do 31 lipca o ~~.g o -o.., 
::: :> ~as o 

p.,i::i'"' a..~ ... 

o N 6 w wagonów I % wagonów % 

I I 

613 23 34:67 20 - 303 - 33 - 3223 - 48 
766 28 5 710 34 - 4:4: - 5 + 154 + 3 
136 5 890 5 - 17 - 11 - 481 - 35 

3 230 120 25 018 147 - 647 - 16 - 489 - 2 
1 707 63 11 936 70 - 288 - 14: - 434 - 3 
1 753 

I 
65 11 886 70 + 23 + 1 - 203 - 2 

2 158 80 14 422 85 - 497 - 18 - 2 673 - 15 
5 034 186 33 214 195 + 33 + l + 449 + 1 

241 9 1 466 9 + 238 + 7 933 + 1 463 +48 766 
3 499 130 25 859 152 - 180 - 5 + 1 349 + 5 
3 987 14:8 26 974 1 159 - Hj- o + 2 1311 + 8 
2 087 77 14: 991 88 - 14:8 - 6 + 323 + 2 

20 1 174 1 1 - 41 - 67 - 124 ' - 42 
42 2 162 1 + 25 + 147 - 8 - 5 

459*) 17 3 334 20 - 184 - 28 + 32 1+ 1 

509 1 
19 4063 24 - 171 - 25 - 552 1- 12 

189 7 1179 7 - 12 - 6 - 99 1- 8 
130 5 702 4 + 56 1+ 76 + 187 1 + 36 
330*) 12 193± 11 + 105 + 47 + 226 + 13 
-

I 
- 2 o - - 1 - + 2 + -

12 o 309 2 -
8 1-

40 + 19 1+ 
6 

4 o 65 o + 2 + 100 + 19 + 41 
- - - I - - - 24 - 100 
- - 13 1 o - 25 - 100 - i 33 - 90 
- - 31 1 o - 36 , - 100 - 168 1- . 84 

180 7 833 5 - 114 - 39 - 912 - 52 
- - - - - 161 1- 100 - 1040 - 100 

220 8 1958 12 - 115 - 34 - 320 - 14 
208 8 1 303 8 + 186 J+ 845 + 1008 + 342 
119 4 1026 6 - 3 - 2 + 234 + 29 
- - - -

1 1+ 
- -- 73 - 100 

84 3 756 4 + 1 + 526 + 228 

27 717 1027 193 677 1 139 - 2339 )- 8 - 2834 - 2 

1069 39 7 555 44 - 237 - 18 - 891 - 11 
310 11 2 713 16 - 56 - 15 + 181 + 7 

1 285 48 8 965 53 - 46 - 4 - 454 - 5 
1365 50 10099 59 - 30 - 2 + 380 + 4 
2 017 75 14 192 83 - 38 - 2 + 832 + 6 

453 17 2 828 17 + 4 + 1 + 398 + 16 
35 1 297 2 - 24 - 41 - 20 - 7 
45 2 301 2 - 5 - 10 + 61 1 + 

25 
20 1 335 2 - 15 - 43 + 1 + o 
- - 27 o - 12 - 100 - 30 - 53 
- - - - - 20 - 100 - 52 - 100 ------

6 599 244 47 312 
278 4791- 7 + 406 1+ 1 

34 316 1 271 240 939 1417 - 2818 - 7,5 - 2428 1- 1 

•) Brak sprawozdai1 za dziei1 29, SO i 31 miesiąca sprawozdawczego. 

K.F. 
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Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w maju r. 1914. 

Wytwór pien11szy. 

Surowiec: 
lej ar ski 
dla dnlsr.ej przeróbki 
w odlewach z wielkiego pieca 

bez wymienienia naz11:y 

zwiercindlany 12- 14°/0 Mn 

19-20% Mn 

manganowy 60-60°1. Mn 
78-80% Mn 

kr:t.emowy 
k rzemowo-zw ierciadlany 

Stare żelazo 
Okruchy surowca 

Razem 

Wytwór drugi .A . 

Hematyt 
Hloki zlewne martenowskie 
Bloki pudlowe 
Półwyrób fry szerski 

Wyiwór czośr 
)
/.apasy 

W roku l9H wytworzono więcej - ------ <+> lub mniej (-), ni2 w roku 1918 
Ił.ok 1913 H.ok 1914 Dnia 81-go Dnia Sl· go 

---,Od począt--- --\Od począt· 
- ---- maja 

Maj ku roku Maj 
ku roku 

Maj 
Od początku roku r. 1918 

do 31 do 31 do 31 maja 
~!)_a __ ma.ja 

p 

87505 
I 794 164 

r92615 

u D ó w o pudów •O 

713 4641 137 621 720 946 + 50 n6I + 57 + 
8 738 1761 l g6o 304 91 946 655 +166 140\ + 9 + 

959 53rl 8 739 31776 }+16 7241 + 9 + 
_ 200 600 934 200

1 
r 

- I 

] 

7482 + 
456 479 + 

64451+ 

O.' 
,o I p u o 

l 497 838 
5 r6o1120 

r 

37224 
821 

I 8r 343 
- - 26o8o 

maja 
r. 191ł 

ó w 

4g8279 

975400 
5565 

517616 

29000 

61243 
22879 

4416 - - - l-=.----- - ro37 

2074 28411041rr7r 2307264 !088r577 +232 98oj+ n + 470400
1
+ 5 2750532 2u43g8 

r30 4761 621 933 r49 381 7r8 8o8 + T8 905 + 14 + g6 875 + 16 765 r83 455 186 

38 74rl 225 208 66 541 297 734 + 27 aoo( + 72 + 72 526 + 32 n3 388 692 475 

2964 32)r458g4~l 32.;8279l5816462 +283955 + IO I+ r226g66+ 8 
'.l,8 634 206 182 41 218 176 724 + 2 584 + 7 - 29 458 - I.f 

