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

N2 6 (259). Dąbrowa Górnicza w czerwcu roku 1920-go. Tom Xll. 

Rudy żelazne w b. Królestwie Polskiem. 
Złoża rud żelaznych w b. Królestwie Polskiem 

znajdują się: I) w zachodniej części Królestwa i 2) 
na wyżynie Małopolskiej. Na obu tych obszarach 
rudy wspomniane występują pod postacią czterech 
odmian: I) żelaziaka brunatnego (miejscami z małą 
domieszką żelaziaka czerwonego, hematytu), 2) że
laziaka gliniastego szpatowatego w formie oddziel
nych kuł (sferosyderytu czyli rudy kulistej), 3) że
laziaka gliniastego szpatowatego w formie cienkich 
pokładów czyli syderytu pokładowego i 4) rudy 
darniowej. 

Przeczyce kierunek północno - zachodni ku Bogu
chwałowicom i biegnącą następnie powyżej kołonji 
Mierzęcice i w kierunku północno-zachodnim. Na 
zachodzie ostatnia linja spotyka się poniżej Zendka 
z granicą zachodnią, biegnącą przez Sączów i Ce
liny prawie przy granicy gruntów wsi Siemonia i 
Sączów. W granicach opisanego obszaru podstawę 
złóż stanowi wapień muszlowy, tak zwany podsta
wowy, chociaż niekiedy trafiają się złoża żelaziaka 
brunatnego i w marglu Rota, jak w Pyrzowicach, 
Goląszy i Warężynie, w okolicy zaś Żychcic, Woj-

I. Rudy żelazne w zachodniej części b. Króle
stwa Polskiego. 

' kowic Komornych i Boguchwałowic znajdują się 
również i w dolomitach, zalegających na wapieniu 
podstawowym. 

Żelaziak brunatny w tej części b. Królestwa / 
znajduje się w utworach: I) tryjasowych przeważ
nie w wapieniu muszlowym, częściowo i w kaj- I 
prze, w północno-zachodniej części powiatu będziń
skiego oraz w części południowej przylegającego 
powiatu olkuskiego, 2) w białej jurze w tejże czę
ści powiatu olkuskiego. 

Złoża żelaziaka brunatnego w wapieniu musz
lowym powiatu będzińskiego są najwięcej zbadane. 
Mamy tu dwie grupy złóż w formie przeważnie 
gniazd lejkowatych najrozmaitszej wielkości. Śred
nica gniazda na wierzchu wynosi 10 20 m, gru
bość rudy 5 - 25 m, średnio 1 O 15 m. Trafia
ją się gniazda 0,5 I m. Zdarza się , że gniazdo 
wydłuża się od 70 do 120 m przy szerokości 2 - 3 m 
i głębokości 8 12 m, przyjmując wtedy postać 
żył, przedstawiających wypełnienie z powierzchni 
szczelin w wapieniu. 

Jedna z tych grup złóż ciągnie się pomiędzy 
granicą państwową, rzeką Brynicą na południu i li
nją, biegnącą przez wieś Bobrowniki powyżej fol
warku Krzyżówka ku południowemu końcowi kolonji 
Wojkowice Komorne; zachodnią granicę tej grupy 
stanowi wieś Bobrowniki a wschodnią mniej wię
cej droga, prowadząca od Strzyżowic przez kolonję 
Wojkowice Komorne. Ob<>zar opisany zajmuje 8,5 1 
kilometrów kwadratowych powierzchni. Druga gru
pa przedstawia obszar, ograniczony na południu li
nją, biegnącą u podnóża wału wapiennego przez 
wsie Siemonię, Górę Siewierską, Gołąszę, załamu
jąc się poniżej W aręczyna na północny wschód, 
przyjmującą następnie prawie na szerokości wsi 

Obszar ten w granicach wyżej opisanych wy
nosi 77 ,5 kim. kwadratowych. 

Inżynier górniczy Stanisław Doborzyński, z pra-
cy którego pod tytułem: „Złoża minerałów na wa
pieniu podstawowym w północno-zachodniej części 
powiatu będzińskiego" przytoczyliśmy powyżej roz
miary gniazd, powiada, że zapas żelaziaków bru
natnych w granicach mniej więcej podobnego ob
szaru, jak obiedwie tu opisane grupy złóż, nieda 
się obliczyć więcej, niż na 200 OOO OOO pudów czyli 
około 3 OOO OOO tonn. 

Na zasadzie obserwacji, że obecnie na danym 
obszarze przestrzenie z nader obfitem zaleganiem 
złóż zostały już wyrobione, że spotykają się prze
strzenie, gdzie płonny grunt pomiędzy gniazdami 
ciągnie się na kilka kilometrów, przypuszczamy, że 
rzeczywisty zapas może być o połowę mniejszym. 

Ruda dana, jak już wspomniano, tworzy gnia
zda przeważnie w wapieniu muszlowym, również 
w dolomicie, miejscami w marglu Rota; zdarza się 
czasem, że gniazda zalegają wśród napływów, wy
pełniających zagłębienia w wapieniu. Ruda spo
czywa nie wprost na wapieniu, lecz podścieła się 
warstwą żółtej gliny niedużej grubości. Ruda skła
da się z bryłek limonitu rozmaitej wielkości, poczy
nając od wielkości ziarna prosa aż do kawałów 
(karni) po kilka pudów. Kolor rudy jest żółty, bru
natny, wiśniowy do bardzo ciemnego. W praktyce 
należy rozróżniać trzy gatunki rudy: 1) karnie same, 
bryły czy bryłki limonitu, których stosunkowo jest 
niedużo, przedstawiają rudę najbogatszą, zawierają
cą do 55•;,F e; 2) hubka, zbita bardzo miałka masa, 
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przedstawiająca zbity proszkowaty jak mąka limo
nit, bardzo dobra lekko topliwa ruda z zawartością 
do 45~1F e i często z domieszką 5- 6°0 Mn; 3) miał
ka ruda gliniasta, przedstawiająca drobne karniki 
limonitu, oblepione i pomieszane z gliną, od więk
szej lub mniejszej domieszki której zależy wartość 
rudy; w zależności od tej domieszki zawartość że-

laza waha się w granicach 25 do 40':i , średnio 30 
do 35°0 • 

Nazwa miejscowości 

Wojkowice 13,05 17,81 35,48 
Żychcice 11,50 22,65 36,77 
Bobrowniki 16,00 19,60 36, 16 
Rogoźnik 15,20 16,60 37,04 
Golą.za · · 10,60 33,46 29,03 
Góra Siewierska 10,20 20,10 37,54 
Siemonia .. 10,00 23,00 35,03 
Twardowice · 11,40 27,10 32,90 
Brzenkowice 11 ,50 24,30 33,36 
Sadowie 11,30 17,45 40,34' 
Mierzęcice · 10,80 29,65 31,69 
Przeczyce · 12,00 21,70 39,41 

Przytaczamy ze wspomnianej pracy St. Dobo
rzyńskiego analizy żelaziaków brunatnych (o ile 
można sądzić z analiz, były to wszędzie próbki ru
dy miałkiej). 

I Al, 0 3 I CaO I MgO Ph 

11,90 1,60 0, 10 0,12 
8,74 1,65 0,10 0,12 
5,90 2,55 ślady O, 10 
7,05 1,65 „ 0,15 
9,1 6 1,40 0,09 0,71 

12, 12 0,60 0,14 0,41 
11,00 2,40 0,10 0,02 
11,10 0,96 0,08 0,10 
11,22 0,90 0,13 0,09 
12,12 1,10 ślady 0,05 
12,40 0,85 0,10 0,09 
5,30 1,40 0,76 0,21 

Mn Zn 

2,07 1,86 
1,13 1,16 
1,10 2,94 
3,50 3,60 
1,66 0,47 
0,95 1,10 
1,20 0,95 
1,41 0,31 
1,95 1,24 
0,69 -
0,75 -
1,73 0,50 

s 

o.o 
0,0 
o.o 
-

0,0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0,0 
0,0 

4 
2 
I· 

I 
3 
3 
I 
3 
8 
I 

W ostatnich latach po wybudowaniu odnogi należy nadmienić o obecności gniazd tej rudy w 
Sączowskiej została wprowadzona dostawa tej rudy okolicy Pińczyc i pod Będuszem niedaleko Mysz
z okolic Siemoni i Nowej wsi do Dąbrowy wago- kowa. W ostatniej miejscowości istniała niegdyś 
nami, przyczem starano się rudę sortować i dostar- kopalnia, która dostarczała rudę do wielkiego pie
czać lepszą. ca w Mijaczowie. W okolicy Pińczyc powyżej Osie-

.Średnia analiza za połowę roku 191 I -go przed- ka można zauważyć nieduże stare zwały porośnię-

1 

te, zawierające w glinie nieduże karnie żelaziaka stawia się jak następuje: 
bruna~ne.go. Większego znaczenia tym złożom nie 

H 2 0 Si02 Fe Mn przypisujemy. 

24,5 · 14,5 41,8 1,96 I W południowej części powiatu olkuskiego że-
. . . . . . . . laziak brunatny na wapieniu podstawowym znajdu-

~~mmięta została w ty~ opisie ~l~Jscowosc j .ie się w okolicy Okradzionowa, Krzykawy i Ujko
Rog~zm.k, wskazana na map~e :Łempickiego oraz I wa, jak również razem z galmanem w Bolesławiu. 
wymiemona w pracy Doborzynskiego. Najlepsze złoże będzie, zdaje się, krzykawskie. Za-

Złoża rudy w Rogoźniku są odosobnione od lega ono w postaci gniazda dosyć dużego na głę
dwóch wspomnianych grup, są niezn aczne, a co bokości 46 m pod dolomitem zielonkawo - szarym. 
najwazmeJsze, żelaziak brunatny z tych złóż nie O zapasach na podstawie dwóch szybów, jakie tam 
bardzo nadaje się z powodu znacznej zawartości były wybite, nie można mieć dostatecznego wy
cynku, dochodzącej do 7°0 , co zmusiło Hutę Ban- I obrażenia. 
kową wstrzymać się od stosowania tej rudy. I Żelaziak brunatny w białej jurze w powiecie 

Wogóle w nieznacznej i l ości we wszystkich I olkuskim znajduje się w okolicy Klucz w miejsco
prawie rudach danego obszaru jest domieszka Zn, wościach Jaroszowiec i Rudnica. W Rudnicy zloże 
co tłumaczy się obecnością niedużej il ości galmanu jest p rawie wyczerpane a kopalnia (dosyć znaczna 
.;., postaci małych grudek względnie bogatych, lub odkrywka) zal!ina obecnie wodą. Jaroszowiec po 
glin galmanowych, bardzo często w gniazdach rudy j wyczerpaniu rudy, zalegającej niegłęboko, byl jesz
spotykanych. Jedynie środkowe pasmo gniazd, cze w 1914-ym roku w okresie badania. Według 
obejmujące wsie Brzenkowice, Twardowice, Nową I St. Doborzyńskiego oba złoża znajdują się w jed
Wieś, Myszkowice, Sączów, Zawadę i Toporowice, n ej i tej samej szczelinie uskokowej. Wobec pro
ma według Doborzyiiskiego nie zawierać zupełnie cesów tektonicznych, jakim podlegała biała jura, 
cynku. Drugim minerałem, towarzyszącym tu ru- tenże autor na zasadzie odnalezienia zlóż w Jaro
dzie, może rzadziej niż galman, jest blyszcz olowiu szowcu i R~dnicy przypuszcza możliwość znalezie
i powstała z tegoż tak zwana biala ruda olowiana, nia i w innych miejscowościach podobnych szczelin, 
cerusyt, w tej okolicy przeważnie slabo różowego wypełnionych rudą. Ruda z Jaroszowca ma nastę
koloru. Co do złóż żelaziaka brunatnego w kajprze, pujący skład: 
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Strata w ogniu Si O, Ał,03 Fe 

Ruda miałka 13,00 10,00 5,65 44,54 
Ruda karnista . 11,10 4,15 0,70 52,36 

Przytoczony skład rudy oraz powyższe przy
puszczenie były powodem poszukiwań i następnie 
zgłoszenia w danej okolicy na utworach białej jury 
kilkunastu nadań na rudę. Odkrycie rudy w celu 
zgłoszenia jej nie było trudnem, gdyż spotykają się 
tu również nieduże gniazdka pochodzenia eluwial
nego, czy się jednak uda napotkać większe szcze
liny, wypełnione rudą, niewiadomo. 

Należy jednakowoż zwrócić uwagę na fakt, że 
szczeliny tego rodzaju są bardzo rzadkie, a samo 
odnalezienie ich pod przykryciem warstw ubocz
nych, miejscami dość grubych, przeważnie piasku i 
gliny, nie jest łatwem. 

Mówiąc o żelaziakach brunatnych, szczególnie 
o gniazdowych, zalegających w utworach tryjaso
wych, należy nadmienić, że sam charakter złóż 
wskazuje na przydatność ich wyłącznie dla prze
mysłu drobnego, jaki już oddawna wśród okolicz
nych włościan wsi Siemoni rozwinął się, tak że nie
którzy posiadają nawet nadania własne lub stano
wiące własność wspólną kilku włościan. 

Druga i trzecia odmiana rud żelaznych, czyli 
sferosyderyty i syderyty pokładowe, w zachodniej 
części b. Królestwa Polskiego znajdują się wyłącz
nie w średnio-jurajskich rudonośnych glinach bru
natnych na południowo-zachodniej stronie Krakow
sko-Wieluńskiego pasma górskiego, zajmują przeto 
częsc powiatu będzińskiego i częstochowskiego 
gubernji piotrkowskiej oraz część powiatu wieluń
skiego gubernji kaliskiej. 

Granice występowania glin rudonośnych we 
wspomnianej części Królestwa dokładnie zostały 
wskazane w najnowszej pracy B. Rehbindera. Gra
nice tego obszaru według B. Rechbindera stanowią: 
z północnego wschodu Jinja Wieluń-Krzepice-Czę
stochowa-Żarki-Kromołów-Rodaki, z północpego za
chodu Jinja, poprowadzona od Wielunia do Prasz
ki, granica pruska od Praszki do przecięcia z rze
ką Liswartą, nieco wygięta linja stąd w kierunku 
południowo-wschodnim w odległości mniej więcej 
12 wiorst od granicy do wsi Łojki, a odtąd na płd
płd-zachód, zbliżając się do granicy w okolicy Ko
nopisk; następnie Jinja w kierunku południowo
wschodnim od Konopisk na Kamienicę Polską i 
Jastrząb; stąd przy Poraju przez Wartę na wschód 
ku Krakowsko-Wieluńskiemu pasmu u Choronia i 
dalej na południowy wschód, stopniowo zbliżając 
się ku południowo-zachodniej podstawie pasma do 
wsi Rodaki. Szerokość wązkiego pasa glin od Cho
ronia do Wysokiej Lelowskiej wynosi 2 do 3 
wiorst a na południu zwęża się więcej i nie jest 
większa od ł wiorsty. Wązkie odgałęzienie tych 
glin ciągnie się jeszcze od Rodaków na zachód 
przez Hutki-Kanki, Grabową, Niegowonice, Młynek, 
Rokitno, Łazy i niby wydłużenie tego odgałęzienia 
zjawia się odosobniona wysepka w mowie będą-

Mn Ca O MgO s p 

1,10 4,42 0,61 0,10 0,23 
0,08 1,78 ślady O.IO 0,12 

cych glin na północ od Cięgowic przy Porębie 
Mrzygłodzkiej. 

Cały utwór glin rudonośnych średnio-juraj
skich znajduje się prawie wyłącznie w górnych 
częściach basenu rzeki Warty i jej lewych dopły
wów: Bożego Stoku, Kamieniczki, Konopki i Lis
warty, jak również w górnych częściach basenu 
rzeki Prosny. Tenże autor mówi dalej, że za wy
jątkiem miejsc, gdzie pojawiają się wychody młod
szych utworów jurajskich, gliny rudonośne albo do
chodzą do powierzchni, albo częściej są przykryte 
napływami potrzeciorzędowymi, przeważnie piaska
mi i błotami; przykrycie takie dochodzi do I O -
15 m. Należy dodać do tego, że charakterystyczną 
cechą tego utworu są częste uskoki, wobec czego 
spotykają się przestrzenie, chociaż dostępne z po
wierzchni, lecz PJzbawione zupełnie rudy. 

Ruda żelazna w danych glinach zalega w 
dwóch głównych poziomach: jeden poziom stano
wią płaskie, jeżeli można tak nazwać, pokładowe 
gniazda rudy kulistej, sferosyderytów; zwykle ob
serwuje się w tym poziomie jedną do trzech warstw 
kul różnej wielkości i położonych w różnym stop
niu gęstości. Wydobycie tej rudy odbywa się bez 
dopływu wody lub z bardzo nieznacznym dopły
wem, lecz uzależnione jest od gęstości zalegania 
kul; zdarza się, iż kule są rozrzucone tak rzadko, 
że wydobycie nie opłaca się. Wobec niegłębokie
go zalegania, łatwości wydobycia, stałości składu 
chemicznego i łatwej topliwości tej odmiany rudy 
była ona oddawna używana już do wyrobu żelaza 
na początku w małych piecach fryszerskich, następ
nie w piecach wielkich, pędzonych na węglu drzew
nym, a z chwilą rozwoju przemysłu żelaznego w 
Królestwie, poczynając od roku 1880-go, była ma
sowo dostarczana z okolic Zawiercia, Poraja, Czę
stochowy do większych zakładów w zagłębiu Dąb
rowskiem, a z pogranicza do zakładów na Śląsku 
Górnym. Obecnie uważać należy, że ta odmiana 
rudy jest prawie na wyczerpaniu, co zmusiło już 
od wielu lat wszystkie zakłady przejść do drugiej 
odmiany, mianowicie syderytów czyli rudy pokła
dowej. 

Ta ostatnia ruda zajmuje drugi poziom głęb
szy w glinach rudonośnych. Zwykle trafiają się je
den lub dwa pokłady, które czasem łączą się, miej
scami zjawiają się trzy, a nawet {rzadko) 5 pokła
dów. Ogólna grubość wynosi 0,5 m, czasem 0,75 
do I m (bardzo rzadko). W ostatnim razie są to 
rzadkie wzdęcia, natomiast częściej zdarza się ście
nienie pokładu lub zupełne jego wyklinienie. Nad
mienić należy, że zawartość żelaza. w rudzie zmie
nia się często nie tylko w różnych pokładach, lecz 
w jednym i tym samym pokładzie na nieznacznej 
nieraz odległości. Zjawisko to jest nieraz w za
leżności od większego lub mniejszego zanieczysz-
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czema pewnego rodzaju gliniastym piaskowcem, 
który trafia się w postaci niedużych gniazdek, wro
śnięć w samym pokładzie, często zaś stanowi bez
pośrednie przykrycie rudy i jest tak mocno z nią 
zrośnięty, że z trudnością daje się od niej oddzie
lać. Pod ostatnim pokładem rudy jest zwykle nie
gruba warstwa gliny, pod którą zalega piaskowiec, 
przeważnie porowaty, a więc i wodonośny. Wo
donośność danego piaskowca uzależnioną jest w 
wysokim stopniu od tego, jak głęboko sięgają znaj
dujące się w okolicy piaski i kurzawki. W miej
scowościach, gdzie takie piaski, zajmujące w do
datku znaczny obszar, dochodzą aż do pokładu ru
dy lub do samego nawet piaskowca, jak to trafia 
się w niektórych miejscach w okolicy Poraja, przy
pływ wody podziemnej jest bardzo duży, pomimo 
że naogół utwory jurajskie u nas me odznaczają 
się obfitością wody. 

Głębokość zalegania sferosyderytów dochodzi 
od 3 do 20 m. Głębokość zalegania rud pokłado
wych, obecnie znana, dosięga od kilku do 
45 m. Na wychodach zwykle żelaziak gliniasty 
szpatowaty przechodzi w żelaziak brunatny, tworząc 

Nazwa kopalni lub miejscowości 

I. Ruda pokładowa 

Kopalnia Zrobi!lka. nadanie Teodor pod Porajem. 

I) Szyb maszynowy pokład 1-y 
2-gi 

2) Szyb 'lr. 34 

3) Szyb :-.lr. 31 

pokład 1-y 

2·g1 
1-y 

2-gi 

4) Ta sama ruda, dostarczona wagonami z pod 

szybu maszynowego z każdego pokładu od
dzielnie· 

Pokład 1-y {próba z wagonu) . 

2-gi 

Nadanie Aleksander. 

Średnia z pięciu prób . 

Nadanie Włodzimierz. Kopalnia Mtynek. 

Pokład 1-y . 

2-gi 
Tamie, szyb A pokład 1-y . 

2-gi 
3-ci 

Nadanie Bargły Ili. 

Średnia trzech analiz 

. Nadanie Huta Nowa. 

Pojedync7y kawałek 

30,75 
25,50 
25,75 
27,95 
30,25 
27.20 

30,25 
26,50 

30,20 

26,60 
26,20 
30, IO 
30,00 
29,75 

28,60 

30,15 

niekiedy oryginalne konkrecje. Taka przemiana ob
serwuje się niekiedy aż do głębokości IO 12 m. 
Cały obszar glin rudonośnych w granicach wyżej 
wskazanych wynosi okrągło 500 kilometrów kwa
dratowych. Wobec wspomnianych powyżej wła
ściwości terenu oraz charakteru zalegania rud, a 
mianowicie: 1) wobec przykrycia większej części 
terenu przez piaski (tworzące kurzawki) i błota, 2) 
wobec częstych uskoków, pozbawiających rudy na
wet teren skądinąd dostępny, 3) wobec nie dają
cego się zwalczyć w niektórych miejscowościach 
dopływu wody, można liczyć za rudonośną 1 

10 do 
1 

, tego obszaru, czyli 50 1 OO kilometrów kwa
dratowych. Przyjmując średnio z I m~ 0,7 tonny 
rudy, otrzymamy zapas rudy na tej przestrzeni od 
35 do 70 miljonów tonn. 

