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PRZEGLĄD GORNICZO·HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GORNICZEGO HUTNICZEGO. 

N2 3 (256). Dąbrowa Górnicza w marcu roku 1920-go. Tom Xll. 

Znaczenie dla Polski węgla kamiennego na Śląsku Górnym. 
Smutno będzie wyglądała przyszłość ludzkości I i niewolników stalowych, które, jako maszyny, słu

po zużyciu ostatniego kawałka węgla kamiennego. żą ludziom do rozmaitych potrzeb życiowych 1 wy
Cały rozkwit przemysłu i handlu, nauk i wynałaz-

1 

twarzają kulturę malerjalną . Dzięki temu energicz
ków, wieku elektryczności i pary miał podstawę ne narody kulturalne w krótkim czasie swego roz
w możności otrzymania skoncentrowanej energji, woju historycznego zrobiły tak o lbrzymi skok ńa
zakrzepłej w czarnej masie węgla kamiennego. przód w osiągnięciu bajecznych wprost możliwości 
Wszystkie inne źródła energji, znane dotychczas panowania nad rozmaitemi siłami przyrody i nad 
ludzkości, mogą być uważane tylko za drugorzęd- resztą ludzkości mniej przedsiębiorczej łub nie po
ne, za pomocnicze. siadającej węgla. Posiadanie więc węgl a jest to pa-

Z siły wodnej (wodospadów) mogą korzystać nowanie. Posiadanie więc węgla jest to, co nazy
kraje górskie, siła ta jest więc ograniczoną miej- warny kulturą materjalną. Posiadanie więc węgla 
scem i ilością opadów.*) Znaczne zapasy energji daje możność korzystania z dobrodziejstw kultury 
słonecznej i wiatru zbyt słabo i mało są opanowa- 1 i podnosi ludy do stanu światłego demokratyzmu. 
n e przez ludzkość i czekaj ą jeszcze na wynalazców Ten dobrobyt ogólny i rozwój ludzkości potrwa, 
do ich zużycia dla celów techniki i komunikacji. przypuszczalnie, kilkanaście stuleci, gdyż na ten 
Reakcje egzotermiczne rozmaitych połączeń ch e- czas jeszcze węgł a wystarczy. 
micznych wymagają odpowiednich chemikalji i na- Trudno wyobrazić sobie czasy po wyczerpaniu 
turałnie nie mogą służyć do użytku powszedniego. się węgla kamiennego i idącego jednocześnie wy
Drzewo może zastąpić węgieł wówczas tylko, gdy czerpania się kruszców i rud, które człowiek śred
znajduje się w ogromnej masie, potrzebuje więc niowiecza i człowiek czasów starożytnych, począw
olbrzymich obszarów na powierzchni ziemskiej, któ- szy od epoki bronzowej i wieku żelaznego, znajdo
rych i tak brakuje ludzkości. Nafta i inne podob- , wał wszędzie w obfitości, a których nasi dalecy 
ne paliwa znajdują się stosunkowo w małej ilości przyszli potomkowie będ,ą zupełnie już pozbawieni. 
na ziemi i w krótkim czasie będą wyczerpane. Owe czasy przedstawiają się nam nie inaczej, 
Elektryczność, jak wiadomo, nie jest źródłem ener- jak czasy regresji ogólnej, zaniku tej:ro wszystkiego, 
gji, lecz tylko pewną formą jej przekształcenia. co daje węgiel i co w bardzo tylko nieznacznym 

Czy kiesyś w przyszłości będzie wynalezione stopniu i ilości może być zastąpione przez inne źró
źródło energji wielkie, powszechne, skoncentrowa- dla energji. Będą to czasy stopniowego wyczerpy
ne i tanie, mogące zastąpić węgiel ? Trudno od- wania się wszelkich maszyn i narzędzi, a z tern w 
powiedzieć na to; dziś jeszcze takich źródeł nawet parze musi iść na nowo ujarzmienie ludzkości dla 
w przybliżeniu nie znamy, a w bardzo znacznych I robót, w olbrzymiej mierze wykonywanych teraz 
gałęziach przemysłu węgiel z pewnością nie może przez niewolników maszynowych, ogromna rzadkość 
być zamienionym wcale, np. węgiel koksujący się rozmaitych wyrobów, dostępnych znowu tylko dla 
nie może być zastąpionym w hutnictwie nawet pojedyńczych ludzi, nie zaś d la mas, trudność ko
przez węgiel brunatny. m'unikacji i upadek przemysłu, nauki ścisłej i kul-

Pozostaje więc faktem niezaprzeczonym, że tury, zanik demokratyzacji. Po ustaniu panowania 
wę~i~l .kamier,in! jest obecn.i.e p~erwszorzędnen:i n~j~ I lu~zk?ś.ci na~ si~a~i przyrody, ~tóre t<? pa~o"':'anie 
wazme1szem zrodłem energ11, ze dał on moznosc da1e JeJ węgieł 1 zelazo, nastąpi wymieranie 1 po
uruchomienia szybkiej komunikacji lądowej i wod- wszechne przystosowanie się znowu ludzi do tych 
nej, łączącej narody; węgiel grzeje i przyświeca zasobów życia, które dawała im w czasach daw
nam, szczególnie w państwach kulturalnych; węgiel niejszych ogólna ekonomja przyrody i odpowiedni 
stapia kruszce i wywołuje wytwarzanie olbrzymów stan ich kultury. 

*) W czasach ostatnich zastosowywuje się siła wodna 
rzek, przy odpowiednich urządzeniach regulacyjnych, do wytwa
rzania ogromnej ilości energii elek trycznej nawet w krajach nie
zbyt górzystych. Przyszłość tego rodzaju urządzeń jest olbrzy
mią, ale znajduje się obecnie w okr esie poc;zątkowym. 

W czasach dzisiejszych przeżywamy kapitał. 
który przez całe epoki geologiczne był składany 
przez przyrodę w głębiach ziemi. Po upływie kil
kunastu stuleci nic z tego kapitału nie pozostanie; 
będzie on spalony a nadzieja na odkrycie nowych 
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ogromnych nieznanych jakich pokładów węgla i rud 
według obecnego stanu naszej wiedzy może być 
ziszczona do pewnego tylko stopnia. Ludzkość 
spadnie wówczas z wyżyn rozkwitu materjalnego w 
ponury mrok dziejów, przypominających minione 
dawne czasy i stopniowo może dojść znowu do 
kultury wieku kamiennego, zachowując w pieśniach 
i mitach wspomnienie o zamierzchłych dziejach nie
zrozumiałego dla niej a więc boskiego rozwoju jej 
przodków, t. j. pokoleń dzisiejszych. Zestarzała i 
przeżyta już ludzkość padnie zapewne w walce o 
byt, zgnieciona p

0

rzez siły natury, dzikie zwierzęta 
lub choroby. Są to dalekie dzieje przyszłe, jakie 
według wszelkich przypuszczeń zapanują po wy
czerpan'iu się węgla kamiennego i rud, gdyż co 
miało swój początek, musi mieć swoJ koniec: takie · 
jest prawo natury. 

Co się tyczy pojedyńczych narodów i państw, 
to los ich w najbliższych już wiekach w zależności 
od posiadanego przez nich węgla i kruszców musi 
przedstawiać się rozmaicie, lecz większe znaczenie 
ma posiadanie węgla, ponieważ kruszce płyną do 
węgla dla stopienia, a nie odwrotnie. 

Jeżeli przyjrzymy się bliżej rozmaitym gatun
kom węgla, to zobaczymy, że mają one rozmaite 
wartości, znaczenie i właściwości, na mocy których 
odróżniają je. 

Wartość węgla ocenia się najlepiej ilością cie
pła, które węgiel wydaje przy spaleniu i ilością 
tworzącego się przytem popiołu. Dobry węgiel da
je do 7'~ popiołu, średni do I 5c~ . zły więcej niż 
15°0 • Skład chemiczny i inne właściwości węgla 
wykazuje przytoczona poniżej tablica.*) 

Kalorie przy Zawartość Wydajność 
Zawartość spalaniu gazu koksu Właściwość koksu 

c. H. o. o o 
·Drzewo 50 6 44 4500 15 posiada strukturę 
Torf 53- 58 6 28- 35 5 O'J0- 5 700 30- 35 proszek 
Lignit . 65 5 30 6000 40 proszek 
Węgiel brunatny 70- 78 5 17- 25 6200- 7 400 45- 55 proszek lub spiekający się 
Węgiel płomienny 80 5 15 7 600 35- 45 60 spiekający się 
Węgiel gazowy 82- 84 5 11 - 13 7 800~8 ooo 33_:_35 63- 65 szlakujący się 

Węgiel koksowy 86 88 5 7- 9 8300- 8500 20- 33 70- 75 szlakujący się 
Węgiel suchy 90- 92 4 - 5 4- 5 8 700- 8 800 mnleJ nlZ 15 78- 80 szlakujący się lub spiekający się 
Antracyt 94- 98 1- 3 I - 3 8200- 8 500 5- 10 90- 98 proszek 
Grafit 100 8100 

Praktycy rozrozma1ą wiele rozmaitych gatun
ków węgla, ale nie zawsze z łatwością dają się one 
odróżnić jeden od drugiego. Komisja Kanadyjska 
przyjęła jako podstawę do klasyfikacji węgli ich 
skład chemiczny, co z wielu ·stron było krytykowa
ne. Za pewniejszą podstawę mogą służyć dane 
stratygraficzne. Ważnem jest odróżnianie węgla 
brunatnego od kamiennego, ale i te gatunki nie są 
ściśle określone. Główną różnicę stanowi zawar
tość znacznej ilości smoły w węglu brunatnym. 

Węgiel brunatny, l ignit i torf, dając mniej ka
lorji przy spalaniu a dużo sadzy i popiołu, mają 
znacznie mniejszą wartość od węgla kamiennego 
suchego, doskonale nadającego się do celów prze- ' 
wozu i komunikacji. 

Węgle koksujące się mają znaczenie pierwszo
rzędne z powodu użycia ich do topienia kruszców, 
rud, wyrobu żelaza· i stali, jak również z powodu 
otrzY,mywania wytworów destylacji (benzol, dzie
gieć i t. p.), niezbędnych dla farbiarstwa i wogółe 
dla przemysłu chemicznego. 

Wreszcie antracyty, wytwarzając najwięcej ka
łorji ze wszystkich gatunków węgli, są najcenniej-

100 proszek 

Rozmaite formacje geologiczne zawierają roz
maite gatunki węgla kamiennego, od antracytu do 
węgla brunatnego i torfu, w zależności od tego, z 
jakich roślin węgle wytwarzały się i jakim proce
som pokłady pierwotne podlegały. Mniej więcej 
można powiedzieć, że główne pokłady torfu przy
padają na czwartorzęd lub epokę ob~cną, główne 
rozpowszechnienie węgla brunatnego na trzeciorząd, 
a główne zapasy węgla kamiennego i antracytu na 
epokę węgłową. 'Węgiel kamienny innych epok, 
np. jurajskiej i trjasowej, jest znacznie gorszr od 
węgla epoki węglowej i znajduje się w zna&nie 
mniejszej ilości, przeważnie na półkuli południowej. 
Wobec tego· przeważne znaczenie mają węgle ka
mienne epoki węglowej. 

Znaczenie węgla kamiennego dla wszystkich 
narodów spowodowało, że na kongresie geologicz
nym międzynarodowym w Sztokholmie była pod
niesioną kwestia obrachowania zapasów węgla, co 
zostało dokonane przez komisje geologiczne roz
maitych krajów. Wyniki tych obliczeń w trzech 
tomach z atłasem ogłoszone zostały drukiem w r. 
1913-ym w Toronto w Kanadzie (The coał resour-

sze. 

*) Brockman. Entwickelung des Niederreinisch· Westfii· 
lische n Bergbaues. 1903. Bd. I. S. 259. 

I ces of the world). Jest to wielkie dzieło, napisane 
przez wielu autorów często z rozmaitych punktów 
widzenia; podstawy i metody obliczeń zapasów wę
gła są również rozmaite. Z tych po~odów to dzie-
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ło nieraz było krytykowane, służy ono jednak za 
podst~wę do wszelkich spraw, tyczących się zapa
sów węgla na kuli ziemskiej. 

Prof. Fr ech w książce swej (Die Kohlenvorra
te der Welt. 1917, Finanz und Volkswirtschaftliche 
Zeitfragen. Heft 43, Stuttgart.), porównuje przyto
czone w powyższem dziele zbiorowem zapasy wę-

gla z jednego punktu widzenia i dlatego jego k~iąż
ka jest cenną. 

Wydobycie węgla na kuli ziemskiej w ostat
nich latach przed wojną wynosiło rocznie 1 J 1 mi
ljarda tonn wartości 12,5 miljardy franków. Po
dług krajów ważniejszych wydobycie węgla*) wy
nosiło (w miljonach ton): 

Stany Zjednoczone (wę-
giel kamien. i brunatny). 24,79 29,95 48,20 66,83 102,18 141,62 177,59 243,41 356,25 501,59496,22 534,4.7 517,00 

K~nbada (wt ęg)iel kamienny _ I _ 
1 runa ny . . . . . 

_ ,_ 
3,19 5,09 7,96 13,0 1 

Meksyk (węgiel brunatny). 

Wielka Brytania · · · · 

- - - - - - - - 2 45 - - -

99,76 112,24 135,49 142,38 161,96 184,59, I 94,35 228,77 239,89 264:50 276,25 260,39 287,41 

Hiszpania · · · · · · · 

Francja (węgiel kamienny 
i brunatny) · · · · · · 

0,45 0,66 0,61 0,85 0,94 1,18 1,77 2,581 3,20 3,55 3,90 4,12 4,29 

Belgja · · · · · · · · 

Niemcy (węgiel kamienny 
i brunatny) · · · · · · 

Austro-Węgry (węgiel bru
natny i kamienny) · · 

Włochy (węgiel brunatny 
i kamienny) · · · · · . 

Szwecja · · · · · · · · 

Ro sja (węgiel kamienny i 
brunatny) · · · · · · 

Australia · · · · · · · 

Nowa·Zelandja (węg. bru-
natny) 

Chiny · 

lndje · 

Japonja (przeważnie wę· 
giel brunatny) · · 

Afryka południowa · 

11,84 13,30 
11,84 13,69 

28,33 34,88 

2,03 8,36 

0,33 0,69 

16,95 19,36 19,51 
15,01 16,88 17,44 

48,53 59,12 73,67 

13,06 14,80 20,43 

I 
I, 17 3,27 4,24 

Jak widać z tablicy powyższej, największe wy
dobycie węgla posiadają Stany Zjednoczone, An
glja i Niemcy, przyczem Stany Zjednoczone dają 
tyle węgla, ile Anglja i Niemcy razem. Stosunko
wy wzrost wydobycia węgla w przeciągu ostatnich 
25 lat był również największy w Stanach Zjedno
czonych a następnie w Niemczech, które prześci
gnęły pod tym względem Ańglję. Znacznie niższe 
wydobycie wykazuje Francja, Austro-Węgry i Rosja, 
które nie mogły własnym węglem pokryć potrzeb 
rynku wewnętrznego i były pod tym względem za
leżne od wytwórców głównych. 

*) O ile nie wymieniono rodzaju węgla,1 należy rozumieć 
węgiel kamienny. · 

26,08 
20,37 

89,29 

26,10 

7,00 

28,24 33,40 

20,41 23,46 

103,96 149,79 

27,25 39,03 

0,30 0,48 

0,20 0,25 

9,10 14,76 
4,01 6,48 

0,76 1,1 I 

2,651 6,22 

36,05 38,57 39,35 40,34 

.21.84 23,13 23,05 22,98 

173,66 221,18 234,52 259,44 

41,72 47,39 49,09, 42,07 

0,55 0,40 0,55 0,55 

o,33 0.21 I 
17,12124,57 
6,83 I 0,00 

1,41 2,23 
7,28 9,75 12, I 3 

7,92 12,09 

4,84 7,43 11 ,89 14,79 17,63 19,63 

1,40 0,76 3,22 5,50 

40,10 
22,85 

278,62 

44.18 

Przytoczone poniżej dane wykazują spożycie 
wydobytego przez syndykat Westfalski węgla w 
roku I 9 I I -ym przez różnego rodzaju spożywców. 

Rodzaje spożywców 

W szelk.iego rodzaju huty metalo
we, huty żelazne, wytwórczość 
żelaza i stali i t. p. 

Użytek domowy . . . . . . 
Budowa i ruch kolei żelaznych i 

tramwajów . . . . . 
Wyrób koksu i brykietów . 
Komunikacje wodne, rzeczne, mor

skie i nadbrzeżne, rybołówstwo 
w morzu otwartem, służba por-

~ 

Spożycie 

ton n 

28249869 
8 789934 

7 926096 
4860173 

o 
o 

41,22 
12,83 

I 1,57 
7,09 
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Rodzaie spożywców 

towa, flota wojskowa 
Obrabianie kamieni i ziemi 
Gazownie . 
Przemysł przędzalniczy 
Przemysł chemiczny 
Przemysł e lektryczny 
Browary i gorzelnie 
Przemysł papierniczy zakłady 

poligraficzne 
Przemysł wytworów spożywczych 

i przedmiotów zbytku . 
Pozostałe gałęzie przemysłu 

Razem 

Spożycie 

" ton n li 

3 642 954 5,32 
3 233 271 4,72 
2274513 3,32 
2 ooo 325 2,92 
2 022 015 2,95 
I 070 744 1,56 

734 690 1,07 

901 499 1,32 

646 512 0,94 
2 153 520 3, 17 

68 526 115 100,00 

Z tablicy powyższej widzimy, że na1w1ęcej 
węgla zużywa hutnictwo i że całe życie ekonomicz
ne w Niemczech oparte jest o węgiel. Z rozwojem 
kultury, przemysłu i komunikacji, z coraz większą 

demokratyzacją społeczeństwa ilość zużywanego 
przez ludzkość węgla musi olbrzymia wzrastać. Im 
bowiem więcej towarów staje się dostępnemi dla 
mas, tern więcej węgla musi być zużyte dla ich 
wytworzenia. Z biegiem czasu wobec wyczerpania 
się bogatszych kruszców i ·rud coraz biedniejsze 
będą używane do przetapiania na metale, co znów 
będzie wymagało coraz większej ilości węgla dla 
hutni ctwa. Dane s tatystyczne stwierdzają to zja
wisko. 

Przyczyn y powyższe nadają kwestji zapasów 
węgla znaczenie pierwszorzędne. 

Komisja red akcyjna w Toronto przyjęła dla 
obliczenia zapasów węgla na kuli ziemski e j głębo
kość pokładów do 2 OOO m. i odróżniała zapasy 
stwierdzone od przypuszczalnych. Takie jednak 
państwo jak Stany Zjednoczone z największymi 
prawdopodobnie zapasami węgla nie podoła tych 
różnic, co naturalnie utrudnia porównanie z zapa
sami innych krajów. 

St W Ie r d z o n e Przypuszczał n e 

Części świata i kraje 

"elka W1 

Po 

Pru 

Brytania i Irlandia 

znańsk1c 

•Y zachodnie 

sk górny 

sk dolny 

e stfal1a 

wód Saary 
r e n na lewym brzeg u Renu 

kson1a 
e obwody . 

Ślą 

Ślą 

w 
Ob 
Te 
Sa 

Inn 

Ni 
Ba 

He 

emc y północne (pozost. część Prus) . 

warja 

ssja 

, ie m cy ra7em 

Iska Kongresowa (zagł. Dąbrowskie) . Po 

Ob 
Ob 
Cz 
Ur 
Ka 

wód Doniecki 
wód Moskiewski 

ęść Rosji południowo-zachodnia . 

al zachodni 

ukaz 

Ro sja raze m 
I 

nc1a północna 

nc1a wschodnia 

Fra 

Fra 

Ma 

Ma 

Kr 

Te 

syw armorykański 

syw c e ntralny 

aje alpejskie 

ren lignitów 

Fra ncja raze m 

Antracyt I I 
Węgiel 

Węgiel 
brunatny 

kamienny i lignity 

11 344 130 155 
29,7 

- 0,8 
- IO 325 I 

95,5 
718 l -

56344 
16548 
10458 

I 225 3 ooo 
247 

- 5 943 
- 75 

- 169 
94865 9 314-1 

Zlll\ 1·1.nc•. 

-
- -

- -
- - -
- 57 -

12 
- 57 12 

520 3 270 
3 -
2 -

59 2 -
2 

301 

581 3622 301 

Suma 

I I 
Węgiel 

Antracyt 
Węgiel brunatny 

zapasow 

kamienny i lignity 

13 48021 189 533 
-

I 
bardzo 

l.IHIC?.nt• \\' - - kPż<hm ra-

- 155 662 l 1. ic.' rrz.1 · ~··ło 
I 1111l j ard 

2 226 
to u n -

- 157 223 - -
-
- - -
- - I h <1 rcł1:, 

' 
1.1oac1.r. t · 

- - 3 876-r - - l I ' ntł r"/11·1 

- - 293 
- 99 
- 315 110 4 268-1 423 559 
- 2 525 

h. Zll:t ·1 n 1: 

37 599 18014 
- I 578 
- - 43 
-
- 253 25 

37 599 20 792 I 646 60 106 
1690 6680 
- 643 -

7 24 --
89J 1 709 -
103 

- - 1 331 

2690 9058 I 331 17 583 
\ 
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Stwierdzone 

Cz<;ści świata i kraje 

Belgja 

Hiszpania 

Szpicberg 

Holandia 

Serbia 

Bułgaria 
Włochy 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 

Tere n wschodni i wewn<;trzny 

Kraje nad zatoką 

Równiny północne . 