2r88o 

I 575o6I 17o586o 
41 323 24236 

I 113 . - \-=I_ --=1-= 
Razem 3 002 958 14 795 678 3 28g 497 IS 993 186 +286 539 + ro + 1 x97 5o8 + 8 

1- --

1 617 497 I 751 976 

Odlewy surowcowe z kopulaków , i 
Wytwór drugi B. I 

pieców żarowych x42310
1 

739717 
Odlewy stalowe z pieców marlenow· 

skich i Lyglowych oraz gru· 

s:t.ek 
Hury surowcowe wodot i<\gowc z 
połączen iem mufowem i kołn ierzo-

wem 
Części fasonowe do tychże . 

Razem 
Bloki kule i przewalcowane ja· 

ko leż kęsy płask ie i równo
boczne 

Wytwór trzeci. 

Belki żelazne d·n: u teowe i koryt· 
ko we wysokości ponnd 1 OO 111111 

Szyny dla kolei konnych Fe· 
ni ks 

167 501 , 857 382 
I 

2355441 I 284647 

) 
204 797 207 or7 

-1 I 

' I70 543 

I 

- 1 ___ \ 
'""'"'i 
374759 

240729 

I 5291 

„. 59.

1

+ „ 25,

1 

+ „ I+ 
l 8r6 1261+139 2r51 + 59 I + 

I 
,,I+ 317 187 + 35 932 + 

I 

-\+ 13 664!+ I 5291 + 

102510+ 14 

I21217 + 14 

53r479 + ~I 

IIO 170 + 51 

1366J + -1 

11854 

131357 

ao,J 

58472 

I 
r5140 

168294 

37135 

103000 

27 437 
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M 18 PRZEGLĄD GÓRNICZO · HUTNICZY 835 
- - ----------------------·----

Wytwó r czość W roku 1914 wytworzono więcej 
c+l lub mniej (- ), niż w roku 1913 

Zapasy 

Rok 1913 I Rok 1914 ---IOd poc:ąrJ1 - - b~ pocz~t~ · 1 
,1 . ku roku M . I ku roku Ma.; Od początku rok u 
" al do al aJ do al " do 31 maja 
____ m_ aja__ maJ,_·a-----,-----;---------''-:-----'----

Dnia 31-go Dnia 31-go 
maja maja 
r. 1913 r. 1914 

Wytwór trzeci. 

Szyny dla dróg żel aznych pa

rowych wagi 8,32 f i więcej 

na 1 stopę bież~cą 

Szyny kopalnia11e wagi mniej, niż 

8,32 f. na l stopę b ieżącą 

Stal i żel azo płaski e i wszelkie 

handlo1re i profilowe 

Stal resorowa i sprężynown 

narzędziowa 

cementowa 
Drut walcowany okrągły i kwa

dratowy w kręgach 

l\lacha żelazna i stalowa grubo· 

ści więks1.ej nad 3 mm . 
Bl acha żelazna i stalowa gru

bośd od 3 mm do :Y.i 20 włącz-

nie 

Blacha do dachów że-

lazna 
krycia 

stalo wa ci eńsza od 
~ 20 

Żelazo i sLal udwersalne sze· 
rokośc i od 150 do 600 mrn 
włącznie oraz żelazo do wyro
bu ru r 

Obręcze do kól paro·.vozowycll, ' 
tendrowych i wagonowych oraz 
kołnierze walcowane 

Osie parowozowe, tendrowe i wa-

gonowe nieobtoczone , 
Wszelkie obcinki, koóce i wy · 

p u D ó w % J pudó w 1 ~ \ P u n ó w 

21677

1 

u5757 

13743411 6590468 
II 637 51553 

201 1-17 l 054 244 

--1 

699461- 60 

730496 + II 

3295 + 6 
12932+-

806+ 5 

18516 - ił 

3 785 

13034 

826536 

3042 

40261 

l9Ó94 

93 ,.,,, 454 597 „. 47' I ... """ + 34 5'• + 37 + 444'" + „ ,„„ 

56 >156

1 

"'8 ""7 80 "I 403 993 + '4 s9"

1 

+ 44 + ns w6 + 40 

•5'8401 882844 '°""°1 '0359361+ 4"561 + 27 + '3309'1+ '7 

77 0041 376 494 124 885 4 78 82~ + 47 881 + 02 + 102 328 + 27 

'4'05! '45 34' 40 ••• : '33 523\+ ,; "" + 70 + 88 '"' + fo 

l56666l 79-1 225 305290 l 3g65461+148 624 + 95 + 602321 + 76 

81474 

-2i5r 316 

120 583 

24 451 

106g6 

716 

5ąo3 

l 010049 

7891 

66g 

62176 

23452 

499Ó2 

85 267 

85 902 

lo8 448 

14654 

4357 tłoczki od wyrobu obręczy 

Razem 
Wytwór czwarty. 