Co do składu chemicznego należy nadmienić, 
że są to rudy ubogie z zawartością żelaza, rzadko 
przechodzącą 30 35':,. Skład chemiczny tego 
rodzaju rud, dostarczanych do hut w zagłębiu Dąb
rowskiem w ciągu ostatnich I O 15 lat, wskaza
ny jest w przytoczonej pomzeJ tablicy: 

7,9 
17,5 
13,9 
14.9 
6,0 

13,3 

8,5 
14,7 

6,6 

11,6 
13,1 
6,9 
6,9 
9,1 

9,0 

5.4 

Al,O;; I Fe 

2,6 
2,7 
5,3 
1,8 
2,2 
2,0 

3,4 
3,6 

3,5 

3,2 
4,5 
3,0 
2,7 
4,7 

5,6 

3,4 

30,6 
31,4 
34,4 
31,4 
33,5 
34,2 

31,3 
31,6 

34,4 

34, I 
33,9 
28,8 
29,4 
28,9 

34,4 

36,2 

Mn I CaO I MgO 

0,58 
0,81 
1,06 
0,47 
0,67 
0,67 

0,58 
0,70 

0,796 
0,648 
0,442 
0,649 
0,590 

0,973 

0,560 

8,7 
4,1 
2,9 
4,4 
8,3 
3.9 

7,6 
5, I 

4,9 

5,2 
3,4 

12,4 
12,0 
10,5 

3,5 

4,8 

4,63 
2,9 
1,33 
4,45 
3,5 
3,8 

4,6 
3,9 

4,6 

2,4 
2,5 
3, 15 
3,11 
3, 15 

3,0 

3,9 

P,O, 

0,541 
0,771 
0,522 
6,210 
0,910 
0,206 

0,436 
0,282 

0,510 
0,101 
1,989 
2,049 
1,192 

0, 150 

0,504 
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Kopalnia Łoiki pod Częstochową. 

a) adanie Stanisław. 

Pokład 1-y 29,70 9,6 3,7 32,2 0,383 5,7 3,8 0,252 
2-gi 32,50 6,35 3,45 25,71 0,351 16,2 3,6 0,857 
3-ci 28,80 8,4 6,3 30,4 0,234 7,10 3,9 1,632 
4-ty 28,90 10,2 7,9 28,8 0,240 7,7 3,7 0,169 
5-ty 30,20 

b) Nadanie Wulkan 

Pokład 1-y 28,10 
2-gi 29,50. 

2. R u d a k u 1 i s t a. 

Kopalnia Młynek 29,90 
22,00 

Mai11tek Brzeziny 

Kopalnia Zrobiska. 

Nadanie Teodor . 28,00 

Co do własności fizycznych gliniastych żela
ziaków szpatowatych należy nadmienić, że niektó
re odmiany rudy pokładowej łatwo podlegają wie
trzeniu, rozsypują się zupełnie na miał pod dzia
łaniem osadów atmosferycznych i mrozu; inne na
tomiast odmiany więcej zbite mogą pozostawać la
ta całe na powietrzu bez widocznych zmian. Wska
zana powyżej łatwość niektórych odmian rud sy
derytowych ulegania wietrzeniu obniża znacznie ich 
wartość, gdyż przy niedużej zawartości żelaza na
sze rudy syderytowe mają znaczenie praktyczne 
tylko w postaci brylastej, jako niezbędna domiesz
ka do bogatej rudy krzyworoskiej, otrzymywanej 
przeważnie w postaci miału. 

Rudy darniowe w zachodniej części b. Króle
stwa Polskiego znajdują się w wielu miejscowoś
ciach, lecz przeważnie w nieznacznej ilości i na 
niedużych przestrzeniach. Z powodu znacznej za
wartości krzemionki i wogóle z powodu bardzo 
zmiennego składu nie były one stosowane w hu
tach w b. Królestwie Polskiem. Większe złoże rud 
tego rodzaju odnaleziono w ostatnich latach w po
bliżu wsi Aleksandrja pod Kaliszem. Niema jesz
cze dostatecznych danych dla określenia przestrze
ni zalegania i zapasu tych rud. Grubość ogólna 
trzech pokładów ma dosięgać do I metra, a ob
szar :ulegania ma wynosić około 10 kim. kwadr. 
Skład chemiczny wspomnianej rudy z pod wsi Ale
ksandrja przedstawia się, jak następuje: 

Si O z 

49,7 
20,6 
31,8 

Fe 

23,7 
30,6 
26,8 

Vln 

0,767 
1,444 
1,503 

p 0 5 
1,466 
9,208 
7,821 

li. Rudy żelazne wyżyny Małopolskiej. 

Na wyżynie Małopolskiej występują rudy że
lazne wzdłuż południowego i północnego zbocza 

7,8 3.8 33,0 0,288 5,8 4,0 0,312 

10,0 4,0 28,8 0,541 9,5 3,9 1,728 
9,6 5, I 29,7 0,421 8,3 4,0 0,406 

5,5 1,4 36,2 0,412 7' 1 2,9 1,534 
7,0 3,7 37,2 0,471 8,6 2 17 2,008 
8,3 2,9 30,5 8,0 4,8 

8,7 5,9 33,2 0,412 4,7 4,3 

gór Świętokrzyskich, s1ęga1ąc ku północy aż po Pi
licę. Rudy żelazne występują tu w czterech po
ziomach geologicznych: w dewonie, dolnym tryja
sie, górnym kajprze i jurze r,środkowej. Wapień 
muszlowy można pominąć, ponieważ rudy tego po
ziomu w nieznacznej tylko występują ilości. Ogól
na powierzchnia, na której rudy występują, wynosi 
około 3 200 kim. kwadr. 

Ciąg dewoński rud żelaznych uwidocznia się 
w kilku pasmach, biegnących w kierunku z pół
nocnego zachodu na południowy wschód. Pasmo 
północne ciągnie się od Porzecza koło Chełmca 
przez górę Kamienną, Miedzianą Górę, Dąbrowę 
pod Kielcami i Krajno do Porąbki; pasmo połud
niowe od Niestachowa pr°zez Świnią Górę koło Da
leszyc, Krzemionkę, Napęków, Lechówek, Ostrą 
Górkę, Wolę Łagowską i Piórków do Wszachowa. 
Odosobnioną partję stanowi na krańcu południo
wym Szczecno. Rudy żelazne znajdują się tu w 
iłach różnokolorowych pomiędzy kwarcytami w 
spodzie i wapieniami dewońskimi w stropie. Głów
ną masę rud żelaznych tworzy limonit często w 
postaci wielkich brył o budowie naciekowej; pod
rzędnie występują w tym ostatnim hematyt, syde
ryt ilasty i braunstyn. Grubość złóż je~t zmienna 
od kilku cali do kilku metrów. 

Całkowita przestrzeń, na której rudy te wy
stępują, wynosi około 450 kim. kw. Określenie 
zapasu rud choćby nawet w przybliżeniu z powodu 
bardzo wielkiej nieregularności złóż i niedostatecz
nego ich zbadania nie wydaje się możliwem. Rudy 
dewońskie zawierają 30~, do 40°0 żelaza oraz czę
sto I•:) 2'~ manganu ale zarazem do 30'~ krze
mionki, są zatem wogóle trudnotopliwe i mało eko
nomiczne. W granicach wyżej wskazanych istnia
ły lub istnieją dotychczas następujące kopalnie: Po
rzyce, Miedziana Góra, Krajno, Porąbki, Krzemion-

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



166 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1920 

ka, Lechówek, Ostra Górka, Wszacł}ów, Piórków, 
Szczecno i inne. 

Teren rud żelaznych, związanych z formacją 
pstrego piaskowca tryjasowego a właściwie górne
go poziomu tej formacji t. zw. rothu, ogranicza od 
północy i północnego wschodu Jinja, biegnąca przez 
Mamacichę, Kłucko, Mniów, Serbinów, Rejów, Par
szów do Rzepina, granicę południową stanowi Jinja, 
biegnąca przez Kuźniaki, Oblęgorek, Tumlin, Za
gnańsk, Łącznę, Brankowice do Rzepina. War
stwy rudonośne rothu są . to gliny marglowe, róż
nymi ciemnymi kolorami zabarwione od żółtego do 
brunatno-czerwonego. Leżą one naprzemian z pia
skowcem, tworzącym niekiedy zwięzłe ławice, naj
częściej jednak tylko luźne głazy wśród pstrych 
iłów. Główne złoża rud żelaznych leżą pomiędzy 
czerwonym iłem w spągu a pstremi glinami mar
glowemi w stropie. W tych ostatnich znajdują się 
rowmez c1ensze i mmeJ rozległe warstwy rudy 
(wkładki). W części zachodniej terenu mmeJ wię
cej do południka Zbrojów - Zagnańsk występują 
przeważnie rudy syderytowe ilaste, we wschodniej 
części przeważnie limonity. Główny kierunek warstw 
idzie z północnego zachodu na południowy wschód, 
upad jest słaby ku północnemu wschodowi. Często 
w górnych poziomach złóż występują żelaziaki gli
niaste, powstałe z przeobrażenia szarego sferosyde
rytu gliniastego, tworzącego warstwy głębiej leżące. 
Ną przestrzeni od Rogowie do Bzina, np. w Swi
niej Górze, Datejowie, Bzinie, towarzyszy pokła
dom rudonośnym wielce charakterystyczny wapień 
marglowy, zwany opoką. Jest to słomiano - żółty, 
brunatno popstrzony, cienko łupkowy margiel, zwy
kle nieco dolomizujący, tworzący cienkie warstew
ki w stropie warstw rudonośnych. Doświadczenie 
górnicze poucza, że im grubszą bywa warstwa opo
ki, tern znaczniejsza leży pod nią warstwa rudy, 
zwykle zaś niema rudy wcale tam, gdzie opoki 
brakuje. Procentowość rud tego poziomu niewiele 
przekracza 30';, - 331

;,; w niektórych miejscach tra 
fia się dość nieraz znaczna (kop. Zwały, Żarnowa 
Góra) domieszka manganu. Rudy te są przeważ
nie również trudnotopliwe, jak i dewońskie. Ob
szar terenu w granicach wyżej podanych wynosi 
600 kim. kw. Na tej przestrzeni istniały lub istnie
ją dotychczas następujące kopalnie: Gliniany Las, 
Mniów, Dąb, Dębinki, .Świnia Góra, Długojów, Pi
sarka, Zagnańskie Łąki, Biała Góra, Jastrząb, Rów, 
Motrzewina, Położnia, Jedla, Brama, Dalejów, Kie
rat, Hamłozie, Czub, Olejówka, Zarembienie, Ro
śla, Stalówka, Żarnowa Góra, Grab, Zawały, Pa
weł, Jadwiga, Występa i inne. 

Najobszerniejszy z opisanych teren rud żelaz
nych, związanych z formacją. kajprową i retycką, 
zajmujący około I 600 kim. kw., przylega do ciągu 
rud pstrego piaskowca od północnego wschodu. 
Zachodnią granicę tego ciągu stanowi Jinja Skórni
ce, Falków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Biała
czów; granica północna przechodzi poniżej Opocz-

na, skąd skręca ku południowemu wschodowi, bie· 
gnąc wzdłuż wychodni jury przez Przysuchę i Szy· 
dłowiec do Ostrowca. Występują tu przeważnie 
rudy syderytowe, limonity rzadziej. Jedno ze złóż 
żelaziaka brunatnego, ciągnące się od Parszowa i 
Majkowa do Bzina, leży bezpośrednio na północ· 
nem pasmie wapienia muszlowego, wypełnia wszyst· 
kie rozpadliny i nierówności jego powierzchni i jest 
pokryte białym piaskiem i pstrą gliną . Drugie po
dobne złoże limonitu gliniastego, mające I 2 m 
grubości, znane jest pod nazwą Wielkie Rudniki; 
podobne złoże znajduje się także koło Bliżyna. 

Główną masę tych złóż stanowi zawsze żółta 
i pstra glina, w której leżą wielkie nieforemne lub 
kuliste nerwy rudy żelaznej; rzadziej tworzą te ru
dy ciągłe pokłady, które jednak są zawsze bardzo 
zmienne i miejscami zwężają się a nawet zupełnie 
znikają, miejscami zaś nabrzmiewają do znacznej 
grubości. Średnia grubość tych pokładów rud nie 
przewyższa 16 cali, pomimo że całe złoże wraz z 
gliną dosięga 2 - 3 m grubości. Zwyczajny zbity 
i skorupowy często nieco porowaty żelaziak bru
natny stanowi tu najpospolitszą rudę, która we· 
wnątrz nerek w pustych przestrzeniach występuje 
w postaci doskonałego naciekowego żelaziaka bru
natnego. Razem z ostatnio wymienionemi rudami 
występuje pod Parszowem i Majkowem jeszcze in
na gdzieindziej bardzo rzadka odmiana; ma ona 
barwę żółtawo brunatną, jest zbita, niekiedy ner· 
kowa, odłam ma nierówny i matowy a budowę 
cienko-krzywo-skorupową; powierzchnie szczelin po· 
kryte są czarnym tlenkiem manganowym. 

Z żelaziakiem brunatnym znajduje się także 
zrośnięty zbity żelaziak czerwony, przechodzący w 
gliniasty, który albo bywa przerośnięty niewielką 
ilością delikatnych kryształów promienistej szarej 
rudy manganowej, albo też tak ściśle jest zmiesza
ny z czarnym tlenkiem manganowym, iż cała masa 
nabiera barwy niebieskawo-czarnej i ma przełom 
ziemisty. Takie zawierające mangan żelaziaki czer· 
wone stanowią doskonałą rudę, są bardzo łatwo 
topliwe i dają 35';, 40~, żelaza. Znajdują się one 
w okręgach Rokicina, Plefoiówki i Dąbrówka koło 
Parszowa. Pośród nich wydzielają się niekiedy 
masy nerkowe, w których pod powłoką gliniaste· 
go lub brunatnego żelaziaka czerwonego znajduje 
się biała glina marglowa, wypełniona okrągłemi 
wielkości prosa ziarnami brunatno-czerwoneg-o że
laziaka gliniastego. 

Daleko więcej rozpowszechnione są rudy, za· 
wierające węglan żelaza, które występują w dwóch 
głównych odmianach: w postaci sferosyderytu i ru· 
dy żelaznej ilastej pokładowej. Zwyczajny sfero· 
syderyt ilasty w stanie świeżym jest szaro-biały, 
jasno-żółtawy i ciemno-szary, a niekiedy zabarwio
ny na czarno domieszką cząstek węgla; odłam ma 
muszlowy nierówny lub zadzierzysty i jest bardzo 
trudny do rozbicia; znajduje się w nerkach kuli
stych, ułożonych jedna obok drugięj rownolegle do 

I 
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płaszczyzn uwarstwienia i wewnątrz nieprawidłowo 
pryzmatycznie spękanych. Nerki kuliste są albo 
zupełnie świeże, albo wskutek utlenienia pokryte 
czerwoną lub brunatną powłoką i wtedy oddzielają 
się skorupowo a jądro wewnętrzne, zwane przez 
górników ,,lisek", jest jeszcze św1eze, białe i za
zwyczaj ma mniejszą zawartość żelaza od zewnętrz
nej skorupy utlenionej. Jeżeli zwietrzenie posunęło 
się głębiej, natenczas cała masa przeobraża się w 
żelaziak gliniasty. 

Żelaziak ilasty płytowy odznacza się większą 
zawartością węglanu wapnia i szybkiem rozpada
niem się na powietrzu, tak że mógłby być nazwa
ny żelaziakiem marglowym; zabarwienie ma podo
bne do odmiany poprzedniej, rzadko znajduje się 
w nerkach, zwykle zaś występuje w postaci bardzo 
prawidłowych płyt na 2 do 3 cali grubych; wyka
zuje czasem skłonność do łupliwości grubołupko
wej, jest większy i kruchszy a wskutek utlenienia 
zwłaszcza w pobliżu wychodni ławic, przeobraża 
się w czerwoną i brunatną gliniastą rudę żelazną. 

Obydwa rodzaje rudy syderytowej mają po
dobny skład chemiczny. Sposób występowania tych 
odmian jest jednakowy. Tworzą one cienkie 2 -
12 cali ławice wśród grubych 4 - 1 O stóp warstw 
niebieskawej gliny marglowej, leżących naprzemian 
z piaskowcem; rzadko znajduje się tylko jedna ła
wica rudy, zwykle bywa ich kilka (2 - 1 O), lecz 
wszystkie mogą być razem odbudowywane. Takie 
warstwy gliny z ławicami rud powtarzają się kil
kakrotnie jedne nad drugiemi. 

Wogóle rudy żelazne kajprowe środkowo-pol
skie tworzą największy kompleks rud na ziemiach 
polskich. Albrecht wylicza następujące kopalnie z 
tego poziomu: 1) na zachód od Końskich: Skórni
ce, Machory, Zbójno, Grembienice, Ruda Maleniec
ka, Ruda Białaczewska, Kawęczyn, Dąbrówka, Smy
k ów, 2) między Sielpią i Bliżynem: Osicowa, Dę
bie, Chmale, Jan, Ostrocin, Czerwona, Rozpraszna, 
Dąbrowa, Rudne Doły, Dąbrówki, Długi Kąt, Od
rowążek i inne, 3) między Bliżynem i Starachowi
cami: Bukowie, Anna, Pleśniówka, Łyżwy, Włodzi
mierz, Czerwona, Czakzyński Smug, Kulpiński 
Smug, Łabędź, Próchnica, Wielki Smug, Herkules i 
inne, 4) między Starachowicami i Ostrowcem: Hen
ryk, Łączki, Józef, Gierdawy, Adolf, Henryk, Se
weryn i inne, 5) między Niekłaniem i Chlewiskami: 
Stara Góra, Zygmunt, Cecylja, Motylki, Łazienki, 
Malenice, Czapleniec, Edward, Chmacze, Stasiów, 
Aleksandrów, Repłów, Stefanków, Nadolna, Paw
łów, Zapowiedż, Rendocin, Mościska, Laski, Biała 
Góra i inne, 6) między Końskiemi i Przysuchą: 
Gryzak, Pole, Łazy, Fidor, Korytków, Rawicz, Rud
niki, Promień, Smrodniki, Hortensia, Niechów, Bor
ki, Czapleniec i inne. 

Pas rud jurajskich przylega do ciągu kajpro-

wego w postaci wązkiego klina 5 - 1 O kim. sze
rokości, ciągnącego się od Inowłodza nad Pilicą 
przez Dęborzyczkę, Skrzynno, Zdziechów, Jastrząb, 
Trębowiec, Tychów, do Ćmielowa i Małyszyna na 
długości około 90 kim. Ruda żelazna znajduje się 
tu w piaskowcach jury Środkowej. Piaskowce te, 
białe w dolnych poziomach, ku górze zawsze są 
zabarwione żelazem na żółto lub brunatno. Owe 
brunatne piaskowce zawierają prawie zawsze znacz
ne ilości limonitu w postaci nieprawidłowych warstw 
i wkładów. W najwyższych poziomach ukazują się 
pokłady szarych glin, przechodzących wreszcie w 
margle szare i ciemne. Z okolicy Zdziechowa, 
gdzie eksploatują na odkrywkę złoże rudy tego 
poziomu, Lewiński podaje następujący przekrój: 
1) najwyżej leży biały sypki piaskowiec ze s kupie
niami limonitu, ku dołowi coraz obfitszy w żelazo, 
2) pod nim leży sypki uwarstwiony brunatny pia
skowiec gliniasty, zawierający znaczne ilości limo
nitu, 3) niżej leży piaskowiec naprzemian z ....:ar
stewkami szarego łupkowatego ilu i 4) brunatne 
piaskowce z żyłami i skupieniami rudy żelaznej. 

Ze wsi Rogów koło Mirowa podaje Siemi
radzki podobny przekrój: 1) w górze warstewka 
brunatnej gliny z drobnymi kawałkami limonitu 
60 - 1 OO cm, 2) cienka warstewka drobnych od
łamków limonitu 30 cm, 3) warstwa żółto - brunat
nych gliniastych piaskowców bez rudy 120 - 180 m, 
4) warstwa dużych skupień limonitu, 5) białe roz
sypujące się na powietrzu piaskowce marglowe z 
drobnemi złożami i gniazdami rudy oraz gniazdami 
czerwonych glin piaszczystych. 

Rudy żelazne jurajskie zajmują około 460 kim. 
kw. i są lub były eksploatowane w szeregu kopalń 
koło Inowłodza, Zdziechowa (Sowia Góra, Kory
ciska, Chustki), Iłży, (Trębowiec, Tychów, Elżbie
ta) i Ostrowca (Stefanja, Sowia Góra). 

Rudy darniowe na wyżynie Małopolskiej są 
znane na niedużych przestrzeniach w okolicy 
Kielc, Końskich i Opoczna oraz w Polsce środko
wej w pobliżu kolei Warszawsko-Wiedeńskiej oko
ło Guzowa, Brwinowa, Grodziska, Pruszkowa, So
chaczewa (Koluszki). 

Rudy te w wieku XVIII-ym eksploatowano 
dla pieców fryszerskich a w czasach ostatnich roz
poczęto dość energiczną wysyłkę za granicę z Brwi
nowa. 

W tablicy przytoczonej poniżej podane zosta
ły analizy ,chemiczne różnego rodzaju rud z wyży
ny Małopolskiej z kopalń w opisie wymienio
nych. Porównywując skład chemiczny rud w za
chodniej części Królestwa i na wyżynie Małopol
skiej, łatwo zauważyć, że rudy brunatne wyzyny 
Małopolskiej zbyt obfitują w krzemionkę, co znacz
nie obniża ich wartość. 

I 
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Rozbiory chemiczne rud żelaznych ze złóż środkowo polskich. 

k ł a d n k 

Pochodanie rud 

---------------L-o-tn_e l Si0.1 Al,O I CaO I ~gO I Fe, O,I FeO IMnJ011 MnO I PO,, I· S I Suma l~I_::_ 
o 

Il 
!I 
o::: 

() 

~ 

o 

p, 

„ 
-" 

>-

-o 

::J 

a: 

() 

~ „ 
·;; „ 
.a 
>--o 
::J 

o::: 

1. kop 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. .. 
10. „ 

11. 
12. 

13. 

14. „ 
15. 

16. 
17. 
18. 

19. 

20. „ 
21. 
22 „ 
23. „ 
24. 
25. 

26. „ 
27. „ 
28. „ 
29. „ 
30. 

31. 

32. 
33. 
34. 

35. „ 

Jadwiga . 

J adwiga 
Paweł 

Stalówka 

Żarnowa Góra 
Siatka 

Doleiów, sfcrosyd. 

Doleiów, sferosyd. 

Zawady, ruda mangan. 

Żarnowa Góra, ruda man· 

gan owa 
Pleśni ów ka 

Pleśmówka 

Anna 
Ha młodzie 
A nna 

Sferosyd z Miłko wa 

Szewno pod Ostrowcem 

Rozpraśna 

Smyków 
Starachowice, limonit . 