Góry Skaliste i wybrzeże Pacyfiku . 

W<;giel pokładów gł<;bszych 

laska A 

s 
K 

tany Zje dnoczone razem 

anada i N e ufundland 

m e ryka Północna razem A 
K 
V 
p 

olumbja 

enezuela 

eru 

A 
c 

rgentyna . 

hili . 

meryka Południowa razem 

ała Ame ryka 

hi ny 

andżurja . 

A 

c 
c 
M 
s yberja 

ndje . 

ndochiny 1 

J 
K 
p 

aponja . 

o rea 

ersja 

zja razem 

ąd Austrelji 

A 
L 
N 
B 
1 
F 

A 
A 

owa Zelandia 

rytyjskie Borneo północne 

ndje Holenderskie 

ilipiny . 

ustralja i wielkie wyspy razem 

fryka południowa. T ranswaal, 

kraj Zulusów, Orania 

ongo Belgijskie K 
R 
N 

hodesja 

igerja południowa 

A fryka razem 

Nat al, 

Antracyt I 
-

I 050 

50 
-
-

I 

I -
-
-
-
-
-
-
675 

675 

-
-

-
-
675 

8883 
-
-
- I -

5 
7 

-
8895 

99 
-
-

-
-
99 

-
-

2 
-

2 

I 
W<;giel W<;giel 

brunatny kamienny 
i lignity 

-
4 776 394 

159 
2 58 

- 51 

- I -
-
- -

- -
-
- -
- -

29161 384 968 

29161 384968 
-

- -
-

5 -
2082 -
2087 -

31 248 384 968 
9 783 -

409 -
-

221 225 
- -
896 67 

I 5 
- -

11 310 297 
I 971 219 

389 831 
5 -

40 734 
- 4 

2405 I 569 

- -
- -
343 74 
- 80 
343 154 

Przypuszczalne 

I I 
w~ 

Antracyt 
W<;giel 

brunatny 
kamienny i lignity 

I - I 11 ooo -
585 I 590 373 

- 8 750 
270 3923 

- 43 426 
- 30 358 

143 - 48 

17 269 972 686 I 
- - 20952 
- 41 106 I 134 OOO 

482 335 460 692 207 
- 604 900 
I 931 I 369 16293 

19684 

I 
I 955521 I 863 452 

I 483 255 ooo 563 482 
( 500) 

21 167 2 210 531 2426 934 
- 27000 
- 5 -

700 I 339 -
- -
- 966 -

700 29 310 I -

21 867 2 239 842 2 426938 
378 581 597 740 600 

68 731 
I 66034 107 844 

- 76178 2 377 
20002 - -

57 6234 711 
33 13 22 

- I 858 -
398 742 748 788 111 554 

560 130 279 32414 
- 522 I 863 
- 70 
- 200 337 
- I 5 57 

560 131 076 34 701 

li 660 44 540 -
- 90 900 
- 150 
- - -

li 660 44 780 900 

77 

-
Suma 

zapasow 

I 11 ooo 
8 768 
8 750 
4402 

529 
388 
243 

3 838 657 
I 234 269 

5 073 426 
27 ooo 

5 
2039 

5 
3048 

32097 
5 105 528 

995 587 
I 208 

173 879 
79001 
20002 

7 970 
81 

I 858 
I 279 586 

165 542 
3 386 

75 
13 11 

66 
170 380 

200 
56200 

990 
569 
80 

57 839 
W pokładach głębokich przy obecnym stanie I wać się urabiania węgla na głębokości większej 

techniki wobec gazów wybuchowych głównie zaś niż I 500 m. Pouczające są pod tym względem tem
wobec wysokiej temperatury robót prowadzić nie peratury niektórych głębokich otworów wiertniczych~ 
można, a przeto pokłady głębokie nie mają teraz 
znaczenia praktycznego. Czy będą one dostępne Gł<;bokość Temperatura C. 

w przyszłości, będzie zależało od wynalezienia ta- Otwór w porfirze w Schla-
nich sposobów oziębiania. W Anglji najgłębsze debach (Halle) · I 536 m + 53°C. 
szyby węglowe doprowadzono do mniej więcej 
1 200 m. W bliższej przyszłości według ogólnie roz
powszechnionego zdania technikow trudno spodzie-

Otwór w pokładach forma
cji węglowej na Śląsku 
Górnym w Czuchowie . 1563 m 
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Głębokość Temperatura C. węgla, dzieląc je na nowe trzy ~rupy podług głę-

Ten sam otwór 2 056 m i 79'>,76 C bokości od O do I 200 m, od I 200 m do I 500 m i 
od I 500 m do 2 OOO m, czego w innych krajach nie Otwór w Paruszowicach na 

Śląsku Górnym . . . . 
Wobec tego obliczono 

2 002 m 69°,3 C. I zrobiono. 
w Niemczech zapasy Zapasy te wynoszą (w miljonach tonn): 

Głębokość 
Stwierdzon e 

Głębokość 
Przypuszczaln e 

w metrach Śląsk Górny I reszta Niemiec 
w metrach Śląsk Górny I reszta Niemiec 

O - I OOO 60 365 100 383 O - I OOO 86245 140939 
I OOO - I 200 14460 30696 I OOO I 200 20497 43 140 

O - I 200 74825 141 537 O - I 200 106 742 194 537 
I 200 - I 500 15 567 52 786 I 200 - I 500 22585 77 447 

O - I 500 90392 194 323 o I 500 129 327 271 984 
I 500 - 2000 23603 95 840 I 500 2000 36660 137 982 

o - 2000 1.13995 290 163 o 2000 165 987 409966 

Wytwórczość węgla w Westfalji 
Górnym wynosiła (w tysiącach tonn): 

na Śląsku wej z obszernych torfowisk i lasów lepidodendro
nów, kalamitów oraz innych roślin i paproci na błot
nistych brzegach odstępującego morza, które często 

Rok 

1885 
1890 
1895 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

Westfalia 

28865 
35 5 I 7 
41 278 
60 119 
59005 
58627 
65 433 
68456 
66 707 
78281 
82264 

Śląsk Górny 

12842 
16871 
18066 
24829 
25 252 
24485 
25 265 
25 426 
27 016 
29660 
32 223 

zatapiało znowu te brzegi, zostawiając tu swoje osa
dy. T em tłomaczy się częsta zmiana pokładów 
węgla, łupków i piaskowców. Na południe od te
go pasa wznosiły się wysokie góry Armorykańskie 
i Waryskijskie, których szczątkami obecnie są ma
syw Armorykański, Reńskie góry łupkowe, Harz, 
Sudety i t. d. 

Przepojone wilgocią wiatry zostawiały swe opa
dy na pasie podgórskim, powodując rozwój wybu
jałej roślinności. Owe brzegi znajdowały się w okre
sie ciągłego opuszczania się i tern tylko da się wy
tłómaczyć ta ogromna ilość osadów i spiętrzonych 
pokładów węglowych, które znajdujemy na Śląsku 
Górnym i które w zachodniej części zagłębia Sląs
kiego dosięgają 7000 m. grubości. Tak znacznej 

Ponieważ węgiel w rozmaitych krajach jest liczby ( 172 pokłady urabialne) i tak grubych pokła
rozmaitego pochodzenia, grubości, wartości, łatwoś- dów węgla (miejscami do 16 18 m. grubości) nie 
ci i kosztowności odbudowy i t. d„ przeto znacze- spotykamy nigdzie więcej na kuli ziemskiej. 
nie rozmaitych pokładów węgla d la celów przemy- Geograficznie i geologicznie zagłębie Górno
słowych jest ogromnie różne. Można powiedzieć, Sląskie jest tylko znaczną częścią Polskiego zagłę
że tylko te węgle, które wytworzyły się tuż przy bia wę~lowego. Do Austrji należała część Mora
brzegach morza i znajdują się w pokładach grubych, wsko - Śląsko· zachodnio - galicyjska tego zagłębia a 
służą dla wielkiego przemysłu i dla komunikacji do Rosji należało tak zwane zagłębie Dąbrowskie. 
światowej, a takiemi są węgle: I) w Pensylwanji, , Granica południowa tego zagłębia Polskiego, po
Anglji, Westfalji, większość węgli w Chinach, (Schan- cząwszy od Braunsberga, przechodzi o kilka kiło
si, Schantung) i na Śląsku Górnym; 2) węgle typu metrów na północ od Cieszyna, Skoczowa i Białej 
Donieckiego, wewnętrznej Ameryki Północnej i I przez Andrychów i Wadowice, skąd, zataczając 
Chin południowych, posiadając mniejszą grubość i wielkie półkole na wschód, idzie w pobliżu Sław
liczbę pokładów lecz mając znaczną rozciągłość, kowa na Tarnowice (granica północna), Peiskret
ustępują wspomnianym; 3) węgle mało zresztą roz- scham i Biczyn. Stąd przechodzi o kilka kilome
powsze.chnionego typu, Saarbrucken znacznie ustę- trów na wschód od Raciborza i Hulczyna na Ko
pują powyższym; 4) węgle typu Francji środkowej, nigsberg i Braunsberg. 
półwyspu Iberyjskiego, Alpejskie, Czeskie, Niemiec Część pruska zagłębia Polskiego zajmuje pra
południowych i t. p. mają wartość podrzędną i ich wie 5690 kilometrów kwadr. obszaru. Zawartość 
szybkie wyczerpanie się nie ulega wątpliwości. węgla, licząc od pokładów grubości 30 cm. w górę, 

Pokłady węgla w Anglji, Westfalji i na Sląs- I wynosi w niej I 66 miljardów tonn; Rrzyjmując spo
ku Gornym wytworzyły się podczas epoki węglo- sób odbudowy z podsadzką płynną, dzięki której 
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zachowuje się prawie połowa węgla, ginącego przy I tonn, Gabler dla całego austrjackiego zagłębia Mo
spos~bie urctl>~<!:nia .tak zwanym śląski1;1, otrz~mam~ I rawsko-Śląsko-G.alicyjskiego na 32 miljardy tonn; 
prawie 114 milJardow tonn węgla, ktory moze byc Petraszek podziela poglądy Bartoneca. Wszystkie 
wydobyty, t. j. około 68'~. te obliczenia są jednak oparte na danych przy-

Na. pierwszy stopień głębokości od O do I OOO m puszczalnych i dla tego rezerwa jest wskazaną. We
przypada 60 do 86 miljardów tonn, co p'rzy wydo-

1 dług Petraszka mniej więcej południk Krzeszowic 
byciu rocznem 50 miljonów tonn wystarczy na ja- j stanowi granicę wschodnią zagłębia. 
kie I 200 lat a przy wydobyciu rocznem 75 miljo- W kierunku wschodnim i południowo - wscho
nów tonn wystarczy najmniej na 800 lat. Zapasy dnim grubość pokładów węglowych znacznie zmniej
węgla do I 500 m głębokości przy wydobyciu rocz- sza się, ponieważ podczas trzeciorzędu osady wę
nem 50 miljonów tonn wystarczą na I 600 lat; przy glowe zostały zniesione. Wobec tego w porówna-
75 miljonach tonn na. I 200 lat. Wreszcie zapasy niu ze Śląskiem Górnym zagłębie to jest znacznie 
do 2 OOO m zwiększają tę cyfrę o jakie 23 miljardy mniej warte, tern bardziej, że pokłady węglowe 
tonn i jakie nowe 200 lat. znajdują się na większej głębokości i posiadają 

Wartość podziemnych zapasów węgla na Śląs- znacznie mniejszą rozciągłość. Po potrąceniu pasa 
ku Górnym, w zależności od ceny jednej tonny bę- okalającego na 4 - 5 kilometrów szerokości pozo
dzie wahała się olbrzymio. Prof. Frech w swojej staje około I 622 kil. kwadr. terenów wytwórczych. 
książce, chcąc przywłaszczyć dla Niemiec węgiel F rech przyjmuje czas wyczerpania się całego za
belgijski, ocenia na 5 marek jedną tonnę nieurobio- głębia Austrjackiego przy zwiększeniu się wydoby
nego węgla (str. 81 ), widocznie aby nie przerazić cia obecnego (rocznie 13,5 miljonów tonn) nawet 
Belgijczyków sumą ogromnych grożących im strat. w trójnasób na jakie 700 lat. 
Z drugiej zaś strony w tej samej książce (str. 119) W zagłębiu Dąbrowskiem zapasy węgla wy-
prof. F rech podaje cenę jednej tonny węgla nieu- czerpią się za jakie 60 lat. 
robionego w wysokości 8 marek, gdy ma na myśli Dla obliczeń ściślejszych i poszukiwania po
wziąć od Francji wykup za jej węgiel, chociaż wę- kładów głębszych tak w zagłębiu Dąbrowskiem jak 
gie) belgijski wcale nie jest gorszy od francuskiego. i w Galicji zachodniej przebicie kilku głębokich 
Oceniając na 5 czy na 8 marek (gdy marka koszto- otworów wiertniczych jest wskazane. Wówczas 
wała I fr. 25 c.) jedną tonnę węgla nieurobionego niespodzianki nie są wykluczone. 
na Śląsku Górnym, otrzymamy sumę od 830 do Zapasy węgla kamiennego przy jego rocznem 
I 328 miljardów marek; należy nadmienić, że w za- wydobyciu z ostatnich lat, które ma dążenie do 
leżności od głębokości pokładów cena węgla po- szybkiego wzrostu, będą zużyte według obliczeń 
winna być przyjęta rózmaicie. Wobec ogromnego prof. F recha w głównych państwach, posiadających 
wzrostu ceny węgla w przyszłości wartość zagłębia węgiel, w czasie mniej więcej następującym. 
Górnośląskiego będzie odpowiednio ogromnie wzra- I) W Anglji (bez kolonji) w przeciągu jakich 
stała. Wartość specjalną nadaje temu zagłębiu to, 200 - 300 lat, według inż. Greenwella w przecią
że większa część zapasów węgla znajduje się w niem gu 276 lat; inne dane, przeciągające ten czas do 
na nieznacznych głębokościach w porównaniu z in- 600 lat, są zbyt optymistyczne. 
nemi zagłębiami. Zapewnia to jego posiadaczom 2) We Francji węgla wystarczy na jakie 360 
łatwe współzawodnictwo i ogromne zyski wobec ta- lat przy produkcji, która nie będzie zadawala!a ryn-
niej odbudowy łatwo dostępnych pokładów. ku wewnętrznego. 

Dawna Austrja posiadała według obliczeń Pe- 3) W Belgji .w~giel wycz_eq~ie się za jak~~ 
traszka (Petraschek, Die Steinkohlenvorrate Oester- 450 lat. Wobec bliskiego połozema węgla belgw 
reichs, Oestr. Zeitschrift f. Berg und Hiittenwesen, s~iego od ~n.twerpji po.rt ten musi nab~ać zna~ze-
1908) 41 miljard tonn węgla do głębokości 1 200 m ma wszechswiatowego, Jak tego dowodzi analogicz

ne położenie Londynu i Nowego Yorku. 
Z tego przypada na: 4) W Niemczech połowa węgla znajduje się 

zapasy stwierdzone: w W estfalji i prawie połowa na Sląsku Górnym, 

węgla kamiennego . 
brunatnego 

2 969,7 miljonów tonn reszta częściowo w Sa·arbriicken, częściowo w in-
8 nych miejscowościach. Po wyczerpaniu się węgla 

· 12 2JO, angielskiego, jak podkreślają to Juljus Wolff i F rech, 
zapasy przypuszczalne: Niemcy a w tern w znacznej połowie Śląsk Górny, 

węgla kamiennego . 
brunatnego 

. 25 417 
663 

będą stanowiły oś gospodarczą naszej części świa-

1 

ta. Zapasów węgla Niemcy obecne posiadają na 
jakie I 200 - 1 500. lat. 

Bośnia posiada około 33/ ; miljardów tonn wę- 5) Prawie cały węgiel kamienny byłej Au-
gla brunatnego i .Węgry l3/ 4 miljardy tonn prze- strji znajduje się na Morawach, w Czechach, na 
ważnie węgla brunatnego. Z zapasów powyższych Śląsku Cieszyńskim i w Galicji zachodniej. Według 
przypada połowa na Galicję. Bartonec (Oest. Zeit. obliczeń Petraszka nawet przy wzroście wydobycia 
f. Berg u . Hiittenwesen, 190 I) oblicza zapasy węgla węgla w trójnasób wystarczy go tam na jakie 700 
kamiennego w Galicji zachodniej na 18, 1 miljardów lat. 
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6) W Polsce, jeżeli przyjmiemy pod uwagę 
tylko Królestwo Kongresowe, węgiel kamienny we
dług obliczeń inż. Kontkiewicza i Baumana wy
czerpie się w zagłębiu Dąbrowskiem za jakie 60 
lat. 

7) W Rosji (zagłębie Dónieckie) węgla star
czy na jakie I OOO lat przy obecnem wydobyciu 
rocznem 20 miljonów tonn, ale wobec olbrzymich 
obszarów, które zagłębie to obsługuje, wydobycie 
węgła będzie wzrastało tu olbrzymio i wyczerpa
nie się węgla musi wobec tego nastąpić bez wąt
pienia znacznie prędzej. 

8) Na Szpicbergu znaczna ilość znalezionego 
węgla (około 9 miljardów tonn) jest prawie jeszcze 
nie urabiana. Wydobycie będzie rozwijało się tu 
zależnie od dostosowania się do klimatu arktycznego. 

9) Na Bałkanach węgła jest bardzo mało. 
I O) W Bośni znajduje się węgieł przeważnie 

trzeciorzędowy brunatny. 
11) Włochy węgla prawie nie posiadają. 
12) W Hiszpanji wskutek wojny obecnej i wy

sokich cen na węgieł zaniedbana dotychczas gos
podarka węgłowa, zaczęła znacznie rozw11ac się. 
Zapasy są niezbyt wielkie, lecz mają pewne zna-
czenie m1e1scowe. 

13) W Stanach Zjednoczonych olbrzymie za
pasy węgla, które jednak w olbrzymiej większości 
(od ~ :i do :; 1) składają się z węgli brunatnych, wsku
tek nadzwyczajnie wielkiego wydobycia i rabunko
wej gospodarki, wyczerpią się podług Campella i 
Parkera za jakie I OO 150 lat. 

14) W Japonji znajduje się węgiel prawie wy
łącznie brunatny, co zmusza Japończyków do szu
kania węgla kamiennego gdzieindziej. 

15) Chiny po wyczerpaniu się węgla amery
kańskiego i europejskiego staną się za jakie I OOO 
lat ogniskiem przemysłu wszechświatowego. Zapa
sy węgła wystarczą tam na jakie nowe I OOO lat. 

Z zestawień powyższych wynika, że jeżeli w 
posiadaniu węgła kamiennego nie zajdzie żadnych 
zmian łub nie nastąpią jakie niespodziewane od
krycia nowych zagłębi węgłowych, to najpierw za 
jakie I OO 200 łat będą go pozbawieni Amerykanie, 
potem za jakie 300 łat Anglicy i Francuzi; od tego 
zaś czasu na jakie I OOO łat dalej w rękach nie
mieckich ześrodkowany będzie monopol rozwoju 
przemysłu wielkiego i komunikacji światowej i, co 
za tern idzie, bezwzględne panowanie jednego wo
jowniczego i przedsiębiorczego narodu nad całym 
światem. W dalekiej perspektywie dziejów maja
c.zeje widmo panowania rasy żółtej. Historja pou
cza bowiem, że o ile narody nie straciły swych 
przymiotów duchowych, ten naród podbija inne, 
który posiada wyższą kulturę i większe środki ma
terjalne. Również i w wojnie ostatniej Niemcy zgnio
tły Rosję dzięki swej potędze materjalnej, a pań
stwa koalicji dzięki tej samej przewadze materjal
nej pokonały Niemcy. 

Znaczenie węgla w wojnie dzisiejszej było ol
brzymie. Włosi, pozbawieni prawie zupełnie wę-

---------~~------------~ 

· gla własnego, bez dowozu węgla angielskiego i 
francuskiego byliby skazani na zupełny zastój prze
mysłu i komunikacji a więc na kapitulację przed 
Austrjakami. 

W niemałym stopniu tragedja Rosji a szcze
gólnie Petersburga spowodowaną była dezorgani
zacją dostawy węgla do fabryk petersburskich, co 
pociągnęło za sobą wstrzymanie komunikacji i głodu. 

Francja, po zajęciu przez Niemców głównych 
terenów węglowych nie mogłaby stworzyć fa
bryk amunicji, nie mając węgla w swojej częsc1 
środkowej i również musiałaby kapitulować przed 
Niemcami. 