W y r o b y. 
Rury ciągni one i spawa11e 

' I. I - -

1 '47a 55' t'' 6o5 748

1

3 056 67'(3 975 '49

1

+518 n9 + "' + '36940,I + '° '505 3'5

1 

'4'9 575 

I 
138 2621 704 8-181 174 829 877 954 + 36 567 + -2i5 + 173 1o6 + 25 41 0361 

I 

Złączki i podkladkl 
Okucia różne 

G woźdzle maszynowe i szyno-
we 

224 150 l 228 409 340 831 I 309 171 + 116 681 + 52 + 80 762 + 7 233 951 I 212 623 

I I 557 62 102
1 

- i- II 557 - 100 - 62 102 - 100 8 8261 

15 9751 94 416 19 520 102 7741+ 3 545 + 22 + 8 3581+ 9 31 259 26 552 

Ra~em . 389944 2o89775 535 18o 2289899!+145236 + 371+ 2oor24I+ IO 3r5072'. 239175 

W maju r. 1914 liczba ogólna zatrud- J huta Częstochowa, huta Katarzyna, Blachownia, 
nionych robotników wynosiła 19 547. Towarzystwo Sosnowieckich fabryk rur i żelaza 

Pr~ytoczone powyżej cyfry zestawione są na I w Sosnowcu, Towarzystwo Sosnowieckich fabryk 
podstawie danych, kt6re nadesłały następujące rur i żelaza w Zawierciu, walcownia Milowice, huta 
zakłady: Huta Bankowa, zakłady Ostrowieckie, I Puszkin, Chlewiska i Stąporków. 
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-· 
Zestawienie w y twórczo śc i zapasów za okres rocz u y 

Sur o w i e c S t a r e t e I a z o Okruchy surowca. W,-t•vór lL A 

Miesiące IZanaRy w koli- I Zapasy w koń· IZapasv w koli- !Zapasy w koń-
Wytwórczość cu miesiąca Wytwórczośc CU m iesiąca Wytwórczość ou miesiąca Wytwórczość cu mi e•iąoa 

!ul.o okresu lub okresu lnb okresu lub okresu _J 
u d ó w 

Czerwie(;. r. 1913 

Lipiec .. 
Si erp i eń 

Wrzesi eń 
" 

Październik 

Listopad 
Grudzień „ 
Styczeń r. 1914 

Luty 
Marzec . 

" 
Kwiecie1'1 
Maj 

" „ 1913 

„ 1912 

> 
" 1911 

Za 5 miesięcy 1!l1~ 

" 1913 
> 

" 1912 

1911 

---

Miesiące 

Czerwiec r. 1913 

Lipiec 
Si erpień 

" Wriesień 
" Październik 

LisLopad 
Grudzioń ,, 
Stycze ń r. 1914 

Luty 
Marzec . ,, •: 

Kwiecie il 
" :' 

Maj „ : ~ 

„ 1913 

. 1912 
> 

" 
1911 

Za 5 miesięcy 1914 . 
1913 

1912 
~ . 1911 

2 o6o597 2 704 8o6 

2239185 2 763 449 

2151323 2 659 655 
2 II3 555 2 767 687 

2209628 2 590614 

2 152953 2 277 647 

2202872 2 433 88g 

2125 484 2 r8o 421 

2012 707 2 ro3 724 

or5 883 ' 
I 

2273 705 2 

057 633 

1~1-: ~:8 1 
/ J J 

434165 I 

2 162 417 2 

2 307 264 / 2 
2074 284 I 2 

t 963 638 I 3 
I 771 431 2 

108815771 2 
104rr r71 I 2 

9967 936 I 3 
I 7 501851 2 

2~9401 

114 398 
750 532 

434 165 ' 
229 4or I 

r36 888 902266 

154 5r9 913 245 
r398o5 858653 
137 802 7r6 445 

154 313 499 142 
158 556 344 98g 
156 229 .288 743 

r-14 915 

I 
205 627 

n678o 336907 

167 322 471 303 
140 .po 701660 

149 381 455186 
130476 -j65 183 

84 286 736378 

68034 355 052 

718 808 455186 
621933 765183 

473424 736378 

408 540 355 052 

I 
59436 I r92 230 I 2932 952 I842 I29 

43225 I 255 Oll 3 i 69055 I 797 721 

33263 
I 

239500 2 _988 419 I 8go 087 
I 

36926 214 613 2851658 I 714 Io8 

42670 202 542 3333822 I 582 485 

44378 194 364 3 ogr 399 I 6z9 422 

46004 251 798 3 r5r 517 I 882 879 

52 913 254 313 3 207 590 l 683 471 

53537 255 262 3 005 178 1 6z9 163 

6z 067 229 417 3 441 127 1752270 

I 
62676 I 225 563 3049794 I 652 825 

66541 692475 3289497 1 75J Q.7 
38 741 u3388 30029:.8 I 6J7 497 

6 

75054 183354 2642o80 I 069 178 

76912 55996 2328276 I 153542 

297 734 692475 15 993186 1 75197 6 
225208 n3388 14 795678 I 617 497 

292 572 183 354 12220747 l OO!; 178 

213 457 55996 II I44 903 I 153 542 

1 B _!Bloki kut~ i przowalcow~ Wytwór trza'.'..'.___f Wytwór czwarty = 

as~ w . koń- . . ' Zapa•y. w .lrnń - . · )Zapasy. w .k'>ń· . · )Zapasy w ko 

'Ąo ytw ór 1 

I 
Z ap 

Wytwórczośó ou 
lu 

ń
a m1es1ąca Wytworczosó cu m1es1ąca. Wytwor„zośc cu 111 1es 1ąca IWytworczośc cu miesiąc 

b okro.u l ub okr o•u lub okresu Iub okresu 
-- -

~ u d o w 

157 715 118 259 257 550 7086g 2 263 425 l 350 952 382 734 r92 435 

195 2II 132 rr6 221 534 1o8 239 2 482 948 I 524 478 403 365 244 866 

200 636 I 28 288 228 773 II4 82I 2 r82 779 I 390305 ,::i90510 3r2 705 

186930 115 384 227 549 92 879 2 4or 729 I 475 245 375 513 310 134 

1939II 115635 266 574 9968o 266o 485 l 461 760 461348 316 532 

140 994 n5 737 243 697 100 360 2 668 26g I 485 483 414 304 347 175 

205541 128 764 255 6g7 g6 531 2 227 543 I 446 885 543078 3446rr 

18g386 136 558 3o6638 97650 2 688 424 I 671 970 455 375 338 374 

187 437 151237 339 440 97 18! 2 661 4g6 I 643 619 399040 370 852 

2o8oor 241 or5 370968 JOT 478 2 879 378 l 635 r71 449 rr6 364010 

192023 2..!8262 424 321 10300 2 689 .r8o l 640 7o6 451188 254 395 

201 752 205429 374 759 103000 3056671 1 489575 535180 239175 
167 501 r3r 357 235544 8o758 2478 552 I 505 3 15 38g 944 315072 