S tarachowice, limonit. 

Starachowice, limonit . 

Starachowice, limonit . 

Starachowice, limonit . 

Starachowice, ruda mang. 
Starachowice, ruda mang. 

Starachowice, ruda mang. 

Starachowice, ruda ilasta 

Starachowice, ruda ilasta 

Chustki 

Małyszyn 

Zdziechów. 
Trębow1ec 

Trębowiec 

Trębowiec 

6,80 
l l ,73 
5,70 

10,50 
10,32 
7,20 

34,54 
32,35 
14,28 

15,06 
6,09 
5,97 
5,56 
7,16 

10,51 
34,60 
35,70 
29,70 
30,10 
9,40 

10,80 
7,90 

10,10 
10,10 
9,90 
8,20 
7,70 

28,90 
20,70 

3,91 
4,17 
2,72 

11,13 
11,04 
9,25 

138,06 12,74 1,12 śl. 
32,34 18.83 0,51 0, 10 
28,03 12,04 1,07 
26,10 9,50 0,96 śl. 
41,20 9,07 śl. 

138,07 12,41 1,68 śl. 
9,45 4,58 4,28 

13,06 8,24 2,38 
123,20 11,89 0,55 

137,42 3,80 0,76 
128,63, I 3,25 1,87 śl. 
35,98 12,55 1.79, -
32,76 12,39 2,22 śl. 
30,18 12,04 0,30 śl. 
20,54 4,72 9,25 
6,30 5,50 2,50 

i 4,90 4,30 2,80 

1
1 I ,60 I 0,00 3,50 

111,20 9,80 4,10 
, 25.301 5,30 0,70 śl. 
120.20, 5,90 3,20 śl. 
39,801 2,80 0,80 śl. 

119,90 4,90 0,80 śl. 
17,401 6,64 śl. śl. 

i l l ,501 5,70 l,80 śl. 
32,501 4,42 0,60 śl. 
34,80 2,38 śl. śl. 
6,20 3,50 4,20 1,19 

11,10 5,40 11,40 1,85 
41,46 4.83 
34,19 6,45 I .Ol -
38,79 3,29 
39,92 6,36 0,55 
31,40 4,59 0,65 
40,67 4,25 0,75 śl. 

38,80 . -
40,00 -
50,71 -- -
52,07 -
38, 14 
38,44 -

43,65 -
43, 13 -

i 1.17 39,36 

14, 13 28,83 
48,67 -

41,48 - -
45,71 
49,27 -
47,87 

49,00 
51,00 -

6,37 35,90 -
6,30 36.00 

-
- --

- - -
-- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- -
49,71 - ~ 

53,59 - -
55, 11 -
42,03 -

52,79 -
42,45 

I -

2,08 -
0,62 -
1,87 0, 18 
1,13 
0,55 
1,14 0,16 
3, l 2 0,16 
0,51 0,27 
-

- -
2,05 -
l,67j0,66 
1,74 0,51 
0,78 0,13 
0,62 -
1,10 -
1,20 -
2,50 . 
2,50 

0,22 
0,786 
0,271 

- 0,171 
- 0,158 
- 0,168 

0,083 
- 0,051 
- 0,098 
- 0,177 
- l,06 
l,26 0,27 
0,60 0,31 
0,56 -
0,32 -
2,88 0,48 

I 
-
-
-

0,22 
0,06 

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

99,6027,16':, 
99, 13 28,00'~ 
99,60 35,50 ;, 

I 00,26 36,45 :, 
99,33 26,70' ~, 
99,1026,91 ';, 

100,00 33,95 '~ 
I OO.OO 33,55 :, 
l 00,45 7 ,82 :. 28,37'~ 

100,00 9,89~ 20,77'~ 
I 00,56:34,07';, -
I OO, l O 29,04 ;, 
l 00,89 32,00 ;, 
99,86 34,49':1 
99,93 33,5 1 '~ 
99,00 38, l 0·:1 
99,90 39,60°0 
99,60 34,00·~ 

100,00 33,901:1 
41,90'~ 0,44'~ 
40,60':1 1,31 '~ 
33, I o·:, 1,545 °~ 
41 .so·:, 3,63°0 

- 45,10 ;, 0,58'~ 
43,70'~ 5,48'~1 
20, I O~ 16,92'~ 
13, I o:, 24,05'~ 
38,60 ~ l , 12'~ 
33,80'~ 2,27'~ 

100,97 34,80~. 
100,92 37,50°0 
I 00,82 38,58·~, 
100,55 29,42~ 
I 00.79 36,95 '~ 
I 00,73 29,71 1

:1 

Nr. Nr. I 15 włącznie i 30 - 35 rozbiory K. Kozielskiego. Pam. Fizj. T. XIII. 
Nr. Nr. 16, 17, 18 i 19 ro;zbiory Puscha. 
Nr. Nr. 20 29 włącznie rozbiory różne. 

Obliczenie mniej więcej dokładne zapasów wynikiem jego pewnosc1, że na całej przestrzeni 
rud w b. Królestwie Polskiem wobec niedostatecz- wspomnianej formacji bez wyjątku jest ruda. Po
nego zbadania terenów nie jest możliwe. Oblicze- dobną zupełnie pewność wypowiada Pusch co do 
nia, jakie robiono dotychczas, są przybliżone, mnie- zachodniej części Królestwa, lecz obecnie najnow
manie zaś o niewyczerpanej jakoby obfitości rud sze prace i doświadczenia wyjaśniły, iż nie wszę
zostało oparte na zdaniu Puscha, który w pracy dzie w tej ostatniej części nie tylko wśród szarych 
swojej „Geologiczny opis Polski" powiada, że rud iłów według Puscha. lecz nawet nie wszędzie 
żelaznych już w samej formacji białego piaskowca wśród glin rudonośnych średnio-jurajskich spotyka 
{wyżyna Małopolska) wystarczyłoby na całe stule- się ruda. Nawet obecność rudy wobec małej za
cia, gdyby wytwórczość żelaza dosięgła nawet 0,5 wartości żelaza w niej jak również wobec ciężkich 
miljona centnarów. Powyższe zdanie Puscha było warunków eksploatacji nie stanowi istotnego bo-

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Nr. 6 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 169 

gactwa, gdyż często wydobycie nie opłaca się. Je- tym dziesiątku łat zeszłego stulecia był uważany 
steśmy zdania, że i na wyżynie Małopolskiej przy- przez niemieckich geologów za niewyczerpaną kra
szłe badania wykażą, iż nie całe obszary, obecnie inę rud żelaznych. Zeledwie upłynęło 60 lat od 
wykazane jako rudonośne, zawierają rudę. Należy wypowiedzenia przez niemieckich uczonych powyż
podkreślić niezbity fakt, że już od I O do 12 lat ru- szego zdania, a już huty żelazne górnośląskie przy 
dy syderytowe naogół a szczególnie sferosyderyty, olbrzymiej wytwórczości żelaza, jaka tam miała 
zalegające płytko przeważnie w zachodniej części miejsce, zostały zmuszone zaopatrywać się w rudy 
Królestwa, zostały wyczerpane, i obecnie wypada obce, ponieważ miejscowe są na wyczerpaniu. Z 
wydobywać rudy, zalegające głębiej. To wpłynęło drugiej strony jednak nie możemy pominąć tego 
na zupełne usunięcie się drobnych dostawców tego faktu, że granica stosowanych w hutnictwie rud 
rodzaju rud, gdyż przy niedużej wartości rud po- przesuwa się stale w kierunku mniejszych wyma
dobni przedsiębiorcy nie osiągają nie tylko zysków, gań z powodu braku rud wogóle, w szczególności 
lecz narażeni są na straty i dlatego w ostatnich dobrych, jak również wskutek udoskonalenia spo
czasach prawie wszystkie huty żelazne zmuszone sobu prowadzenia samego procesu w piecach me
są same zaopatrywać się w nadania na rudę i pro- talurgicznych. Huty górnośląskie wobec braku od
wadzić wydobycie rudy na własny rachunek. powiedniejszych skwapliwie poszukują, szczególnie 

Pierwsze obliczenie zapasów rud zostało zro- w ostatnich łatach, rud w Królestwie Połskiem, 
bione w trzecim dziesiątku lat zeszłego stulecia dla które przy tańszym tam niż u nas koksie mogą 
kopalń rządowych. Łabęcki podaje zapas rud na mieć dla hut śląskich większą wartość. Należy 
tych kopalniach na 320 milionów kibli. Licząc mieć na względzie, że przy swobodnym wywozie 
ówczesny kibel na 500 funtów, otrzymamy, że ilość rud z Królestwa mogą one znaleźć znaczny zbyt 
ta wynosiłaby około 67 milionów tonn. na Śląsku; wydobycie rud wtedy w kraju wzrosło-

Późniejsze próby obliczenia zapasu rud są by, lecz wkrótce zostałaby pozbawiona rud połud
bardzo niezgodne z sobą: tak Hilczyński podaje niowo-zachodnia i zachodnia część Królestwa Pol
ten zapas na 15 miłjardów pudów, Brandenburg na skiego, które to rudy więcej nadają się do wywo-
2 miliardy, Kocowski na 14 miljardów pudów, a zu z powodu blizkiego przewozu, a wtedy dla hut 
Kukawski na 37 miljardów pudów. Profeso'r Bog- w zagłębiu Dąbrowskiem pozostałyby rudy wyżyny 
danowicz uważa tę ostatnią liczbę za wygórowaną Małopolskiej, na ogół droższe z powodu większej 
i obniża ją do połowy. odległości m1e1sc wydobycia, a w szczególności 

Należy jednakże z wielką ostrożnością przyj- I mniej warte brunatne z powodu znacznej zawarto
mować wszelkie obliczenia, szczególnie przy tak ści krzemionki, niepomiernie podnoszącej koszt wy
niedostatecznem zbadaniu terenów. Nie można tu topiania surowca. 
ominąć przykładu Śląska Górnego, który w czwar-

Próba określenia wartości rud żelaznych. 

I) A n a 1 i z y rud (średn ie}. 

Pochodzenie rud I H. O I Strat~ I 
:i: w ogniu Si02 I Al, 0 3 I CaO I MgO I· F e I Mn 

Ruda Krzyworoska · 2,0 0,90 
Poraj polc:ładowa, próby 27,1 

z wagonów 28,5 
z kópalni Teodor 28,7 
Poraj (nadanie Aleksander) · 30,2 
Młynek, Włodzimierz · 28,5 
Bargły Ili 28,I 
Huta Stara 30,1 
Młynek, kulista 26,0 
Brzeziny, ? 
Zrobiska. 28,0 
Łojki, Stanialaw 30,0 

Wulkan 28,8 
Siemonia, brunatna · 24,5 

) 

? 
Starachowice, „ 9,7 ? 

4,6 0,2 0,6 
14,3 3,0 5,5 
11,6 3,5 6,3 
9,6 2,1 6,1 
6,6 3,5 5.D 
9,5 3,6 8,7 
9,0 5,6 3,5 
5,4 3,4 4,8 
6,3 2,5 7,8 
8,3 2,9 8,0 
8,7 5,9 4,7 
8,5 5,0 8:5 
9,8 4,5 8,9 

14,8 6,5 1,2 
9,7 5, I 1,1 

-
3,3 
4,3 
3,7 
4,5 
2,9 
3,0 
3,9 
2,5 
4,8 
4,3 
3,8 
3,9 
2,8 

ślady 

63,0 
31,6 
31,5 
33,8 
34,4 
31,0 
34,4 
36,2 
36,7 
30,5 
33,2 
30,0 
29,2 
41,8 
40,4 

0,75 
0,64 
0,67 

? 
0,62 
0,97 
0,56 
0,44 

? 
0,412 
0,300 
0,481 
1,96 
3,41 
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- - --------

2. C z ę ś ć Fe w r u d a c h, k t ó r a m u s i b y ć z r e d u k o w a n a b e z p o ś r e d n i o w ę g l i k i e m 
ko k s u. 

Hematyt 
Węglan surowy 

„ prazony 
Limonit 

Żużle pudlowe . 
fryszerskie 

„ martenowskie 
Zendra 

3. Zużyci e mater j a ł ów wyd aj n ość wsad u. 

f Dla otrzymania 100 kg. ourowca Wydajność Koozta ogól-
Na 100 kg. 

Pochodzenie rud 
Rudy 

kg. 

Ruda krzyworoaka 150 
„ Poraj pokładowa, próby 300 
„ „ „ z wagonów 300 
„ Teodor 278 
„ Poraj (nadanie Aleksander) 273 
„ Młynek, Włodzimierz 303 
„ Bargły III 273 
„ Huta Stara 260 
„ Młynek, kulista 256 
„ Brzeziny, „ 308 
„ Zrobiska, „ 283 
„ Łojki, Stanisław 313 
„ „ Wulkan 322 
„ Siemonia, brunatna 298 
„ Starachowice, „ 260 

Koszta własne składają się z kosztów za rudę, I 
kamień wapienny, koks i kosztów ogólnych z robo
cizną, naprawami i t. p. i mogą być wyrażone wzo
rem: 

R - MP + CP 1 +KP 2 + L 

gdzie R oznacza dopuszczalne koszta własne. 

M ilość spożytej rudy 

P jej cenę 

C ilość spożytego koksu, 
• 

P 1 jego cenę, 

(A), 

zużywa sic; 

Kamie nia 
wapiennego 

kg. 

IS 
60 
27 
8 
s 
9 

49 
o 

- 5 
- 12 

37 
8 
9 

9S 
171 

wsadu (ilość 
surowca surowca, 

otrzymuj e podzie lona 
Kolta u sic; żużla przez ilość 

kg. kg. rudy -j ka-

mienia) 

8S 17 60,0 
110 113 28,0 
104 93 30,6 
95 6S 3S,0 
92 56 3S,9 

100 81 32,0 
102 87 31,0 
89 46 38,S 
91 54 40,0 
99 79 34,0 

102 87 3 1,3 
102 86 3 1,2 
104 93 30,2 
99 200 25,S 

124 173 23,2 

K ilość spożytego kamienia, 
P 2 jego cenę, 

ne, robociz· 
na, naprawy 

i t. p. na 100 

kg. surowca 

*) 

kop. 

21,3 
45,5 
4 1,7 
36,4 
35,5 
39,9 
41,1 
33,1 
32,0 
37,5 
40.7 
40,9 
42,2 
50,0 
SS,O 

L koszta ogólne -+- robocizna --1- naprawy t. p. 
Przyjmując cenę koksu równą 12 rubli i I O 

rubli oraz cenę kamienia wapiennego 1 rb. 20 kop. 
za I OOO kg., koszta własne równe SO kop., 55 kop., 
60 kop. za pud, czyli 30 rb. SO kop., 33 rb. 50 kop„ 
36 rb. 6r1 kop. za 1 OOO kg., i, stosując się do 
wzoru (A) i liczb z zestawienia 3-go, otrzymujemy 
po przestawieniu tego wzoru: 

. (B) 

dla rudy Poraj próby P 30,50-(IZ X 1,1 + o.6 x 1,2 + 4,SS) 
4 rb. Ol kop. - 3,00 

dla rudy krzyworoskiej P - 30,SO - ( 12 X 0,8S + O, IS X 1,2 + 2,13) I I rb. 99 kop. 
1,5 -- - t. d. 

*) Przyjmując koszta te równe 300 kop. przy wydainości równej 42 ,5°, 0 odwrotnie proporcjonalnie do wydajności dla 
wspomnianych rud. 
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4. Wynik i ob I i cze ń w art ości rud podług zestaw ie n i a 3- go. 

Przy cenie kok1u równe) I O rb. za tonnę I Przy cenie koksu równej 12 rb. za tonnę 

Pochodzenie rud Dopusz c zaln e koszta wł a s ne 

30~b. 50 k.I 33 ~b. 55 k.I 36 ~b. 60 k.I 30 ~b. 50 k.I 33~b. 55 k.I 
R 

36 rb. 60 le. 

Ruda krzyworoska za tonnę kop. 1313 1519 1720 1199 1406 1606 
„ Poraj pokładowa, próby „ „ .. 474 578 678 401 505 604 
„ „ .. z wagonów „ „ „ 520 624 724 451 555 654 
„ z kopalni Teodor „ „ „ 621 733 840 556 664 772 
„ Poraj {nadanie Alek1ander) „ „ „ 648 762 871 581 694 804 
„ Młynek, Włodzimierz „ „ „ 541 644 743 480 578 676 
„ Bargły III „ „ „ 571 685 795 500 611 720 
.. Huta Stara „ „ „ 703 823 938 635 754 870 
„ Młynek, kulista „ „ „ 713 834 951 642 763 880 
„ Brzeziny, „ „ „ „ 552 653 750 487 588 685 
„ Zrobi ska, „ „ .. „ 558 668 773 486 596 701 
N Łojki, Stanisław „ „ „ 515 614 710 450 549 64) 
„ Łojki, Wulkan „ „ „ 490 587 680 425 522 615 
„ Siemonia, brunatna „ „ „ 485 590 690 4.19 523 623 
„ Starachowice, „ „ „ „ 406 525 640 310 431 545 

Korzystając z cyfr zestawienia 3-go, możemy 
określić wartość rud jeszcze w inny sposób, jeżeli 
przyjąć naprzykład cenę rudy krzyworoskiej, jako 
zasadniczą. Niech jej cena będzie I O kop. za pud 
na kopalni a koszt przewozu do fabryki 12 kop., 
razem 22 kop. za pud czyli 13 rb. 42 kop. za tonnę. 

R rudy krzyworoskiej- MX P-t-CX P 1-t-KX P 2-t-L (C) 

R innej rudy =- mX p-t-cX P 1+ kX P 2-t-L1 (O) 

Przyjmując C O, znajdujemy: 

skąd P = M X P -t- C X P1 -t-K X P 2 -t- L - c X P1 - k X P 2 - L1 = 
m 

gdzie m jest ilość innej rudy, 
pienia I OOO kg. surowca, 

potrzebnej do wyto-

k jest ilość potrzebnego kamienia wapiennego, 
L 1 są koszta ogólne, robocizna, naprawy i t: p. 

przy nowej rudzie, 

p jest jej wartość, 
c jest ilość koksu, potrzebnego do wytopienia 

1 OOO kg. surowca z tej rudy. 

Wstawiając odpowiednie cyfry z zestawienia 3-go, otrzymujemy: 

P 
. . b I ,5X I3.42-t-(0,850- I'1OO)X 12,o+ co. I 50-0,600)X 1.2+ 2. I 3- 4,55 

oraJ pro y 3,0 -- -- 4 rb. 72 kop. 

Poraj z wagonów 1,5_X_13_.4_2+~C_0_,8_5_0-_1._04_0_)X_l2_,o_+_C_0,_15_0_-_o_,2_70_)_X_l_,2_-t-_2_. 1_3-_4,_17 ___ 5 rb. 22 kop. 
3,0 

Teodor 15,X 13.42-t-(0,850- 0,950)X 12,o+co. 150-0,08)X 1.2+ 2. 13-3,64 
2,78 6 rb. 30 kop. 

P . d . Al k d 1.5X 13,42-t-(0,850-0,920)X 12,0-t-(0,150-0,050)X 1.2-t-2.13- 3.55 
oraJ na ame e san er 2,73 - - 6 rb. 59 kop. 

Młynek Włodzimierz I ,5X 13,42-t-(0,850-1,000)X 12,0-t-(O, I 50-0,09)X 1.2+ 2. I 3- 3,99 
3,03 

Bargły III 1,5X 13,42-t-(0,850-10,20)X 1.2+ (0, 150- 0,490)X 1.2+2. 13-4, 11 _ 
2,73 

5 rb. 41 kop. 

5 rb. 75 kop. 
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H S 
• 1,5 ;< 13,42-j (0,850- 0,890) X 1,2-J (0, 150- 0,0)X 1,2 t-2.13- 3.31 

7 
b 

9 
k 

uta tara - r . I op. 
2,60 

Młynek kulista = l~X l3,'42*(0,850-0,910)X 12,0--t-(0,15X0,05)X l.2+2,13-3,20 = 7 rb. 26 kop. 
2,56 

Brzeziny kulista = l.5 X 13,42...L(0,850- 0,990)X l2,0+ (0,150+ o.120) X l.2+ 2.13- 3,75 = 5 b 57 k 
3,08 r · op. 

Zrobiska kulista 1.5X 13,42+ co.85o- 1.02o)x 12.0 + co.150- o,37o)x 1.2+ 2.13- 4,07 
- - - - - 3,13 - 5 rb. 62 kop. 

Łojki Stanisław 
1,5X 13,42 L (0,850- I ,020)X 12,0 --j 0, 150- 0,080)X 1.2-\-2.13- 4,09 

2,83 
= 5 rb. 18 kop. 

Łojki Wulkan _ ~5X.13.42+(0,850- l,040)X l2,~ti0,150-0,090)X l,2+2,13-4,22 _ 4 rb. 92 kop. 

S
. . b 1,5X 13,42--1 (0,850- 0,990)X 12,0-i (O, 150- 0,950)X 1.2-t-2.13- 5,00 

4 
b 

91 
k 

1emonia runatna = - -- -
2

.
98 

= r . op. 

S h . b 1.5X l3,42+ co.850- 1.24o)x 12.o+ co.1so- 1,71o)x 1,2+ 2.13- 5,so 
4 

b osk tarac owice runatna -= 
2

,
60 

- - - r . op 

W taki sam sposób można obliczyć wartość rud przy innych cenach kamienia wapiennego i koksu . 

Sprawozdanie Związku górników i hutników polskich 
za lata: 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 i 1919. 