Państwa neutralne, jak Szwajcaria i Norwegja, 
znalazły się w wielkich trudnościach z powodu bra
ku węgla. Taka Szwajcarja musiała nie tylko pła
cić wygórowaną cenę za węgiel niemiecki, nie tyl
ko wysyłać wzamian do Niemiec wielką ilość swo
ich wytworów spożywczych, przeważnie mięsa i se
ra, chociaż sama odczuwała ogromne trudności w 
wyżywieniu ludności własnej, lecz jeszcze w dwój
nasób musiała zmniejszyć stan swojej komunikacji 
i skrócić działalność fabryczną. 

Ceny węgla podniosły się w znacznie wyższym 
stopniu niż ceny innych towarów, Przed wojną.pła
cono za I tonnę angielskiego węgla we Francji 
około . 25 fr. 

w połowie roku 1916-go . . 130 „ 
w końcu października r. 1916-go 165 

W Genewie ~ęgiel Kardiff podniósł się z 35 
fr. z czasów przedwojennych prawie do 250 fr. w 
październiku r. 1916-go. Wpłynęła na to również 
walka łodziami podwodnemi. Niemiecki przemysł 
wytworów węglowych, dziegciowych i lekarstw 
sztucznych dostarczał tych wytworów na cały świat 
za sumę około 620 miljonów franków. Podczas 
wojny ceny na te towary wzrosły kolosalnie. Za 
I tonnę trotylu (pewna farba i materjał wybuchowy) 
płaciła Angja Ameryce podczas wojny 15 OOO fr., 
Niemcom zaś przed wojną 560- 570 fr. Za I kilogr. 
fenacetyny (środka przeciwko febrze) płaciła Anglja 
podczas wojny około 145 fr. a przed wojną około 
3,75 fr. Za farbę alizarinę płaciła Ameryka pod
czas wojny 4 dołlary wobec 4 cent. podczas pokoju. 

Taki stan rynku i zrozumienie wartości węgla 
kamiennego dało ekonomistom i uczonym niemiec
kim sposobność wystąpienia z szeregiem druków, 
podnoszących znaczenie niemieckiego węgla ka
miennego, jako podstawę potęgi światowej Niemiec: 
Ebner Deutschlands Kohlenschatze, eine Grundlage 
unserer We!tstełlung. Die Woche, 1917, Heft 26 i 
Dr. F. F rech, Die Kohlenvorrate der Welt. Książ
ka Frecha z wielu przyczyn zasługuje na baczną 
uwagę. 

Z przedmowy wydawców na cześć zmarłego 
już autora widać, że prof. F rech stawił się bez za
strzeżeń do służby wojskowej a czytając jego książ
kę widzimy, że obsta)e on za przyłą,_czeniem do Nie
miec Antwerpji wraz z przyległem zagłębiem wę
glowem Belgijskiem, aby pozbyć się współzawod-
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nictwa Antwerpji d la wielkich portów niemiec- dążnością do stworzenia monopolu węglowego dla 
kich Hamburga, Bremy i innych. Nadto Frech wy- Niemiec. 
maga najmniej I OO miljardów marek za zwrot tere- Jeżeli Niemcy uważali za słuszne odbierać in
nów węglowych francuskich (jest to suma nie częś- nym ludom ich odwieczne ziemie i przelewać mo
ciowej lecz całkowitej wartości tych terenów), za- rze krwi, aby stworzyć dla siebie monopol węglowy, 
jętych przez Niemców, gdyż bez nich Francja wkrót- to czyż nie jest stokroć słuszniejszem ze strony pol
ce spaść musi na stanowisko państwa trzeciorzęd- skiej żądanie zwrotu swojej prastarej dzielnicy Gór
nego. W razie przymusowego cofnięcia się Niem- nośląskiej i wyrwania swych braci z niewoli nie
ców Frech radzi zatopić kopalnie francuskie i przez mieckiej. Pamiętam, jak podczas zwiedzania ko
to pozbawić je wydobycia na jakie 6- 8 lat; przy- palni Mysłowickiej w r. 1909-ym z inż. Wojewódz
pomina on, że kraj, pozbawiony węgla, jak Włochy, kim wobec sztygara niemca zwróciłem się do jed
sam bez sojuszników nie jest w stanie prowadzić nego z górników po polsku z zapytaniem. Ten 
wojny, wskazuje, jak strasznie wzrosły ceny węgla zmieszał się i na razie nic · nie odpowiedział, lecz 
wskutek działalności łodzi podwodnych, i dodaje, gdy sztygar odwrócił się, rzekł do mnie szeptem: 
że blokada Włoch musi zniszczyć tam przemysł i „panie, nam nie wolno tu mówić . po polsku". 
ruch kolejowy. Dalej Frech wskazuje na znaczenie Dla państw koalicji, które z takimi strasznymi 
zagłębia Donieckiego d la Rosji i dodaje, że postra- I wysiłkami pokonały Niemców, w chwili obecnej 
danie go sprowadzi zniszczenie wytwórczości żela- zawierania pokoju · pomiędzy narodami na czas 
za i ruchu kolejowego w większej części Rosji. dłuższy, powstaje nadzwyczajnej wielkości i donio
F rech cieszy się ogromnie, że za 2 a najwyżej w 3 I słości pytanie, jak mają postąpić z dwoma główne
stulecia po wyczerpaniu się węgla angielskiego po- mi zagłębiami węglowemi niemieckiemi, Westfal
tęga przemysłowa Anglji będzie złamaną i wów- 1 skiem i Górnośląskiem, które posiadają prawie jed
czas Niemcy, a w nich w znacznej połowie Śląsk nakowe zapasy węgla, lecz Westfalskie posiada o 
Górny, stają się osią gospodarczą naszej częsc1 wiele cenniejsze i ważniejsze dla przemysłu gatun
świata, gdyż węgiel amerykański wyczerpie się za ki węgli koksujących się. 
jakie I OO lat. Dla Frecha jest zupełnie zrozumia- Jeżeli oba te zagłębia pozostaną nadal w rę
łem dążenie Japonji do opanowania Chin z ich wę- kach niemieckich, to już z wywodów powyższych 
glem, ponieważ Japończycy posiadają węgiel pra- możemy wywnioskować, a po przeczytaniu książki 
wie wyłącznie brunatny. prof. Frecha robi się to jasnem, że w takim razie 

Książka F recha była wydaną w końcu r. 1917, cały świat ?ę.dz:i~ dom~ną niei:nie~~ą a wszystkie 
t. j. w chwili dojścia Niemiec do szczytu powodzeń narady ~ cięzk1e1 ~d mch zal_e~i:iosc1. . . 
wojennych, gdy Niemcom zdawało się, że będą dy- Dzi~ mogą pa!łstwa _koahCJ1 dyktowac N1em
ktowały pokój Europie. Jeżeli porównamy niemiec- com s"":~Je_ ';ar.unki; czy i_edna~ długo będą mogły 
ką politykę podboju, i gwałtu podczas tej wojny to c~ymc, Je.zeli pozost~w1ą .Niemcom te ~wa ~a
z przytoczonemi powyżej zdaniami prof. Frecha, ze gł~bia: tą. siłę olbrzymią wowc~a~ ~dy w1~k siły 
zdumieniem spostrzeżemy ich zgodność. a l1antow, ich zapasy węglowe, JUZ Jest pohc:Zony. 

, . . . . . Chęci panowania nad światem Niemcy nie wyrzek-
. .z n:owmcy parlan:entu n~_emiecki.ego c.iągl c: ną się nigdy, gdy tylko możność ku temu posiądą; 

mow1ł? się o. za~rzy~amu B~lg1 1 w teJ lub. mne) będą oni tylko czekali na swoją godzinę. 
postaci dla N1em1~c, ząd.ało się odszkodowama wo- Jeżeli straszne ofiary tej wojny mają nie iść 
Jennego od Franc11; łodzie ~eod"":'odne wyk?ny~ały na darmo, jeżeli narody świata nie chcą być nie- . 
blokadę Włoc~, . a po z"":'yc1ęst"":'1e ~ad. Ros1ą N~em- wolnikami niemieckimi lecz chcą zachować swoją 
cy .o~ebrał~ JeJ za~łęb1e Domeckie 1 wspama.ło- odrębność i swobodę, to niema innego na to spo
mysl~~e ofiarowały J~ protego':'a~ym . przez me~ sobu, jak teraz odjąć Niemcom Śląsk Górny, tę pra
U.kramco~ .. Zmuszem d?. cofmęc1~ się _z Fra~CJI starą dzielnicę Polską, z jego 90t ludności polskiej 
połnocneJ Niemcy :z:atap1aią z:godme z zyczeme~ i zwrócić go jego panu prawowitemu, t. j. Państwu 
prof .. F recha ~opaln!e francuskie. Polacy ~ogą b.yc Polskiemu. Będzie · to sprawiedliwe pod każdym 
pr_aw1~ pewm, ~e medoszły. do / sk~tku pro1ekt . me- względem, i historycznym, i etnograficznym i zgod
~1eck1 oderw~ma .od Polski zagłębia Dąbr_ow~kie~o, ne z zasadami Wilsona, przez samych Niem
me obszedł się ~ez bez ra?~ profesora me~iec~ie- ców przyjętemi a przez lud górnośląski zadokumen
g?. DeJ?utowam. opozycyJ~I J?arlamentu mem1ec- towanemi. Zagłębie Górnośląskie przez Niemców 
k1_ego w~elokr<;>tme d.omagah. si~ od ~ząd':1 wypo- tylko przemocą może być trzymane. 
w1ed~ema celo~ .wojny. Na1wm, nalezało im prze- Znaczenie ekonomiczne zagłębia Górnośląskie-
czytac tylko ks1ązkę prof. Frecha. go dla Polski wobec wyczerpania się zagłębia Dą-

Prof. F rech był jednak tylko wyrazicielem opi- browskiego za jakie 60 · lat i znacznej głębokości 
nji kół przemy~łowych niemieckich, polityka któ- pokładów węglowych w Galicji zachodniej, zbyt 
rych znajdowała wymowne podtrzymanie w całym mało jeszcze urabianych, jest wprost olbrzymie. Je
narodzie n iemieckim, a ich chęć odebrania cudzych żeliby nawet niektórych gatunków węgla tam bra
zagłębi węglowych, nawet takiego wyczerpującego kowało, to posiadając zagłębie Górnośląskie, może
się jak Dąbrowskie, może być wytłómaczoną tylko my łatwo otrzymać je w drodze wymiany. Tam 
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możemy rozwinąć wspaniały przemysł hutniczy, naszem hasłem przewodniem i na przyszłość, lecz 
uniezależniając się od Niemiec, przemysł chemicz- I chodzi o straszny oręż, który z natury rzeczy bę
ny i wszelki inny, zaprowadzić budowę wszelkich dzie zwrócony przeciwko nam, jeżeli nie postara
maszyn i narzędzi, potrzebnych dla przyszłej Polski my się dostać go w swoje ręce, tern bardziej, że 
Zjednoczonej i krajów sąsiednich. Robotnicy nasi, mamy wszelkie do tego prawa. 
w setkach tysięcy wyjeżdżający do obcych krajów Pamiętajmy, że jest to jedyne zagłębie Pol
na poszukiwanie ·roboty i emigrujący do Ameryki, skie, którego znacznie mniejsze i lichsze części sta
będą mieli dobry zarobek u siebie w kraju i poi- I nowią zagłębie Dąbrowskie i Galicyjskie, wówczas 
skość nie będzie marniała napróżno po świecie. gdy Niemcy posiadają i tak jedno z najbogatszych 

Jeżeli posiądziemy Gdańsk, to możemy Wisłą na kuli ziemskiej, mianowicie zagłębie Westfalskie 
lub kolejami dostarczać tam węgiel dla statków, .

1 

oraz kilka mniejszych; zagłębie Górnośląskie musi 
tworząc z Gdańska port znaczenia pierwszorzędne- przeto być naszem. 
go. Jednem słowem widoki rozwoju ekonomiczne- , Rozumieją Niemcy doskonale, o co tu chodzi, 
go będą dla nas nieobliczalne. i dlatego, robiąc dużo hałasu sztucznego o Poznań-

Z jego przemysłem i bogactwem węgla zagłę- 1 skie, posyłają wojska na Śląsk Górny w nadziei, 
bie Górnośląskie, przez samo swoje położenie geo- że uda im się zatrzymać ten najcenniejszy. kawałek 
graficzne wywierać będzie swój wpływ ekonomicz- dla siebie, jeżeli przy obrachunku ostatecznym ustą
ny na całą Polskę, część Niemieć, na większą część pią Polakom Poznańskie. 
byłych Austro -Węgier, Rumunję i część pół- Lud polski oraz kierownicy polityki · koalicji 
wyspu Bałkańskiego, na cały pas zachodni byłej muszą jednak zrozumieć, że Źnaczenie dla Polski 
Rosji, Finlandję i częściowo Skandynawję. zagłębia Górnośląskiego jest wprost kwestją bytu 

Współzawodnikami węgla śląskiego mogą być niezależnego Państwa Polskiego. 
na północy węgieł angielski, być może, węgiel ze Musimy uprzytomnić sobie nasze położenie 
Szpitzbergu, jeżeli dla rozwoju jego wydobycia wa- geograficzne wśród otaczających nas narodów. Je
runki będą pomyślne, i westfalski, a na południu żeli potrafimy żyć z nimi w zgodzie w myśl zasad 
doniecki. Kraje zaś takie, jak Polska, Węgry i Wilsona, tern lepiej i dla nas i dla nich. Czyż 
pas zachodni byłej Rosji, będą zawsze znajdowały jednak możemy mieć pewność tego na przyszłość? 
się w zależności ekonomicznej od zagłębia Górno- Czyż dla tego, aby uniknąć wojny, dość jej nie 
śląskiego, gdyż jego współzawodnicy są od tych chcieć? Czyż możemy liczyć na to, że na nas w 
krajów zbyt daleko. Zależność ta z biegiem czasu przyszł~ści nigdy sąsiedzi nie napadną? Czyż na
może tylko wzrastać i ten, w czyjem ręku będzie sza wiekowa niewola i najnowszy przebieg wypad
znajdował się Śląsk Górny, będzie przewodził I ków nie nakładają na nas obowiązku m1ec się na 
wspomnianym krajom. Jeżeli natomiast zagłębie przyszłość zawsze na baczności i bronić naszej nie
Górnośłąskie pozostanie w rękach niemieckich, to zależności? Obronimy ją, posiadając dobry oręż i 
Niemcy staną się panami tych wszystkich krajów i I amunicję, ale wyrabiać musimy ją sami, gdyż w 
potrafią zwrócić .je przeciwko Polsce i złamać ją, razie wojny z Niemcami, nawet gdy posiądziemy 
czego tyle mieliśmy dowodów; jeżeli zaś zagłębie Gdańsk, może on być blokowany i nasza komuni
Górnośląskie pozostanie naszem, to z tymi wszyst- kacja z koalicją łatwo może być przerwaną. Nie 
kimi narodami, z kt6rymi już przedtem łączyła nas możemy więc liczyć na taką pomoc, jaką mieli 
historja, zawsze z łatwością potrafimy zawrzeć unje podczas tej wojny Francuzi od Anglików i Ame
dła wzajemnej łączności i obrony przed napaścią, rykanów, lecz tylko na własne siły, a wyrabiać 
która wówczas nie będzie już dla nas straszną. amunicję będziemy mogli tylko wówczas, jeżeli bę-

Nie o żaden podbój lub imperjałizm tu cho- , dziemy mieli w swem ręku zagłębie Górnośląskie . 
dzi, gdyż hasło „równi z równymi" było i będzie A . fvlakowski. 

„K AP IT A Ł". 
{Dokończen ie, p. Nr. 2, str. 5 1 ). 

Mechaniczna rozciągliwość w ty m względzi e 
każdego społeczeństwa oczyw1sc1e istnieJe, lecz 
również ma ona swe granice i to ni ezbyt sze
rokie. Liczebność Żydów w Polsce bodaj do
szła już do kresu, ponad który dalsze nasycanie 
społeczeństwa polski ego przez żydostwo grozi bar
dzo poważnemi komplikacjami „ wspótżycia". I w 

tym wypadku prze to nal eży również dojść do wnios
ku, że zasada zachodze nia na siebie i przenikania 
się wzajemnego społeczeństw bez utraty właści
wych cech indy widualnych, to jest bez zlewania się 
w jedną całość, może być poważnie zakwestjono
wana. 

Komórkę społeczną, ową żywą cegieJkę, z któ-
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rej jest zbudowane społeczeństwo stanowi rodzina, wysoki poziom pojęć moralnych, które przeci.e prze
która jest pierwszą postacią budowy wewnętrznej dewszystiem są przejawem duszy ludzkiej i pozio
społeczeństwa i która zawiera w sobie potencjalnie mu których mogłyby pozazdrościć najwięcej cywi
wszystkie pierwiastki i objawy, przejawiane później lizowane narody świata. 
przez społeczeństwo. Jeżeli przytem zważymy, że Jeżeliby dusza ludzka brała początek ze spo
rodzina skupia i przeobraża w sobie właściwości łeczeństwa, to, rek zwana, dusza społeczna musia
duchowe członków rodziny, to niezłomnie dojdzie łaby przedstawiać w każdym wypadku o wiele wię
się do wniosku, że jednak jednostka ludzka ze swemi kszą wartość od duszy osobniczej - wiemy, Że 
wlaściwościami psychicznemi decyduje o istnieniu ro- często bywa inaczej, a, właściwie mówiąc, są to 
dziny i społeczeństwa. To co ona w sobie za wie- dwie wielkości, których ściśle porównywać nie moż
ra musi przejawić się w rodzinie i następnie w spo- na. Dusza społeczna gromadzi w sobie wartości 
łeczeństwie. Nie zmienia tego twierdzenia fakt, szeregu pokoleń, dorobek których narasta przez wie
że w tym podwójnym filtrze dusza osobnika może ki; dorobek ten niezawodnie spływa na wszystkich 
a nawet musi się zmieniać i przekształcać, gdyż I obywateli i urabia ich w określonym kierunku -
stanowi to zasadę rozwoju ducha; lecz decydującym to, oczywiście, nie ulega wątpliwości; natomiast 
czynnikiem istnienia społeczeństwa pozostaje dusza ileż to wzniosłych idei czy poczynań, wypływających 
osobnika, istniejąca niezależnie od tych lub innych z duszy jednostek marnieje jedynie dlatego, że brak 
formacji społecznych. jest w duszy społecznej stosownych odpowiedni-

Prawdę mówi Prus, że dusza społeczna, do- ków; ileż dusz ludzkich męczy się w społeczeństwie 
dam, odmienna z natury swej i pochodzenia od du- z powodu niskości poziomu duszy społecznej, a po
szy osobnika, tworzy się ze wspólnych pojęć, wspól- mimo całej powagi zbiorowiska względem jednost
nych uczuć, wspólnych pragnień wielu łudzi . Stąd ki, ileż to jest dziedzin wewnętrznych odczuć czło
tworzą się dusze zbiorowe i dusze klas społecznych, wieka, w których społeczeństwo nie może być 
wyznań, spółek, zakonów, pułków, wreszcie du- autorytetem dla duszy osobnika. 
sza całego społeczeństwa. Wydaje mi się przeto, że duszę ludzką moŻJ\3. 

Rozumowanie to można zastosować w mmeJ- uważać za w swoim rodzaju zaródź społeczną, umo-
szej skali i do duszy rodziny. żliwiającą powstawanie społeczeństw, i przez którą 

Materjałem duszy zbiorowej, twierdzi dalej jedynie istnieć one mogą, a której dróg rozwoju 
Prus, są dusze składających ją jednostek. O ile nie da się ująć w żaden schemat. Dusza ludzka 
więc owe jednostki są miłującemi prawdę, logiczne- nie da się należycie i wszechstronnie ująć jedynie 
mi, energicznemi, altruistycznemi, o tyle i dusza z przyrodniczego punktu widzenia, gdyż zawiera w 
zbiorowa posiada te przymioty. O ile zaś jednostki sobie pierwiastek metafizyczny. 
-są nienawistne, nieenergiczne, egoistyczne, o tyle Człowiek przez całe swe idealne i moralne 
dusza zbiorowa będzie posiadała te same wady. 1) życie dowodzi, że posiada inne możności, prócz do-

Do twierdzeń tych należałoby jedynie wpro- świadczalnych i fizjologicznych, inne energje -
wadzić poprawkę, uwzględniającą zawiłość zbioro- oprócz energji psycho-organicznych (St. Adamski. 
wych procesów psychicznych, wskutek czego dusza I Substancjalność i nieśmiertelność duszy ludzkiej). 
społeczna nie przedstawia prostego wyniku zsumo- Z drugiej strony społeczeństwu niezaprzecze
wania zalet i przywar ludzkich, lecz jest ona wy- nie należy w olbrzymiej większości wypadków przy
padkową wielu tajemniczych funkcji, należyte wy- znać rolę warunku koniecznego, conditio sine qua non 
śledzenie i określenie których jest w większości wy- dla uspołecznienia duszy ludzkiej, lecz nie jest ono 
padków niedostępne dla umysłu ludzkiego. przyczyną sprawczą tejże duszy. 