158801 132647 223 249 44 745 2 r41872 I 246146 416896 179608 

151613 295017 165 587 

978 599 205429 1 816126 
857 382 131357 1284 647 

l338o3 2o6o 543 

103000 13 975 149 
80 758 1 l.{ 605 748 

I 476 510 380 781 171 374 

1 489 575 / 2 289 899 239175 
I 505 315 2 08g 775 315072 

748844 132647 I o86 858 

747 020 295017 926730 
44745 10184837 

133803 9597862 I 
I 246146 I 767166 179 608 

I 476 SIO I 001100 171 374 

J . H. 
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Jrzegfąa fiteratury górniczo - fiutniczej. ·-
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo•hutnicz9ch. 

Stahl und Eisen (1914). N!! 9. a) H. Wet
tich. Nowe lcolejki wiszące dla odlewni. Artykuł 
niniejszy jest uzupełnieniem pracy O. Schmidta·x) 
o elektrycznych kolejkach wiszących dla odlewni, 
wykonanych przez firmę Bleichert i sp. N owe 
kolejki odznaczają się tern, że działają. jednocześ
nie jako windy, pozwalając podnosić i opuszczać 
wózki wzdłuż całej drogi. Po naładowaniu wóz
ka i puszczeniu prą.du przez robotnika dalsza pra
ca, jako to: podniesienie się wózka na poziom ko
lejki, przesunięcie się na pomost gichtowy kopu
laka i wyładowanie, a następnie powrót drogą 
okrężną, odbywa się samoczynnie. Artykuł za
.wiera opis kolejek, wykonanych dla odlewni Les 
Fils de A. Piat w Soisson. b) F. Osswald. O 
wybuchach w kopulakach i o urządzeniach zapobie
gawczych. Skutkiem przerwy w biegu kopulaka 
i zatrzymania maszyny wiatrowej we wnętrzu pie
ca gromadzi się tlenek węgla, który następnie prze
dostaje się do płaszcza wiatrowego i przewodów 
wiatrowych. W razie ponownego puszczenia ma
szyny wiatrowej i przypływu powietrza następuje 
mniej lub więcej silny wyhuch. Przepisy władz 
nakazują. po zatrzymaniu maszyny wiatrowej nie
zwłoczne otwieranie dysz celem umożliwienia po
wolnego s pałania się tlenku węgla. Drugi przepis 
głosi, że przy ponownem puszczaniu maszyny 
wiatrowej należy przez pewien czas pozostawić 
dysze otwarte celem wydmuchania gazu, zgroma
dzonego w skrzynkach wiatrowych. Zupełnie sa
moczynnie zapobiega wybuchom opisany przez 
autora, przyrząd, przytwierdzany do skrzynki wia
trowej. Przyrząd składa się z dwóch zaworów, z 
których jeden podczas biegu maszyny wiatrowej 
ssie' powietrze z zewnątrz do kopulaka, drugi zaś 
w razie zatrzymania maszyny łączy skrzynkę wia
trową z kominem, dają.c ujście gazom, gromadzą
cym się w kopulaku. Dwa takie przyrządy za
bezpieczają. całkowicie kopulak od wybuchu gazu. 
c) C. Irresberger. Modele gipsowe. Praktyczne 
wskazówki sporządzania modeli gipsowych. 

N!! 1 O. a) C. Kobrich. Złoża rud żelaznych 
w Hessyi, dotychczasowe odkrycia i znaczenie ich 
na przy.~złość (pocz.) Górna Hessya posiada nada
ją.ce się do odbudowy złoża rud żelaznych w war
stwach dewońskich, zawierających przeważnie man
gan a częściowo zmieszanych z rudą manganową. 
Oprócz tego w Vogelbergu rudy żelazne związane 
są ze skałami bazaltowemi i wytworami ich roz
kładu; te rudy ubogie są. w mangan i fosfór. Oba 
rodzaje złóż zależne są genetycznie od uskoków, 

•) Stahl und Eiselł, r. 1909. 

z których pewna część jest późniejsza od bazaltu. 
b) H Hanemann i E . H Schulz. Odkształcenia 
napięcia i zmiany w budowie wewnętt-znej stali pod 
wpływem hartowania (pocz.). Po przytoczeniu wy
ników badań dotychczasowych nad tym przedmio
tem autor podał tablice ciężarów właściwych, 
różnych gatunków stali po zahartowaniu i od
puszczeniu. Z danych przytoczonych wynika, że 
ciężar właściwy stali węglowej powiększa się skut
kiem odpuszczenia, przytem powiększenie to wzrasta 