Ostatniem ogloszonem do wiadomości pub- ' w wolnej i niepodległej Polsce, pragniemy zebrać 
licznej sprawozdaniem Związku górników i hutni- krótko i przedstawić w jednem sprawozdaniu dzia
ków polskich było sprawozdanie za rok 1913-y, wy-

1 łalność Delegacji górników i hutników polskich za 
drukowane w Nr. 9-ym czasopisma Przegląd Górni- cały okres ubiegły od ogłoszenia ostatniego spra-
czo-Hutniczy z r. 1914-go. wozdania, t. j. od roku 1914-go do roku 1919-go 

W b h · · ł · k " · włącznie. y uc wo1ny 1 wywo ane mą stosun 1 nie 1 W k . d k k 1914 
l .ł k · · D 1 ·· ł · o resie czasu o począt u ro u -go pozwo 1 y se retar1atowi e egae11 og aszac regu- d k . k 191 9 D l · z · k db ł 

lamie sprawozdań za lata następne. Nie należy I 0 o~ca ro. u -gc:> e e_gaC}a . wiąz u 0 Y a 
jednak wnosić z tego , jakoby Delegacja górników 

1

14 posied_zen. Ostatm_e posie~zeme przed wybu
i hutników polskich zawiesiła swe czynności a Zw~ą- chem WOJny odbyło się ~ dnm ~5-ym _ czerwca .r. 
zek przestał istnieć. Przeciwnie, po krótkiej prze- 191 ~-go, na~tępne udało się zwołac dop1er~ w dn~u 

· d · · · · · · · 1 k. · J 26 1 27 ma1a r. 1917-go. Na tern to posiedzemu rwie, spowo owaneJ mwaz1ami meprzy1ac1e s 1emi, dł D l ·· b · k dd · · 
Delegacja podjęła swe czynności normalne, zaś pr~yp.a . e egac11 s~utny. o ow~ąze o arna cze~ 
prace, podjęte przez nią i przez Związek tak z [ i;iosm1ertne1. długolet~1emu 1 zasłuzonemu prezesowi 
inicjatywy własnej, jak i wskutek uchwał Zjazdu s .. p. Janowi Surzycki~mu, ~i:iarłemu w ?mu 5 st~cz
II-go górników i hutników polskich, były przez ca- ma ~· .1915-go. ~? teJ chwili przewod~ic~ył Zw1ąz
ły czas wojny prowadzone. z czynności i prac ko~1 . 1 DelegacJl zastępca prezesa mz. Jan Za
tych zdawał sekretarjat i skarbnik Delegacji spra- ransk1. 
wozdanie na posiedzeniach Delegacji w r. 1919-ym I Na posiedzeniu w dniu 28 października roku 
przed szerszym zaś ogółem członków Związku na 1918-go przystąpiono do wyboru nowego prezesa, 
zebraniu koleżeńskiem w grudniu r. 1919-go. którym został inż. Witold hr. Sągajłło, dyrektor To-

Dziś, stojąc przed reorganizacją Związku gór- warzystwa Warszawskiego w Niemcach, piastujący 
ników i hutników polskich i zmianą jego statutu, tę godność dotychczas. Sekretarze Delegacji w tym 
czego wymagają zmienione obecnie warunki i po- I okresie kolejno zmieniają się. Byli nimi: inż. Fran
myślna przyszłość organizacji górnictwa i hutnictwa ciszek Drobniak, inż Zdzisław Kamiński, inż. Ro-
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man Rieger, inż. dr. Julian Czapliński, wreszcie po- 1 
wtórnie inż. Roman Rieger, który sprawował czyn
ności sekretarza do końca okresu sprawozdawcze
go. Wiceprezesem Delegacji przez cały okres cza
su był inż. Jan Zarański, skarbnikiem p. Kazimierz 
Srokowski. 

1. Organizacja. 

Wyrazem ciągłej czujności nad sprawami, od
noszącemi się do górnictwa i hutnictwa polskiego 
oraz czynności organizacyjnej Delegacji, są dwa 
duże zebrania koleżeń~kie, które obradowały w 
dniu 24 lutego i 7 grudnia r. 1919-go. Zebrania te 
miały na celu zastąpienie choć w części Zjazdu 
Ili-go górników i hutników polskich, którego zwo
łanie w ówczesnych warunkach było ze względów 
społecznych i technicznych niemożliwe. W pierw
szem zebraniu, w którem uczestniczyło przeszło I OO 
osób, wzięły udział nie tylko osobistości ze świata 
górniczego, lecz również wielu wybitnych przedsta
wicieli innych zawodów. Celem tego zebrania by
ło przedewszystkiem obmyślenie sposobów i pod
jęcie starań, które zapewniłyby górnictwu i hutni
ctwu polskiemu pomyślne warunki istnienia i roz
woju w nowych stosunkach, wywołanych przewro
tem politycznym i społecznym. Obradowano nad 
następującymi nader ważnemi sprawami: I) Aka
demia Górnicza w Krakowie, 2) ustrój władz gór
niczych, 3) podporządkowanie państwowych żup 
solnych Ministerium Przemysłu i Handlu, 4) utwo
rzenie Ministerium Górnictwa, 5) zarządzanie pań
stwowymi zakładami górniczo-hutniczymi, 6) udział 
sił fachowych w naradach pokojowych, 7) sto
sunki służbowe w kopalniach, 8) Zjazd górników i 
hutników polskich w Warszawie. Powzięte wów
czas uchwały zostały częściowo przeprowadzone i 
ukończone; niektóre z nich są jeszcze w toku za
łatwienia. 

Drugie zebranie koleżeńskie odbyło się w dniu 
7 grudnia r. 1919-go przy bardzo licznym udziale 
górników i hutników oraz zaproszonych gości, w 
liczbie których witaliśmy serdecznie i owacyjnie 
bohaterskiego obrońcę Śląska Cieszyńskiego i przy
jaciela górników i hutników polskich generała La
tinika z okazji otwarcia Akademii górniczej w Kra
kowie i uczczenia święta św. Barbary, patronki gór
ników. Na zebraniu tern obradowano nad sprawą 
stosunku ukończonych górników do młodzieży aka
demickiej i roztoczeniem opieki moralnej nad tą 
młodzieżą, nad organizacją „Bratnia Pomoc" słu
chaczów, założeniem ewidencji akademików górni
czych i hutniczych Polaków, lcończących studja na 
akademjach zagranicą, organizacją- zawodową inży
nierów górniczych, przewozem węgla drogą wodną, 
obecnym stanem produkcji i stosunków robotni
czych na kopalniach w zagłębiu Dąbrowskiem, uni
formem górniczym, zwyczajami i symbolami górni
czymi. Zebranie zakończone zostało ochoczą za
bawą towarzyską. 

Za czasów niewoli austriackiej poszczególni 

członkowie Delegacji byli przedstawicielami intere
sów polskiego górnictwa i hutnictwa w austriac
kich radach: górniczej, naftowej, kolejowej i prze
mysłowej. W polskiej Radzie komisji taryf cel
nych zasiada, jako członek, przedstawiciel Związku. 

Starania, podjęte u rządu austriackiego o za
łożenie w Galicji krajowego zakładu geologicznego 
i kilku stacji geologicznych nie odniosły skutku do 
chwili wybuchu wojny a wojna przerwała prace w 
tym kierunku. Rząd Polski zakład taki założył w 
Warszawie. 

Celem przyjścia z pomocą rodzinie niezapom
nianego organizatora ś. p. Adama Łukaszewskiego 
utworzono z inicjatywy Związku fundusz, z które
go, począwszy od września r. 1917-go, wypłaca się 
stypendjum synowi zmarłego. 

2. Akademja Górnicza 

Mimo znanego systemu oszczędnościowego w 
Austrii, stosowanego zwłaszcza do Galicji, i cięż
kiego biurokratyzmu austriackiego, udało się Dele
gacji z inż. Janem Zarańskim (ówczesnym posłem 
do parlamentu austriackiego) na czele doprowadzic 
do tego, że rząd austriacki postanowił z początkiem 
r. 1914-go uruchomić pierwszy rok studjów w Aka
demii Górniczej w Krakowie. Od gminy miasta 
Krakowa uzyskano I O OOO m~ pła cu pod budowę 
gmachu i 200 OOO koron jako jedno.razowy dodatek 
na budowę. Wydział krajowy Lwowski wstawił do 
budżetu I OO OOO koron na cele Akademii Górniczej. 
Podjęto starania, aby przyszłemu rektorowi Aka
demii przyznano miejsce wirylne w Sejmie Gali
cyjskim, oraz aby w komitecie Akademii zasiadali 
również górnicy praktycy. Ten ostatni postulat z"
stał uwieńczony pomyślnym skutkiem; dziś w ko
mitecie zasiada 27 członków, w tern wielu górni
ków. Skład komitetu jest następujący: I) Karol 
Adamiecki w Warszawie , 2) Juljan Cybulski w 
Warszawie, 3) Julian Fabjański we Lwowie, 4) An
toni Gerżabek w Krakowie, 5) Ludwik Gorazdow
ski w Warszawie, 6) Antoni Hoborski w Krako
wie, 7) Zenon Jędrkiewicz w Dobczycach, 8) Ka
zimierz Kling we Lwowie, 9) Hieronim Kondrato
wicz w Warszawie, 10) Stanisław Kontkiewicz w 
Warszawie, 11) Stefan Kreutz w Krakowie, 12) 
Henryk Korwin Krukowski w Warszawie, 13) Ka
rol Miłkowski we Lwowie, 14) Józef Modzelewski 
we Lwowie, 15) Józef Morozewicz w Warszawie, 
16) Stefan Niementowski we Lwowie, 17) Włady
sław Płużański w Warszawie, 18) Szymon Rudow
ski w Sosnowcu, 19) Józef Sare w Krakowie, 20) 
Antoni Schimitzek w Krakowie, 21) Jan Stok w 
Krakowie, 22) Leon Syroczyński we Lwowie, 23) 
Władysław Szajnocha w Krakowie, 24) Leopold 
Szefer w Cieszynie, 25) Edwin Windakiewicz w 
Bochni, 26) Konstanty Zakrzewski w Krakowie, 27) 
Jan Zarański w Warszawie. 

Delegacja zajęła się sprawą mianowania pro
fesorów, dla których Rząd przyznał stypendja. W 
końcu Rząd austriacki ustalił termin otwarcia Aka-
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demji na rok 1915. Równocześnie z otwarciem 
Akademji miał się odbyć Zjazd III-i górników i hut
tników polskich. Wybuch wojny uniemożliwił prze
prowadzenie tego planu i moment otwarcia Aka
demji odwlókł się na czas nieograniczony. Nie po
wstrzymało to Delegacji od dalszych starań i za
biegów. Z chwilą, gdy stosunki wojenne na to 
pozwoliły, zainterpelowano Rząd austrjacki w tej 
sprawie i uzyskano w w r. 1917-ym wstawienie do 
budżetu właściwej kwoty na rzecz Akademji. Po 
przewrocie politycznym, który pozwolił nam odzy
skać wolną Ojczyznę a nawet przed nim jeszcze, 
gdyż na posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika roku 
1918-go uchwalono domagać się otwarcia Akademji. 
Na posiedzeniu Delegacji w dniu 23 lutego roku 
1919-go postanowiono poczynić starania o utworze
nie Komitetu Akademji w ten sposób, aby w nim 
znaleźli się obok przedstawicieli uniwersytetu Ja
giellońskiego przedstawiciele obu politechnik pol
skich oraz przedstawiciele sfer górniczych wszyst
kich dzielnic. Postanowiono powołać do życia kur
sa uzupełniające i komisje egzaminacyjne dla tych 
słuchaczów Akademji zagranicznych, którzy z po
wodu wojny nie byli w stanie prowadzić swych 
studjów. Na posiedzeniu w dniu 27 lipca roku 
1919-go Delegacja stwierdziła, że Rząd Polski przy
jął na siebie zobowiązanie otwarcia Akademji już 
w roku bieżącym i że czuwa nad tern komitet, w 
którym silne wpływy mają przedstawiciele górni
ctwa. Dnia 20 października r. 1919-go odbyło się 
uroczyste otwarcie Akademji Górniczej w Krako
wie w obecności Naczelnika Państwa oraz licznych 
przedstawicieli świata górniczego, naukowego, prze
mysłowego i t. p. 

fundusz mającego powstać stypendjum jego imie
nia dla ubogich słuchaczów Akademji Górniczej. 
Aktu fundacyjnego jeszcze nie wygotował. 

4) Stypendjum V-go Zjazdu techników pol
skich dla zwyczajnych słuchaczów wyższego zakła
du naukowego górniczego. Założycielami są: pro
fesor politechniki Lwowskiej Leon Syroczyński, wła
ściciel dóbr Zenon Suszycki i radca górniczy, dy
rektor kopalni Kazimierz Szumski. Fundusz zakła
dowy stypendjalny wynosi 3O16 koron, z którego 
według aktu fundacyjnego dopiero po wzroście je
go do I O OOO koron będzie wypłacone z odsetek 
i:oczne stypendjum w kwocie 450 koron. 

5) Stypendjum Jaworznickiego gwarectwa wę
glowego w kwocie 200 koron miesięcznie na razie 
na jedno półrocze roku szkolnego 1919 20 dla jed
nego słuchacza Akademji Górniczej, z którego ko
rzysta słuchacz Franciszek Sikora. 

Z darów, otrzymanych przez Akademję Gór
niczą, należy wymienić zbiór minerałów po ś. p. 
profesorze uniwersytetu Jagiellońskiego Jentysie, 
ofiarowany przez jego rodzinę, oraz zbiór minera
łów, ofiarowany przez Karolinę Nowakowską po 
ś. p. mężu profesorze szkoły rolniczej w Czerni· 
chowie, jak również oddaną przez niewiadomego z 
nazwiska ofiarodawcę za pośrednictwem starosty 
górniczego Gerżąbka bibljotekę, składającą się z 
70 dzieł w języku niemieckim z dziedziny górnic· 
twa i hutnictwa. 

Również dla bibljoteki Akademji Górniczej 
nadesłali kilkadziesiąt książek fachowych p.p. Mi
chał Łempicki i Hieronim Kondratowicz. · 

Oto krótka historja mozolnych zabiegów i sta
rań Delegacji około założenia Akademji Górniczej 
w Polsce, uwieńczonych pomyślnym skutkiem dla 
dobra górnictwa i hutnictwa polskiego. 

3. Szkoła Górnicza w Dąbrowie na Śląsku. 

W tern krótkiem sprawozdaniu niepodobna 
pominąć wzmianki o tern, że na posiedzeniu Dele
gacji, które odbyło się w przeddzień otwarcia Aka
demji Górniczej, wyrażono jednogłośnie wśród 
oklasków wiceprezesowi Związku Janowi Zarań
skiemu gorące podziękowanie imieniem Delegacji 
i całego społeczeństwa połskiego za jego wytrwałe Szkoła ta, która od pierwszej chwili swojego 
i z żelazną koi;isekwencją do pomyślnego końca ~stnieni~ ~~lczy z ~rogimi żywi?łami niemieckimi 
doprowadzone trudy i zasługi w sprawie otwarcia I czeskimi I. z brak~em fu~dus~ow, dzięki nies~~u
Akademji. Imieniem Delegacji przemówił podczas dzonym zabiegom 1 ustawicznej pracy DelegaCJI a 
uroczystego aktu otwarcia Akademji p. Jan Zarań- w szczególności jej członków p. p. Zarańskiego . i 
ski. Również na szczególne podziekowanie zasłu- 1 Szefera. tylk<? na d~.a lata przerwała wskutek woj
gują szlachetne czyny niżej wymienionych osób, ny swoją dz1ałalnosc. 
które złożyły następujące zapisy na rzecz Akademji Już w r. 1917-ym podjęto wykłady na nowo i 
Górniczej względnie słuchaczów tejże: do dnia dzisiejszego kształci ona przyszłych sztr 

I) Michalina Osadcowa zapisała 20 OOO koron I garó~ polskich, których spora liczba opuszcza eo
na stypendja dla słuchaczów Akademji Górniczej. rocznie szkolne mury. Wskutek zatargu polsko-

2) W d · ł III R d N d · C . czeskiego i znanego wszystkim dobrze teroru i gwał-
. Y z1a a "'! aro owej w ieszyme tów, którymi posługują się Czesi, warunki, w któ-

ustanow1ł 3 . 4 stypen~~a P? 1. 400. - I ?OO koro.n rych szkoła pracuje od chwili okupacji czeskiej, są 
dla .słu.cpacz?w Akad~mjI Gormcz.ej'. ktorzy s~o~- nader ciężkie. Żywimy nadzieję, że z chwilą, gdy 
czyli g1mnazju~ polskie w Orłowej 1 szkołę gorm- Dąbrowa zostanie uwolniona od najazdu wraz z ca
czą w Dąbrowie. lym Śląskiem Cieszyńskim i włączona do Polski, 

3) Stanisław Larysz Niedzielski, właściciel w co niezłomnie wierzymy, rząd Rzeczypospolitej 
dóbr w Sledziejowicach złożył I O OOO koron jako przyjmie szkołę na swój etat. 
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4. Memorjał w sprawie nabycia terenów węglo· 
wych przez Kraj. 

Jedną z najowocniejszych a długotrwałych 
prac i starań Delegacji, uwieńczonych pomyślnym 
wynikiem, było nabycie przez Kraj terenu węglo
wego w zagłębiu Krakowskiem od firmy Schlutius. 
Memorjał w tej sprawie, opracowany przez JeJ 
członków Delegacji p. p. Benisa, Drobniaka, Schi
mitzka, Surzyckiego i Zarańskiego, zdobył uznanie 
Wydziału krajowego Galicyjskiego i kół fachowych 
i on to głównie przyczynił się do korzystnej decy
zji Sejmu Galicyjskiego a tern samem do przepro
wadzenia tak wielkiego dzieła. 

5. Wydawnictwa. 

Przegląd Górniczo-Hutniczy był do roku 1916 
oficjalnym organem zawodowym, zasilanym praca
mi fachowomi i popieranym pod każdym wzglę
dem przez Delegację. Wydawanie Przeglądu Gór
niczo-Hutniczego wskutek wybuchu wojny doznało 
przerwy. W dniu I 6 sierpnia r. 1916-go obecni w 
Krakowie członkowie Delegacji uchwalili kredyt 
na rozpoczęcie wydawnictwa na nowo. Wydawni
ctwo podjęte zostało pod zmienioną nazwą i for
mą. Od tej chwili organ zawodowy Związku gór
ników i hutników polskich wychodzi jako Czasopi
smo Górniczo-Hutnicze pod kierunkiem komitetu 
redakcyjnego. W dniu 15-ym września r. 19 I 8-go 
usamodzielniono wydawnictwo Czasopisma Górni
czo-Hutniczego, zatrzymując jednak patronat Zwią
sku. 

Zawiązane pod firmą Towarzystwo polskich 
wydawnictw górniczych „ T ewuge" (z kapitałem za
kładowym 50 OOO koron) spółkę z ograniczoną od
powiedzialnością, której zakres działania obejmuje 
nie tylko wydawanie Czasopisma Górniczo - Hutni
czego, lecz również całą literaturę górniczą polską. 
Dla Związku górników i hutników polskich zastrze
żono wpływy na wydawnictwo. Delegacja za po
średnictwem wyłonionej z siebie komisji opracowa
ła i zbadała statut spółki, która rozwija się po· 
myślnie. Staraniem Delegacji a pod kierunkiem 
jej członka p. Ferdynanda Jastrzębskiego jest w 
opracowaniu tom lll-i monografji zagłębia Krakow
skiego, który niebawem ukaże się w druku. Pracę 
opóźniła wojna i wywołane przez nią trudności 
techniczne. 

6. Zjazd Ili-i górników i hutników polskich. 

Na posiedzeniu Delegacji w dniu I 8-ym stycz
nia r. 1914-go postanowiono, że Zjazd Ill-i górni
ków i hutników polskich winien się odbyć równo
cześnie z otwarciem Akademji Górniczej, a więc 
w r. 1915-ym. Wojna uniemożliwiła Zjazd tak sa
mo jak otwarcie Akademji. W r. 1919-ym Delega
cja podjęła na nowo starania o zwołanie Zjazdu, 
ustaliła termin na dzień 3 - 6 paździdrnika roku 
1919-go i wybrała na miejsce Zjazdu Warszawę. 
Wybrano komitet, który podjął prace przygotowaw-

cze. Wobec trudności, wywołanych trwającymi 
ciągle jeszcze stosunkami wojennymi oraz warun
kami pracy na kopalniach i w zakładach górniczych 
termin . Zjazdu został odroczony na czas nieograni
czony z taką wskazówką dla komitetu Zjazdu, że
by, o ile stosunki pozwolą (zwłaszcza wyniki ple· 
biscytowe na obu Sląskach będą już znane) zwo
łać ten Zjazd jak najprędzej, np. w jesieni roku 
1920-go. 

Skład Delegacji górników i hutników polskich 
w końcu r. 1919-go był następujący: 

Prezes Witold hr. SągajUo. 
Zastępca prezesa Jan Zarański. 
Sekretarz Roman Rieger. 
Skarbnik Kazimierz Srokowski . 

C zł o n k o w i e c z y n n i: 
I. Drobniak Franciszek w Krakowie, 
2. Jastrzębski Ferdynand w Krakowie, 
3. ś. p. Kamiński Zdzisław w Krakowie, 
4. Kontkiewicz Stanisław w Warszawie, 
5. Schimitzek Antoni w Krakowie. 

C z ł o n ko w i e k o r e s p o n d e n ci: 
I . Benis Artur w Krakowie 
2. Czapla Tadeusz w Poznaniu 
3. Czapliński Juljan w Krakowie. 
4. Czechowski Marjan w Cieszynie 
5. Fabiański Juljan we Lwowie 
6. Gadomski Felicjan w Dąbrowie Górniczej 
7. Grabiński Mieczysław w Dąbrowie Górn. 
8. Kiedroń Józef w Dąbrowie Sląskiej 
9. Kowarzyk Hugo w Jaworznie 

I O. Miłkowski Karol we Lwowie. 
11. Miiłler Antoni we Lwowie 
~2. Naturski Jan w Krakowie 
13. Piotrkowski Zdzisław w Sielcach 
14. Raźniewski Stanisław w Grodźcu 
15. Rowiński Antoni w Katowicach 
16. Rudowski Szymon w Sosnowcu 
17. Skarbiński Stanisław w Grodżcu 
18. Skoczylas Stanisław w Krakowie 
19. Skup Marjan w Niemcach 
20. Sykał~ Juljan w Niemcach 
21 . Szefer Leopold w Dąbrowie Sląskiej 
22. Szydłowski Maria.n w Krakowie 

K o m i s j a r e w i z y j n a. 

I. Grabiński Mieczysław w Dąbrowie Górn. 
2. Sykała Juljan w Niemcach. 
3. Windakiewicz Edwin w Bochni. 

Lista członków Związku górników i hutników 
polskich. 