Formą duszy zbiorowej są idee najwyższe , jak: Zagadnienie to może na pozór wydawać się 
filozofja, religja, rząd, nauka, sztuka i t. d. Im sze- oderwanem od właściwego tematu roztrząsania spraw 
rzej idee te są upowszechnione wśród mas, im wię- gospodarczych, jednakże w istocie rzeczy tak nie 
kszą liczbę posiadają kapłanów i adeptów, tern spo- jest, gdyż wskutek takiego a nie innego ujmowania 
łeczeństwo jest bardziej rozwinięte.2) tych zagadnień autor „Kapitału" daje wskazania 

Definicja społeczeństwa podług Prusa jest o natury ekonomicznej. 
tyle więcej przekonywująca, że potwierdza jej traf- Najsilniej uwydatnione stanowisko autora w kie
ność życie realne. Jeżeliby dusza ludzka brała po- runku ujmowania przejawów społecznych z punktu 
czątek ze społeczeństwa a nie odwrotnie, to ko- widzenia przyrodniczego wykazuje rozdział XXXIV 
niecznym wynikiem takiego stanu rzeczy musiałaby „Kapitału", traktujący o niedostatku, ubóstwie i 
być równoległość napięcia instynktów społecznych nędzy. Autor w rozdziale tym stawia społeczności 
i przejawów duchowych, tak jednak w rzeczywis- ludzkiej za przykład porządek istniejący w przyro
tości nie dzieje się. Wiemy, że nowsze badania dzie, która usuwa brutalnie i bezlitośnie wszystko, 
etnologiczne stwierdziły wśród bardzo mało uspo- co pozbawione jest pełni zalet, dających prawo do 
łecznionych narodów, prawie bez śladu cywilizacji, egzystencji, a więc pozbawione siły, dzielności . Z 

tego powodu ostaje się tylko elita w swoim gatun-
') B p N · ·1 · d ł · 299 300. ku, zdolna utrzymać się własnemi siłami. Natura . rus. a1ogo nieisze i ea y życiowe, str. 
i) 301 nie zna pozbawionych węchu lisów, głuchych zaję-
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cy, ślepych antylop, sparaliżowanych jaskółek, nie
wytrzymałych na suszę kaktusów i sosen, nie zna 
dlatego, że co utraci zalety swoje, to musi zaraz 
ginąć z głodu lub pożarte przez wroga. Ale byt 
w cywilizacji odznacza się tern właśnie, że nawet 
bardzo wadliwy organizm ludzki rzadko umiera z 
głodu ...... Cywilizacja jest też poniekąd cieplarnią 
dla wszelkiego rodzaju niedołęgów. Ona jest jesz
cz wylęgarnią dzieci niedołęgów, które na łonie 
czcstej przyrody nigdy nie mogłyby dożyć wieku 
doyrzałego. Cywilizacja dokonywa tego cudu, bo 
przjecież tak łatwo wyżywić ciało i tak świętym 
obowiązkiem miłosierdzia, jest podtrzymywanie ży
cia lud zkiego! 

Wprawdzie jedyną rację bytu człowieka w 
społeczeństwie stanowi jego użyteczność społeczna, 
a główną osłodą życia i warunkiem względnego 
szczęścia na ziemi krzepkość sił i zdrowie, ale gdy 
etyka otoczyła nimbem świętości to co cierpi, choć
by już było 'bezużyteczne (res sacra miser), więc 
podtrzymuje się już nietylko emerytów lub wdowy 
i sieroty po nich, co jest najpierwszym obowiąz
kiem społecznym, ale wszystko bez różnicy, co 
tylko żyć poczęło, czyli co zrazu jest tylko dziełem 
czystej przyrody i niczego więcej. 

Byt na łonie przyrody podtrzymuje się wysił
kami skutecznymi. Wszystko, co wyszło z normy, 
co się psuje, czysta przyroda uwalnia od ciężaru 
życia. Serca czułe nazywają ten porządek okrut
nym, a przecież on to zmniejsza sumę cierpień na 
świ ecie . O ileż byłby okrutniejszym, gdyby wszyst
ko żyć musiało, co już utraciło zdolność do nor
malnych wysiłków, co cierpi, albo co stało się już 
szkodhwem dla istnienia gatunku. I właśnie okrut
ne dzieło, przed którem zatrzymała się sama przy
roda, peł11i względem swych dzieci cywilizacja przez 
.,litość" i „miłosierdzie". Etyka nasza uważa za 
„szczytny obowiązek" utrzymywanie przy życiu trę
dowatych, niepocŻytalnych paralityków, a nawet 
nieuleczalnie chore niemowlęta i nazywa to pie
lęgnowaniem, tylko niewiadomo czego, chyba sa
mego meszczęścia! Cui bono dzieją się takie po
tworności? 1) 

Autor w zakończeniu tego rozdziału twierdzi, 
że dopiero też może kiedyś wyższa moralność spo
łeczna zacznie rozwiązywać racjonalniej kwestię 
szkodliwości społecznej, stanowiącej wiecznie otwar
tą i krwawiącą ran ę społeczną i główne źródło nę
dzy i zbrodni. Miał słuszność Ward. Ludzie ze 
zgrozą wspominać kiedyś będą naszą „sztukę" rzą
dzenia się, nasze pojęcia o obowiązkach miłosier
dzia~) 

Doprawdy, trudno wywody powyższe pogo
dzić z etyką chrześcijańską, w zasadach której wy
rosły prawie wszystkie bez wyjątku wysoko ucy
wilizowane społeczestwa. Trudno jest nawet po
godzić z własnemi słowami autora „Kapitału", przy-

I) „Kapital" 
2) 

' 
str. 239 - 242. 
„ 244 - 245. 

znającego {strona 79), że wzniosłem i uzasadnio
nem jest uczucie miłości bliźniego, które nakazuje 
widzieć w każdym brata i miłować go, jak siebie 
samego. Dlaczego autor, wychodząc z rozumowa
nia czysto przyrodniczego z reguły ogólnej wyłącza 
emerytów lub wdowy i sieroty po nich, które to 
osobniki narówni z innymi mogą stanowić taki sam 
ciężar gospodarczy dla społeczeństwa. Wszak przy
roda nie różniczkuje niedołęstwa w zależności od· 
jego przyczyn i nie łagodzi swych wyników - na
leżało wysnuć konsekwencje aż do końca. 

Należy sobie zdać sprawę, że nakaz miłowa
nia bliźniego, jak siebie samego rozciąga się na 
wszystkich absolutnie ludzi, nietylko na zdrowych, 
silnych ciałem i duchem i t. p., lecz również i na 
wszystkie te kategorie ludzi, które w myśl wskazań 
przyrodniczych należałoby z pośród społeczeństwa 
usuwać. Logika rozumvwania każe dopowiedzieć 
to, czego autor nie powiedział: ludzi takich na
leżałoby pozbawiać życia, lub pozostawiać w takich 
warunkach bytu, któreby przyprawiły ich o rychłą 
śmierć. Lecz to jest właśnie przeciwne nakazowi 
miłości bliźniego. 

Ludzie z jednej strony mogą żywić wątpliwość, 
czy nie większem dziełem miłosierdzia jest uwal
niać swych braci nieszczęśliwych od cierpień w 
myśl wskazań bezlitosnych przyrody. a z drugiej 
strony mają wyraźny nakaz miłowania bliźnich. Je
żeli zważy się, że większość nieszczęśliwców jest 
gorąco przywiązana do życia, może goręcej nawet 
niż zdrowi, i jeżeli marzą o odmiame losu , to na
pewno nie przez śmierć, lecz zapomocą powrotu 
do zdrowia i siły; jeżeli zważy się, że wątpliwo
ściom, co jest le p sze, przeciwstawia się wyraźny, 
silny i zdecydowany nakaz miłowania bliźniego, 
jak siebie samego, to droga postępowania zaryso
wuje się nadzwyczaj wyraźnie i łatwo . 

Można sobie wyobrazić, jakby wyglądało spo
łeczeństwo, oparte na wskazaniach zaczerpniętych 
z przyrodoznaws~wa: nietylko nieuleczalnie chorzy, 
niedołęstwo fizyczn e bez względu na przyczynę 
swego niedołęstwa i umysłowe charłactwo musiało
by stać się ofiarą takiej etyki, lecz siłą rzeczy pra
wo to rozciągnęłoby się rychło wogóle na „słab
szych" i zapanowałoby wkrótce i w zupełności kró
lestwo silnych, gdyby ono w oderwaniu od podło
ża, które uwypukla ich siłę, istnieć mogło, a regu
latorem stosunków ludzkich w takiej społeczności 
musiałaby być albo pięść, albo siły umysłowe, któ
re w oderwaniu od wskazań moralnych mogą być 
zarówno dodatnie, jak i ujemne. Bądźmy pewni, 
że stosunki gospodarcze w tych warunkach byłyby 
stokroć gorsze od dzisiejszych, a walka klas „sil
nych" i „słabych" zawrzałaby o wiele z większą 
siłą, niż to dziś się dzieje za wskazaniami Marksa. 

W tern oświetleniu ostatnie wskazanie autora: 
„Hodujmy tylko silnych ludzi, silne głowy i charak
tery, bo w nich moc narodu", muszą wydać się nic 
nie mówiącym powielekroć powtartanym ogólni
kiem. 
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Niedość jest powiedzieć, co trzeba zrobić, lecz przekonania, że res sacra miser. Sprzecznością we
co ważniejsze, należy dać trafną definicję silnej I wnętrzną przeto staje się nawoływanie do budowa
głowy i charakteru. Wszak Marks niezawodnie był nia silnych charakterów i jednocześne podważanie 
silną głową, a nie jeden szkodliwiec społeczny nie- I najistotniejszej podwaliny, na której opiera się szko
zawodnie posiada siłę woli i charakteru. Oczywiś- ła charakterów- nakazu miłości bliźniego. 
cie, już samo etymologiczne znaczenie tych słów I Do takiej rozbieżności we wnioskach natury 
kojarzy !łię z czynnikami dodatnimi, lecz jeżeli chce- gospodarczej musiała doprowadzić odmienność de
my je w .takiej postaci utrzymać, to należy unikać finicji duszy ludzkiej i określenia źródła jej pocho
określeń, mogących im nadać znaczenie odmienne. dzenia. 

Kształcenia ch arakteru niepodobna oddzielić i Jestem głęboko przekonany, że pom1męcie 
uniezależnić od nakazów etyki, pa tle których cha- tych spraw w „Kapitale" nie wpłynęłoby ujemnie 
rakter ludzki uwypukla się. Są one sprawdzianem na całość budowy logicznej tego niepowszedniego 
i odczynnikiem psychicznym, bez których wogóle dzieła; natomiast przysporzyłoby jeszcze gorą
o charakterze nie mielibyśmy pojęcia. Ludzkość od cych zwolenników zasadom ekonomicznym, głoszo
tysiącoleci posiada jeden z ważniejszych nakazów nym przez autora, co niezawodnie przyczyniłoby się 
etycznych miłości bliźniego, który przez chrześcijań- do szybszego rozpowszechnienia, zawartych w dziele 
stwo został potwierdzony, rozszerzony i pogłębio- prawd ku pożytkowi nietylko naszego narodu, lecz 
ny; który wyznaje nietylko społeczność chrześcijań- i ludzkości wogóle. 
ska, lecz również i większość poza chrześcijańskiej. }uljan f !o/man. 
I w imię tego właśnie nakazu ludzkość przyszła do 

Cynk • 
I ołów w Polsce. 

Na ziemiach, zaludnionych przez większość 
Polaków~ przemysł cynkowy i ołowiany rozwinięty 
jest na ::>ląsku Górnym, w Księstwie Krakowskiem 
oraz w Królestwie Kongresowem. 

Śląsk Górny i Królestwo Kongresowe prze
ważnie posiadają surowce miejscowe, zaś Księstwo 
Krakowskie (huty cynkowe i ołowiane w Trzebini) 
wytwarzają cynk i ołów prawie iż całkowicie z bo
gatych rud zamiejscowych, dowożonych głównie z I 
Australji i Austrji niemieckiej (Karyntji). 

Dotychczas wytwórczość rudy cynkowej w 
Księstwie Krakowskiem stanowi zaledwie 4'~ ogól
nej ilości rudy, spożywanej przez hutę w Trzebini. 

Ś 1 ą s k Górny. Najobfitsze i najbogatsze ru
dy cynkowe i ołowiane występują na Śląsku Gór
nym. Przeciętna zawartość metali wynosi tutaj w 
rudach w stanie naturalnym w blendzie około 20':, 
cynku i około 41

;1 ołowiu, w galmanie około 14':, 
cynku. Odbudowa kruszców na Śląsku Górnym, a 
mianowicie w zapadnięciu Bytomskiem, odbywa się 
w warunkach bardzo pomyślnych, zarówno z po
wodu niegłębokiego regularnego występowania roz
ległych i obfitych skupień kruszczowych, jak i z 
powodu niewielkiego przypływu wody. Główne 
złoże blendy w zapadnięciu Bytomskiem przedsta
wia utwór pokładowy, grubość którego wynosi prze
ważnie od 4 do 6 metrów. 

Największe skupienia rudy ołowianej 't' po
staci błyszczu ołowiu występują w T arnowicach. 

Dotychczas znane zasoby blendy przy normal
nej przedwojennej wytwórczości cynku na Śląsku 
Górnym powinny wystarczyć na kilkadziesiąt lat. 

"Zapasy galmanu są niezrównanie mme)sze i mogą 
być wyeksploatowane w ciągu kilkunastu lat. 

Pod względem wytwórczości cynku Śląsk Gór
ny zajmuje pierwsze m1e1sce. W roku 1913-ym 
wytopiono tutaj około 169 OOO tonn cynku i około 
41 OOO tonn ołowiu. Eksploatacja rud i poszukiwa
nie ich odbywają się w warunkach bardzo pomyśl
nych. 

K s i ę s t w o K r a k o ws k i e. Księstwo Kra
kowskie nie rokuje nadziei na znalezienie w jego 
wnętrzach więcej rozległych i obfitych złóż rudy. 
Dotychczasowa eksploatacja kruszców cynkowych 
i ołowianych w Księstwie Krakowskiem wykazuje 
znaczną nieregularność napotykanych złóż, nikłą 
miąższość skupień rudnych, nizką zawartość meta
lu w ciałach kopalnych oraz wielki przypływ wody. 
Galman czyli węglan cynku ukazuje się w postaci 
niewielkich przerywanych cienkich ławic, które nie
kiedy nabrzmiewają w nieforemne małe gniazda. 
Czasem ruda cynkowa tworzy w szczelinach po
włoki naciekowe. Na głębszych poziomach złoża 
galmanu bywają zastępowane przez nieliczne sku
pienia blendy. Blenda jest wykształcona w formie 
skorupiastej z wydzielinami łupinowatemi. Prze
ciętna zawartość cynku w galmanie wynosi około 
I 2';!" Ruda ołowiana w Księstwie Krakowskiem 
występuje przewazme samodzielnie i rzadziej w 
związku z rudami cynkowemi. 

Błyszcz ołowiu bywa wtrącony w dolomity w 
formie nieregularnych przerywanych cieniu tkich ła
wic lub w postaci często urywających się żyłek i 
sznurków. Miejscami wielce nieregularne skupienia 
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błyszczu ołowiu pęcznieją w spore złoża i gniazda, trudności w wynajdywaniu nowych złóż rudy koszt 
przybierające niekiedy pozory prawidłowych pokła- wydobywania rudy stale wzrasta. Ruda z nowych 
dów, co ma miejsce w kopalni Matylda w Kątach. kopalń nie będzie tańsza z powodu koniecznej po
Kopalnia Matylda zawiera z dotychczas zbadanych trzeby uprzedniego wykonania nadzwyczaj kosztow
najzasobniejsze złoża ołowianki w zagłębiu Kra- nych robót poszukiwawczych i przygotowawczych 
kowskiem. Zawartość metali w odbudowywanej tern bardziej, że znajdujące się w odbudowie ko
masie rudonośnej w kopalni Matylda wynosi oło- palnie Ulisses i Aleksander należy uważać za naj
wiu około I 0 :1, cynku zaś około 3':, . Obfitość wo- obfitsze w kruszce na terenie Królestwa Kongreso
dy wielce utrudnia roboty górnicze. Kopalnia Ma- wego. 
tylda w Kątach pompuje około 35 metrów sześ- W Królestwie Kongresowem do chwili obec
ciennych wody na minutę na wysokość I OO m i· za- nej nie napotkano pokaźniejszych złóż blendy, cho
pewne może uchodzić za najobfitszą w wodę z ko- ciaż odszukanie ich w niektórych miejscowościach 
palń w Europie. Zupełnie znikoma ilość rudy cyn- należy uważać za zupełnie możliwe. 
kowej, dotychczas eksploatowanej w Księstwie Kra- I Ruda ołowiana jest rozsiana nieregularnie w 
kowskiem, nie może być brana w rachubę. W roku masie skalnej lub w masie rudy cynkowej w for-
1913-ym wydobyto tutaj rudy cynkowej około 1500 mie niewielkich cieniutkich przerywanych warste
tonn. Wytwórczość wzbogaconej rudy ołowianej o wek, sznurków, ziarn, bryłek i znajduje się w po
zawartości przeszło 70':, ołowiu stanowi poważną wiatach Będzińskim i Olkuskim w związku z wy
cyfrę około 7 OOO tonn. Wytopiono w hucie Trze- stępowaniem rudy cynkowej. 
binia w roku 1913-ym około 14000 tonn cynku i Ruda ołowiana, samodzielnie występująca w 
i koło 3 OOO tonn ołowiu. pasmie gór Kielecko-Sandomierskich na obszarze 

. Zaró'"".no należy~e zb~danie jak i . wydobyw~- pomiędzy Kielcami a Chęcinami, ze względu na 
me .. kru~z~~w ~ Ks1ęstw1e Krakowskiem . będzie znikomą zawartość ołowiu w masie skalnej obecnie 
d~sc ~c1ązhwe 1 kos~towne. W~do~ywanie oło- nie może być brana w rachubę. 
wianki w Kątach moze kalkulowac się tylko przy 
pomyślnej konjunkturze. l Dokładna ilość ubogich rud cynkowo - ołowia-

K r ó I es two K 0 n gr e s 0 w e. Ruda cynko- nych w Królestwie Kongresowem dotychczas nie 
wa w postaci galmanu występuje w Królestwie Kon- jest zna?a•. można. jednak z pe~ną ścisłc;>ś_cią przy
gresowem w powiatach Będzińskim i Olkuskim w puszczac, ze będzie ona w stame całkowicie zabez
formie nieregularnej, mianowicie złóż gniazdowych pieczyć_ nie tylko ziem~e Rzecz:>'.pospolitej Pol~kiej 
o nadzwyczaj zmiennej wielkości. Skupienia gal- w gramcach przedrozbiorowych Jeszcze przez kilka
manu znajdują się wśród skały na różnych pozio- dziesiąt lat, lecz i nadal częściowo zaopatrywać w 
mach i na wzajemnych wielkich odległościach. Ta- cynk Państwo Rosyjskie. 
kie nieprawidłowe występowanie wymaga licznych W roku 1913-ym wydobyto około 61 OOO tonn 
robót poszukiwawczych i przygotowawczych. Wy- rudy cynkowej, około 3 OOO tonn błyszczu ołowiu 
mienione roboty poprzedzają eksploatację, a wyni- o zawartości około 70°0 ołowiu i wytopiono około 
ki ich często bywają znikome lub zupełnie bez- 8 OOO tonn cynku. 
owocne. Wydobywanie rud cynkowych i ołowianych 

Rudy cynkowe w Królestwie Kongresowem jest bardzo kosztowne z powodu nieregularnego 
nie tylko są ubogie , lecz posiadają zmienną struk- występowania rud, małej zawartości w nich metali 
turę, co utrudnia wzbogacenie ich. Przeciętna za- i dużego przypływu wody. 
wartość cynku w galmanie w stanie naturalnym Wyniki powyżej przytoczonych twierdzeń są 
wynosi około 9·:, i około 2'~, - 3';, ołowiu. Duża uwidocznione w podanych poniżej tablicach, cechu
wodoprzenikliwość skał utrudnia roboty wywiadow- jących działalność przemysłu cynkowego w dzielni
cze i powiększa znacznie koszta eksploatacyjne. cach dawnej Polski. 
Eksploatacja galmanu w Królestwie Kongresowem Przytoczone poniżej dane wskazują na szcze
datuje się przeszło od lat stu. Kopalnictwo tej ru- gólniej pomyślne właściwości przyrodzone Sląska 
dy oddawna jest prowadzone w powiecie Olkus- Górnego pod względem wielkiej obfitości regular
kim w kopalniach Ulisses i Aleksander. Wobec nie występujących złóż rud cynkowych, którym 
wielkiego wyczerpania rudy cynkowej w tych ko- I przemysł cynkowy zawdzięcza swój nadzwyczajny 
palniach i wobec natykania się na coraz większe rozkwit. 

Królestwo Kong re sowe Ga I i c j a ś I ą s k Górn y 

191 3 I przrc 1ę !'"·za 1913 I Pruciętn• za 191 3 
I Przocii:ina za 

r. O Krt•„ "'•ł' IO r. o k r(•oit 5 · CIO r. u krf•s 5~c ro 
lc· ln i 1909· 19 13 l ~lni 190Q-191 3 I l e tn i 1909-1913 

T o n n y 

Wytwórczość: 

Galman : 64476 65 648 I 530 I 694 107 7..87 135 996 
Blenda cynkowa - - - - 400 387 394 397 
łyszcz ołowiu 2828 2 327 . 7 143 6279 52 572 52411 B 
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-

Spożycie paliwa i materjałów wybucho-
wych na I tonnę otrzymanej rudy. 