. z zawartością węgla. Powiększenie się ciężaru 
właściwego zależy w dużym stopniu od tempera
tury odpuszczania. Zjawisko powiększania się 
ciężaru właściwego w stalach specyalnych wystę
puje w znacznie mniejszym stopniu. c) H. K onig. 
O oznaczaniu tytanu i wanadu w ich stopach z że
lazem. Autor czynił badania nad sposobami ozna
czania tytanu w stopach z żelazem i doszedł do 
wniosku, że sposoby wagowe są. bardzo złożone 
i wymagają wiele czasu. Wobec tego, chociaż 
sposoby miarowe dają wyniki mniej pewne, jed
nakże należy poświęcić im więcej uwagi i lepiej 
je opracować. Sposoby miarowe wymagają o wie
le mniej czasu pomimo obecności żelaza i glinu· 
Dobre wyniki dał opracowany przez autora spo
sób, polegający na oddzieleniu żelaza elektrolitycz
nie. Celem oznaczenia wanadu w stopie z żela
zem autor oddziela żelazo elektrolitycznie w roz
tworze w kwasie siarczanym w obecności szcza
wianu amonu; następnie dodaje roztworu nadman
ganianu potasu, jego nadmiar względnie powstały 
nadtlenek manganu usuwa kwasem siarkawym 
lub siarkowodorem. Nadmiar środka redukcyjne
go usuwa się zagrzaniem płynu do wrzenia i 
przepuszczaniem strumienia dwutlenku węgla, po
czem wanad utlenia się w kwas wanadowy nad
manganianem potasu. 

N!! li. a) W. Heike. R ola tlenku man,ąano
wego przy odtlenianiu stali. Podczas odtleniania 
metalu w piecu lub panwi odlewniczej przy po
mocy żelazo-manganu CO wydziela się w takiej 
obfito.ści , że nie można tego zjawiska objaśnić 
wyłącznie powiększeniem się nieznacznym ilośc i 
węgla. Według autora zachodzi tu reakcya 
Feo+ Mn= MnO+Fe. Powstają.cy przytem tlenek 
manganawy, jako mało rozpuszczalny w stali, wy
dziela się w postaci samoistnej fazy, a wskutek 
tego prężność tlenu w wannie metalowej podno
si się i wywołuje energiczne wydzielenie CO. Pod
czas ochładzania się metalu zmniejsza się roz
puszczalność MnO i powiększa wydzielenie się CO. 
Tlenek manganawy wydziela się z metalu wespół 
z tlenkiem żelazawym. Rozpuszczony w tlenku 
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manĘan~WYJ? tlenek żelazawy . powoduje głównie I nik6w gaz.owych i par_owych. Porównawc~a analiz~ 
utlemame .się węgla. T a okoliczność, że tlenek kosztów l sprawności dw6ch małych mstalacy1 
manganawy może usunąć z metalu płynnego tle- oświetleni.a elektrycznego, pracujących prawie w 
nek żelazawy, posiada wielkie znaczenie dla spra- jednakowych warunkach. Julio Sacristan. Kopal
wy odtlenienia, która może być w odpowiednich nie wolframu w Bridajoz w Hiszpanii. 
warunkach znacznie ekonomiczniej wykony wana, N!! 2. Cały ten zeszyt pisma poświęcony jest 
niż obecnie. Mianowicie żelazo-mangan, ażeby statystyce górniczej za rok 1913, z krótkimi opi
działał skuteczniej i pozostawał w najściślejszem sami rozwoju przemysłu górniczego w niektórych 
zetknięciu z metalem, powinien być dodawany w poszczególnych krajach. Sprawozdania statystycz
stanie płynnym. Zamiast żelazo-manganu można ne wykazują na ogół dobry stan rynku metalowe
używać rudy manganowej, zawierającej tlenek go i zwiększenie się wytwórczości większości me
manganawy. b) K. Leo. Przyczyny zabarwienia tali, zwłaszcza żelaza, w porównaniu z rokiem 
siarczann amonu. Siarczan amonu, otrzymywany poprzednim. Wytwórczość miedzi na kuli ziemskiej 
jako wytwór uboczny w koksowniach, częstokroć doznała uszcznplenia głównie z powodu meksykań
bywa zabarwiony na szaro z powodu zanieczy- skiej wojny domowej, strejku w Micbiganie i zmniej
szczeń w kwasie siarczanym lub nienormalnego szenia się z przyczyn ekonomicznych wytwórczości 
biegu wytwórczości a przedewszystkiem z powodu w Alasce. Ogólna wytwórczość miedzi w roku 
niedostatecznego ochładzania i ocldzjelania smoły. 1913 wynosiła 1000 716 t, a w roku 1912-ym 
Lotne związki cyanowe, działając na żelazo, znaj- 1 o:ao 0~2 t. Wytwórczość .złota również nieco 
dujące się w kwasie siarczanym, barwią siarczan spadła, a mianowicie z 4 7 4 333 268 dolarów w ro- „ 
amonu na niebiesko. Zabarwienie żółte pochodzi ku Hll2 do 463 312 673 dolarów w roku l 913. Wy
od obecności arsenu w kwasie. .Ponieważ zabar- twórczość innych ważniejszych metali na kuli 
wienia pochodzą głównie z zanieczyszczeń , zawar- ziemskiej wynosiła (w tonnach): 
tych w kwasie siarczanym , należy go poddawać 
odpowiednim próbom. Autor podaje szybki spo
sób badania kwasu siarczanego dla powyższego 
celu. c) C. Kobrich. Złoża rud żelaznych w Hessyi, 
dotychczasowe odkrycia i znaczenie ich na przyszłość 
(dok.). Od czasu zastosowania nowoczesnych 
urządzeń górniczych i mechanicznego przygoto
wania rudy złoża w Vogelbergu zyskały bardzo 
na znaczeniu. · Dalszy rozwój kopalni będzie za
leżał od wprowadzenia zniżonych opłat przewozo
wych. Pomimo wszystko nie należy oczekiwać, 
ażeby wytwórczość rud .żelaznych w Hessyi mogła 
wywrzeć powa~my wpływ na kształtowanie się 
niemieckiego rynku rud żelaznych. d) H. Hane
mcmn i E. H. Schulz. Odkształcenia, napięcia i 
zmiany 10 budowie wewnętrznej stali pod wpływem 
hartowania (dok.). Badania mikroskopowe stwier
dzają, że hartowanie stali węglowych powyżej 
800° wywołuje powstawanie martensytu, harto
waniu poniżej 800 towarzyszy powstawanie rów
nież i osmondytu. Pod wpływem hartowania 
przedmiotów, mających kształt sześc i anów, nastę
puje zmiana tego kształtu w ten sposób, że kąty 
i krawędzie stają się odciągnięte a boki wypukłe. 
W artykule podane są trzy duże tablice, zawiera
jące wyniki pomiarów dużej liczby hartowanych 
prób różnych kształtów. W. K. 