I. Przedsiębiorstwa i instytucje. 

Brzeszcze gwarectwo w Brzeszczach, 
Bergsonowie w Sosnowcu, 
Czytelnia Polska w Leoben, 
Izba pracodawców przemysłu naftowego w Bory

sławiu, 
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Jaworznickie Cwarectwo węglowe w Jaworznie 
Dyrekcja krajowych kopalń węgla w Krakowie 
Kopalnia Matylda w Kętach, 
Kopalnia K.rnita w Tenczynku, 
Krajowe Towarzystwo naftowe we Lwowie, 
Krajowy Związek producentów ropy we Lwowie, 

pl. Marjacki, 
Saturn - Towarzystwo akc. dla przemysłu, Sosno

wiec, 
Schodnica akc. Tow. dla przemysłu naftowego w 

Wiedniu, 
Spółka Rekord, W olanka koło Borysławia, 
Silesja akc. Tow. górn. Bielsko, 
Sekcja Górniczo-Hutnicza w Dąbrowie Górniczej , 
Tow. Grodzieckie w Grodźcu , 
Tow. kopalń galicyjskich w Libiążu, 
Tow. górniczo-przemysłowe w Borach 
Tow. kopalń węgla Czeladź w Czeladzi pod So-

snowcem, 
Tow. akc. Gal. - Karpackie Naftowe w Borysławiu, 
Tow. Flora w Dąbrowie Górniczej, 
Tow. dla przemysłu oleju skalnego w Borysławiu. 1 

Tow. zakładów hutniczych i górniczych w Trzebini, 
Tow. Waterkayn Józef w Borysławiu, 
Zakłady fosforowe w Białej. 

Il. Osoby, zapisane do Koła w Krakowie. 

C z ł o n k o w i e c z y n n i. 

I. Albrycht Konstanty w Krakowie 
2. Ajdukiewicz Zygmunt w Jaworznie 
3. Baracz Erazm w Wieliczce 
4. Bartonec Franciszek w F reiheitsau, Śląsk 
5. Bartonec Hugo w Warszawie 
6. Bartoszewicz Stefan w Warszawie 
7. Benis Artur w Krakowie 
8. Brzeski Roman w Krakowie 
9. Bielski Zygmunt 

I O. Brzozowski Franciszek w Krakowie 
11 . Buzek Jerzy w W -<gierskiej Górce. 
12. Cehak Józef w Regulicach 
13. Czerlunczakiewicz Emil w Jaworznie 
14. Czapla Tadeusz w Poznaniu 
15. Czapliński Juljan w Krakowie 
16. Czechowski Marian w Cieszynie 
17. Dawidowski Roman yv Wieliczce 
18. Dietze Juljan w Wieliczce 
19. Drobniak Franciszek w Krakowie 
20. Dunajecki Michał w Sierszy 
21. Dudka de Saje we Lwowie 
22. Fabjański Juljan we Lwowie 
23. Filippi Tadeusz w Krakowie 
24. Fryt Józef w Bochni 
25. Friedberg Salomon Henryk w Jaśle 
26. Freindł de Freindelsberg Jan w Krakowie 
27 . Gadomski Felicjan w Dąbrowie Górniczej 
28. Gąsiorowski Kazimierz we Lwowie 
29. Gerźabek Antoni w Krakowie 
30. Grabiński Mieczysław' w Dąbrowie Górńiczej 
31. Grzybowski Józef w Krakowie 

32. Grocholski Zygmunt w Dziedzicach 
33. Grabianowski Stanisław w Katowicach 
34. Harajewicz Tadeusz w Krakowie 
35. Hodurek Eugeniusz w Brzeszczach 
36. Hromek Józef w Tenczynku 
37. J-lolewiński Jan Wacław w Borysławiu 
38. Jastrzębski Ferdynand w Krakowie 
39. Kiedroń Józef w Dąbrowie Sląskiej 
40. Karłowski Stanisław we· Lwowie 
41. Kurnatowski Eugenjusz w Zamościu 
42. Kikinger Henryk w Inowrocławiu 
43. Kułakowski Henryk w Dąbrowie Górniczej 
44. Koszko Władysław w Zakopanem 
45 . Kowalczyk Piotr 
46. Kontkiewicz Stanisław w Warszawie 
47. Kowarzyk Hugo w Jaworznie 
48. Kostkiewicz Kazimierz w Jaśle 
49. Krasucki Stefan 
50. Kamiński Zdzisław w Krakowie 
51. Kamiński Stanisław w Krakowie 
52. Laske Stanisław w Krakowie 
53. Łęcki Zdzisław w Monasterzu 
54. Łeszyga Roman w Gliniku Marjampolskim 
55. Łukasiewicz Stefan w Niemcach 
56. Łempicki Michał w Warszawie 
57. Macher Henryk we Lwowie 
58. Mackiewicz Franciszek w Bochni 
59. Malawski Zygmunt w Krakowie 
60. Markiewicz Aleksander w Drohobyczu 
61. Mazurkiewicz Walenty w Bochni 
62. Mendelsburg Zygmunt w Krakowie 
63. Meyer Antoni w Krakowie 
64. Meyer Stanisław w Warszawie 
65. Michalski Jerzy we Lwowie 
66. Midowicz Kazimierz w Krakowie 
67. Mikucki Bogusław w Krzeszowicach 
68. Miłkowski Karol we Lwowie 
69. Miszke Maksymiljan w Bochni 
70. Mokry Juljan w Krakowie 
71. Miiller Antoni we Lwowie 
72. Miiller Antoni w Krakowie 
73. Nechay Ernest we Lwowie 
74. Naturski Jan w Krakowie 
75. Nowakowski F ełiks w Niemcach 
76. Okołowicz Antoni w Krakowie 
77 . Osadca Marceli w Krakowie 
78. Piestrak Feliks w Krakowie 
79. Przetocki Wacław w Bielsku 
80. Pawlas S. M. S. 
81. Piotrkowski Zdzisław w Sielcach 
82. Raźniewski Stanisław w Grodźcu 
83. Rozenberg Marjan w Krakowie 
84. Rudowski Szymon w Sosnowcu 
85. Rybarzewski Domini~ w Warszawie 
86. Rieger Roman w Krakowie 
87. Rowiński Antoni w Krakowie 
88. Schimitzek Antoni 
89. Skup Mar)an w Niemcach 
90. Staufer Henryk w Drohobyczu 
9]. Szydłowski Marjan w Krakowie 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



... ,,,. 

_ N_r_. _6 _________ P_R_Z_E_G_L_Ą-=-D_G_o_· R~ICZO ~HUTNICZY 177 

92. Straszewski Kazimierz w Sierszy 
93. Strzemeski Wiktor w Jaworznie 
94. Sulimirski Wit we Lwowie 
95. Surzycki Jan w Sosnowcu 
96. Spitzer Tadeusz w Drohobyczu 
97. Syroczyński Leon we Lwowie 
98. Skowronek Alfred w Krakowie 
99. Sierszański Alfred w Unowie 

I OO. Stadnikiewicz Tadeusz w Cieszynie 
101. Sągajłło hr. Witold w Niemcach 
I 02. Szefer Leopold w Cieszynie 
I 03. Skoczylas Stanisław w Krakowie 
I 04. Strzałkowski Aatoni w Jaronowicach 
105. Turkiewicz Józef w Kałuszu 
I 06. Windakiewicz Edward w Bochni 
107. Windakiewicz Edwin w Bochni 
I 08. Winter Stanisław w Krakowie 
I 09. Wiśniowski August w Dąbrowie Górniczej 
11 O. Wendt Władysław w Jaworznie 
111. Zamoyski Franciszek we Lwowie 
112. Zamoyski Władysław w Zakopanem 
113. Zarański Jan w Warszawie 
114. Zegartowski Franciszek w Sierszy 
115. Zaremba Bolesław w Stróżach 
I 16. Zechenter Władysław w Jaworznie 
117. Zakrzewski Stefan w Grodźcu. 

II. Osoby, zapisane do Koła w Dąbrowie Górn. 

Cz ł o k o w i e h o n or o w i. 

I. Hieronim Kondratowicz w Warszawie. 

C z ł o n k o w i e cz y n n i: 

I. Badowski Ryszard w Tłukience 
2. Benni Artur w Warszawie 
3. Brzostowski Jan w Grodźcu 
4. Cholewiński Leonard w Niemcach 
5. Cissowski Stanisław w Bolesławiu 
6. Cybulski Juljan w Warszawie 
7. Czaplicki Marjan w Niemcach 
8. Doborzyński Kazimierz w Niwce 
9. Drojecki Mieczysław w Dąbrowie Górniczej 

I O. F aryaszewski Konstanty w Dąbrowie Górniczej 
11. Frycz Feliks w Klimontowie 
12. Gadomski Felicjan w Dąbrowie Górniczej 
13. Gadomski Stanisław w Zagórzu 
14. Garbiński Andrzej w Warszawie 
15. Gęca Piotr w Dąbrowie Górniczej 
16. Grabiński Mieczysław w Dąbrowie Górniczej 
17. Grzywak Fel iks w Niemcach 
18. Hardt Albert w Dąbrowie Górniczej 
19. Hilczyński Stanisław w Dąbrowie Górniczej 
20. Hofman Juljan w Dąbrowie Górniczej 
21. Janota W al ery w Dąbrowie Górniczej 
22. Jasiński Bronisław w Warszawie 
23. Kaznowski Wacław w Dąbrowie Górniczej 
24. Kmietowicz Józef w Dąbrowie Górniczej 
25. Kolbe Bronisław w Warszawie 
26. Kontkiewicz Stanisław ojciec w Warszawie 
27. Kontkiewicz Stanisław syn w Częstochowie 

28. Kosiba Stefan w Dąbrowie Górniczej 
29. Kosiński Edward w Dąbrowie Górniczej 
30. Kowerski Jan w Sosnowcu 
31. Łukasiewicz Stefan w Niemcach 
32. Łukowski Stefan w Czeladzi 
33. Majewski Leszek w Dąbrowie Górniczej 
34. Malinowski Stanisław w Milowicach 
35. Marczewski Włodzimierz w Dąbrowie Górn. 
36. Michalski Adam w Niemcach 
37. Milde Józef w Dąbrowie Górniczej 
38. Modzelewski Józef w Dąbrowie Górniczej 
39. Niepokojczycki Tadeusz w•Grodźcu 

140. Nowakowski Feliks w Warszawie 
41. Parysiewicz Stanisław w Sielcach 
42. Piaskowski Jan w Niwce 
43. Piotrkowski Zdzisław w Sielcach 

1 44. Pirszel Ludwik w Sielcach 
45. Rażniewski Józef w Czeladzi 
46. Rażniewski Stanisław w Grodźcu 
47. Rejcher Maksymiljan w Sosnowcu 
48. Różycki Gustaw w Dąbrowie Górniczej 
49. Rudowski Szymon w Sosnowcu 
50. Sągajłło Witold w Niemcach 
51. Skarbiński Stanisław ojciec w Grodźcu 
52. Skarbiński Stanisław syn w Grodźcu 
53. Skup Marjan w Niemcach 
54. Srokowski Kazimierz w Dąbrowie Górniczej 
55. Stattler Zenon w Sielcach 
56. Stecki Marjan w Dąbrowie Górniczej 
57. Strokowski Zygmunt w Dąbrowie Górniczej 
58. Strzeszewski Stanisław w Dąbrowie Górniczej 
59. Strzeszewski Wiktor w Sielcach 
60. Surzycki Tomasz w Warszawie 
61. Sykała Juljan w Niemcach 
62. Szymanowski Stanisław w Warszawie 
63. Szymański Roman w Tłukience 
64. Świętochowski Stanisław w Warszawie 
65. Tarnowski Kazimierz w Dąbrowie Górniezej 
66. T odtleben Jerzy w Sielcach 
67. Wilczyński Antoni w Dąbrowie Górniczej 
68. Wojewódzki Henryk w Niemcach 
69. Wróblewski Mieczysław w Grodżcu 
70. Zakrzewski Stefan w Grodźcu 
71. Zaleski Feliks w Dąbrowie Górniczej 
72. Zarębski Mieczysław w Grodźcu 
73. Żukowski Władysław w Dąbrowie Górniczej. 

Sprawozdanie rachunkowe Delegacji Górników 
Hutników Polskich za ·rok 1914, 1915, 1916, 1917, 

1918 i 1919 (w koronach). 

Opłaty kół 

Koło w Krakowie 

Wpływy: 

w Dąbrowie Górniczej 

Zasiłki od przedsiębiorstw gór
niczo-hutniczych 

5 986.44 
635.- 6 621.44 

19302.-

' 
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Sprzedaż wydawnictw własnych: 

Kalendarz „Szczęść Boże" 
na rok 1910 . 5.60 

1911 . 5.60 
1912 . 6.00 
1913 . 12.00 
1914 . 2 349. 15 

" " 1915. 12.00 
Pozostałe wydawnictwa 2 409.26 
Komisowe na sprzedaży wydawnictw 

obcych . . . . . . . . . 
Zysk na różnicy kursu walut . 
Odsetki od funduszów . . . 
Podniesiony fundusz wiertniczy . . . . 
Zasiłek od Polskiego Towarzystwa Han-

dlowego . .' . . . . . . . . . 
Różne wpływy drobne . 

Razem 

Wydatki: 

Pokrycie niedoboru na 
r. 1914-go . . . . 

dzień 1-y stycznia 
. . . . . . . 

Pokrycie niedoboru na 
niczo-Hutniczem 

Czasopiśmie Gór 

Nakład wydawnictw: 

Kalendarz „Szczęść Boże" 

na rok 1914 . 3014.13 
" " 1915 . 266.55 

Pozostałe wydawnictwa . I 640.87 
Umorzenie długu p. Zdzisława Kamiń- · 

skiego . . . . . . . . . . . . 
Zasiłki, zapomogi i ofiary . . . 
Koszta podróży w sprawach Delegacji . 
Warto~ć wydawnictw obcych, zgubionych 

w biurze Delegacji . . . . . . . . 
Zaliczenie odsetek funduszom obcym, 
p~zechowywanym przez Delegację . . 

Zaliczenie zysku na różnicy kursu walut 
funduszom obcym, przechowywanym 
przez Delegację . . . . . 

Umorzenie części wartości urządzenia 
biura . 

Koszta zwołania Zjazdu 

Ogłoszenia . . . . 
Materjały piśmienne i druki 
Wydatki pocztowe 
Pomoc biurowa . 

III-go: 

175.70 
1612.00 

383.40 
700.00 

Utrzymanie biura Delegacji. 

Płaca sekretarzy: 
Zdzisław Kamiński 
Juljan Czapliński . 

3 550.00 
700.00 

Pomoc biurowa sekretarzowi 
Delegacji . 

4 250.00 

14 776.00 

4 799.61 

233.06 
5 141.20 
8 353.72 
2 359.83 

10000.00 
423.01 

57 233.87 

5 500.29 

I 118.78 

4 921.56 

I 698.50 
I 440.00 
I 652.00 

111.50 

5 897.41 

5 141.20 

496.84 

2 871'. I O 

Pomoc biurowa skarbnikowi 
Delegacji . 

Usługa . . . . . . . . 
Ubezpieczenie pracowników . 
Wynajęcie lokalu . . . . . 

I 
Wynajęcie urządzenia elektrycz-

nego . . ...... . 
Opał biura. . . . . . . . 
Oświetlenie biura 
Opłata za telefon . . . 
Materjały piśmienne i druki 
Potrzeby biurowe. . . . . 
Wydatki pocztowe i depesze 
Przeróbki lokalu . . . . . 
Naprawa maszyny do pisania 
Koszta przepisywania . . , 
Oprawa książki . . . 
Różne wydatki drobne 

Wydatki 
Wpływy 

Razem 

Z eh ran ie. 

I 870.00 
I 009.10 

38.70 
50 I.OO 

97.50 
391 .22 
460.61 
721.56 

2 707.99 
347.78 
857.02 
946.67 
100.00 
71 .20 
IO.OO 

384.50 

60 390.03 
57 233.87 

Niedobór 3 156.16 

29 540.85 

60 390.03 

I Stan rachunkow w dniu 31-ym grudnia r. 1919-go. 

Winien Ma 

Kasa oszczędności 6 713.26 
Kasa w Krakowie 708.92 
Bank Przemyzłowy ~ Krakowi~ IO 302.87 
Oddział Banku Przemysłowego 

w Dąbrowie Górniczej . . 354.96 
Pożyczka państw<;>wa . . . . 30000.00 
Udziały Towarzystwa polskich 

wydawnictw górniczych . . 5 ooo.oo 
Papiery procentowe (6 800) . 6442.83 
Fundusz stypendyjny imienia 

Adama Łukaszewskiego 6 483.13 
Urządzenie biura . . . 3 090.26 
Wydawnictwa własne . 
Fundusz wydawniczy . : : : 

13 548.82 
13 548.82 

Fundusz zapomogowy dla rodzi-
ny Adama Łukaszewskiego 418.60 

Fundusz szkolny . . . . . 48 184.40 
Fundusz umorzeniowy . I 679.21 
Dłużnicy Delegacji . . . . . 536.80 
Czytelnia Polska akademików 

gorniczych w Leoben . . . 900.00 
Towarzystwo polskich wydaw-

nictw górniczych . . . . 8640.72 
Niedobór 3156.16 

Razem 79854.88 79854.88 

Przegląd Górniczo·Hutm czy, r . 191 4, Nr. 9, atr . 435 
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Prze·mysł węglowy w b. 
w kwietniu r. 

Królestwie 
1920-go. 

Polski em 

W ęsieł kamienny. W kwie tniu roku 1920-go w yd ob yr.ie węgla k amiennego w b. Kró lestwie 
P olskiem było następujące: 

Rok 1919 R ok 1920 W r . 1920 w ydobyto w „gla w i„ce j 
(-\-) a lbo mniej (-),niż w r. 1919 

Nazwa Właeciciel I Od pOCZĄt- I Od poczĄt· O d początku roku 
Kwiecień ku roku do Kwiecień k u ro ku d o Kwiecień do końca kwietnia 

kopalń lub dzierżawca łO kwie tnia ~ kwi ctoia 

C entnarów czn yc h I Il 
Ctr. metr., ~ m e t r y tl 1) 

Niwka · Tow . So•nowieckie · 199 138 780 598 190 706 701 709 - 8 432 4 - 78 889 ~ 10 
K limontów 1 „ „ 134 257 476 23 ' 122 774 500 634 - 11 483 9 + 24 403 T 5 
Klimontów Il „ „ 16 530 16 530 - 492 - 16 530 100 - 16038 - 97 
Mortimer .. „ 123 422 523 353 132 755 457 609 + 9 333 + 7 - 65 744 - 13 
Milowice „ „ 288 8 16 1 160 896 356 486 l 289 303 i 67 670 ..! 23 i 128 407 i- 11 
Mod rzejów · „ - - 8 634 33 164 t 8634 I - 33 164 i -
Saturn · „ Saturn · 321 606 1 137 93 11 354 367 1 373 278 1 32 76 1 J 10 J 235 347 + 2 1 
]owi.z · · „ „ 144 344 545 907 222 269 909 649 -+- 77 925 54 363 742 + 67 
Kazimie rz „ War•zaw•kie { 
Julju.z · „ „ 420 ooo 1 606648 542 700 2 093 306 + 122 700 -t 29 „ 486 658 T 30 
Jakób „ . ~ 
Hr. R enard „ Hrabia Renard 396 57l. 1 409 438 452 157 1 736 595 + 55 585 14 -t 327 157 „ 23 
A nd rzej li „ tł u 24 612 97 608 18 687 65 327 - 5 925 - 24 - 32 281 - 33 
Paryż „ F rancusko-Wło•kie : } 273 497 1 02 1 3:,0 362 9 18 89 421 38 -\-322 519 -t 32 1 343 869 „ i Kosze lew „ „ 
Czeladź „ C zeladzkie 258 570 1 OOO588 352 651 1 338 764 + 94 08 1 + 36 + 338 176 „ 34 
G rodziec li „ Grodzieckie 220 440 770 946 255 690 1 049 250 „ 35 250 -! 16 -t 278 304 -r 36 
Flora „ Flora 189 105 687 815 182 495 713925 - 6610 4 i 26 11 o -;- 4 
Franci1zek „ 2 486 11 50 1 - - 2 486 100 11 501 - 100 
Reden · „ F rancusko·Ro syj•kie · 137 924 547 565 186 144 708647 -t 48 220 t 35 -I 161 082 t 29 
Antoni Łagi9Za 45 473 179 255 21 913 185 263 - 23 560 52 -I 6 008 I- 3 
Halina· Dzierż. Malinow•ki i Ska 23 140 82 798 36 738 141 9 19 -I 13 596 j 59 59 121 -t 71 
Orion „ M. Me jt li• 3 1 165 132 673 32 848 153 290 „ 1 683 5 . 20 617 -ł lj 

G rodziec I · St. Ciechanowski 26 489 113 468 23935 88 551 2 554 10 24 917 -! 22 
Stanisław Dzierż. Myszkowski i S-ka 29 169 114 753 27 339 106 746 1 830 6 8007 - 7 
Józef 1 „ K. Kostecki i S·ka 11 743 50 955 14 847 62 566 -t 3 104 + 26 1 11 611 T 23 
Józef Il „ Knothe i Przedpeł.ki 7 812 19647 19 518 75 031 T 11706 + 150 

,j 55 384 -r-282 
Wańczyków „ T. Polaczek 4 228 21 108 428 3 668 - 3 800 90 - 17 440 - 83 
Helena „ S. Szonert i J . Trepka · 19 452 59 596 27 564 107 706 -r 8 112 -I 42 ... 48 110 '1 81 
Porąbka „ Stanisław Pawłowski 6174 23 926 8988 29 920 -t 2814 46 i 5 994 - 25 
Karol „ Rechnic 3484 12 902 7 164 22 912 + 3 680 + 105 10010 ..., 78 
Mikołaj „ L. i J . W artakowie 2 476 8 564 3 580 10 247 + 1 104 t 45 - 1 683 - 20 
A lwina I· „ S. Krotkiew•ki 2 565 37 673 13 424 51 732 + 10 859 -\-423 + 14 p59 T 37 
Zdzi 1ław .. Z. Rudolf i S-ka - - 1 669 9 450 + 1669 

't 287 ~ 
9 450 - -

Lilit · „ H enryk Kora lew1ki 5 260 18600 20 378 75 476 15 118 56876 -j 306 
Hieronim „ J . W innicki · 8 630 26 206 4 513 18 690 4 11 7 - 48 7 516 - 29 
Alwina Il „ Jakób Czapelski 11 550 40929 10 893 44 202 657 - 6 t- 3 273 + 8 
Kuźnica „ B. Meyer 26 20 1 92 025 - 40 397 26 201 100 - 5 1 628 - 56 
Wilhelmina li „ H . P riw er . 24 235 68 625 - 12 720 24 235 - 100 - 55 905 - 81 
Fryderyka „ 9980 63 214 - 13 217 - 9 980 - 100 49997 - 79 
Elory „ J. Szperling 1 487 13 478 6 368 21 416 t 4 881 -\-328 i 7 938 '1 59 
Lech „ Piwowar i S-ka . 2 307 11 895 10 322 37 615 8 015 -I 347 - 25 720 + 216 
Irena „ Knothe i Przedpełski 25 877 83 496 35 805 137 102 -t 9 928 + 38 -i 53 606 t- 64 
Alekaandra „ „ „ 18 414 98 108 17 934 108 833 - 480 -3 + 10 725 „ 11 
Staszyc „ „ .. 11 544 61 978 28 4 16 110 987 -+ 16 872 -+146 '1 49 009 T 79 
Jaro•ław „ S. Rechnic 12 752 39 274 736 14 121 - 12 0 16 45 25 153 - 64 
Jadwiga „ W. Modzelewski . 35 886 1441 69 43045 177 792 ~ 7 159 1-4- 20 -j 33 623 1- 23 
Barbara „ Z. Zwoliński 6976 21 005 2 170 9 164 - 4 806 69 - 11 841 - 56 
Adela T ·w o kopalń w«gla w Łagiszy 8 449 8 449 - 9 566 - 8 449 100 -+ 1 117 -,- 13 
Szyb Nr. 34 Dzierż. Zychiewicz - 2 224 3 597 12 848 -I 3 597 - - 10624 - 478 
Tadeu9Z „ H. Priw er 1 632 20081 - - - 1 6321 - 100 20 01'1 - 100 
Kołlątaj „ Niczewaki i S-ka - - 1 905 4 671 ~ 1 905 - 1 4 671 -r-
P sary Antoni Szczypiński - - 1 377 1 377 + 1 337 -t- - - 1 377 - -
W anda. T · wo kopalni Wanda - - 825 825 r 825 i- + 825 , -

Razem· 3 575 869 13465979 4 169 672 16215541 + 593803 17 -\-2749562 -r- 20 
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Podług gatunków wydobycie węgla kamiennego w kwietniu roku 1920-go wynosiło: 

gatunki grube 
średnie. 