Węgla tonn . 
Materjałów wybuchowych kg. 
Wartość roczna wytwórczości, przypada-

JąCeJ na I robotnika. 
Galman Marek 
Blenda cynkowa 

" Błyszcz ołowiu 
" Razem 
" 

Przeciętny roczny zarobek I robotnika 
Marek 

H u t y cynkowe 

Spożycie rudy cynkowej. 
Galman 
Blenda prażona 
Wytwórczość cynku i pylky cynkowego 
Przeciętna wydajność roczna na I ro-

botnika 
.s pożycie materjałów na I tonnę wytwo-

rzonego cynku łącznie z pyłkiem. 
Galman 
Blenda prażona 
Węgiel kamienny 
Koksik 
Wartość roczna wytwórczości, przypada-

JąCeJ na I robotnika Marek 
Przeciętny zarobek roczny ' I robotnika 

Marek 

Wytwórczość, przywóz i wywóz rud oraz cynku 

i ołowiu w roku 1912-ym 

Wytwórczość rudy cynkowej 
s pożycie rudy cynkowej 

Przywóz . rudy cynkowej 
Wywóz rudy cynkowej 
Wytwórczość cynku 

rzywóz cynku 
byt cynku surowego 

p 
z 
w ywóz cynku surowego za granicę . . 
Wyt~órczość cynku walcowanego i cią-

gm onego 
ywóz cynku walcowanego 
nego za granicę 

w 
w 
w 

ytwórczość rudy ołowianej 
ytwórczość ołowiu 

i c1ągmo-

I 

I 

, 

Króleetwo Kongreeowe Ga I i c j a 

t. 1913 
I Przeciętna za 

r. 1913 
I Prz<"Ciętna za 

ok.re~ 5 ... cio okres 5„rio 
letni 1909-1913 letni 1909-1913 

T o n n 

0.304 0.264 4.331 4.457 
0.336 0.297 3.319 2.581 

622.50 605.00 62.27 73.3) 
- - - -

227.15 175.53 2 102.85 I 528.60 
849.65 780.53 2 165.12 I 601.95 

633.74 600.41 717.23 647.95 

Króleetwo Kongresowe G a 1 i c j a 

r. 1913 
I Przeciętna „ 

1913 
I Przeciętna za 

okres 5·cio .. o kres 5·cio 
letni 1909-1913 l<·tni 1909-1613 

T o n n 

60842 62 757 15 165 6899 
- - 25 780 26445 
8059 9172 15 165 11498 

I 1.8 12.5 12.6 9.8 

7.5 6.8 I.O 0.6 
- 0.2 1.7 2.3 
14.5 14.0 6.5 8.0 
2.6 2.4 1.2 1.4 

5 020 5 592 5 535 4.434 

I I 906 882 Hro k lir:ik 
danyc h da nych 

R o s i a Austria 

Królestwo I Pozostałe Galicja I Pozostałe Kongresowe obszary obszary 

T o n n 

66 133 25000 I 530 32695 
59642 5 ooo 40056 13634 
1<\lc-11da 

2800 - 40 056 -
- 20000 I 620 I 761 
8 748 2 500 15 165 4 343 
- 19000 - -
5 805 - 7 684 I 855 
3681 - 7 I 71 2469 

I 6 500 - 3 144 I 606 
Prz~·wóz 

Br ak 1640 Brak 704 danvch danych 

i 791 Bral\. 7 143 18608 dany ch 
Nic wy-

- 2697 19615 twar?.an o 

87 

Ś 1 ą s k Górny 

r. 1913 
I Prz<•ciętn • u 

okrc•s 5-rio 
letni 1909-1913 

y 

0.182 0.202 
0.454 0.440 

144.24 159.84 
2 502.75 2414.80 

580.16 446.116 
3 043.96 2 430.72 

942.00 892.00 

Ś I ą s k G Ó r ny 

r. 1913 
I l'rucięto• z~ 

okr«s 5--cio 
1<-tn• 1909-1913 

y 

I 139 269 152 077 
373 640 344 677 
176 588 162 695 

20.8 19.3 

0.8 0.9 
2.1 2.1 
5.9 6.1 
1.8 1.8 

8930 8729 

I 112.- I I 029.-

Ni em cy 

Śląsk I Pozostałe Górny obszary 

y 

522 063 

I 
130000 

554· 130 258000 

293 090 
-

I 
-

168496 102 504 
58 I1 2 

194 820 
105 276 

R r ak I Brak 
danych dau.\·c h 

26379 
Brak I Bra k 

danych danych 

40000 I " 
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Przytoczone powyzeJ dane stwierdzają, że hutniczego należy: 1) zabronić wywozu ze wszel-
• wartość roczna wytwórczości rud, przypadająca na kich ziem Rzeczypospolitej Polskiej rud cynkowych 

jednego robotnika na Śląsku Górnym, czterokrot- i cynkowo-ołowianych, albowiem z wielką dokład
nie przewyższa taką wartość w Królestwie Kongre- nością można powiedzieć, że nie posiadamy znacz-

" sowem. niejszych zasobów tych rud; 2) obłożyć dem w 
Niska zawartość. cynku w rudzie, wydobywa- wysokości przynajmniej tysiąca marek każdą tonnę 

nej w Królestwie Kongresowem, i wysoki koszt jej wwożonej rudy cynkowej do ziem Rzeczypospoli
wydobycia z powodu nieregularnego występowa- tej Polskiej, za wyjątkiem Sląska Górnego w razie 
nia skupień rudnych i dużego przypływu wody jego zjednoczenia z innemi ziemiami Polski dla za
stanowią o wysokim koszcie własnym wytwarzane- j pewnienia rozwoju kopalnictwa krajowego; 3) ob
go cynku w porównaniu ze Śląskiem Górnym. łożyć dem w wysokości przynajmniej trzech tysię
Ilość podnoszonej wody, przypadająca na tysiąc I cy marek każdą tonnę przywożonego cynku, w wy
tonn otrzymanej rudy, wynosiła w roku 1913-ym w sokości trzech tysięcy pięciuset marek każdą tonnę 
Królestwie Kongresowem około 175, gdy na Ślą- przywożonej blachy cynkowej lub wyrobów cyn
sku Górnym tylko około 13 metrów sześciennych. kowych i w wysokości trzech tysi~cy sześciuset 
Huty cynkowe w Królestwie Kongresowem dla marek każdą tonnę bieli cynkowej; cło dotyczy ar
wytapiania jednostki cynku spożywają około 150~, tykułów powyższych, przywożonych do ziem Rze-' 
więcej rudy cynkowej i węgla w porównaniu ze czypospolitej Polskiej zarówno przez granice łądo
Sląskiem Górnym. Wskutek tego wartość roczna we, jak i morskie; 4) wydawać premje wytwór
wytwórczości cynku, przypadająca na 1 robotnika, com w wysokości da za każdą tonnę wymienio
jest wyższa o 80';, ria Śląsku Górnym, niż w Kró- nych w punkcie trzecim wytworów, otrzymywanych 
lestwie Kongresowem, czyli w roku 1913-ym wy- na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej łub z nich 
nosiła o 39 1 O marek więcej na jednego robotnika. wywożonych za wyjątkiem Sląska Górnego w ra-

Wzbogacony i spożywany w hutach galman zie jego zjednoczenia z Polską. 
w stanie suchym w Królestwie Kongresowem po- Dla zapewnienia rozwoju kopalnictwa rudy 
siada około 17,5'~ cynku, a na Śląsku Górnym gal- I ołowianej i hutnictwa ołowiu należy: I) zakazać 
man zawiera około 32'~ cynku, blenda zaś około wywozu rud ołowianych ze ws~ystkich ziem Rze-
38':, cynku. czypospolitej Polskiej wobec szczupłości zasobów 

Nie .można myśleć o obniżeniu kosztów wy- tej rudy; 2) obłożyć dem w wysokości przynaj
dobycia rudy, albowiem istniejące kopalnie mają ' mniej dziewięciuset marek każdą tonnę rudy oło
urządzenia nowoczesne. Przeciwnie, wobec wiei- I wianej, wwożonej do ziem Rzeczypospolitej Pol
kiego wyczerpania rudy w istniejących kopalniach, skiej za wyjątkiem Sląska Górnego; 3) obłożyć 
intensywnej i rabunkowej gospodarki okupantów, dem przywożony ołów i wyroby ołowiane w wy
olbrzymiego spadku wydajności robotników i wy- sokości tysiąca ośmiuset marek od tonny; 4) wy
tworzonych stosunków w kraju wytwórczość rudy dawać premje wytwórcom w wysokości da za każ
cynku stanowi obecnie zaledwie 30':, wytwórczości dą tonnę wymienionych w punkcie trzecim wytwo
z roku 1913-go zaś koszt własny przekracza prze- rów, otrzymywanych na ziemiach Rzeczypospolitej 
szło dwunastokrotnie koszt w roku 1913-ym. Polskiej łub z nich wywożonych, za wyjątkiem 

Nieznaczną obniżkę kosztów wytwórczości cyn- Sląska Górnego w razie jego zjednoczenia z Pol
ku w Królestwie Kongresowem można uzyskać je- ską. 
dynie przez domieszkę blendy do miejscowych gal- Zastosowanie przytoczonych powyzeJ norm 
manów oraz modyfikację hut. Blendę wypadnie ochronnych zaledwie wyrówna koszta wytwórczo
przywozić z innych części świata lub z innych I ści cynku i ołowiu, da możność intensywniejszego 
państw Europy, a mianowicie z Australji, Stanów badania nowych terenów rudonośnych i może sprzy
Zjednoczonych, Ameryki, Hiszpanji, Belgji i Austrii jać powstaniu hutnictwa ołowiu w Królestwie Kon
niemieckiej. Głównym dostawcą światowym bien- gresowem. l\ależy nadmienić, że Państwo Rosyj
dy, bogatej w srebro i ołów, jest Australja. skie ze względu na nadzwyczaj ciężkie warunki 

Dalsze istnienie przemysłu cynkowego i oło- rozwoju kopalnictwa i hutnictwa cynku i ołowiu w 
wianego w Królestwie Kongresowem i Galicji musi Królestwie Kongresowem przy rew1z11 w roku 
być op~rte na .rozwoju kopalnictwa .mi.ejscowego I 19 14-ym. istn~ejących taryf .celnych i pr~jektowaniu 
galmanow ubogich oraz błyszczu ołowiu 1 na ewen- nowych zamierzało znacznie podwyższyc taryfy od 
tualnej eksploatacji blendy. przywożonych rud cynkowych i ołowianych oraz 

Miejscowe rudy przy należytej opiece Państwa cynku i ołowiu. 
mogą w zupełności całkowicie zaspokoić nie tylko Przy ustanawianiu pierwotnych taryf celnych 
potrzeby Rzeczypospolitej Polskiej, lecz i częścio- dzięki nieznajomości występowania naszych rud i 
wo zaopatrywać państwa, sąsiadujące z nami od małej zawartości w nich metali oraz małemu zain
wschodu, co szczególnie ze względów na obronę teresowaniu przez Rząd zaborczy polskim przemy
granic Państwa Polskiego ma znaczenie doniosłe. słem cynkowym stawki celne były wyznaczone nie
W celu dalszego utrzymania i rozwoju rodzimego współmiernie niskie w stosunku do ceny cynku i 
przemysłu cynkowego zarówno górniczego jak i ołowiu w Niemczech, w stosunku do stawek cel-
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nych od innych wytworów, 
czona poniżej tablica. 

co uwidacznia przyto-

~..c E >. >--5 
" " >. o. " • ..>: ~ c:: " 

- N O' ł> O V N 

Wyszczególnienie p r zedmiotów "'<>o Cło od s:: .... u (J 

N EO' 1 puda ~ ~ o fil „ -"'·- . o"~--
~z ... cii ~os Z 
u~ ~ O.(j ~ 

Rb. kop. Rb. kop. o 
o 

Żelazo zwyczajne 0.90 0.75 83 
Żelazo lane . 0.50 0.45 90 
Drut żelazny 1.- 1.80 180 
Gwoździe 2.20 4.- 182 
Kotły parowe 2.70 2.10 80 
Dynamo-maszyny 12.- 8.50 70 
Pompy parowe 6.- 3.20 53 
Instalacje żelazne . 2.60 4.20 160 
Szyny kopalniane . 1.- 0.90 90 
Liny druciane wyciągowe. 3.20 5.60 175 
Rury żelazne 3.- 2.55 85 
Rury żeliwne 1.50 4.20 280 
Miedź Il.- 5.- 45 
Odlewy stalowe . . . 
Żelazo cienk ie a rkuszowe 

3.- 4.20 140 

(blacha) 1.20 1.50 125 
Zwyczajne żelazo arkuszo-

we (blacha) 1.25 l .05 84 
Łopaty żelazne 2.50 2.10 84 
Blachy dziurkowane żelazne 14.- 2.55 18 
Drut miedziany IO.- 7.35 73.5 
Elektryczne p rzewodniki 

izolowane 15.- li.- 73 
Elektryczne przewodniki 

nieizolowane 11.- 7.35 67 
Liny konopne 7.- 1.05 15 
Pasy skórzane 48.- 12.- 25 
Klapy skórzane 40.- 12.- 30 
Proch 5.- 2.10 42 
Dynamit li.- 4.50 li 
Lonty 8.- 4.50 56 
Cement 0.25 0.1 5 60 
Płyty gumowe . 15.- 8.- 53 
Glina ogniotrwała o.08 o. n3 37,5 
Cegła ogniotrwała 0.30 0.09 30 
Węgielki do lamp e lektryczn. 2.30 6.- 260 
Karbid 1.75 3.60 260 
Papa dachowa 0.40 1.- 250 
Cynk 3.50 0.70 20 
Bie l cynkowa 4.25 l.30 30 
Blacha cynkowa 4.15 1.25 30 

Tablica powyższa stwierdza, że do na cynk, 
wytwarzany w Królestwie Polskiem w tak niepo
myślnych warunkach, stanowiło zaledwie 20°0 ceny 
tego metalu w Niemczech , podczas gdy np. do na 
odlewy stalowe stanowiło 140'~ lub na wyrob y że
lazne od 80'.~ do 280'\i w stosunku do ceny tych 
artykułów w Niemczech. Każdy świadomy rzeczy 
uzna, że przemysł żelazny w b. Królestwie Kongre
sowem pracował w niepomiernie lepszych warun
kach, niż przemysł cynkowy. 

Dążąc do oświetlenia nadzwyczaj ciężkiego 
stanu przemysłu cynk owego w Królestwie Kongre
sowem sądzę, że czytelnik nie poczyta mi za złe, 
jeżeli wypowiem swoją opinj ę odnośnie do zaso-

bów rud miedzianych i żelaznych na ziemiach daw
nej R zeczypospolitej Polskiej. 

Skupienia rud miedzianych, występujących w 
Polsce jedynie w pasmie gór Kielecko - Sandomier
skich, są nadzwyczaj nieregularne. Zasoby tej ru
dy są małe i nie mogą poważnie być brane w ra
chubę. Badanie występowania tych rud i wydobywa
nie ich należałoby popierać przez odpowiednie pre
mie. Dowóz rud miedzianych i miedzi metalicznej 
powinien być dozwolony bez żadnego da. 

Rudy żelazne na ziemiach dawnej Polski wy
dobywane są na Śląsku Górnym, w Galicji 1 w 
Królestwie Kongresowem. 

Nieregularne złoża żelaziaka brunatnego na 
Śląsku Górnym są bliskie wyczerpania, a dotych
czas znane skupienia rud żelaznych w Galicji są o 
wiele mniej obfite, niż pozostałe na Śląsku Górnym. 

Wynalezienie zasobniejszych złóż rud żelaz
n ych w Galicji jest wielce wątpliwe . Jedynie rudy 
żelazne, występujące w Królestwie Kongresowem, 
mogą zaopatrywać przez czas dłuższy huty żelazne, 
znajdujące się na ziemiach Polski. 

Istniejąca opinja o potężnych zasobach rud że
laznych w Polsce jest zdaniem naszem bardzo 
przesadna i oparta zarówno na niedostatecznem 
zainteresowaniu się rodzimym przemysłem rudzia
nym osób do tego powołanych, jak i naciskiem, 
wywieranym przez niektóre organizacje w czasie 
przedwojennym na wywóz rud żelaznych z naszego 
kraju na Śląsk Górny. 

Eksploatacja rud żelaznych, prowadzona w la
tach ostatnich, stwierdza, ze uprzednie obliczenia, 
przewidujące potężne zasoby rud żelaznych w Kró
lestwie Kongresowem, nie odpowiadają rzeczywi
stości . 

Zdaniem naszem zapasy rud żelaznych w Kró
lestwie Kongresowem samoistnie mogą zabezpie
czyć przedwojenną wytwórczość surowca w Króle
stwie Polskiem nie dłużej, niż w przeciągu 150 lat. 
Na zaopatrzenie hut da:wnej Polski, t. j. przy 
uwzględnieniu Śląska Górnego rud żelaznych w 
Królestwie Polskiem może wystarczyć zaledwie na 
kilka dziesiątków lat. 

W celu zapewnienia możliwie długiego istnie
nia przemysłu żelaznego hutniczego w Polsce na
l eży: I) bezwzględnie zabronić wywozu rud żelaz
nych z ziem Rzeczypospolitej Polskiej, 2) przywo
zić bogate rudy żelazne ze Szwecji i Rosji (Ural), 
p rzyczem rudy przywożone winny opłacać do, 3) 
usilnie popierać rozwój kopalnictwa rud żelaznych 
na ziemiach Polski. · 

Na przywóz w większej ilości bogatych rud 
rosyjskich z Krzywego Rogu nie można liczyć, po
nieważ zasoby rudy żelaznej są tam w znacznym 
stopniu już wyczerpane. 

Huty polskie muszą przystosować się do wy
tapiania su rowca wyłącznie z rud krajowych, gdyż 
w niedalekiej przyszłości należy przewidywać utrud
nienia w dowozie rud z ziem obcych . 

Cło, pobierane od przywożonej rudy żelaznej, 
calkowicie nal eży obracać na wydawanie premji 
kopalniom krajowym rudy żelaznej w celu jak naj
większego poparcia rozwoju kopalnictv.:a kra jowego. 

1-1" ladyslaw Zukowski. 
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Przemysł węglowy w b. Królestwie Polskiem w r. 1919-ym. 
Węgiel kamienny. W roku 1919-ym wydobyc:ie węgla kamiennego w b. Kró\estwie Polskiem 

było następujące: 

Rok Rok 
W r. 1919-ym wydobyto 

Właściciel węgła więcej ( ) albo 

Nazwa kopalń 1918-y 1919-y mniej ( ). 
łub dzierżawca niż w r. 1918-ym 

centnarów metrycznych " o 

Niwka · Tow. Sosnowiecki„ · 2 534 652 2 383 102 151 550 6 

Klimontów I 1 738 840 1664131 74 709 4 

Klimontów li · 27 236 27 236 

Mortimer 2 291 291 1 482 927 808 364 3 

Milowice 3 887 837 3 694 577 191 260 5 

Saturn · Saturn · 3 912 054 3 912 586 532 t o 
Jowisz · 1 516 177 2 109 712 593 535 39 

Kazimierz Wars?awskie . ' 
Jakób . I 5 986 210 5 191 748 794 462 13 

Hr. Renard Hrabia Renard 4 394 966 5 026 818 631 852 14 

Andrzej li 322 155 3 12 066 10 089 3 

Paryż Francusko· Włoskie . ' 3 406 406 
Kosze lew . I 3 748 872 342 466 IO 

Czeladź Czeladzkie 3966471 3 497 856 468 615 12 

Grodziec li Grodziecki„ 3 197 370 2 795 568 401 802 12 

Flora Flora 2 346 335 2 135 085 211 250 9 

Franciszek 12 248 16 728 4 480 37 

Reden · Francusko-Rosyjskie · 2 208 102 2 042 242 165 860 i 

Antoni Łagisza 602 685 650 757 r 48 072 8 

Jagwiga li Dzierż. W. Modzelewski 483 520 t 483 520 

Halina · Malinowski i Ska 156 161 348 778 192 617 123 

Flotz Rudolf J. Strzałkowski 436 825 464 736 27 911 6 

Grodzrec I · St. Ciechanowski 234 852 35 1 639 116 787 50 

Stanisław Dzierż. St. Hilczyńsk1 · 444 660 303 671 140 989 32 

Józef I K. Kostecki i S·ka 159 656 179 401 19 751 12 

Józef li P. Wejtkowa 88 178 155 423 67 245 76 

Wańczyków T. Polaczek 46 518 45 068 1 450 3 

H„łena S. Szonert i J. Trepka · 207 848 239 722 31 874 1:) 

Porąbka Stanisław Pawłowski 90 246 75 662 14 584 16 

Karol Rechnic 11 9 169 56 372 62 797 53 

Mikołaj L. i J. Wartakowie 24 380 24 380 

A Iwina J. Rydzewski 109 141 109 141 ..... -
Zdzisław J. Karniewski i Z. Rudolf I 845 1 845 

Lilit · Henryk Koralewski 48 339 120 169 71 830 148 

Hieronim j. Winnicki · 114 046 114 046 

Alwina li Jakób Czapelski 26 533 13 1 611 105 078 396 

Kużnica · B. :'v1eyer 207 496 329513 122 017 59 

·I 
-

Wilhelmina H. Priwer . 153 525 218780 65 255 42 

Fryd„ryka 198 667 251 424 52 757 26 

~ory J. Szperłing 44 462 81 046 36 584 82 

Lech Piwowar i S·ka . 4CJ 9:.!8 499:.!8 

Irena Knothe Przedpełski 391 947 391 947 

Staszyc 199 0:.!3 1990:.!3 

Alebandra 436 81 :.! 43681:.! 