The Engineering and Mining Journal. N!! 1. 
Carleton Semple. Huta „Hidden Creek11

• Ogólny 
opis nowej huty miedzianej, wybudowanej przez 
Granby Consolidated Company. L . O. Kellog. No
tatki o Giiywna Range. Opis obecnych warunków 
i sposob6w technicznych w zagłębiu żelaznem 
Cuyuna Range oraz krótkie sprawozdania z dzia
łalności niektórych kopalń. Porównanie kosztów sil-

w r. 1913. w r. 1912. 

cynk 1 001 OOO 978 Ooo 
cyna 120 356 114196 
ułów I ! 89 100 

Brak jeszcze dokładniejszych danych o wytwór
czości oJowiu w r. J 913 lecz przypuszczalnie okaże 
się ona niewiele większą od roku poprzedniego. 

NQ 3. Taro Joshida. Kopalnia złota Satsiima 
10 Japonii. Opis historyczny i techniczny najwięk
szej kopalni złota w Japonii, która od przeszło 
250 lat pozostaje w ręku tej samej rodziny. Avery 
Reed. Felspat w Kentucky i fllinois. Opis wa
runków geologicznych i ekonomicznych kopalń 
felspatu w stanach Kentucky i Illinois. Siarka 
w roku 1913. Największym wytwórcą siarki w 
Stanach Zjednoczonych pozostaje nadal towarzystwo 
Union Sulphur Company, które wydobyło z czte
rech otworów w Luizianie około 480 OOO t siarki. 
Znaczna część tej siarki została wysłana do Euro
py i do Meksyku, gdzie wytwórczość. nie potrafi
ła zaspokoić własnych potrzeb. Towarzystwo The 
Freeport Sulphur C~, wydobywaja.ce siarkę syste
mem przegrzanej wody, doznało licznych trudno
ści w swych instalacyach i dopiero w samym koń
cu roku 1913 zaczęło pompować siarkę w ilości 
100 t tygodniowo. Wytwórczość siarki w Sycylii 
spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, a spo
życie wzrosło, wobec czego zapasy znacznie zmniej
szyły się: w roku 1912 wytwórczość wynosiła 
366 457 ·t, sprzedaż 44 7 638 t, zapasy 444 381 t; w 
roku 1913 odnośne cyfry wynosiły: wytwórczość 
349 602 t, sprzedaż 434 473 t a zapasy 354169 t. 
Raymond Blatchley. Nafta w Blinois w 1913 roku. 
Pomimo zwiększania się wartości wytwórczości 
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dzięki nadzwyczajnemu wzrostowi ceny nafty wy- W. Wrather. Nafta w Texas i Louisianie w roku 
dajność w Illinois od kilku lat zmniejsza się w 1913. Upadająca już od pewnego czasu wytwór
sposób zastraszaje1icy i jeżeli nie uda się odkryć czość nafty na nowo wzrosła w roku l 9 l3 dzięki 
głębszych, obfitujących w naftę warstw, to okręg odkryciu nowych głębszych terenów naftonośnych, 
ten zejdzie wkrótce do rzędu drugorzędnych pól które wydały kilka olbrzymich wytrysków. Eras
naftowych. Wydobycie nafty w Illinois wynosiło: mus Haworth. Nafta i gaz w za.ąłębiu kontynental-

wartość nem w roku 1913. Rok 19 13 zaznaczył się znacz· ilość 
w baryłkach w dolarach. nem zwiększeniem ilości wierceń na naftę i gaz i 

pewnym wzrostem wytwórczości nafty (75 662 212 
i~~:~~~! baryłek); natomiast wydajność gazu ziemnego na 

19 669 383 ogół nie była z~d~walającą, gdyż nap?tkane źró~a 

19 734 339 gazowe przewaz~1e ~yczerpy~ały się w krótkim 

w roku 
„ 
„ 
„ 
„ 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 . 

33 686 238 
30 898 339 
33143 262 
31317038 
28 601 008 
21 600 ooo 

2 9 1 stosunkowo czasie, me zwracaJąc nawet kosztów ?.i ~~2 g~~ wiercenia. Ścisłość tloczk6w w wiertarkach pneuma
~ tycznych. Sprawozdanie z prób, dokonanych w 1913 około 

W roku 1913 wybito 1629 otworów wiertni- jednej z kopalń złota na Randzie (południowa 
czych, z których 291 czyli 17 ,9% było pustych. Afryka) nad wpływem większego lub mniejszego 
M. L. Requa. Nafta w Kalifornii w roku 1913. luzu pomiędzy tłoczkiem wiertarki a ściankami cy
Nie licząc rozchodu nafty na własne potrzeby ko- lindra. Nawet bardzo luźna obsada tłoczka nie 
palń, Kalifornia dała w roku 1913-ym 96 83 t l:J67 ba- miała wielkiego wpływu na wynik roboty wjertar
ryłek i dalszy pomyślny rozwój tej gałęzi przemy- ki, natomiast różnica w spotrzebowaniu powietrza 
słu górniczego jest zapewniony, zwłaszcza wobec była bardzo znaczna przy porównaniu tłoczków 
nowych odkryć, które wskazują na obecność dal- luźno chodzących ze ściśle przylegającymi, jak to 
szych nadzwyczajnie obfitych warstw naftonośnych. I widać z następującej tabelki. 