" 
drobne . 

I 621 286 
669 253 

I 378815 
500 318 

centnarów metrycznych, czyli 38,88°& wydobycia 
16,05„ 
33,07„ 

1920 

węgiel niesortowany 12,00„ 
~----------------------------.:......--------"-----------------'---------Razem 4 169 672 centnarów metrycznych, czyli 1 00,00~ 

W dniu I-go kwietnia roku I 920-go pozostałość wydobytego węgla kamiennego 
na kopa lniach wynosiła 

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

W końcu kwietnia roku 1920-go pozostałość wydobytego węgla kamienne-

wydobycia 

325 903 cent. metr. 
693 554 

26 761 

go na kopalniach wynosiła . 992 696 cent. metr. 

R o z c h ó d w ę g I a k a m i e n n e g o w k w i e t n i u r o k u I 920-g o b y ł n a s t ę p u j ą c y: 
a) Sprzed aż węg I a. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
Węgiel 

niesortowany 

Rodzaj sprzedaży I (I 

o o o 
centnary 0 cen tnary o centnary o centnary o 

sprze· 
metrycz. sprze· metrycz. spr ze· metrycz. sprze-

metrycz . d . 
daży daży daży azy 

Sprzedano na kopalni 37 246 2,60 39 509 8,76 62 323 9,32 45 629 17,28 
Wysyłka drogami żelaznemi zakładom 
własnym· 8 062 0.56 17 325 3,84 51 822 7,75 2 385 0,90 

Wysyłka drogami żelaznemi odbiorcom 
obcym I 389 777 96,84 394 094 87,40 550 690 82,37 216 029 81,82 

Wysyłka drogą wodną - - - - 3 700 0,56 - -
Razem· I 435 085 100,00 450 928 100,00 668 53:, 100,00 264 043 100,00 

b) Rozchód węgla n a p o t r z e b y w ł a s n e. 

Rodzaj rozchodu na potrzeby własne 

Opał mieszkań pracujących i postron-
nych oraz domów zbornych i zabu-
dawań kopalnianych 

Opalanie kotłów parowych 
Wydano cząstkowo na różne inne po-

trzeby · 
Wysłano drogami żelaznemi na różne 

inne potrzeby 
Skreślono węgie l , który stracił wartość 

Razem· 

Rodzaj rozchodu 

Sprzedaż 

Rozchód na potrzeby własne 

Razem· 

W stosunku do wydobycia 

I G k . b IG atu n I gru el k. ' ednie IG atun t sr k" d b atun t ro ne 

o 
o 

roz.-
centnary chodu centnary 
met•ycz. na po metrycz. 

tn:cby 
,,Jasnt• -

63 3 19 82,20 133 703 
5 016 6,51 8 765 

8 695 11,29 11 220 

- - 1 096 
- - -

77 030 100,00 154 784 

o o 

Il 

t 
\\' 

roz
<hodu 
a f.JO
l'lt•by 
ła~ne 

I 

86,38 
5,66 

7,25 

0,71 

oo.oo 

centnary 
metrycz. 

3 596 
429 245 

968 

-
-

433 809 

o o 
roz-

chodu 
ua po-
trzt•by 
wła~nt· 

0,83 
98,95 

0,22 

-
-

100,00 

c) Rozchód o g ó I ny. 

Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne 

o o:o o 
centnary o centnary centnary o 

roz- roz- roz-
metrycz. 

c hodu 
metrycz. 

c hodu 
metry cz. 

chodu ----
1 435 085 94,91 450 928 74,45 668 535 60,65 

77 030 5,09 154 784 25,55 433 809 39,35 
1 512 115 100,00 605 712 10.0,00 I 102 344 100,00 
93,27° o - 90,5 1 o o - 79,94° o -

Węgiel 
niesortowany 

o o 
roz-

centnary cho du 
metrycz. na po-

trze by 
włas nP 

2 658 14,24 
15 797 84,63 

2, 10 1,13 

- --
- -
18 665 100,00 

Węgiel 
niesortowany 

o 
centnary o 

roz· 
metry cz. 

c hodu 

264 043 93,40 
18665 6,60 

282 708 100,00 
56,51° o -

Razem 

o 
centnary J 

metrycz. 
sprze-
daży 

184 707 6,55 

79 594 2,83 

2 550 590 90,49 
3 700 0,13 

2 818 591 100,00 

R a z em 

o o 
roz-

centnary diod u 
metrycz. n• po-

trze br 
w la.soc 

203 276 29,71 
458 823 67,05 

2 1 093 3,08 

I 096 0,16 
- -

684 288 100,00 

Raz em 

o 
centnary 'O 

roz· 
metrycz. 

chodu -
2 818 591 80,46 

684 288 19,54 

3 502 879 100,00 
84,01 °1

0 -
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Wys y ł k a w ę g 1 a d r o g a m i ż e 1 a z n e m i. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
Węgiel 

Razem 
niesortowany 

Kierunek wysyłki o u ,, u o,1 
centr. li centr. " centr. 

,, 
centr. 

I) centr. 
metr. 

sprze-
metr. 

spr ze- metr. 
sprze-

metr. 
sprze- metr. 

spr ze• 
daży daży daży daży daży 

W kraju 1 383 324 - 411 495 - 579 029 19/ 436 - 2 571 284 -
°Io wysyłki drogami żełaznemi · 98,96l' o -- 99,7511

" - 96, 13" o 90,40''" - 97,72° o -
Za granicę · 14 515 1,01 1 020 0,23 23 463 3,51 20978 7,94 59 996 2,13 

Ogółem· 1397839 - 4 1 2~15 - 602 512 - 218 414 - 2 631 280 -
W stosunku do rozchodu ogólnego 92.4411

" - 68,10° I) - 54,66" o - I 77,26" o - I 75,12° 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 

Razem 
niesortowany 

K ierunek wysyłki o o o li li 

centr. n centr . o centr. "' centr. .. centr. 1\ 

metr. 
sprze-

metr. sprze- metr. 
sprze-

metr. 
sprze- metr. 

sprze-
daży daży daży daży, daży 

w k raju - - - - 3 700 0,55 - - 3 700 0,13 
Za granicę · - -

I 
- -

I 
-

0,55· I - -

I 
- -

Razem· - - - - 3 700 - - 3 700 0,13 

W y d o b y c i e, r o z c h ó d i z ap a s y w ę g 1 a k a m i e n n e go w o k r e s i e r o c z n y m 
tac h u b i e g ł y c h ( ce n t r. m e t r . ). 

w 1 a-

R o z c h ó d 

s p r ? e d a ż 
k z;apasy. w 

Miesiąc i okresy Rok 
oncu m1e-

Wydobycie Na potr:zeby siąca lub w t e i I i c z b i e W ogóle 
W ogóle własne okresu 

W k raju Za granicę W kier.niezn. -
M aj 19 19 3 565 ?.97 2913818 2883261 30 5 5 7 - 638 408 3552 226 709 17 l 

Czerwiec. 
" 3 643 407 3212738 3 J 60 117 52 62 1 - 5 75 734 3 788 .J 72 564 106 

Lip iec . 
" 4 559 508 3 875 499 3839613 35 88ó - 6503.15 '* 525 814 )97 800 

Sierpień 
" 2 773 319 2 505 056 2 4ó8 615 3644 11 - 526 008 303 1 064 340055 

Wrzesień . 
" 4 532 435 3 779 830 3 705 424 74 4061 - 643 633 4 423 463 448 966 

Październik 
" 48591 11 3 443 505 3 349 049 94 4 56 - 699 32 1 !; 142 826 l 165 25 1 

Listopad . I 4 520 295 4 088 111 3 994 498 93 6 13 - 703 390 479 1501 ~94 045 

Grudzień . :: I 4183101 3 711813 3 517 27 3 194 540 - 774 576 4 486 389 590 757 . 
Styczeń 1920 4 52 1 250 3822 138 3 769 880 52 258 - 782 489 4 604 627 5U7 380 

L u ty 
" 4 268 092 3 61 o 634 3 53 3 514 77 120 - 727 1 5·~ 4 337 784 437 ó88 

M arzec 
" 3 256 527 2 714 068 2 ()62 51 o 51 5 58 - ó50812 3 364 880 325 903 

Kwiecień. 
" 4 169672 28~8591 2 758 595 59 996 - 684 288 3 502 879 992 696 

" 1919 3 575 809 2 994 5771 2 980 I 50 14 427 - 6 51 828 3 646 405 717219 

" 
19 18 3 083 770 2 674 3061 2 048 326 11 892 614 088 482 2'20 3 156 526 683 094 

" 
1917 3 90ó 364 3743511 2 090 597 86 979 1565935 537 093 4 2 '(J 604 350918 

" 
1916 4 187 896 3 '171 215 1 707198 307 178 1 756 839 463 20 1 4 234 416 223 922 -

Z a 4 miesiące 1920 16215541 12 965 43, 12 724 499 240 932 - 2844 739 15 8 10170 992 696 

19 19 13 465 979 10777656 10 733 60 3 44 253 - 2 622 268 13 400 124 717219 
" 

" 
1918 15 105 0061 13 3"13 607 7734781 1 108 96~ 5 469 864 2 302 180 ! :. 6 15 7871 683 094 

" 
1917 17 0 149841 15 401302 8 067 7471 669 604 6663951 2331673 177329751 350918 

" 
1916 17 11 2032 15470144 7 567 232 I 070 716 6832216 2 036 085 17 506229 223 922 
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D o s t a w a w ę g l a k a m i e n n e go d I a u ż y t ku d r ó g ż e l a z n y c h w o k r e s i e r o cz n y m. 
-

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel n iesortowany Raz e m 

Mieaiqc e . Rok. o O/ " a 
(• o o o o 

c entr. metr. centr. metr. sprze· cent r. metr. •prze- c entr. metr. o c entr. m e tr. sprze-spr ze· 
Fprzedaży 

daży daży daży ~ 
Maj l~l l 9 572 136 '10,99 l tio 2!1 '1 :?!J, ~~· 35 197 t),22 12 1133 1

1, :"11 78n 210 26,% 
Czerwiec „ 600 727 3~1 ,60 I ; I 9 '17 21 ,9::> 87 5X2 12,82 19 781) ti, 17 li6U0'12 26,77 
Lipiec „ 63; 383 35,32 :W7 <106 ~s.xo 27 ~19X 3,~0 27 91i7 łl , I~ 89~1 27'1 23,20 
Sierpień „ 311 809 21.2; 90 3~17 I ; ,til 12 100 2,115 I; 09t\ 5,:!~ '129 '10 '1 17,l '1 
Wrzesień „ ;os 83 'i 28,67 115 ::>62 I ~ .70 I:{ 113:{ 1.~10 :Z5 -'J~t) ~ .61 6ti3 2:>5 17,5 ; 
Październik „ ;38 100 33 ,20 I 3 ł i ;;2 lt ) ,~P1 2 ;~; o, .. 

·'·' 43 ti67 10,27 720 X'1'1 20,93 
Listopad· „ ołi7 902 3'1,02 I;,!~ :~~~ 17,3ti ·10 62:~ '1,03 3:, 'i~ll Y,Ot1 Xt)9 ti7 1 21 ,27 
Grudzień 1i83 :>'1 I 3K,t)7 I 19 :~~I '1 17 ,t)~ ;2 ~l( J8 :i,68 Ili 713 ; ,;!'> x/!t ;:Hi 23,;6 
Styczeń I ~120 801 '11i3 't2 ,ti9 łl6 ti117 I '1,88 10 1 ti2~1 10,67 ;4 177 I ; ,/~I I 0 '.>3 9ó6 27,58 
Luty 

" 
7~10 2!17 45, U 11, 0'18 1'1,99 I Ot i 99 '1 l 1,28 ;o 1jso 1· N :'! , .... I Oti'1 76~1 29,!19 

Marzec- " fl.'1:-i 6b-'1 ~~.„~ I !'--)~ ~3 11 lx ,22 95%ti 13, ;6 L~ 2~1'l 18,7:l 867 79X 31 .~17 
Kwiecień „ 683 :.-0:- 1 1,łl„' 111 161 24 ,ti:> 76 7211 11,48 3 1 Ibi> 11,8 1 

I 
902 ;~ 1 32,02 

Za '1 miesiqce „ 2 Y20 899 407 7'10 - :is1 329 - 179 137 3 889 l I '1 -

Brykiety z węgla kamiennego. W kwietniu r. 1920 
sprzedano na kopalniach O centr. metr. brykie
tów; wysłano drogami żelaznemi O ctr. metr.; 
razem sprzedano O centr. metr. brykietów. Na 
opał mieszkań oraz zabudowań kopalnianych wy-

dano O ctr. metr„ na opalanie kotłów parowych 
118 ctr. metr„ razem rozchodowano na potrzeby 
własne 118 centr. metr. brykietów. Rozchód ogól
ny brykietów w kwietniu r. 1920 wynosił 118 ctr. mtr. 

W ęgiel brunatny. W kwietniu roku 1920-go wydobycie węgla brunatnego w b. Królestwie Pol
s ki em było następujące : 

Nazwa kopalni 
Właściciel' 

lub dzierżawca 

Rok 1919 Rok 1920 W r. 1920 w ydobyto węgla więcej 
-----,....,...,.---i----...,...,.,....,......--1 ( j ) albo mniej ( ), niż w r. 1919 

I O rl począ t - I Od po<'-••- IOd k k 
Kwiecień ""rok u do Kwiecień k u ro~u do Kwiecień dokpoon.cczaąktwu1· erton1'ua 

30 k\\ICtn1a 30 kwi1·tn1a 

C e n t n a r Ó w m e tr ycz n yc h I 0
0 I Ctr. metr.I 

1~ 
~----------------------":---~ ·: I T -wo Poręba· '13 97 '1 21 1 305 •il 140 I 230 IXO 17 16ti 39 IX 875 + 9 Zygmunt· 
Ludwika 
Kamilla 
Teodor 
Gustaw 
Wy~oka 
Nierada 
Łoinice 
Niwa 
Łazy 
Hanna 
Izabella 
Julek • 

j. M e jer i S-ka :!2300 90 x70 20 :>8 1 96 4 :> 7 - 171 '.I 8 --< 5 587 1 6 
l. J ungster :i3:.'13 12 7022 :q32ti 1 37~1 18 -221 7 7j10 896-, 9 

·I T -wo Pabianickie 39'18 22 ~122 12 4 't3 I ;2 280 8 4~15 2 1:> T:!935X + 128 
T -wo Sos n. fabr. rur i żel. 8 :>1 4 'il ti3; 7 800 4 1 411 - 71 4 - 8 t- 2ri2 + 1 
T -wo W y soka IO ; 13 4 '1 ;:i•1 10 74:> 5 1 227 175 ;- 2 T 7 100 -1- 16 
Z . Szc zotkowski i S-ka <1351 :~8~1 :>'1 16 2:24 54 1:>5 6 873 -f 73 -t-1 5850 + 4 1 
Szulc i Miciński ·~ :i 3,; 1 b 3% 11 %:~ 60 398 8 6 '1 7 ; :!::>9 4 1 664 + 222 
M. Weitzen 2:.;•1 1209:~ 218 '1 7704 - :~~10 - 15 1- '1963 - 39 
F. Orman '1ti lO l"o6 l '1 7X91i 3'170 1 328 6 + 71 +t 6477 -I- 90 
B-cia Bauerertz - q S '10 - - - - ~l X '10 - I OO 
I. jungster i S-ka · IO :~:i o I - = I - - IO :~:~o - 100 
J. Mejer i S-ka · ~ 3is6 '.122:> 1-f :> 386 ~ -j 9 225 -t- -

Raze m · 142 :qq 64:> 4% 187 711 77:> t);ó ~ 44 98t\ j 3 1 j 130 16 1 + 20 

Podług gatunków wydobycie węgla brunatnego składał się z pozycji następujących: I) opał dla 
w kwietniu r. 1920 było następujące: gatunki grube I pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo-
7012 ctr. mtr. (3,74'~). gatunki średnie 2 18 ctr. wań kopalnianych 11 238 ctr. mtr. czyli 37,01 °0 użyt
metr. (O, 11 °0), gatunki drobne I O 748 ctr. metr. (5,73':,), ku na potrzeby własne; 2) opalan ie kotłów paro
i węgiel niesortowany 169 733 ctr. metr. (90,42u0). wych 19 031 ctr. mtr. czyli 62,68°0 użytku na po-

Rozchód węgla brunatnego w kwietniu r. 1920 trzeby własne; 3) wydano cząstkowo na różne inne 
wynosił 170 865 ctr. metr. i składał się z pozycji na- potrzeby o ctr. metr. czyli o.oo·~ użytku na po
stępujących : I) sprzedano 140 502 ctr. mtr. czyli trzeby własne; 4) skreślono węgiel, który stracił 
82,23°0 rozchodu; 2) użyto na potrzeby własne wartość, 94 ctr. mtr. czyli 0.31 '~ użytku na potrze-
30 363 ctr. mtr. czyli 17,77°0 rozchodu. by własne. 

Sprzedaż węgla składała się z pozycji nastę- Wysyłka węgla drogami żelaznemi w kwietniu 
pujących: I) sprzedaż na kopalniach 38 239 ctr. r. 1920 według kierunków była następująca: I) w 
metr. czyli 27,22°0 sprzedaży; 2) wysyłka drogami kraju 68 965 ctr. mtr. czyli 67,44i wysyłki, 2) za 
żelaznemi I 02 263 ctr. met-:-. czyli 72,78°0 sprzedaży. granicę 33 298 ctr. mtr. czyli 23,70':; sprzedaży. 

Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne, K. F. 
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Statut Związku górników hutników polskich. 

I. Cele i zadania Związku. 

§ I . Związek górników i hutników polskich 
ma na celu : I ) p rzyczynianie się do rozwoju gór
n ictwa i hutnictwa polskiego; 2) staranie się o roz
wój zawodowego szkolnictwa górniczego i hutnicze
go niższego, średniego i wyższego; 3) zrzeszanie gór
n ików i hutników polskich i wyrabianie w nich po
czu cia łączności koleżeństwa i solidarności wzajem
nej: 4) rozwijanie i pielęgnowanie pośród swoich 
członków poczucia obowiązku, uczciwości i godno
ści; 5) tworzenie d la swoich członków ciał samo
pomocy i pośrednictwa pracy; 6) okazywanie swo
im członkom poparcia materjalnego i duchowego. 

§ 2. D la osiągnięcia celów, wymienionych w 
§ 1-ym statutu niniejszego, Związek górników i hu 
tników polskich stosuje środki następujące: I) zwo
ływanie zjazdów górników i hutników polskich; 2) 
urządzanie wycieczek naukowo-zawodowych i towa
rzyskich; 3) zbieranie wiadomości i danych, doty
czących przemysłu górniczego i hutniczego wogóle 
a polskiego w szczególności, jego historji, rozwoju 
i stanu pod względem geologicznym i gospodar. 
czym; 4) podejmowanie starań u odpowiednich 
władz państwowych i samorządowych o zarządze
nia i środki mające na celu rozwój górnictwa i hu
tnictwa polskiego; 5) urządzanie konkursów, wystaw, 
stacji doświadczalnych, laboratorjów, muzeów, szkół, 
kursów, wykładów, kursów d la robotników i t. p.; 
-O) urządzanie odczytów i pogadanek jak również 
zebrań towarzyskich; 7) wydawanie czasopism pod
ręczników, dzieł i broszur w zakresie teorji i prak
tyki górniczej i hutniczej, geologji, gospodarstwa 
przemysłowego, stosunków ekonomicznych, robotni
czych i t. p .; 8) przedstawicielstwo i ~brona intere
sów górników i hutników polskich we właściwych 
urzędach państwowych oraz w ciałach samorządo
wych, społecznych i innych; 9) otwieranie kas po
mocy wzajemnej dla swoich członków, wyszukiwa
nie swoim członkom odpowiednich zatrudnień oraz 
polecanie pracowników do objęcia odpowiednich 
stanowisk w przedsiębiorstwach górniczych i hutni
czych; I O) udzielanie młodzieży, kształcącej się w 
zawodzie górniczym i hutniczym, stypendjów, zapo
móg i innych pomocy naukowych; I I) otwieranie 
kół górników i hutników polskich. 

§ 3. Związek górników i hutników polskich 
spełnia swoje zadania (§§ I i 2) bezpośrednio oraz 
za pośrednictwem kół (§ 6), otwieranych przez za
rząd Związku. 

§ 4. Terenem działalności Związku górników 
i hutników polskich jest cała Polska. 