Tadeusz H. Priwer 20 08 1 :.!O 081 

Barbara Z. Zwoliński 67 144 67 144 

Adela · T·wo kopalń węgla w Łagiszy SO 509 50 509 

Szyb Nr. 34 Dzierż. Zychiewi<;z 9 ·)08 9 ::os. 
Jarosbw S. Rechnic 9994:.! 99942 

Razem· 44 986 928 46 102 552 1 115 624 2 
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Podług gatunków ~ydobycie węgla kamiennego w roku 1919-ym wynosiło: 

gatunki grube 18 889 233 centnarów metrycznych , czyli 40,97°: wydobycia 
średnie . 9 554 307 20,73„ 

„ drobne . 13 059 195 28,33„ 
węgiel niesortowany 4 599 8 I 7 9, 97 „ 

~----~~-~--------------------------Razem 46 I 02 552 centnarów metrycznych, czyli I 00,00':, wydobycia 

W dniu I -go stycznia roku 19 19-go pozostałość wydobytego węgla kamiennego 
na kopalniach wynosiła 

W przeciągu roku 1919-go złożono na zapas węgla kamiennego . 
658 095*)cent. metr. 

2 003 808 
'" wzięto z zapasu 2 043 135 

W dniu 31-go grudnia roku 1919-go pozostałość wydobytego węgla kamienne
go na kopalniach wynosiła . 590 757 

-

Ro zc h ód węg 1 a k am ie n n ego w rok u 1919-y m był n as tęp uj ący: 

a) Sp r z e d a ż w ę g I a. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgieł 
n iesortowany 

Rodzaj sprzedaży I „ V V tJ 
centnary 11 centnary " centnary li centnary o 

sprze-
metry cz. 

sprze-
melrycz. 

sprze-
metrycz. spr ze-metrycz. d . 

daży daży daży azy 

Sprzedano na kopaln i 306 432 1,67 372 203 4,53 397 032 5, 14 368140 9,11 
Wysyłka drogami żelaznemi zakładom 
własnym · 73 289 0,40 101 527 1.23 208 279 2.69 75 783 1,87 

Wysyłka drogami żelaznemi odbiorcom 
obcym 17 923 854 97,93 7 751 344 94,24 7 124 862 92, 15 3602881 89,02 

Wysyłka dro~ą wodną 400 o.oo - - I 600 0,02 - -
Razem· Is 303 975 100,00 8 2.l5 074 100,00 7731773 100,00 4 047 404 100,00 

b) R o z c h ó d w ę g I a n a p o t r z e b y wł a s n e. 

Rodzaj rozchodu na potrzeby własne 

Opał mieszkań pracujących i postron
nych oraz domów zbo rnych i zabu· 
dowań kopa lnianych 

Opa lan ie kotłów parowyc h · 
Wydano cząstkowo na różne inne po

trzeby · 
Wys tano drogami żelaznemi na różne 

inne potrzeby 
Skreślono węgiel. który stracił wartość 

Razem · 

Rodzaj rozchodu 

Sprzedaż 

Rozchód na potrzeby własne f 

Raze m· 

w stosunku do wy dobycia 

I Gatunki g rube I Gatunki średnie I G atu n k d b i ro ne 

centnary 
met rycz. 

504 562 
42 110 

" " l'O Z· 
chodu centnary 
na )JO m e trycz. 
ll'/.i..•b\ 

\\'łasn ~· 

79,20 I 181 69 1 
6,61 66 989 

o o 
roz -

·hod u . 
li " po-
l rzt·b.r 

w las1a' 

86,87 
4,92 

83 32 1 13,08 102920 7,57 

5 953 0,93 8 600 0,63 
, __ 1_1_3_0, 0,18 142 O.Ol 

637 076 100,00 I 360 342 100,00 

c e ntnary 
metrycz. 

66 793 
5 324 284 

107 45 1 

503 
7 059 

5 506 090 

c) Roz c hód o g ó l'n y. 

o 
o 

r oz-
chodu 
oa po-
t J'Zt'b\· 
w ła .s nf· 

1,22 
96,70 

1.95 

o.oo 
0, 13 

100,00 

Gatunki grub e Gatunki Średnie I Gatunki drobne 
I 

" " V 
centnary fi centnary " centnary o 
m etrycz. 

roz-
metrycz. 

roz- roz-
chodu c hodu 

metrycz. 
c hodu ----

18 303 975 96,64 8 225 074 85,81 7731773 58,41 
637 076 3,36 I 360 342 14,19 5 506 090 41,59 

18 941 051 100,00 9 585 416 100,00 13 237 863 100,00 
I 00,27" n - 100,33"" 101 .37°" -

Węgiel 
n iesortowany 

o o 
ro.,;· 

centnary chodu 
metryc_z. na po-

tr„a·by 
własnt' 

64'254 19,46 
244 293 73,99 

9652 2,93 

~ -
11 946 3,62 

330 145 100,00 

Węgiel 
niesortowany 

o 
centnary " roz· 
metrycz. 

chodu 

4 047 404 92,46 
330 145 7,54 

4 377 549 100,00 
95, 17" o -

cent. metr 

Razem 

" centnary ) 

metrycz. 
sprze-
daży 

I 444 407 3,77 

458 878 1,20 

36 402 94 1 95,03 
2 ooo o.oo 

38 308 226 100,00 

R azem 

o 
o 

roz-
centnary chodu 
metrycz. 11:1 po-

lrz« bJ 
wla ... nt· 

I 817 300 23,20 
5 677 676 72,48 

303 344 3,87 

15 056 0,19 
20 277 0,26 

7 833 653 100.00 

Ra ze m 

I) 

centnary 
,, 

metry c z. 
• roz· 
chodu 

38 308 226 83,02 
7 833 653 16,98 

46 141 879 TOO,CO 
100,09"" -

*) Zapas węgla na początku r. l~ J ~i-go został powiększony o \Ol ~ I I ctr. metr. wskutek t ego , że kilka małych kopal ń 
-rozpoczę4y dostarczać dan e od I stycznia r. I '.I I Y, t. j . w c hwili kiedy przy toczona ilość węgla znajdowała się na zwałach . 
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Wys y ł k a węg 1 a drogam i że 1 a z nem i. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
Węgiel 

Ra ze m niesortowany 

Kierunek wysyłki li n " o li 

centr. n centr. li centr. n centr. o centr. .. 
metr. 

spr.ze- metr. 
sprze-

metr. 
sprze-

metr. sprze- metr. sprze-
daży daży daży daży daży 

W kraju 17 771 773 - 7 732 471 - 7 087 334 3 628 524 - 36 220 102 -
I) 

0 wysyłki drogami żelaznemi · 98,72°·0 - 98,36°·0 - 96,64".'0 98,64° o - 98,22"" -
Za granicę· 231 323 1,26 129 ooo 1,57 246 310 3,19 50 140 1,24 656 773 1,71 

Ogółem · 18 003 096 - 7 861 47 1 - 7 333 644 - 3 678 664 - 36 876 875 -
W stosunku do rozchodu ogólnego 95,05°., - I 82.01°" - 55,4011 ·0 - I 84,03" Q - I 79,92° li -

Wysyłka węg l a drogą wodną. 

I Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
Węgiel 

Razem niesortowany 

Kierunek wysyłki " " li n o 
centr. n centr. o centr. .. centr. " centr. " 
metr. 

spr ze-
metr. 

sprze-
metr. 

sprze-
metr. spr ze-

metr. sprze-
daży daży daży daży daży 

w kraju 400 o.oo - - 1 600 o.oz - - 2 ooo 0,01 
Za granicę · -

I 
-

I 
- -

I 
- -

I 
- -

Razem· 400 o.no - I 600 0,02 - - 2 ooo 0,01 

Wyd ob y ci e, rozchód i z ap asy węg 1 a kam ie n n ego w o k res i e rocznym 
tac h ub i e gł y c h (ce n t r . m et r. ). 

w la-

R o z c h ó d 

s d i 
Zapasy w 

Miesiąc i okresy • Rok Wydobycie 
p r 7 e a końcu mie-

w t e i I i c z b i e 
Na potr7eby 

W ogóle siąca lub 
W ogóle własne okresu 

W kier.niezn. Za granicę W kraju 

Styczeń 1919 3 59){ 969 27232 11 - 100 3 722 911 699 85~ 3 423 064 83.+000 

Luty „ 3 .+89 587 2 689 I i6 - 11 OO.+ 2 678 14'..? 650 383 3 339 529 98-i- 058 

Marzec „ 2 801 55-ł •) 3 70 022 - I~ 557 2 3~8 365 620 204 2 99 1 126 1) 787 755 

Kwiecień . „ 3 575 8'19 209.+577 - I '1 .+27 2 980 150 651 828 3 646 405 717219 

Maj „ ~ SGS 39i 29138 18 - 30 5 5 7 2 883 261 638 408 3552226 2) 70917 1 

Czerwiec . „ 3 6.f3 .+o 7 3 21 '2738 - ~'.2 621 3 160 117 5 75 734 3 788 -472 564 106 
• 

L ipiec . „ 4 559 508 3 87 5 .f9~1 - 3:. ( 86 383961 3 650 315 4525814 597 800 

Sierpień „ 2773 319 :ł :,i):; 056 - 36 441 2 468 615 526 008 3 03 1 064 340 055 

Wrzesień . „ 4 532 .f35 3 779 830 - 7 q 40Fi 3 705 .+2.j. 643 633 4 423 463 :l) .f4 8 966 

Październik „ 4 859 111 3 443 505 - 9-4 '1 56 3 349 049 699 32 1 4 142 826 1165251 

Listopad . „ ..t 520 295 .f 088 ! I 1 - 93 6 13 3 994 498 703 390 4 791 501 ~94 045 

Grudzień . „ 4 183 I 01 3I 11~1 3 - l 9:. 5-łO 35 17273 774 5 76 4 486 389 590 i57 

z a cały rok „ 46 JOG 552 38 308 226 - 656 773 37651453 7833653 46 14 1 879 590 757 

„ 1918 44 986 928 38 517 775 15311 266 983 946 22 222 563 6 606 444 45 124219 556 584 

" 
19 17 49114637 42 987 577 18 815 902 913 189 23 258 486 650 1 940 49 489 5 17 693 875 

„ 19Hi 52123 198 45 414 625 19952583 2 902 28 1 22 5 5~1 756 6 251 205 51 665 830 I 074415 

„ 1915 27 9 13 589 23610285 1259365 3 I 9'i7 005 9 059 627 5 064 197 28 674 482 618 119 

1
) skreślono zapas kopalni Szyb Nr. 34 w ilości 6 73 l ctr. mtr. 

Z) Tadeusz 21 219 „ 
3) Franciszek 61 
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O os ta w a węg l a k am i en n ego dl a u żytku dróg ż el a z n y c h w ok res i e ro cz ny m. 

Miesiące 

Styczeń · 
Luty 
Marzec · 
Kwiecień 
Maj · · · 
Czerwiec 
Lipiec 
Sierpień · 
Wrzesień 
Październik 
Listopad · · 
Grudzień 
Z a cały rok 

Rok 

I ~11 y 

Gatunki grube 

o 
o 

centr. metr. spr ze-
daży 

118; 9 11 ~ :;5,:>li 
:iots o9li 37. ~12 
;0~1 392 .115,11 :~ 
;6:~ :{ 't I 37,75 
572 136 110,99 
600 727 39,tiO 
63; 383 35,32 
311 t>O~l 21.2; 
:>OS 8Y1 ~8.ti7 
;33 I oo 3:; ,20 
61i7 902 ., '1 ()•) 
t)83 :,'I} 3x:1;7 I 

6 ;s; zo3 3\'.18 

Gatunki średnie 

o o 
centr. me tr. spr ze-

daży 

. 
1; 't% Z,80 
l )~I 3:>ti I I ,'Hl 
69 I 11t\ 12,25 
39 677 \ ti8 

ltiti 2'1'1 24, :>~I 
bi 9'17 2 l /1 ; 
207 '.106 '2S,X6 

90 :;'.17 l \lil 
11 5 :>1i:2 l:S,70 
I :~t> ;;~ lli,'.1'1 
12; :~;; 17)1i 
I IQ 3~1'1 17,02 

I 307 03 11 1 ,,s~1 

Gatunki drobne Węgiel niesortowany R a ze m 

u o o 
centr . me tr. sprze- centr . metr. o centr. m e tr. sprze-

daży 
sprzedaży 

daży 

; Sux 1,22 ;07 301, IX,ó3 
27 71 1 :. ,77 7 z;~I ,, --

_.., / ~ t)l~ '1 2:Z 22,77 
13; 17 3,07 18 '.1;2 7,8 11 til 1 00~1 '!,;,17 
22 315 '1 , ~ ó 12 119; :'.98 1i:;7 828 21 ,30 
:<5 IY7 1;,'22 12 11:;3 ' . -1, :>1 78ti210 21;,9:-; 
87 5~:! 12,82 19 781; 1;,1 7 x110 0'12 2tl,77 
27 '.'% 3 .~ó 27 9x7 1;,7; ~~-~ł :!7 '1 :23 ,20 
12 •oo ~,'t5 I:> 09X ~ .,-

),_:l '129 '10'1 17,1 '1 
1:< '133 I ,'.10 25 '1~1j \61 ó1i3 z:i:i 1- .. 

1,:--:"1 

2 ;2; o •.. , ,_„ '•3 t; t) '; 10,27 720 X'1 '1 20,93 
'10ti2:; 't ,U~ 3; 711\ 9,01; x1iY 1i/I 21 ,27 
:>2'.108 :> ,68 IX 7 3 ;,;x 

I 
x7 '1 ;;,) ~3.;6 

:; 'il 777 ,, ,:,; :.!37 ~o , :>,XX X '1/ I X21 22,1 1 

Brykiety z węgla kamiennego. W roku 1919-ym dano O ctr. metr. , na opalanie kodów parowych 
sprzedano na kopalniach 4 680 centr. metr. brykie- 520 ctr. metr., razem rozchodowanp na potrzeby 
tów; wysłano drogami żelaznemi 4 680 ctr. metr.; własne 520 centr. metr. brykietów. Rozchód ogól
razem sprzedano 4680 centr. m etr. brykietów. Na ny brykietów w r. 1919-ym wynosił 5 200 ctr. mtr. 
opal mieszkań oraz zabudowań kopalnianych wy-

Węgiel brunatny. W roku 1919-ym wydobycie węgla brunatnego w b. Królestwi e Polskiem by
to następujące: 

l 

I 
Właścicie l 

azwa kopalni 
lu b dzierżawca 

Zygmunt T ow. Poręba · 
Nierada . P. Strzeszewski 
Gustaw Sosnowieckie T ·wo fabr. rur 1 żel. 
Elka· K. Mod zelewski 
KamiJla F. Morki s 
W ysoka T -wo W ysoka 
T eod or . „ Pabianickie 
H anna B-c ia Bauerertz . 
Łaśnice Stule i Miciński 
Niwa M. W eitzen 
Łazy F. Orman 
lzab eJla I. Jungste r i S-ka 

Razem · 

Podług gatunków wydobycie węgla brunat
nego w r. 1919-ym było następujące: gatunki grube 
17 904 ctr. mtr. (0,86'b), gatunki średnie I 069 ctr. 
m e tr. (0,05°0 ) , gatunki drobne 124 818 c tr. metr. (5,99~1), 
węgiel niesortowany I 940 273 ctr. metr. (93, I Ot ). 

Rozchód węgla brunatnego w roku 1919-ym 
wynosił 2 021 664 ctr. metr. i składał się z pozycji na
stępujących: I) sprzedano I 676 721 ctr. mtr. czyli 
82,93;, rozchodu; 2) użyto na potrzeby własne 
344 943 ctr. mtr. czyli 1 7,07 1~ rozchodu. 

Sprzedaż węgla składała się z pozycji nastę
pujących : I) sprzedano na kopalniach 421 126 ctr. 
metr. czyli 25, 12':, sprzedaży; 2) wysyłka drogami 
żelaznemi I 255 595 ctr. metr. czyli 74,88l:, sprzedaży. 

Rozchód węgla użytego na potrzeby własne 
składał się z pozycji następujących: I) opał miesz-

I Rok Rok W roku 1919-y m w ydobyto węgla 
więcej ( ) albo mniej ( ), niż 

19 18 1-9 19 roku 19 18·y m w 

ce ntnar ó w m e tr ycz n yc h •l 
o 

676 699 68 5 246 8 54 7 I 
170 029 135 823 34 206 20 
115 279 140 207 24 928 21 
267 784 305 922 31> 138 14 
443 244 407 206 - :36 038 8 
135 074 124 46 1 10 6 13 8 

91 2 10 91 210 
9 840 9 840 

- 82 663 - 82 663 
- „ 31 074 31 074 

57 228 57 228 
13 184 13 184 

I 808 109 2 084 064 275 955 15 

kań pracujących i postronnych oraz domów zbor
nych i zabudowań kopalnianych I 05 I 02 ctr. mtr. 
czyli 30,47'~ użytku na potrzeba własne ; 2) opalanie 
kotłów 163 271 ctr. mtr. czyli 47,33':, użytku na po
trzeby własne; 3) wydano cząstkowo na różne inne 
potrzeby 71 721 ctr. metr. czyli 20,79 ;, użytku na 
potrzeby własne; 4) wysłano drogami żelaznemi na 
różne inne potrzeby 4 I 12 ctr. mtr. czyli I, 19 :) użyt
ku na potrzeby własne; 5) skreślono węgiel , który 
stracił wartość 737 ctr. mtr. czyli 0,22'ri użytku na 
potrzeby własne. 

Wysyłka węgla drogami żelaznemi według kie
runków była następująca: I) w kraju 948 776 ctr. 
mtr. czyli 75,56°0 wysyłki, 2) za granicę 306 819 ctr. 
mtr. czyli 18,30'~ sprzedaży. 

l\.'. F. 
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Przemysł węglowy w b. 
w styczniu r. 

Królestwie 
1920-go. 

Polskiem 

1920 

Węgiel kamienny. W styczniu roku 1920-go wydobyr:ie węgla kamiennego w b. Królestwie 
Polskiem było następujące: 

Nazwa 

kopalń 

iwka · · · 
Klimontów I 
Klimontów li 
Mortimer 
Milowice 
Modrzejów · 
Saturn · · 
Jowisz · · 
Kazimierz · 
Jakób · · · 
Hr. Renard 
Andrzej Il 
Paryż · · · 
Koszelew · 
Czeladź · · 
Grodziec Il 
Flora · · · 
Franciszek · 
Reden · 
Antoni 
Halina· · · 
Orion · · · 
Grodziec I· 
Stanisław · 
Józef I 
Józef li · · 
Wańczyków 
Helena 
Porąbka · 
Karol · · 
Mikołaj · 
Alwina I· 
Zdzisław 
Lilit· · · 
Hieronim 
Alwina li 
Kuźnica · 
Wilhelmina Il 
Fryderyka 
~ory 
Lech 
Irena · · 
Aleksandra 
Staszyc · 
Jarosław 
Jadwiga · · 
Barbara · · 
Adela • · · 
Szyb Nr. 34 
Tadeusz · • 

. 

Właściciel 

lub dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie · • . . 
" " 

" " 
" " 

" 
„ 

" 
" Saturn · 

" 
„ 

" Warszawskie . ' 
" 

. I 
" Hrabia Renard 
" " „ 

" 
F rancusko ·Włoskie 

. ' 
" " 

. I 
" Czeladzkie · 

" Grodzieckie 

" 
Flora 

" 
" 

F rancusko·Rosyjskie · 

" 
Łagisza 

Dzierż. Malinowski i Ska 
M. Mejtlis 

St. Ciechanowski 
Dzierż. St. Hilczyński · 

" K. Kostecki i S·ka 

" 
P. Wejtkowa 

" 
T. Polaczek 

" 
S. Szonert i J. Trepka • 

" 
Stanisław Pawłowski 

" Rechnic 

" 
L. i J. Wartakowie . 

" J. Rydzewski · · · · · · 
J. Karniewski i Z. Rudolf 

" 

" 
Henryk Koralewski 
J . Winnicki · 

" Jakób Czapelski 
" 
" 

B. Meyer 

" 
H. Priwer . 

" 
. 

J. Szperling „ 
Piwowar i S·ka . 

" Knothe i Przedpełski 
" 
" " " 

" " S. Rechnic „ 

" 
W. Modzelewski 
Z. Zwoliński 

T • .;;o kopalń węgla w Łagiszy 
Dzierż. Zychiewicz 

" 
H. Priwer . 