Liczba uderzeń na minutę 
przy ciśnieniu powietrza 

Ilość spotrzebowanego powie
trza w stopach sześciennych na 

minutę, przy ciśnieniu 

r 
J 
I 
l 
r 
J 

l 

70 <t·b 
80 ff, 
90 t-b 
95 ~ 
97 lf-1, 

70 (ł-h 

80 'ff 
90 «<> 
95 ~ 
97 c:u 

, N!! 4. Lewis Eddy. Dobywanie .złota maszyną 
czerpalną w Mammoth Bar w Kalifornii. Arthur Sw((,r
tley. Sprawa poszukiwaczy g6rniczych. Artykuł, oma
wiający powody zaniku w Ameryce pospolitego daw
niej typu poszukiwacza rud i łącznie z tern zasto
ju w dziedzinie odkryć nowych terenów rudono
śnych. Taro Joshida. Kopalnia złota Satsuma w 
Japonii (c. d.). James Douglas. Doniosłość pod~ta
wowych zasad w wykształceniu technicznem. 

N!! 5. Arthur Stephens. Sp1·owadzanie wody 
w Boise Placer. Opis techniczny z podaniem ko
sztów budowy kanału do sprowadzenia wody dla 
rozmywania złoża piasku złotonośnego. Ogólna 
długość kanału wynosi 22 736 stóp, w czem l:J akwa
duktów drewnianych, długości od 56 do 364 stóp, 
a wysokości od 23 do 60 st6p. Herbert Megraw. 
O chemikaliach, używanych przy ługowaniu złota 
cyarikiem potasu. O. M. Haight. Zmiana systemu 
usypywania zwał6w w Miami. 

Rozmiar lu zu w calach 

0,006 0,010 0,015 0,025 

236 
231 
296 
256 

112 
138 
165 
178 

232 
244 
260 

120 
152 
178 

230 
239 
251 

270 

147 
168 
194 

235 
252 
262 

275 

152 
185 
207 

220 . 227 

N!! 6. George Sibbett. Konstrukcya czerpak6w. 
Albert Wolf Prawo o ubezpieczeniu robotnik6w w 
stanie Newada. Według nowego prawa o ubezpie
czeniu robotników w Newadzie każdy zatrudniający 
dwóch lub więcej robotników, podpada pod rygor 
tego prawa. Składki ubezpieczeniowe płacone są 
tylko przez właścicieli przedsiębiorstw w ratach 
miesięcznych i w stosunku do wypłaconej w po· 
przednim miesiącu robocizny, a wypłatę odszkodo
wania robotnikom uskutecznia specyalny urząd 
stanowy. Opłaty ubezpieczeniowe dla niektórych 
przemysłów są następujące: 

Kopalnie rud, dragi, elektrownie, kamienio
łomy, ogrzewanie parowe . . 

Kopalnie węgla, łamacze kamieni, huty . 
Budowa elektrowni, kolei, kominów, kon

strukcyi dachowych, budowli betono
wych . 

0,025% 
o,oaoi 

0,050% 
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Budowa tuneli, mostów i t. p. 
ciesielskie 

Pogłębianie szybów, montaż 
dowa wielkich piec6w . 

Roboty wiertnicze 
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oraz roboty 
. . 0,035% 
maszyn; bu-

0 ,030% 
0,020% 

1914 

ma skład następują.cy: złota 0,04 uncyj, srebra 2,5 
uncyj, ołowiu 2,5%, miedzi 1%, żolaza 23%, cynku 
28%; po rozdzieleniu jej spos?bel!l Huffa ~trzymu
je się wytw6r cynkowy, zaw1eraJący -!8 - -o0% CJ'.n
ku i 3 do 5% żelaza, oraz wytwór żelazny, zawie
rający około 10% cynku i przeważną czą_'ć złota, 