§ 5. Związek górników i hu tników polskich, 
stojąc na polskim gruncie narodowym i popierając 
państwowość polską, nie może jako taki, prowadzić 
ani na zewnątrz ani pośród swoich członków żad
nej agitacji w k ierunku jakiegokolwiek stronnictwa 

politycznego; zastrzeżenie mme1sze obowiązuje rów
nież wszystkie kola. 

Il. Ustrój kół. 

I. Zasady ogólne. 

§ 6. Koło Związku górników i hutników pol
skich spełnia w danej miejscowości wszystkie cele 
i zadania Związku, wymienione w §§ 1-ym i 2-im 
statutu niniejszego. 

§ 7. Granice terytorjalne każdego Koła oraz 
najmniejszą liczbę członków, jaką dane Koło po
winno posiadać, określa zarząd Związku. 

§ 8. Koła posiada pieczęć z odznaką Zwią
zku i napisem „Związek górników i hutników pol
skich" oraz nazwą miejscowości, w któr.ej Koło 
znajduje się 

§ 9. Koło Związku górników i hutników pol
skich stanowi jednostkę prawną i ma prawo naby
wania, wydzierżawiania, sprzedawania i oddzierża
wiania wszelkiego rodzaju majątku nieruchomego i 
ruchomego oraz zawierania wszelkiego rodzaju umów 
i t. p„ dozwolonych przez obowiązujące prawo. 

§ I O. Koło' jest odpowiedzialne za wszelkie 
swoje zobowiązania, lecz nie odpowiada za zobo
wiązania, zaciągnięte przez Związek (§ 68). 

2. Członkowie Kola. 

§ 11. Członkowie Koła Związku · górników i 
hutników polskich są jednocześnie członkami Zwią
zku górników i hutników polskich (§ 69). 

§ 12. Członkowie Koła dzielą si<c na: I) czyn
nych, 2) popierających i 3) honorowych. 

§ 13. Członkiem czynnym Koła może być 
każda osoba narodowości polskiej z mowy, trady
cji i przekonania, bez zarzutu, w wieku przynajmniej 
21 lat, posiadająca ukończone wykształcenie zawo
dowe górnicze lub hutnicze wyższe, albo posiadają
ca innego rodzaju wykształcenie wyższe lecz pra· 
cująca zawodowo albo naukowo w górnictwie lub 
hutnictwie, jak również wyjątkowo z inicjatywy za
rzadu Koła bez względu na wykształcenie, o ile 
położyła specjalne zasługi dla górnictwa lub hutni
ctwa polskiego, albo mogąca przynieść szczególne 
korzyści d la rozwoju Związku. 

§ 14. Członkowie czynni Związku górników 
i hutników polskich płacą do kasy Koła, do które
go należą: I) przy składaniu zgłoszenia wpisowe 
w wysokości, ustanowionej przez zebranie członków 
Koła, które to wpisowe w żadnym razie nie podle
ga zwrotowi; 2) opłatę na rzecz Koła w wysokości, 
ustanowionej przez zebranie członków Koła, płatną 
z góry w ratach dowolnych, nie mniejszych jednak, 
niż kwartalnych; 3) opłatę na rzecz Związku w wy
sokości, ustan owionej przez zebranie przedstawicie
li kół, płatną z góry w ratach dowolnych, nie mniej-
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szych jednak, niż kwartalnych; 4) inne opłaty do
browolne lub obowiązkowe na cele specjalne wła
ściwego Koła albo Związku w ·wysokościach do
wolnych lub określonych przez zebranie członków 
właściwego Koła albo przez zebranie przedstawi
cieli kół. 

§ 15. Obowiązki członków czynnych Koła są 
następujące: I) współdziałanie celom i zadaniom 
Związku, wymienionym w §§ 1-ym i 2-im statutu 
niniejszego; 2) ścisłe przestrzeganie statutu i regu
laminów Koła i Związku; 3) staranie się o rozwój 
Związku i zjednywanie mu nowych członków od
powiednich; 4) udzielanie innym członkom Koła 
pomocy i poparcia w wypadkach, przewidzianych 
przez zarząd Koła; 5) uiszczanie w terminach usta
nowionych wszelkich opłat, należnych na rzecz Ko
ła właściwego i Związku; 6) zawiadamianie zarzą
du Koła o każdorazowej zmianie miejsca swojego 
zamieszkania. 

polu górnictwa lub hutnictwa polskiego albo dla 
urzeczywi•nienia celów i zadań Związku. 

§ 22. Członkowie honorowi korzystają ze 
wszystkich praw, prz:1sługujących członkom czyn
nym (§ I 6), lecz nie ciążą na nich żadne obowiązki. 

§ 23. Żaden członek Koła nie może tłuma
czyć się nieznajomością statutu i regulaminów Koła 
i Związku. 

§ 24. Wystąpienie członka czynnego z Koła 
może nastąpić skutkiem: I) własnego życzenia, 2) 
wykreślenia i 3) wykluczenia. 

§ 25. Zarząd Koła obowiązany jest wykre
ślić z Koła takiego członka czynnego, który przy 
wystąpieniu z Koła nie zwrócił karty i odznaki lub 
nie uiścił jakiejkolwiek opłaty w terminie ustano
wionym (§ I 4 p.p. 2 i 3). 

§ 26. Wykluczenie członka czynnego z Koła 
ma miejsce z powodu. popełnienia przez niego po
stępku, narażającego na szwank godność członka 

§ I 6. Prawa członków czynnych Koła są na- Związku, albo działania n·a szkodę Koła łub Zwią
stępujące: I) branie udziału w zebraniach członków zku. 
właściwego Koła z prawem przemawiania, głoso- § 27. O wykluczeniu członka czynnego ze 
wania, wybierania i wybieralności; 2) zgłaszanie na Związku orzeka zarząd właściwego Koła większo
piśmie do zarządu Koła życzeń i zażaleń jak rów- ścią ~/:1 obecnych na danem zebraniu członków za
nież wniosków na zebranie członków Koła; 3) ko- rządu bez odwołania. 
rzystanie na warunkach, określonych przez zarząd 
Koła łub Związku, ze wszystkiego, co daje Koło i 3. Fundusze Kola. 
Z wiązek przez spełnianie swoich celów i zadań; 4) § 28. Fund usze Koła stanowią: I) wpisowe 
posiadanie ustanowionej przez zebranie przedstawi- oraz opłaty członków czynnych Koła; 2) opłaty 
cieli kół karty, stwierdzającej należenie do Związ- członków popierających Koła; 3) dochody z prenu
ku; 5) noszenie odznaki, ustanowionej przez zebra- meraty wydawanych przez Koło czasopism oraz ze 
nie przedstawicieli kół; 6) otrzymywanie bezpłat- 1 sprzedaży wydawnictw Koła jak również z komiso
nie łub za opłatą, określoną przez zarząd właści- wego od sprzedaży czasopism i wydawnictw ob
wego Koła lub Związku, czasopism oraz innych cych; 4) dochody z urządzanych przez Koło od
wydawnictw Koła łub Związku; 7) otrzymywanie I czytów, wycieczek, kursów, pogadanek, zebrań 
bezpłatnie sprawozdań rocznych z działalności wła- i t. p.; 5) opłaty za korzystanie z urządzonych 
ściwego Koła i Związku. i utrzymywaJJych przez Koło zbiorów, muzeów, 

§ 17. Członkiem popierającym Koła jest w I stacji doświadczalnych, laboratorjów i t. p. oraz 
danym roku przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, in- za korzystanie z innych usług Koła; 6) zapisy, za
stytucja lub osoba fizyczna, która uiściła w termi- siłki i dary bezwzględne i warunkowe; 7) odset
nie ustanowionym należne opłaty (§ I 8). ' ki od kapitałów Koła; 8) inne wpływy stałe i przy-

§ I 8. Członkowie popierający Koła płacą do padkowe. 
kasy Koła, do ~t?rego nałeż.ą: I) opłatę na rze~z I § 29. Fundusze Koła dzielą się na: I) spe-
K oła w wysokosc1, ustanow10ne1 przez zebranie cjałne, 2) zapasowy, 3) obrotowy. 
członków Koła, płatną z góry w r~tach rocznych I § 30 Fundusze specjalne Koła składają się z 
za cały dany rok ka~endarzowy; 2) mne op~aty do- 1 zapisów, zasiłków i darów warunkowych, przezna
browolne lub obowiązkowe na cele spec1alne w czonych przez ofiarodawców na cele określone, i 
wysokościach dowolnych lub określonych przez ze- mogą być wydatkowane jedynie na cele, wskaza
branie członków właściwego Koła albo przez ze- ne przez ofiarodawców. 
branie przedstawicieli kół. § 3 I. Fu n dusz zapasowy Kola stanowi: I) od-

§ I 9. Do członków popierających Koła nale- liczenia, dokonywane z opłat członków czynnych i 
żą obowiązki, wymienione w p. p. 1-ym i 2-im, popierających w wysokości, określonej przez ze-
5-ym i 6-ym § I 5-go statutu niniejszego. branie członków Koła; 2) odsetki od funduszu za

§ 20. Członkom popierającym Koła przysłu- pasowego. 
gują prawa, wymienione w p. p. 3-im, 6-ym i 7-ym § 32. Fundusz zapasowy Koła lub jego część 
§ I 6-go statutu niniejszego. może być na mocy każdorazowej uchwały zebra-

§ 2 I. Członkami honorowymi Koła mianuje I nia członków Koła użyta na: I) potrzeby nadzwy
zebranie członków Koła osoby, którym chce dać czajne Koła; 2) kupno nieruchomości dla celów ko
przez to wyraz uznania za ich wybitne zasługi na ła; 3) czasowe zasilenie funduszu obrotowego w 

' 
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Tazie koniecznej tego potrzeby z warunkiem zwro- nie członków Koła, o ile na zebraniu jest obecny 
tu w określonym z góry terminie. prezes Koła lub jego zastępca i o ile zebranie zwo-

§ 33. Fundusz obrotowy Koła stanowią wszyst- łane zostało z zachowaniem wymagań, zawartych 
kie wpływy, nie należące do funduszów specjał- w regulaminie związku. 
nych i funduszu zapasowego, i wydatkuje się na § 40. Uchwały zebrań członków Koła zapa-
pokrycie wydatków bieżących Koła. dają zwykłą większością głosów obecnych na ze-

§ 34. Rokiem rachunkowym Koła jest rok I braniu członków Koła; w razie równej liczby gło-
kalendarzowy. sów rozstrzyga głos przewodniczącego na zebraniu, 

4 W • d , · , który tylko w tym wypadku głosuje. 
· ta ze AO-ta. § 41 W lk" b d k · · . sze 1e wy ory o onuJą się zapo-

§ 35. Władzę w Kole sprawują: I) zebranie I mocą głosowania tajnego; w razie równej liczby 
członków Koła, 2) zarząd Koła, 3) komisja rewi- głosów rozstrzyga los. 
zyjna Koła. § 42. Członek Koła, który wybrany został 

A zebr a n ie cz ł 
0 

n k ów K 
0 

ł a. jednocześnie do zarządu i do komisji rewizyjnej 
· Koła, może należeć tylko do jednej z pomienionych 

§ 36. Zwyczajne zebranie członków Koła po- władz zależnie od swego życzenia. 
winno być zwoływane przez zarząd Koła przynaj- § 43. Członkowie władz Koła pełnią swoje 
mniej raz na rok w styczniu każdego roku. obowiązki bezpłatnie i mogą Ótrzymywać z fundu-

§ 37. Nadzwyczajne zebranie członków Koła 1 szów Koła jedynie zwrot poniesionych przez nich 
powinno być zwołane przez zarząd Koła w wypad- j w sprawach Koła wydatków, usprawiedliwionych 
kach następujących: I) w razie uznanej przez za- potrzebą i należytymi dowodami. 
rząd Koła potrzeby zwołania takiego zebrania; 2) § 44. Pod względem bliższych szczegółów 
na żądanie zarządu Związku, komisji rewizyjnej prowadzenia obrad, sposobu głosowania, zabierania 
danego Koła lub 1 

111 wszystkich członków Koła, głosu i t. p. na zebraniach członków Koła obowią
zgłoszone do zarządu Koła na piśmie z wymienie- zują przepisy i zwyczaje ogólne oraz regulamin, 
niem celu, w jakim zebranie ma być zwołane. opracowany przez zarząd Koła, rozpatrzony przez 

§ 38. Obowiązki zebrania członków Koła są \ zebranie członków Koła, i zatwierdzony przez za
następujące: I) ustanawianie siedziby władz Koła; rząd Związku. 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z czyn-
ności władz Koła jak również rocznych sprawozdań B. Z ar z ą d Koła. 
rachunkowych i przewidywanych budżetów Koła; § 45. Zarząd Koła składa się z określonej 
3) postanawianie o nabyciu na rzecz Koła, wy- przez zebranie członków Koła i podzielnej przez 
dzierżawieniu, sprzedaży lub oddzierżawieniu nie- trzy liczby członków, wybieranych przez pom1enio
ruchomości, upoważnianie zarządu Koła do zała- ne zebranie z liczby członków czynnych lub hono
twiania tych czynności oraz upoważnianie zarządu rowych Koła. 
Koła do zaciągania pożyczek hipotecznych i niehipo- § 46. Po upływie pierwszego roku wychodzi 
tekowanych; 4) rozpatrywanie i czynienie wniosków, trzecia część członków zarządu Koła przez losowa
dotyczących zmian i uzupełnień w statucie niniej-

1 
nie, po upływie drugiego roku wychodzi trzecia część 

szym; 5) rozpatrywanie i · załatwianie wszelkich członków przez losowanie z liczby pozo stałych 
spraw i wniosków, przekazanych zebraniu przez dwóch części, a po upływie każdego następnego roku 
władze i komisje Koła, jak również wszelkich za- wychodzi corocznie trzecia część członków zarządu 
pytań i wniosków, zgłoszonych na zebraniu przez z kolei starszeństwa wyboru; wychodzący członko
członków Koła; 6) wydawanie postanowień we wie mogą być wybierani ponownie. 
wszelkich sprawach, dotyczących działalności Koła; § 47. W razie wyjścia w ciągu roku którego 
7) postanawianie o rozwiązaniu Koła i rozporzą- z członków zarządu Koła wchodzi do czasu najbliż
dzanie jego majątkiem w razie rozwiązania lub wy- szego zebrania członków Koła ten członek, który 
kreślenia ze Związku (§ 73); 8) wybieranie w ra- na ostatnich wyborach otrzymał po wybranych naj
zie uznanej przez zebranie potrzeby pełnomocni- większą z kolei liczbę głosów; najbliższe zebranie 
ków zebrania dla sprawdzenia działalności zarządu członków Koła dokonuje wyboru uzupełniającego 
Koła jak również dla innych czynności Koła; 9) wy- do końca tego terminu, jaki przysługiwał członko
bieranie w razie uznanej przez zebranie potrzeby wi, który wyszedł z zarządu. 
komisji stałych lub czasowych dla odrębnych spraw § 48. Obowiązki zarządu Koła są następują
i czynności Kola z zastrzeżeniem składania przez ce: I) wykonywanie wszelkich prac i czynności, 
wybrane komisje zebraniu członków Koła sprawo- ' włożonych na zarząd Koła przez statut niniejszy 
zdań ze swoich czynności; I O) załatwianie wszelkich oraz przez regulamin zarządu, opracowany przez 
spraw i czynności, włożonych na zebranie członków zarząd Koła i zatwierdzony przez zarząd Związku; 
Koła przez statut niniejszy oraz przez właściwe re- 2) wykonywanie wszelkich uchwał i poleceń ze-
gulaminy. brań członków Koła. 

§ 39. Zebranie członków Koła jest prawo- § 49. Dla wykonywania specjalnych czynno-
mocne przy wszelkiej liczbie przybyłych na zebra- ści Koła zarząd może w razie potrzeby powoływać 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



186 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1920 

komisje lub sekcje z grona członków zarządu lub który na ostatnich wyborach otrzymał po wybra-
z poza tego grona. nych największą z kolei liczbę głosów. 

§ 50. Zarząd Koła powinien objąć czynności § 62. Obowiązki komisji rewizyjnej Koła są 
najpóźniej w dwa tygodnie od dnia wyboru; po- następujące: I) sprawdzenie przed każdem zebra
przedni zarząd ustępuje nie wcześniej, niż po ob- niem rocznem członków Koła ksiąg, dowodów, fun
jęciu czynności przez nowy zarząd. duszów i majątku Koła oraz rocznego sprawozda-

§ 51. Zarząd Koła na pierwszem swojem ze- nia rachunkowego zarządu Koła; 2) sprawdzenie 
braniu wybiera corocznie zapomocą głosowania taj- doraźne przynajmniej raz na rok ksiąg, dowodów i 
nego ze swojego grona prezesa, sekretarza i skarb- funduszów Koła; 3) sporządzenie sprawozdania rocz
nika oraz w razie potrzeby ich zastępców; innych nego z działalności komisji rewizyjnej oraz 
potrzebnych pracowników zarząd może powoływać wyników dokonanych sprawdzeń i złożenie tego 
ze swojego grona lub z poza tego grona; pracow- sprawozdania i wyników zebraniu członków Koła; 
nicy, powołani z poza grona członków zarządu 1 4) zażądanie w razie uznanej przez komisję rewi
Kola, nie posiadają na zebraniach zarządu Koła zyjną potrzeby od zarządu Koła zwołania zebrania 
prawa głosowania. nadzwyczajnego członków Koła (§ 37 p. 2). 

§ 52. Jeden i ten sam członek zarządu Koła § 63. Komisja rewizyjna w czynnościach swo-
może być tylko trzy razy z rzędu wybierany na ich wewnętrznych rządzi się regulaminem komisji 
prezesa Koła. . . . . rewizyjnej, opracowanym przez komisję rewizyjną 

§ 53. Prezes Koła Jest Jego przedstaw1c1elem i zatwierdzonym przez zebranie członków Koła. 
nazewnątrz . 

§ 54. Zebrania zwyczajne zarządu Koła od
bywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, 1 

niż raz na m1es1ąc. 
§ 55. Zebranie nadzwyczajne zarządu Koła 

powinno być zwołane przez prezesa Koła w wy
padkach na~tępujących: 1) w razie uznanej przez 
prezesa Koła potrzeby zwołania takiego zebrania; 
2) na żądanie prezesa Związku albo trzeciej części 
członków zarządu Kola, zgłoszone pisemnie preze
sowi Kola z wymienieniem celu, w jakim zebranie 
ma być zwołane. 

§ 56. W wypadku, przewidzianym w p. 2-im 
§ 55-go statutu niniejszego, zwołanie zebrania za
rządu Koła powinno nastąpić najpóźniej w siedm 
dni od zgłoszenia żądania, o ile w żądaniu nie zo
stał określony termin dłuższy. 

§ 57. Zebranie zarządu Koła jest prawomoc
ne bez względu na liczbę przybyłych na zebranie I 
członków zarządu, o ile na zebraniu jest obecny 
prezes Koła albo jego zastępca. 

§ 58. Uchwały zebrań zarządu Koła zapada
ją zwykłą większością głosów obecnych na zebra
niu członków zarządu; w razie równej liczby gło
sów przeważa głos przewodniczącego na zebraniu, 
który tylko w tym wypadku głosuje. 

§ 59. Bliższe szczegóły sposobu działania za
rządu Koła powinny być zawarte w regulaminie 

lll. Ustrój Związku. 

I. Zasady ogólne. 

§ 64. Wszystkie czynne koła górników i hu
tników polskich tworzą Związek górników i hutni
ków polskich. 

§ 65. Związek górników i hutników polskich 
wciela w życie w całej Polsce cele i zadania Zwią
zku (§§ 1 i 2) oraz czuwa, żeby poszczególne koła 
spełniały pomienione cele i zadania jak również 
żeby rzeczone koła przestrzegały statut i regulami
ny kół i Związku. 

§ 66. Związek posiada pieczęć z odznaką 
Związku 1 napisem „Związek górników i hutników 
polskich". 

§ 68. Związek górników i hutników polskich 
stanowi jednostkę prawną i ma prawo nabywania, 
wydzierżawiania, sprzedawania i oddzierżawiania 
wszelkiego rodzaju majątku nieruchomego i rucho
mego oraz zawierania wszelkiego rodzaju umów, 
aktów i t. p., dozwolonych przez obowiązujące 
prawo. 

§ 68. Związek jest odpowiedzialny za wszel
kie swoje zobow.iązania, lecz nie odpowiada za zo
bowiązania, zaciągnięte przez poszczególne koła 
(§ 1 O}. 

2. Czlonkowie Związku. 

zarządu Koła, opracowanym przez zarząd Koła, § 69. Członkami pośrednimi Związku górni
rozpatrzonym przez zebranie członków Koła i za- ków i hutników polskich są członkowie czynni, po-
twierdzonym przez zarząd Związku. • j pierający i honorowi wszystkich kół, należących do 

C K · · · · K ł Związku (§ 11 ). 
· om 1 s Ja re w 1 z Y J n a 0 a. § 70. Członkami bezpośrednimi Związku gór-

§ 60. Komisja rewizyjna Koła składa się z ników i hutników polskich są wszystkie koła, nale
trzech członków, wybieranych na jeden rok przez żące do Związku. 
zebranie członków Koła z grona jego członków § 71. Obowiązki kół są następujące: 1) wcie-
czynnych i honorowych. lanie w życie w obrębie danej miejscowości (§§ 6 

§ 61. W razie wyjścia w ciągu roku którego ' i 7) celów i zadań Związku, wymienionych w §§ 
z członków komisji rewizyjnej Koła wchodzi na , 1-ym i 2-im statutu niniejszego; 2) ścisłe przestrze
jego miejsce do końca danego roku ten członek, ganie statutu Koła i Związku oraz "'{Szelki~h regu-
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laminów; 3) uiszczanie w terminach ustanowionych 
wszelkich opłat, należnych od Koła na rzecz ZwiJł
zku; 4) wykonywanie wszelkich poleceń zarządu 
Związku. 

§ 72. Prawa kół są następujące: I) branie za 
pośrednictwem swoich przedstawicieli udziału w ze
braniach przedstawicieli kół z prawem przemawia
nia, głosowania, wybierania i wybieralności; 2) zgła
szanie do zarządu Związku życzeń i zażaleń jak 
rówmez zgłaszanie przez swoich przedstawicieli 
wniosków na zebranie przedstawicieli kół; 3) korzy
stanie na warunkach, określonych przez zarząd 
Związku, ze wszystkiego, co daje Związek przez 
spełnianie swoich celów i zadań. 