Rok 191 9 Rok 1920 W r. 1920 wydobyto węgla więcej 
(+ )albo mniej (-),niż w r. 1919 

I Od poczqt- I Od pocz~ t - Od początku ro 
Styczeń ku rok u do Styczeń ku r o ku d o Styczeń 

31 o;;; ty<"' znia 31 s tyrznia ku do 31 styczni a 

Ce n t n a r ó w n y c h I li 
Ctr. metr., 

u· metrycz o o 

212 553 212 553 206 329 206 329 - 6224 3 - 6 224 - 3 
123 652 123 652 150 021 150 021 ~ 26369 r :_!_ ~ 26 369 21 
- - 306 306 306 306 "i -

155 141 155 141 111 100 111 100 - 44041 - 28 - 44041 - 28 
303 688 303 688 347 001 347 001 i 43 313 

-f 14 + 43 313 
~ 

14 
- - 10 590 IO 590 10590 - IO 590 -i--

267 193 267 193 395 462 395 462 128 269 -t 48 -f 128 269 
~ 

48 
125 992 125 992 237 556 237 556 111 564 88 -f 111 564 88 

420 700 420 700 540 706 540 706 1 120 006 -t 29 i 120 006 + 29 

367 400 367 400 484 777 484 777 -f- 117 377 -f 32 -f 117377 32 
29841 29 841 18 475 18 475 - 11 366 - 38 - Il 366 - 38 

281 311 281 311 331 709 331 709 50 398 -t 18 -j 50 398 ' 
18 

314 580 314 580 407 960 407 960 + 93 380 + 30 - 93 380 
:+ 

30 
183 144 183 144 318 042 318 042 + 134898 74 -t 134 898 74 
190 500 190 500 198 025 198 025 7 525 4 -f- 7 525 I 4 

3 329 3 329 - - 3 329 - 100 3 329 - 100 
163 475 163 475 202 289 202 289 + 38814 i 24 38 814 24 
54 127 54 127 64 234 64 234 -f- IO 107 19 + IO 107 19 
22 264 22 264 43 763 43 763 + 21 499 4 97 21 499 97 
34 630 34630 48 705 48 705 14 075 41 1 14 075 

+ 4~ 27 467 27 467 28 091 28 091 1 624 -I 2 624 
33 256 33 256 28 599 28 599 - 4 657 - 14 - 4 657 - 14 
12 695 12 695 14 686 14 686 + 1 991 + 16 -j I 991 -f 16 
4 165 4 165 13 760 13 760 + 9 595 t 230 9 595 1230 
6 404 6404 1 652 I 652 4 752 - 74 - 4 752 - 74 

13 890 13 890 21 840 21 840 + 7 950 -f 57 -r 7 950 i 57 
8 496 8496 6 238 6 238 - 2 258 - 27 - 2 258 - 27 
2 942 2 942 5 290 5 290 

:+ 
2 348 + 8? t 2 348 

1 
80 

2 199 2 199 2 220 2 220 21 21 1 
15 638 15 638 15 633 15 633 5 - o - 5 - o 

- - 2 213 2 213 
=t 

2 213 

i'" J 
2 21 3 

ł 296 4 615 4 6 15 18 292 18 292 13 677 13 677 
5 771 5 771 7 679 7 679 1 1 908 33 I 908 1 33 
8 752 8 752 12 2 13 12 213 + 3 461 40 -t 3 461 j 40 

20 691 20 691 19 676 19 676 1 015 - 5 - I 015 - 5 
19 015 19 015 9 983 9 983 - 9 032 - 47 - 9032 - 47 
20 339 20 339 8 993 8 993 - 11346 - 56 - 11 346 - 56 

5 066 5 066 5 908 5 908 t 842 + 17 t 842 17 
3 895 3 895 9 270 9 270 5 375 138 5 375 + 138 

23 807 23 807 26 691 26 691 2884 -t- 12 t 2884 -r 12 
25 248 25 248 45 149 45 149 + 19901 + 79 - 19 901 t 79 
20634 20 634 35 832 35 832 15 198 74 + 15198 74 

6 748 6 748 4 509 4 509 - 2239 - 33 2 239 - 33 -
44 179 44 179 51 137 51 137 -f 6 958 + 16 + 6958 + 16 

5 581 5 581 600 600 - 4 981 - 89 - 4 981 - 89 
- - 4 480 4 480 

+ 
4480 +-

+ 
4 480 

+ 290 9 15 9 15 3 566 3 566 2 651 -f 290 2 651 
3 041 3 041 - - - 3 041 - 100 - 3 041 - 100 

3 598 969 3 598 969 4 521 250 4 521 250 + 922 28 1 + 26 + 922 28 1 + 26 
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Podług gatunków wydobycie węgla kamiennego w styczniu roku 1920-go wynosiło: 

gatunki grube I 924 297 centnarów metrycznych, czyli 42,561
;1 wydobycia 

Średnie . 795 896 17 ,61 „ 
„ drobne . I 445 931 31,98„ 

węgiel niesortowany 355 126 7,85 „ 
~-------·~-~------'~--------'---'-'-~-.....;,;.,_ __ ~_ 

Razem 

W dniu I -go stycznia roku 
na kopalniach wynosiła 

4 521 250 centnarów metrycznych, czyli I 00,00':, 

1920-go pozostałość wydobytego węgla kamiennego 

W przeciągu stycznia roku 1920-go złożono na zapas węgla kamiennego . 
wzięto z zapasu 

W dniu 3 1-go stycznia roku 1920-go pozostałość wydobytego węgla kamienne
go na kopalniach wynosiła . 

wydobycia 

590 757 cent. metr. 
50220 

133 597 

507 380 cent. metr. 

R o z c h ó d w ę g l a k a m i e n n e g o w s t y c z n i u r o k u 1920-g o b y ł n a s t ę p u j ą c y: 
a) Spr z e cl a ż w ę g l a. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
Węgiel 

Razem 
niesortowany 

Rodzaj sprzedaży I „ u " centnary spr~e„ centnary ' centnary centnary centnary J 
sprze- sprze- sprze- spr ze-

metrycz. d . metrycz. 
daży 

metrycz. 
daży 

metrycz. 
daży 

metrycz. 
daży ~ 

Sprzedano na kopalni 72 888 3,88 34 005 5,23 63 143 6,63 41 416 12,07 211 452 5,53 
Wysyłka drogami żelaznemi zakładom 
własnym· 6 502 0,35 5 041 0,78 29 669 3,12 I 626 0,48 42 838 1.12 

Wysyłka drogami żelaznemi odbiorcom 
obcym 1 797 82 1 95,77 610672 93,99 859 333 90,25 300 022 87,45 3 567 848 93,35 

Wysyłka drogą wodną - - - - - - -
Razem· I 877 211 100,00 649 718 100,00 952 145 100,00 343 064 100,00 3 822 138 100,00 

b) Rozchód węgla na potrzeby własne. 

'c b 1G k ' · d · IG Węgiel R k' k ' d b atu n I gru e I atu n I sre nie atu n I ro ne I niesortowany 
azem 

" o (I o ł) 

Rodzaj rozchodu potrzeby własne " o " (I u 
na ro1. roi.- ruz- roz- roz-

centnary chucha centnary „·n od u centnary l'hodu centnary t•horl11 centnary „.-hod u 
metrycz. na po metrycz. na po- metrycz. ua pu- metrycz. na po- metrycz. n:. po -

trzt•hy trzt>b\ tr1:t>łH' tr1.t-b\· trZt"b \ 
własn~· własu ł.~ \\:l<ł'-11~ \\In"""'' włsbn~ 

Opał mieszkań pracujących i postron-
nych oraz domów zbornych i zabu-
dowań kopalnianych 56 888 78,46 147 734 90,21 24 3 16 4,68 4 448 16,44 233 386 29,83 

Opalanie kotłów parowych 5 479 7,56 IO 11 9 6, 18 494 629 95,28 22 214 82,08 532 441 68,04 
W ydano cząstkowo na różne inne po-

trzeby · IO 141 13,98 5 915 3,61 6 o.oo - - 16 062 2,05 
Wysłano drogami żelaznemi na różne 

inne potrzeby - - - - 0,04 - - - -
Skreślono węgiel, który stracił wartość IO o.oo 190 - 400 1,48 600 0,06 

Razem· 72 508 100,00 163 778 100,00 519 141 100,00 27 062 'TOO,Oo 782 489 100,00 

c) Ro z chód ogó l ny. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel Raz em 
niesortowany 

Rodzaj rozchodu o o o o o 
centnary (I centnary o centnary o centnary " centnary li 

TOZ"' roz- roz- roz- lOZ"' 
metrycz. 

chodu 
met rycz. 

chodu 
metry cz. 

chodu 
metrycz. 

chodu 
metrycz. 

chodu --·-
Sprzedaż 1 877 211 96,28 649 718 79,86 952 145 64,74 343 064 92,69 3 822 138 83,01 
Rozchód na potrzeby własne 72 508 3,72 163 778 20, 14 5 19 141 35,26 27 062 7,31 782 489 16,99 

Razem· I 949 719 100,00 813 496 100,00 1471286 100,00 370 126 100,00 4 604 627 "iOO,Oo 
W stosunku do wydobycia 101 ,43" o - 102,2 1" o - 101 ,75° I) - 104,22° o - 101,84°0 -
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Wysyłka węg l a drogami żelaznemi. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
Węgiel Raz em niesortowany 

Kierunek wysyłki (1 ,0 O/ °Io °Io ~ 'o 
centr. centr. I) centr. centr. centr. 
metr. sprze- metr. sprze- metr. 

sprze-
metr. sprze- metr. sprze-

daży daży daży daży daży 

W kraju : 1786682 - 613 777 - 862 170 - 295 799 - 3 558 428 -
0!0 wysyłki drogami żelaznemi · 99,02°10 - - 99,689 1

0 - 96,98°/0 -- 98,06° o - 98,55° o -
Za granicę· 17 641 0,94 1 936 0,28 26 832 2,82 5 849 1.74 52 258 1,37 

Ogółem · 1804323 - 615 713 - "889002 - 301 648 - 3 610 686 -
W stosunku do rozchodu ogólnego 92,54" 1

0 - 75,68°10 - 60,42° o - 81,49°0 - I 78,41 ° o -

W y s y ł k a w ę g I a d r o g ą w o d n ą. 

I Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel Raz em niesortowany 
Kierunek wysyłki o o o o o 

centr. o centr. o centr. o centr. ·o centr. o 
metr. sprze-

metr. 
sprze- m etr. spr ze-

metr. 
spr ze-

metr. 
sprze-

daży daży daży daży daży 

w kraju - - - - - - - - - -
Za granicę · - -

I 
- =.1 - -

I 
- -

I 
- -

Raze m· - - - - - - - - -

W y d o b y c i e, r o z c h ó d i z a p as y w ę g l a k a m i e n n e go w o k r e s i e r o cz n y m 
ta c h ub ie g ł y c h (ce n t r. m e t r. ). 

w la-

R o z c h ó d 

s d ż 
Zapasy w 

Rok Wydobycie 
p r z e a końcu mie-

Miesiąc i okresy w t e j I i c z b i e 
Na potrzeby W ogóle siąca lub 

W ogóle własne okresu 
W kraju Za granicę W kier.niezn. 

Luty 191 9 3-*89587 2 689 1-!6 2 678 142 11 004 - 650 383 3 339 529 984 058 

Marzec " 
~ 801 554 2 370 922 2358365 12 557 - 620 204 2 991 126 787755 

Kwiecień. 
" 

3 575 869 <! 994 5 77 2 980 l 5Q 14427 - 651 828 3 646 405 717 219 

Maj 
" 

3 565 397 2913818 2 8~3 261 30 5 571 - 638 408 3552226 709 17 1 

Czerwiec. 
" 

3 643 407 32 1•2738 3 J 60 1 17 52 621 1 - 575 734 3 788 472 564 106 

Lipiec . „ 4 559 508 3 875 499 38396 13 35 886 - 650315 45258 14 597 800 

Sierpień „ 2773 3 19 2 505 056 2 468 615 3644 1 - 526 008 3 031 064 340 055 

Wrzesień . „ 4 532 435 3 779 830 3 705 424 74 406 - 6-!3633 4 423 463 448 966 

L 

Październik „ 4859111 3 443 505 3 349 049 94 456 - 699 321 4 142 826 1 165 25 1 

istopad . „ 4 5:W 29) 408811 I 3 994 498 93 613 - 703 3901 4791501 ~94 045 

Grudzień. „ 4 183 101 37 11 8 13 3 517 273 19-± 540 - 774 5761 4 486 389 590 757 

tyczeń 1920 4 541 250 3 822 138 3 769 880 52 258 - 782 489 4 604 627 507 380 s 
„ 191 9 3 598 969 2 723 '.? 11 2 716 946 6 265 - 699 853 3 423 064 834 ooo 

„ 19 18 4 462 496 3 747 968 2 0~7 342 51 901 1 668 725 659 198 4 407 166 749 205 

„ 1917 4 388 999 38 11 755 l 781 106 25 1 653 1 778996 624 386 4 436 141. 1027273 

" 
191 6 4 006 279 3 578 668 I 690 63 ~1 17 1 575 l 716 454 522 953 4 1o1 621 522 777 

z a 1-y mies. 1920 4 52 1 250 3 822 138 3 769 880 52 258 - 782 489 4 604 627 507 380 

„ i919 3 598 969 2 723 211 2 716 946 6 265 - 699 85~ 3 423 064 834 ooo 

„ 1918 4 462 4961 3 747 968 2 027 342 51 901 I 668 725 659 198 4 407 1661 749 205 

" 
1917 4 388 9991 381 1 755 1 78 1 106 251653 1 778996 624 386 4 436,1411 1 027273 

„ 1916 4 006 279 3 578 668 1 690639 171 575 1716454 522 953 4 101 621 522 777 
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O os ta w a w ę g 1 a k am i en n ego d I a użytku d róg ż e I a z ny c h w okr es i e ro cz ny m . 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgi el nies ortowany R a z e m 