Za uszkodzenia cielesne, otrzymane w stanie srebra, ołowiu i miedzi. Podobne a niekiedy na-
nietrzeźwym, jak również za włas.nowolne usz~o- wet znacznie lepsze wyniki otrzymano w innych 
dzenie siebie lub w razie otrzymania uszkodzerua, sortowniach tego systemu, zbudowanych w osta~
zadanego naumyślnie prz~z innego robo~nika, nich kil.ku latach. Zastosowanie tego systemu me 
poszkodowany wynagrodzenia z kasy ubezpiecze- ogranicza się bynajmniej do rnd cynkowy~h, lecz 
niowej nie otrzymuje. Prawo powyższe o ~dszko- daje doskonałe wyniki i z innerni rudami; autor 
dowaniu za wypadki jest wogóle bardzo ruekom: zwraca szczególną. uwagę na możliwość zast?sov:a: 
pletne w porównaniu z odnośnemi p~·awodawstwa.m1 nia go do wydzielania domieszek skal~ych i miki 
europejskiemi; charak.te~ystyc~nym~ są. zwłaszcza z grafitu i do oczyszczania węgla z pirytu przed 
przepisy, dotycząc~ m~imum i maximu~ w;ynagro- wypaleniem na koks. 
dzenia oraz ogramczeme czasu! przez Ja~l renta N!! 9. Paul Gaebelein. Płuczka cyankowa ko
zostaje wypłacana za postracl~i ue zdoln~ści do pra- palni Cornucopia. Hubert Ellis. Kopalnie .z lota w 
cy; np. za zupełne postradanie zd?lności z~robko- Fairbanks. Wytwórczość złota żylnego w Fai~banks 
wania renta inwalidy wynosi 50% Jego przeciętnego wzrosła wprawdzie w roku 19 l3, pozostała Jedna~ 
zarobku miesięcznego, jednak nie mniej niż 2~ i daleko w tyle w porównaniu do spodziewanych w 
nie więcej niż 60 dolarów miesięcz~ie,. na p~zecią~ tym roku wynik6w. Brak kapitałów i śr~dków prze: 
czasu 100 miesięcy. Za postradarue JedneJ ręki, wozowych tamuje dalszy rozw6j g6rructwa w_ teJ 
jednej nogi, jednego oka lub podobne kalectwa części Alaski. H. Gieser. Mlyny bębnowe długie '!° 
poszkodowany otrzymuje również 50% swego za- praktyce fabrycznej. Przegląd historyczny ro~WOJU 
robku lecz tylko w przeciaigu czasu, . za.leżnie od zastosowania młynów bębnowych do ługo".Vama ru~ 
rodzaju kalectwa, 50, 45, 35 luh 2~ miesięcy .. Ro- metali szlachetnych, ich zalety i wady. U3ednostaJ
bert Kinzie. Rozplanowanie robót i urządzenia na nienie norm wielko8ci i obci ą:teni a młynów w r6ż
powierzchni kopalni złota Junc.an w Alasce. J?onald nych miejscowościach. Koszta .napędu i . wydaj
Liddel. Wykresy dla określama składu chemicznego ność. 1. B. Te'}(l,ney. Złoża porfu·owe w Bisbee. D. 
szlaki. W . Jessup. Komorowa odbudowa rudy w Bingam. 

N!? 7. George Winkler. Kopalnia Gold Ring (c. d.). 
to Walde1-. Opis niewielkiej kopalni ~łota w Ko- NQ 10. L. o. Kellog. Zastosowanie dragi por
lumbii. Najciekawsza część tego opisu doty.czy towej w górnictwie. D. W. Jessup. Komorowa od
urządzenia przewozu materyał6w przez grzbiety budowa rudy w Bingam. (dok.). Floyd Burr. N~
dw6ch lodowc6w. C. M. 1-Jaight. Zastosowanie rlrag woczesna ubieralnia robotnicza dla kopal1L Opis 
parowych. Opis zastosowania drag parowych. clo ubieralni robotniczej , wybudowanej .na kopalni 
usuwania nadkładu z pokładów rudy żelaz!1eJ w East Vulcan. Ubieralnia umieszczona 3est w osob
Mesabi Range, oraz do zbierania odstrzeloneJ r?-dy nym budynku, rozmiarów 82 X 29 .stóp, przez~a
w odkrywkach. Podane są. w8:runki,. wpływaJą.ce czona dla 250 robotników; wszystkie urządzema, 
na wybór typu oraz na wydaJność i koszt pracy jako to umywalnie, łazienk~ i u~tępy o.dJ?owiadają. 
dragi . I. E. Clennel. ~oli?den w 1:oztworach. cyan- ostatnim wymaganiom hygieny 1 techmki. ęystem 
kowych. A . Bofman. Wilgoc .w p~wietrzu spręzonem: wieszaków jest uJopszony przez zastosowarue pr~
Badania nad wpływem wilgoci w przewodach l tów, nie pozwalających łańcuszkom ol;>racac. się 
narzędziach do powietrza sprężonego. Donald i zawijać się jednym o drugie. Na wiesz~ki ~a
L iddel. Walcownia drutu miedzianego. J. Ledoux. wiesza się tylko ubranie robocze, kt6re podmągruę
Oszustwa przy sprzedaży terenów złotonośnych w t 3 pod strop budynku, suszy się sp.ecyalnym ogrza
San Domingo. nym prądem powietrznym, ubrarue zaś pryw~tne 

N!! 8. Robert Linton. Rozwój urządze11, silni- chowa się do szafek , u mieszczonych wzdłuż śc1~ny 
cowych w Ocampo. D. W. Jessup. K omorowa odbu- w dwóch rzędach. jeden nad drugim. Szafki te 
dowa rudy w Bin!Jtl.m. F_rank l'IIacgrer;or. Postępy zrobione są z blachy cynkowanej w kształcie cylindra 
w elektrostatycznym sposobie wzbogacama rud. Elek- 46 cali wysokości i 24 cali śretinicy, u kt6rego. z 
trostatyczny sposób wzbogacania rud, znany pod jednej strony .część ścianki cy1:ffidryczi;iej jest śc1ę
nazwą procesu Huffa, zastosowany został na szer- ta, pozostawiaJąc otwór. Szafki obracaJą. się nao.~rn
szą skalę po raz pierwszy w r. 1908 w jednej z ło swej osi pionowej i zamykajai się przez obroc~
kopalń rudy cynkowej w Wisconsin i dotychczas nie ich otworem ku ścianie, przy czem zatrzaskuJą 
daje tam dobre wyniki. Surowa ruda tamtejsza się na zamek. . . A. B . . 
Wydawca: Rada Zjazdu przem ysło wców górn iczych w Królestwie Polskiem. Redaktor Kazrm re rz Sro kowski. 

W drukarni Pospiesznej d. „St. Swięcki" w Dąbrowie. . . 
Tłoczo n o na papierze z fabryki papieru „ Klucze" , Rabsztyn, St. Dr. Z. Nadw1sl. 
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