Miesiące Rok 
f\ 

centr. me tr. sprze- c e ntr. metr. sprze- centr. m e tr. sprze - centr. metr. " centr. me tr. sprze-
sprzedaży 

~~~~~~~-•-~~i-~~~~-1_d_a_ż_y_1_~~~~~1-d_a_ż_y_1_~~~~~i~d_az_·y_1_~~~~~ii~~~~i~~~~~-i-d-a_ż~y 

Luty 1~1 19 ;oo 091i :;7,'.12 l )~• 3;l; l l , 1
1t 1 

Marzec · :>0'.I 392 115,'1 :~ 69 ł '1h 1'2,'2 :> 
Kwiecień :11;:; 3 'il 37,7?-i 3Y 677 :> ,tiS 
Maj· · · :.n 136 '10 ,YY 166 2 '111 ~l. , ;~1 

Czerwiec ti00 7'27 :;~1 .1;0 1:>1 9·-" ~ l .~·; 
Lipiec ti3~ 383 3S,32 :.!0 7 '.106 ~~ 1 \\1) 
Sierpi eń · 3 IJ 80~1 27 ,!l; 90 :;'.l, b,1i I 
Wrzesień ~08 IL;'i :!~ ,1 •7 11 5 :>6:.! 13,70 
Październik :-38 100 33 ,20 I :~1 ; ;;2 Jt) ,~J '1 

Listopad · ti ti7 90'2 :~ '1,0~ I ~; :~; ; 17,3ti 
Grudzień 
Styczeń · I '.120 

IJ83 :> 'il 3~. 1 )7 

I 
J l tl :1'.l '1 1 7 ,t)~ 

~O l 'Ił; :~ 't2 ,ti~l '.Jtit)'.I/ 1 '1,Sx 

Brykiety z węgla kamiennego. W .styczniu r. 192) 
sprzedano na kopalniach O centr. metr. brykie
tów; wysłano drogami żełaznemi O ctr. metr.; 
razem sprzedano O centr. metr. brykietów. Na 
opał mieszkań oraz zabudowań kopalnianych wy-

..,-_, '1 I ;,;; 7 :!;9 „ ~ 

- ·'· 111:! '1:!:! )o) ·---·'' I; ;, 17 3,07 18 ~1;,']. i ,h'1 til I 00~1 :,!;:;; 
2:! 315 11,:.t) 12 '19:> :; ,% 1;:;7 8'28 :! 1, 30 
~~ 5 I 1J7 ti,22 I~ ti3~ ', ,;; 78ti :!l!J :!ti , ~lx 

87•:,x~ l:.!,82 19 786 h , 17 xtiO O '1'2 2f>,77 
~; q~s 3.~t ) 27 ~łx7 1i ,7~ ~~)ł.J :!/ '1 2:;,:.!o 
I:! 100 ~,'ł ~ I~ O~lh 5,'2:. '.'29 110'1 17, 1 '1 
L; '13 -~ l ,'.10 ~~ 'i:!t j :-,til 6ti~ :!:i~ 1 ; , ~; 

2 ~~:. \ ... 
' ł :· 1,3 ti67 10,27 720 X'1'1 20,Y3 

'•0 t i~:~ '1,0:; :~; /~l I Y,011 N iY ti7 I ~ 1;27 
~2 ·.ios \68 lx 71 3 ~ , ;x x/.1, ,;t) 2:.; ,;t) 

101 1):,!'1 10,n7 :" lł 177 I'.> 7<1 1 0:>3 Yti1i :.!7 ,:>8 

dano O ctr. metr., na opalanie kotłów parowych 
l 61J ctr. metr., razem rozchodowano na potrzeby 
własne 160 centr. metr. brykietów. Rozchód ogól
n y brykietów w styczniu r. 1920 wynosił 160 ctr. mtr. 

W ęgiel brunatny. W styczniu roku 1920-go wydobycie węgla brunatnego 
skiem było następujące : 

w b. Królestwie Pol-

Rok 1919 

- -
Rok 1920 

W r. 1920 wy dobyto węgła więcej 
( ) a lbo mniej(~). niż w r. 1919 

, 'azwa kopalni 
Właściciel 

lub dzierżawca 
I O d począ• -

Styczeń k u rok u do Styczeń 
,ł l „tycznia ---- -

I Od po<'al 
ku roku do 
31 ... trt.·.lo1a 

Styczeń 
I Od początku ro -

k u do 3 1 stycznia 

• Centnarów metr yc znych o I Ctr. metr.1 " o I) -
Zygmunt· 
Ludwika 
Kami Iła 
Teodo r 
Gustaw 
W y soka 
Nie ra da 
Łośnice 
Niwa 
Łazy 
Hanna 

.
· 1 T -wo Poręba · · · 

J. Me jer 1 5-ka 
I. Jungste r 
T-wo Pabian ic kie 
T -w o S o sn. fabr. rur 1 żel. 
T ·wo W ysoka · · · 
Z. Sz cz o tkowski i 5 -k a 
Szulc i Miciński 
M. W e itz en · · 
F. Orman · · · 
B-cia Bau e rer.z 

-.1 

Raze m· 

~; Otiti 
~:!:!~~I 
· ~'. I 3:.!7 

S O:>H 
z-., ~ł '1:! 

l 1
1 03~' 

13 181 
'1 K7'1 

·' '1 ;~ 

; ł '.10 
y 1''10 

17'1 2:!~ 

Podług gatunków wydobycie węgla brunatnego 
w styczniu r. 1920 było następujące: gatunki grube 
2 375 ctr. mtr. ( 1 ,09'~), gatunki średnie O ctr. 
metr. (O,Oo·:,). gatunki drobne 15 474 ctr. metr. (7, I O':i), 
i węgiel niesortowany 200 195 ctr. metr. (91,81 '~). 

Rozchód węgła brunatnego w styczniu r. 1920 
wynosił 204 895 ctr. metr. i składał się z pozycji na
stępujących : I) sprzedano 171 313 ctr. mtr. czyli 
83,61 ';, rozchodu; 2) użyto na potrzeby własne 
33 582 ctr. mtr. czyli 16,39 ~ rozchodu. 

Sprzedaż węgla składała się z pozycji nastę
pujących : I) sprzedaż na kopalniach 83 651 ctr. 
metr. czyli 48,83':> sprzedaży; 2) wysyłka drogami 
żelaznemi 87 682 ctr. metr. czyli 5 1, 171

:1 sprzedaży. 

I I I I :i:i Otiii ,;,; '1:>0 l>l> 11~0 + li ~8'1 '2 1 11 ·;s11 '2 1 
:!2 :!;<1 ~~:,~I) :.!8 S:.!h j... 6 :_!11, ~X - Il :!67 :.!8 
~~I 3:.!i ~'9 1

1t)X ·~~l '16X - IO I 'il r ~'~ 10 l'd 3:> 
,., o :ix I ~1 I :.!3 I ~I 1 ~:~ 11 06; ~ ··- 11 OtiS 137 _,, 
~ '.t'1:! l O '.10 I 10 ~101 1 9:>'.I 2:! ~ I ~1;,9 :.!:.! 

I '1 033 1 • ' - • I:> '17'1 I '1
111 

l?. 1-
I 1

1
111 IO ~ , , l 

L; IXI 1 ~ t);3 ! :!6:>:1 ;:.!S ~~8 '1 

'1 87'1 13 72·'> 13 7:!8 .J_ X 8;'1 18:.! X x;lt 182 
3 11~:! 2 9'.>0 2 950 :>O:.! IS :>0'2 l :> 

' lYO ;-; 771 X771 ~' ;81 t)~I 3 ;x I ti'.l 
q ~·10 

I 1-
9 :-\'10 100 ~l x'1U 100 

17'1 2:.!:! :.!IX0'1'1 !!IX O't'J '1:i X2:2 ~; 113 :"\~2 2:i 

Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne 
składał się z pozycji następujących: I) opał dla 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo
wań kopalnianych 14 763 ctr. mtr. czyli 43,96'~ użyt
ku na potrzeby własne; 2) opalanie kotłów paro
wych 16 629 ctr. mtr. czyli 59,52':, użytku na po
trzeby własne; 3) wydano cząstkowo na różne inne 
potrzeby 2 190 ctr. metr. czyli 6,52';, użytku na po
trzeby własne. 

Wysyłka węgła drogami żelaznemi w styczniu 
r. 1920 według kierunków była następująca: I) w 
kraju 48 802 ctr. mtr. czyli 55,66'~ wysyłki, 2) za 
granicę 38 880 ctr. mtr. czyli 22,69':, sprzedaży. 

K. F 
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K R O N I K A B I E Ż Ą C A. 
Ceny materjałów wybuchowych. Zgodnie z 

art. 951 -ym ustawy górniczej rosyjskiej z r. 1912-go 
{art. 654 tejże ustawy z r. 1893-go) „za zezwole
niem inżyniera okręgowego robotnicy mogą otrzy
mywać na rachunek płacy zarobkowej po cenach, 
nie przewyższających kosztów nabycia: I) materja
ły oświetlające do robót podziemnych, 2) materjały 
wybuchowe i 3) inne potrzebne do robót górni
czych materjały i narzędzia". Na zasadzie prawa 
powyższego urząd górniczy w Dąbrowie Górniczej 
ustanowił następujące ceny materjałów wybucho
wych, wydawanych przez zarządy kopalń węgla w 
zagłębiu Dąbrowskiem robotnikom na rachunek na
leżnych im zarobków: 

Dynamit 
Proch . 
Miedziankit 
Chloracit. . . 
Gesteinschloracit 
Dynam on 
Lonty gumowe 

podwójnie smołowane 
pojedynczo smołowane 

„ Bickforda 
Kapiszony Nr. 8 

Nr. 6 
Nr. 3 
Nr. 2 

Mk. 8.10 za 
3.60 „ 
5.40 
5.40 „ 
5.40 " 
7.00 
3.00 „ 
2.50 " 
1.60 " 
2.40 " 
0.40 " 
0.30 
0.20 " 
0.15 " 

I kg. 
I 
I 
I 
I 
I " 
I krążek 
I 
I 
I " 
I sztukę 
I 
I 
I 
S . 

robotnicy żonaci z 3 lub 4 dzieci . 70 
„ więcej niż 4 dzieci 80 

Oprócz premii za regularne uczęszczanie do 
pracy w przytoczonej powyżej wysokości każdy ro
bot?ik górniczy otrzymuje niezależnie od liczby od.
ro~1onych w da~ym miesiącu dniówek premię ro
dzmną w postaci dodatku do zarobku za każdą od
robioną dniówkę w wysokości następującej (marek 
na dniówkę): 

chłopcy i dziewczęta pomzej 17 lat wieku 
dziewczęta powyżej 17 lat wieku kobiety 

bezdzietne . . 
robotnicy mezonaci . 

zonac1 z I lub 2 dzieci 
" 3 „ 4 Jt • 

„ więcej niż 4 dzieci 

1,00 

1,20 
1,50 
1,80 
2,10 
2,30 

s. . 
Nowe polskie placówki ekonomiczne na wscho

dzie. Dla organizacji naszego handlu zewnętrzne
go na południowo-wschodnich obszarach Rosji, t. j. 
na tych terenach, gdzie możemy mieć z jednej stro-
ny bardzo szerokie pole zbytu dla naszych włas
nych ~y_robów i dla naszego handlu tranzytowego, 
z drugiej zaś bogate źródło zakupu najcenniejszych 
surowców, niezbędnych dla działalności i rozwoju 

Premje robotników górniczych. W celu za
chęcenia robotników górniczych do regularnego 
przychodzenia do pracy i nieopuszczania dniówek 
zarządy kopalń węgla w zagłębiu Dąbrowskiem 
przed kilkunastu łaty wprowadziły premię za regu
larne uczęszczanie do pracy, wypłacaną tym robot
nikom, którzy w danym miesiącu opuścili najwyżej 
dwie dniówki robocze. Od regularnego uczęszcza
nia uzależniony został ustanowiony w roku 1916-ym 
dodatek ?o płacy drożyzniano-rodzinny, wypłacany 
w postaci dodatku do płacy dziennej również tym 
tylko robotnikom, którzy w danym miesiącu opuś
cili najwyżej dwie dniówki robocze. W sierpniu r. 
1919-go premia za regularne uczęszczanie do pracy 
oraz dodatek drożyzniano - rodzinny połączone zo- I 
stały w jedną premię pod nazwą premii za regu- I 
lam: uczęszczanie do pracy i określone w zaokrą
gleniu na korzyść robotników w wysokości nastę
pującej {fenigów na dniówkę, jako dodatek do za
robku tych robotników, którzy w danym miesiącu 
opuścili najwyżej dwie dniówki robocze): 

chłopcy i dziewczęta poniżej 17 łat wieku . 
dziewczęta powyżej 17 lat wieku i kobiety 

naszego przemysłu, zostały założone w listopadzie 
r. 1919-go dwie ważne placówki ekonomiczne mia
nowicie Bank Polsko-Rosyjski o typ.ie bank~ kre
dytowo-towarowego, założony z tymczasowa siedzi
bą w Noworosyjsku, oraz Polsko - Rosyjski~ T owa
rzystw~ Z~glugi , mające utrzymywać prawidłową 
komunikację towarowo-osobową pomiędzy portami 
mórz Czarnego i Azowskiego, a portami Rumunii, 
Konstantynopolem i Gdańskiem. Obie instytucje 
zostały zakreślone na szeroką skalę: Bank Polsko
Rosyjski z kapitałem akcyjnym 60 miljonów rubli, 
a Polsko-R?syjskie Towarzystwo żeglugi z kapita
łem na razie I OO miljonów rubli, który jednak ry
chło ma być podwojony. Założycielami powyż
s~ych_ dw?ch ylacówek _ekonomicznych, które staną 
się mezm1erme ważnymi czynnikami rozwoju i unie
zależnienia od kapitałów obcych i rozszerzenia 
wpływów_. nasi: ego handlu zagraniczn~go ze wscho
dem Rosji, t. j. z okręgami Dońskim Kubańskim 
T erskim i Kaukazem, są ze strony ~olskiej grup~ 
członków misji handlowej, która w sierpniu r. 
1919-go uda~a się nad Don, a ze strony rosyjskiej 
grupa tamtejszych handlowców Rosjan i Polaków, 
pragnący~h zbliżenia ekonomicznego tamtych ziem 
do _Polsk1. Obie instytucje zostały zbudowane z 

30 !ak1em. ustosunkowaniem kapitałów, że Polacy ma-
Ją w mch zapewniony równy udział w zarządzie, a 

40 nawe_t w Towarzystwie żeglugi więcej, niż równy. 
50 Stat_ki Towarzystwa żeglugi będą kursowały w po-
60 , łowie pod rosyjską, w połowie pod polską flagą_ 

bezdzietne 
robotnicy nieżonaci . . 

żonaci z I lub 2 dzieci 
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Na razie Towarzystwo posiada cztery własne stat- współczesnych i polega poniekąd działaniu sił prze
ki. Czasowem miejscem zarządu Polsko-Rosyjskie- szłości, gdyż tradycje biurokratyczne państw zabor
go Towarzystwa żeglugi jest również Noworosyjsk. czych zbyt są jeszcze świeżo i głęboko zakorzenio
Dr. L. Zieliński, prezes Polskiej Izby Handlowej ne. Nic więc dziwnego, że wobec olbrzymiego roz
dla południowych obszarów b. cesarstwa Rosyj- rostu u nas czynności Państwa organy wykonaw
skiego i jeden z założycieli obu instytucji powyż- cze, interwenjując w niezliczonych momentach życia 
szych, został upoważniony przez grono założycieli codziennego, mogą w chwilach zetknięcia się z lud
T owarzystwa żeglugi do podjęcia starań u rządu nością obrażać jej prawa. Zarówno przeto interes 
Rzeczypospolitej Polskiej co do zatwierdzenia usta- ludności jak i powaga Państwa wymaga, żeby Pań
wy Towarzystwa, jak również co do nadania To- stwo wykonywało w całej pełni opiekę prawną, 
warzystwu ze względu na jego polsko-rosyjski cha- wykazując swą moc ochronną i wspierającą nie 
rakter niektórych przywilejów, a wśród nich przy- tylko, jak dotychczas, sferę stosunków prywatno
wileju kursowania połowy statków pod flagą poi- prawnych, lecz i stosunków publiczno-prawnych. 
ską, co jest niezbędne i z tego względu praktycz- Jedynie właściwą i istotną rękojmią może być tu
nego, że flaga rosyjska nie cieszy się sympatją ani taj tylko rękojmia sądowa. Nie odrębny Trybunał 
w Rumunji, ani w Turcji. Administracyjny lecz sądy ogólne powinny czuwać 

Trybunał administracyjny w Polsce. Na ze- nad legalnością aktów administracyjnych, a to dla 
braniu rady Zwjązku polskiego przemysłu, górnic- powodów następujących: · I) spory prawne, powsta
twa, handlu i finansów omawiana była sprawa po- le wskutek zaskarżenia aktów administracyjnych, 
wołania w Polsce do Życia Trybunału administra- muszą toczyć się w formach procesowych i w wa
cyjnego. Stan obecny organizacji Państwa Polskie- runkach zupełnego równouprawnienia stron oraz 
go nie odpowiada pojęciu państwa praworządnego, publiczności rozpraw; urz.ędnicy administracyjni nie 
gdyż prawa i uprawnione interesy obywateli nie są mogą co do kompetencji w tych sprawach dorów
zabezpieczone w dziedzinie stosunków publiczno- nać członkom magistratury sądowej, przez co sam 
prawnych przed pogwałceniem. W b. Królestwie wymiar sprawiedliwości może być · narażony na 
Kongresowem żadnego pogwałcenia nie można by- szwank; 2) rękojmia, o ile ma być istotną, musi 
ło dochodzić drogą prawa dla zupefoego braku in- przewidywać odpowiedzialność cywilną za' szkody, 
stytucji, która gwarantowałaby obywatelom wobec wyrządzone przez bezprawne działanie władz wy
państwa nienaruszalność ich praw publicznych. Stan konawczych a ponieważ stroną, pozwaną przez sąd, 
rzeczy w pozostałych dzielnicach Polski jest o tyle będzie zawsze Państwo, przeto jedynie niezależna 
lepszy, że atrybucje kasacyjne Trybunału Admini- magistratura sądowa może być bezstronnym sędzią 
stracyjnego w Wiedniu przeszły co do Małopolski I w tych sprawach; 3) Trybunał Administracyjny mo
na Sąd Najwyższy w Warszawie (dekret z d. 8-go że stać się w rękach Rządu narzędziem ucisku po
łutego r. 1919-go) a atrybucje Trybunału Admini- litycznego; 4) kodeks karny ściga, jako czyn kary
stracY.jnego w Berlinie przeszły na Sąd Nadziemiań- godny, wykroczenia przeciwko legalnym rozporzą
ski w Poznaniu (ustawa sejmowa z d. I-go sierp- dzeniom i zarządzeniom administracyjnym, co daje 
nia r. 1919-go). Wszakże i w tych dzielnicach rę- możność zaskarżenia powołanych w rozprawie ak
kojmie są niedostateczne, gdyż interwencja władz I tów administracyjnych przez ekcepcję; oprócz tego 
sądowych ogranicza się do zakresu działania ściśle Sąd Najwyższy ma już sobie powierzone orzecz
kasacyjnego. nictwo w wielu sprawach administracyjnych, idzie 

Cały rozwój historyczny cywilizacji ludzkiej I więc tylko o rozszerzenie posiadanych już atrybu
wykazał nieodzowność ochrony prawnej w dziedzi- cji; 5) wreszcie, co jest momentem psychologicznym 
nie życia publicznego. We wszystkich państwach ogromnej wagi, nasze społeczeństwo ma bezwzględ
współczesnych działalność władz publicznych pod- ne zaufanie do władz sądowych. 
lega kontroli bądź sądów ogólnych (Anglja, Belgja, Zakres rękojmi prawnych oraz kompetencje 
Hołandja, Danja, Norwegja, Szwajcarja, Stany Zjed- sądu dałyby sprowadzić się do następujących punk
noczone), bądź odrębnej magistratury administra- tów zasadniczych: I) zaskarżalność zarówno w dro
cyjnej (Francja, Prusy); w niektórych państwach dze kasacji jak i w drodze apelacji wszelkich ak
podłega kontroli sądowej nie tylko legalność roz- tów administracyjnych, od których nie przysługuje 
porządzeń, lecz i konstytucyjność ustaw (Stany Zjed- zwykła skarga do władz hierarchicznie wyższych; 
noczone, kolonje angielskie i t. p.). T yłko system I 2) nadanie prawa skargi zarówno osobom bezpo
rękojmi sądowej łub administracyjno-prawnej może I średnio zainteresowanym, jak i zaczepionym po
zapewnić panowanie w stosunkach wewnętrznych średnio grupom ludności i organizacjom, reprezen
prawa i legalpości. Bez tych rękojmi ustawy mo- tującym interesy tych grup; 3) odpowiedzialność 
gą być bezkarnie gwałcone, prawa obywateli bez- cywilna Państwa za szkody, wyrządzone przez or
prawnie pomniejszane, obowiązki i ciężary publicz- gany administracyjne; 4) dopuszczanie akcji o prze
ne bezprawnie powiększane. kroczeniu władzy w wypadkach nie udzielenia w 

Zagadnienie ochrony publiczno-prawnej jest w terminie określonym odpowiedzi na zwykłą skargę, 
naszych stosunkach sprawą palącą. Nasz aparat skierowaną do władz publicznych hierarchicznie 
urzędniczy nie stoi jeszcze na wysokości wymagań wyższych. 
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Wobec dotkliwego braku prawników w Polsce 
plan zorganizowania przy sądach okręgowych lub 
sądach apelacyjnych specjalnych wydziałów dla 
spraw administracyjnych nie ma widoków urzeczy
wistnienia i na razie należałoby poprzestać na pod
daniu działalności władz wykonawczych kontroli 
Sądu Najwyższego. Nie należy obawiać się zbyt 
wielkiego napływu spraw do Sądu Najwyższego, 
gdyż samo prawo skargi będzie działało skutecznie, 
utrzymując działalność administracyjną w granicach 
legalności. Poważnym hamulcem mogą być rów
mez odpowiednio wysokie opłaty sądowe oraz 
przymus adwokacki. Wreszcie potrzeba odwoływa
nia się do Sądu Najwyższego znacznie zmniejszyła
by się, gdyby w urzędach administracyjnych I -ej i 
2-ej instancji przywrócono system skombinowania 
elementu urzędniczego z elementem obywatelskim 
oraz zaniechano metody rozstrzygania wszelkich 
spraw zaocznie bez dania możności osobom intere
sowanym ustalenia faktów i złożenia wyjaśnień. 

r. 
Cła wywozowe. Z inicjatywy ministra Skar

bu w porozum1emu z ministrem Przemysłu i Han
dlu opracowany został nowy prajekt ustawy w ob
rocie towarowym z zagranicą. W celu ochrony 
kraju od gwałtownej zwyżki cen, z ogołocenia z su
rowców oraz artykułów pierwszej potrzeby jak rów
nież w celu zapobieżenia wykupowi majątku ru
chomego kraju przez nabywców zagranicznych pro
jekt powyższy przewiduje opłaty wywozowe od to
warów, wywożonych przez linję celną Państwa Pol
skiego. W myśl projektu wszystkie towary dzielą 
się na trzy kategorje następujące: I) towary wolne, 
których wywóz nie wymaga specjalnych formalno
ści i pozwoleń; towary te będą lub też nie będą 
obciążone opłatami stałemi; 2) towary, których wy
wóz jest wzbroniony, i 3) towary pozostałe, dla 
których wywóz będzie kontygentowany, opłaty zaś 
zmienne i różniczkowane dla poszczególnych arty
kułów i krajów. Sprawa powyższa była omawiana 
na zebraniu Zarządu jak również Rady Związku 
centralnego polskiego przemysłu, górnictwa, handlu 
i finansów. Nie ulega wątpliwości, iż wprowadze
nie opłat wywozowych zatamuje wywóz towarów 
z Polski. Ze względu jednak na interesy Państwa , 
oraz mając na uwadze, że wolny wywóz ogołoci 
kraj nasz z surowców i towarów oraz wywoła zwyż
kę cen wewnętrznych, uznano za możliwe wprowa
dzenie tymczasowe opłat wywozowych z tern wszak
że zastrzeżeniem, żeby jednocześnie powołane zo
stały u nas do życia wzorem Czech przymusowe 
syndykaty wywozowe. W Czechach zysk, powsta
ły z różnicy ceny na rynku krajowym a rynku za
granicznym, dzieli się pomiędzy Skarb Państwa i 
wytwórcę w stosunku 2: I. Dla Polski spókzynni
ki te mogłyby być inne. W warunkach naszych 
należałoby utworzyć szereg syndykatów zawodo
wych oraz jedną organizację wywozową dla wy-

twórców, które nie zorganizują własnych syndyka
tów. Z chwilą powstania dla pewnego działu prze
mysłu takiego syndykatu opłaty wywozowe dla wy
twarzanych przez ten dział artykułów powinny być 
zn1es1one. r. 

Gospodarka opałowa. Na zebraniu Rady 
Związku polskiego przemysłu, górnictwa, handlu i 
finansów rozpatrywany był stan gospodarki opało
wej w Polsce. Wydobycie węgla w kopalniach 
w zagłębiu Dąbrowskiem pokrywa zaledwie poło
wę zapotrzebowania. Pierwszeństwo w otrzymywa~ 
niu węgla posiada Ministerjum Spraw Wojskowych 
oraz Ministerjum Kolei Żelaznych. Na potrzeby 
przemysłu oraz ludności miejskiej przypada bardzo 
nieznaczna część węgla. Następstwem tego stanu 
jest kryzys węglowy, który może być zażegnany 
jedynie przez zwiększenie wydobycia węgla w ko
palniach krajowych oraz przez uzyskanie węgla 
z zewnątrz. Poczynione też zostały starania, ma
jące na celu zwiększenie dostawy węgla ze Sląska 
Górnego po nad przyznane dotychczas 180000 
250000 t miesięcznie jak również zapewnienie przy
wozu węgla z zagłębia Karwińskiego. 

Kryzys opałowy powiększył się w ostatnich 
tygodniach skutkiem objęcia nowych linji kolejo
wych na zachodzie. W ostatnich czasach położe
nie poprawiło się nieco, lecz sprawę opałową kom
plikuje ciągle sprawa aprowizacji. Minister Apro
wizacji przyrzekł dostarczyć w połowie stycznia ro
botnikom kopalnianym odpowiednie racje żywnoś
ci, lecz przyrzeczenie to dotychczas nie zostało 
spełnione, co wywołuje zamęt i rozgoryczenie. Za
hamowało to zarazem możność przedłużenia go
dzin pracy i zwiększenia jej wydajności. Brak ży
wności oraz obuwia i odzieży wysunął wśród sfery 
robotniczej postulat, iż robotnicy będą pracowali 
w dnie świąteczne za ubranie, obuwie i żywność, 
lecz o przedłużeniu dnia pracy nie chcą słyszeć. 

Wogóle w gospodarce opałowej panuje chaos 
i sprzeczność zarządzeń, a każde Ministerjum rzą
dzi się według swego uznania, co wywołuje zamęt 
i brak oszczędności. W celu położenia tamy tej 
gospodarce Sejmowa Komisja Opałowa zażądała 
ześrodkowania kierownictwa gospodarką opałową 
w jednych rękach. W myśl złożonego do Sejmu 
wniosku ministrowi Przemysłu i Handlu ma być 
nadane na przeciąg jednego roku prawo do wyda
wania rozporządzeń obowiązujących, mających na 
celu: I) dostarczanie do Ministerjum Przemysłu i 
Handlu sprawozdań o rozmiarach i kosztach wydo
bycia węgla oraz wszelkich innych Środków opało
wych; 2) zwiększenie wydobycia węgla oraz wy
twórczości innych środków opałowych w kopalniach 
i przedsiębiorstwach, wytwarzających środki opało
we; 3) kontrolę i dozór nad rozdziałem i spożyciem 
przez wszystkie kategorje odbiorców, nie wyłącza
jąc wojska i kolei żelaznych, zarówno węgla, jak i 
innych środków opałowych. r. 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych w b . Królestwie Polskiem. Redaktor: Kazimierz Srokowski. 
~~~~~~~~~~~~~-

w drukarni Edmunda Mirka S-ki. 
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