§ 73. Zarząd Związku obowiązany jest wy
kreślić ze Związku takie koło, które nie uiściło ja
kiejkolwiek opłaty w terminie ustanowionym lub 
które pogwałca statut albo regulaminy Związku. 

3. Fundusze Związku. 

187 

wydatkuje się cjalnych i funduszu zapasowego, 
na pokrycie wydatków Związku. 

§ 80. Rokiem zachunkowyrri 
kalendarzowy. 

Związku jest rok 

4. W/adze Związku. 

§ 81. Władzę w Związku sprawują: I) ze
branie przedstawicieli kół, 2) zarząd Związku i 3) 
komisja rewizyjna Związku. 

A. Z e b r a n i e p r z e d s t a w i c i e l i k ó ł. 

~ 82. Zwyczajne zebranie przedstawicieli kół 
powinno być zwoływane przez zarząd Związku 
przynajmniej raz na rok w lutym każdego roku. 

§ 83. Nadzwyczajne zebranie przedstawicieli 
kół powinno być zwołane przez zarząd Związku w 
wypadkach następujących: I) w razie uznanej przez 
zarząd Związku potrzeby zwołania takiego zebra
nia; 2) na żądanie komisji rewizyjnej Związku lub 
1 

10 wszystkich· przedstawicieli kół, zgłoszone do 
§ 74. Fundusze Związku stanowią: I) opłaty zarządu Związku na piśmie z wymienieniem celu, 

członków czynnych wszystkich kół, należących do w jakim zebranie ma być zwołane. 
Związku, wpłacane do kasy Związku za pośredni- 84. Obowiązki zebrania przedstawicieli kół 
ctwem właściwych kół; 2) odsetki od opłat człon- są następujące: I) ustanowienie siedziby władz 
ków popierających wszystkich kół, należących do Związku; 2) ustanowienie odznaki Związku (§§ 8 i 
Związku, w wysokości, ustanowionej przez zebra- 66); 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 
nie przedstawicieli kół; 3) dochody z prenumeraty z czynności władz Związku jak również rocznych 
wydawanych przez Związek czasopism oraz ze sprawozdań rachunkowych i przewidywanych bud
sprzedaży wydawnictw Związku jak również z ko- żetów Związku; 4) postanawianie o nabyciu na rzecz 
misowego od sprzedaży czasopism i wydawnictw Związku, wydzierżawieniu, sprzedaży lub oddzierża
obcych; 4) dochody od urządzanych przez Związek wieniu nieruchomości, upoważnianie zarządu Zwią
odczytów, wycieczek, kursów, pogadanek, zebrań i zku do załatwiania tych czynności oraz upoważnia
t. p.; 5) opłaty za korzystanie z urządzanych i utrzy- nie zarządu Związku do zaciągania pożyczek hipo
mywanych przez Związek zbiorów, muzeów, stacji tecznych i niehipotekowanych; 5) rozpatrywanie 
doświadczalnych, laboratorjów i t. p. oraz za ko- wniosków zebrań członków kół, dotyczących zmian 
rzystanie z innych usług Związku; 6) zapisy, zasil- i uzupełnień w statucie niniejszym, oraz zmienia
ki i dary bezwzględne i · warunkowe; 7) odsetki od nie i uzupełnianie rzeczonego statutu; 6) rozpatry
kapitałów Związku; 8) inne wpływy stałe i przy- wanie i załatwianie wszelkich spraw i wniosków, 
padkowe. przekazanych zebraniu przez władze i komisje 

§ 75. Fundusze Związku dzielą się na: I) Związku, jak również wszelkich zapytań i wnio-
specjalne, 2) zapasowy i 3) obrotowy. sków, zgłoszonych na zebraniu przez przedstawi-

§ 76. Fundusze specjalne Związku składają cieli kół; 7) u stanawianie liczby członków Ko
się z zap1sow, zasiłków · i darów warunkowych, ła, dającej prawo do posiadania jednego przed
przeznaczonych przez ofiarodawców na cele okre- stawiciela na zebraniu przedstawicieli kół, z tern 
ślone, i mogą być wydatkowane jedynie na cele, jednak, że każde Koło niezależnie od liczby człon
wskazane przez ofiarodawców. ków powinno mieć prawo do posiadania na zebra-

§ 77. Fundusz zapasowy Związku stanowią: niu przynajmniej jednego przedstawiciela; 8) roz-
1) odliczenia, dokonywane z opłat członków czyn- patrywanie i postanawianie we wszelkich sprawach, 
nych, oraz odsetki od opłat członków popierają- ' dotyczących działalności Związku; 9) postanawianie 
cych w wysokości, określonej przez zebranie przed- I o rozwiązaniu Związku i rozporządzenie jego ma
stawicieli kół; 2) odsetki od funduszu zapasowego. jątkiem w razie rozwiązania; IO) wybieranie w ra-

. § 78. Fundusz zapasowy Związku lub jego 
1 

zie uznanej przez zebranie potrzeby pełnomocników 
część może być na mocy każdorazowej uchwały zebrania dla sprawdzenia. działalności zarządu Zwią
zebrania przedstawicieli kół użyta na: I) potrzeby 1 zku jak również dla innych czynnosci Związku; 11) 
nadzwyczajne Związku; 2) kupno nieruchomości dla wybieranie w razie uznanej przez zebranie potrze
celów Związku; 3) czasowe zasilenie funduszu ob- by komisji stałych lub czasowych dla odrębnych 
rotowego w razie koniecznej tego potrzeby z wa- spraw i czynności Związku z zastrzeżeniem skład~
runkiem zwrotu w określonym z góry terminie. nia przez wybrane komisje zebraniu przedstawicie-

§ 79. Fundusz obrotowy Związku stanowią I li kół sprawozdań ze swoich czynności; 12) zała
wszystkie wpływy, nie należące do funduszów spe- twianie wszelkich spraw i czynności , włożonych na 
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zebranie przedstawicieli kół przez statut mmeJszy uzupełniającego do końca tego terminu, jaki przy-
oraz przez właściwe regulaminy. s\ugiwał członkowi, który wyszedł z zarządu. 

~ 85. Zebranie przedstawicieli kół jest pra- § 94. Obowiązki zarządu Związku są nastę-
womocne przy wszelkiej liczbie przybyłych na ze- pujące: I) wykonywanie wszelkich prac i czynno
branie przedstawicieli kół, o ile na zebraniu jest ści, włożonych na zarząd przez statut niniejszy oraz 
obecny prezes Związku lub jego zastępca i o ile przez regulamin zarządu, opracowany przez zarząd 
zebranie zwołane zostało z zachowaniem wyma- Związku i zatwierdzony przez zebranie przedstawi
gań, zawartych w regulaminie Związku. cieli kół; 2) czuwanie, żeby wszystkie należące do 

§ 86. Uchwały zebrań przedstawicieli kół Związku Koła przestrzegały statut Koła i Związku 
zapadają zwykłą większością głosów obecnych na oraz właściwe regulaminy; 3) wykonywanie wszel
zebraniu przedstawicieli kół, licząc również głosy, kich uchwał i poleceń zebrań przedstawicieli kół. 
posiadane przez nich na zasadzie upoważnienia § 95. Dla wykonywania specjalnych czynno
z wyjątkiem spraw, dotyczących zmian w statucie ści Związku zarząd może w razie potrzeby powo
niniejszym, oraz rozwiązania Związku (§ 84 p. 9), ływać komisje lub sekcje z grona członków zarzą
dla praw9mocności których konieczna jest większość du lub z poza tego grona. 
2/ 3 głosów, posiadanych przez obecnych na zebra- § 96. Zarząd Związku powinien objąć czyn
niu przedstawicieli kół; w razie równej liczby gło- ności najpóźniej w cztery tygodnie od dnia wybo
sów rozstrzyga głos przewodniczącego na zebraniu, ru; poprzedni zarząd ustępbje nie wcześniej, niż po 
który tylko w tym wypadku głosuje. objęciu czynności przez nowy zarząd. 

§ 87. Wszelkie wybory dokonują się zapo- § 97. Zarząd Związku na pierwszem swo-
mocą głosowania tajnego; w razie równej liczby jem zebraniu wybiera corocznie zapomocą głosowa
głosów rozstrzyga los. nia tajnego ze swojego grona prezesa, sekretarza i 

§ 88. Członek Związku, który wybrany zo- skarbnika oraz w razie potrzeby ich zastępców; in
stał jednocześnie do zarządu i komisji rewizyjnej nych potrzebnych pracowników zarząd może po
Związku, może należeć tylko do jednej z pomie- woływać ze swego grona lub z poza tego grona; 
nionych władz zależnie od swego życzenia. pracownicy, powołani z poza grona członków za-

§ 89. Członkowie władz Związku pełnią rządu Związku, nie posiadają na zebraniach zarzą-
swoje obowiązki bezpłatnie i mogą otrzymywać z du Związku prawa głosowania. 
funduszów Związku jedynie zwrot poniesionych § 98. Jeden i ten sam członek zarządu Zwią
przez nich w sprawach Związku wydatków, uspra- zku może być tylko trzy razy z rzędu wybierany 
wiedliwionych potrzebą i należytymi dowodami. na prezesa Związku. 

8 90. Pod względem bliższych szczegółów § 99. Prezes Związku jest Jego przedstawi-
prowadzenia obrad, sposobu głosowania, zabierania cielem nazewnątrz. 
głosu i t. p. na zebraniach przedstawicieli kół obo- § 1 OO. Zebrania zwyczajne zarządu Związku 
wiązują przepisy i zwyczaje ogólne oraz regulamin, odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jed
opracowany przez zarząd Związku i zatwierdzony nak, niż raz na kwartał. 
przez zebranie przedstawicieli kół. § I O I. Zebranie nadzwyczajne zarządu Zwią-

„ zku powinno być zwołane przez prezesa Związku 
B. Z a r z ą d Z w i ą z k u. dk h h ) w wypa ac następującyc : I w razie uznanej 

§ 91. Zarząd Związku składa się z określo- przez prezesa Związku potrzeby zwołania takiego 
nej przez zebranie przedstawicieli kół i podzielnej zebrania; 2) na żądanie trzeciej części członków 
przez trzy liczby członków, wybieranych przez po- zarządu Związku, zgłoszone pisemnie prezesowi 
mienione zebranie ze swojego grona lub z poza Związku z wymienieniem celu, w jakim zebranie 
tego grona, lecz z grona członków czynnych lub ma być zwołane. 
honorowych któregokolwiek z kół, należących do § I 02.' W wypadku, przewidzianym w p. 2-im 
Związku. § I O I-go statutu niniejszego, zwołanie zebrania za-

§ 92. Po upływie pierwszego roku wycho- rządu Związku powinno nastąpić najpóźniej w dwa 
dzi trzecia część członków zarządu Związku przez tygodnie od zgłoszenia żądania, o ile w żądaniu 
losowanie, po upływie drugiego roku wychodzi nie został określony termin dłuższy. 
trzecia częsc członków przez losowanie z liczby § I 03. Zebranie zarządu Związku jest pra
pozostałych a po upływie każdego następnego roku womocne bez względu na liczbę przybyłych na ze
wychodzi trzecia część członków zarządu z kolei branie członków zarządu, o ile na zebraniu jeit 
starszeństwa wyboru; wycpodzący członkowie mogą obecny prezes Związku albo jego zastępca. 
być wybierani ponownie. § 104. Uchwały zebrań zarządu Związku za-

§ 93. W razie wyjścia w ciągu roku którego padają zwykłą większością głosów obecnych na ze
z członków zarządu Związku wchodzi do czasu braniu członków zarządu; w razie równej liczby 
qajbliższego zebrania · przedstawicieli kół ten czło- głosów rozstrzyga głos przewodniczącego na ze
nek, który na ostatnich wyborach otrzymał po wy- braniu, który tylko w tym wypadku głosuje. 
branych największą z kolei liczbę głosów; najbliż- / § 105. Bliższe szczegóły sposobu działania 
sze zebranie przedstawicieli kół dokonuje wyboru zarządu Związku powinny być ,zawarte w reguła-
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minie zarządu Związku, opracowanym przez zarząd , minu niniejszego zgłoszeń na członków czynnych 
Zw:iązku i zatwierdzonym przez zebranie przedsta- Koła. 
wicieli kół. § 4. Przyjmowanie do Koła osób, zgłasza1ą-

cych się na członków czynnych Związku, może na
C Kom is j a re w i z y j n a Z w i ą z ku. · stępować nie wcześniej, niż w cztery tygodnie po 
§ 106. Komisja rewizyjna Związku składa się podaniu do wiadomości członków Kola imion i na

z trzech członków, wybieranych corocznie przez ze- zwisk osób, które zgłosiły życzenie wstąpienia do 
branie przedslawicieli kół ze swojego grona lub z Koła, zapomocą ogłoszenia w siedzibie Koła oraz 
poza tego grona, lecz z grona członków czynnych w inny sposób, qznany przez zarząd Koła za odpo
lub honorowych któregokolwiek z kół, należących wiedni i potrzebny. 
do Związku. § 5. Przyjmowanie do Koła osób, zgłaszają-

~ I 07. W razie wyjścia w ciągu roku które- cych się na członków czynnych Związku, odbywa 
go z członków komisji rewizyjnej Związku wcho- się zapomocą głosowania tajnego zwykłą większo
dzi na jego miejsce do końca danego roku ten ścią głosów na zebraniu zarządu tego Koła,' do któ
członek, który na ostatnich wyborach otrzymał po rego zgłoszenie zostało złożone. 
wybranych największą z kolei liczbę głosów. § 6. Osoby, zamieszkałe w obrębie działał-

§ I 08 Ob · k' k · „ · · . z . ności danego Koła (§ 7 statutu Związku), mogą 

k 
· . owiąlz) i omdisJi ~ewizyJdnekJ . dwią- być przyjęte na członków czynnych innego Koła 

z u są następujące: spraw zenie prze az em I · · · · k J · · b · d · · I' k · ł k · d d. f me maczej, ja na mocy zezwo ema pisemnego za-·z:t r~me~ pr~e kstazwi~ie k 0 siąg, owo ow, un- rządu tego Koła, w granicach działalności którego 

d
uszc;>w i mhająkt u wiąz u dorazz r_oczknego

2
)sprawo- mieszkają. 

z an~a rac ~n owego .zar~ą. u wiąz u; . spraw- § 7. Osoba, nie przyjęta do jednego Koła, 
dzen~e ~orazne p~zynaJI·~mej raz na rok ksi~g, do- nie może być przyjęta do żadnego innego Koła 
wodow _ 1 funduszow Zwi'.\zku; 3) _sporzą_d~.eme spr~- 1 Związku górników i hutników polskich. 
w~zdama roc~kn~go z działalnosci komisji. ~ewiz~j- § 8. Członek czynny Związku, przyjęty do 
n~J oraz wym ow ~ok.onany_c~ sprawdzei: i złoze- danego Koła w pierwszej połowie kwartału, obo
me t.e?'o. sp~awozdam_a i w_ymkow . zebramu. przed- wiązany jest mscic wszelkie opłatv za cały dany 
staw_1c.ieh ko_ł; . 4) zaządame w razie uznanej :przez kwartał; członek czynny Związku, przyjęty do da
komisj~ rewizyj~ą potrzeby ?d zarządu Zwi~~k~ nego Koła w drugiej połowie kwartału, zwolniony 
k.:t°ł(§n83tebrama nadzwyczajnęgo przedstawicieli jest od ws~elkich opłat za ten kwartał, w którym 

& I 09 K · · . h został przyjęty . 
. '::: · omisja rewiz_yJn_a w czy~nościac § 9. W przeciągu dwóch pierwszych lat, łi-

s"".'~i.ch w~w~ęt:znych rządzi się regulam_i~em k~- cząc od dnia skończenia zakładu naukowego, czło
mi~JI r.ew1zy1_neJ, opracowanym przez. komisję rew~- nek Koła może płacić połowę opłat, przewidzia
zrJuą 1. {atw1erdzonym przez zebrame przedstawi- nych w p.p. 2-im ! 3-im §_ 14.-go statutu Związku: 
c e ko · § 1 O. W razie zgubiema karty lub odznaki 

członek Związku powinien natychmiast zawiado
mić o tero zarząd właściwego Koła. 

§ 11. Członek czynny Związku, który życzy 
I sobie wystąpić z Koła, do którego należał, powi

Regulamin Związku górników i hutników polskich. 

I. Czlonkowie Ko.fa. 

§ I . Osoba, czyniąca zadość wymagamom, 
wymienionym w § 13-ym stótutu Związku górników 

, i hutników polskich, i życząca sobie wstąpić do 
Związku, powinna złożyć zarządowi najbliższego 
Koła zgłoszenie pisemne z przyrzeczeniem ścisłego 
przestrzegania statutu i regulaminów Związku oraz 
współdziałanie jego celom i zadaniom, wymienio
nym w §§ 1-ym i 2-im statutu Związku. 

!:i 2. Przewidziane ·w § 1-ym regulaminu ni
niejszego zgłoszenie powinno być podpisane przy
najmniej przez dwóch członków czynnych tego 
Koła, do którego zgłoszenie zostało złożone, uwa
żających zgłaszającego się, jako godnego przyjęcia 
do Związku. 

§ 3. Członkowie zarządu Koła nie mają pra- I 
wa podpisywania przewidzianych w § 2-im reguła- ! 

nien zawiadomić o te'm zarząd rzeczonego Koła 
przynajmniej na dwa tygodnie przed dniem wystą
pienia i zwrócić kartę, stwierdzającą należenie do 
Koła, jak również odznakę. 

§ 12. Członek czynny Związku, który wystą
pił z Koła na własne życzenie z zachowaniem wy
magań, wymienionych w § 10-ym regulaminu ni
me1szego, może być ponownie przyjęty do tego 
samego lub do innego Koła na warunkach, wymie
nionych w §§ 1 - 6 regulaminu niniejszego. 

§ 13. Członek czynny Związku, który opusz
cza miejscowość, gdzie znajduje się Koło, do któ
rego należał, i przenosi się do miejscowości, w któ
rej istnieje inne Kolo Związku górników i hutni
ków polskich, obowiązany jest zwrócić zarządowi 
poprzedniego Koła kartę i odznakę, wzamian za 
które otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, na 
mocy którego zarząd Koła w tej miejscowości, do 
której przybywa, przyjmuje go z pominięciem wy
magań, wymienionych w §§ I - 6 regulaminu ni-

„ 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



1920 

me)szego; jedynym warunkiem, koniecznym do ' zastępca prezesa; protokół zebrania prowadzi se
przyjęcia byłego członka jednego Koła do innego kretarz Koła. 
Koła, jest zgłoszenie się do tego ostatniego przez 3. Zarząd Kola. 
byłego członka poprzedniego Koła najpóźniej w 
dwa miesi'ące po przesiedleniu się do innej miej- § 23. W razie niespełniania przez którego 
scowości, w przeciwnym bowiem razie przed przy- z członków zarządu Koła powierzonych mu czyn
jęciem do Koła muszą być zachowane wszystkie ności zarząd obowiązany jest uwazac, że dany 
wymagania, wymienione w §§ I - 6 regulaminu członek wyszedł z zarządu, i powinien postąpić 
mme1szego. zgodnie z § 47-ym statutu Związku. 

§ 14. Członek czynny Związku, który prze- § 24. Prezes Koła zwołuje zebrania zarządu 
nosi się do takiej miejscowości , gdzie niema Koła Koła z wymienieniem czasu, miejsca i porządku ob
Z wiązku górników i hutników polskich, może w I rad rzeczonych zebrań przynajmniej na trzy dni 
razie życzenia pozostać nadal członkiem swego l przed zebraniem, układa porządek obrad zebrań 
Koła dotychczas, dopóki w miejscowości, do któ- powyższych, uzupełniając i zmieniając go w myśl ży
rej przeniósł się, nie powstanie nowe Koło. i czeń większości zebranych, przewodniczy na tych 

§ I 5. Członek czynny Związku, wykreślony zebraniach, wprowadza w życie postanowienia ze
z Koła na zasadzie § 25-go statutu Związku, może brań i czuwa nad spełnianiem przez zarząd oraz 
być przyjęty do tego samego łub innego Koła nie przez komisje i sekcje zarządu ich obowiązków 
inaczej, jak po uprzedniem zapłaceniu wszelkich jak również nad należytem wykonywaniem przez 
należności do kasy tego Koła, któremu zadłużył każdego członka zarządu poruczonych mu czyn
się, oraz po zwróceniu zarządowi rzeczonego Koła ności. 
karty i odznaki i następnie po uczynieniu zadość § 25. Korespondencja ogólna Koła jak rów
wszystkim wymaganiom, wymienionym w §§ I - 6 mez pełnomocnictwa i dokumenty, na mocy któ
regulaminu niniejszego. rych Koła w myśl uchwał zebrań członków Koła 

§ J 6. Członek czynny Koła, wykreślony ze przyjmuje zobowiązania prawne, powinny być pod
Związku skutkiem wykreślenia ze Związku Koła, pisane przez prezesa oraz sekretarza Koła i opa
do którego należał, powinien w przeciągu szescm trzone pieczęcią Koła. 
tygodni odesłać do zarządu Związku kartę i odzna- § ,26. Do podpisywania korespondencji w 
kę, poczem może być ponownie przyjęty do Zwią- sprawach specjalnych prezes Koła może upoważnić 
zku na warunkach, wymienionych w §§ l _ 6 re- członka zarządu, któremu dany dział jest powie-
gulaminu niniejszego. rzony. 

§ ] 7. Członek czynny Koła, wykluczony ze § 27. Wszystkie dowody rachunkowe Koła 
Związku na zasadzie § 26-go statutu Związku, mo- muszą być zaświadczone pisemnie przez tego człon
że być przyjęty do tego samego łub innego Koła ka zarządu Koła, któremu powierzony j est dział, 
nie wcześniej, niż po upływie pięciu lat od dnia 

1 

jakiego dany wydatek dotyczy, oraz przez s karbni
wykluczenia, z zachowaniem wymagań, wymienio- ka i prezesa Koła. 
nych w §§ J - 6 regulaminu niniejszego. § 28. Członek zarządu Koła, który opuścił 

2. Zebranie czlonków Kola. 

§ 18. W wypadku, prze widzianym w p. 2-im I 
§ 37-go statutu Związku, zebranie nadzwyczajne 
członków Koła powinno być zwołane najpóźniej w 
dwa tygodnie od zgłoszenia żądania , o ile w żąda
niu nie został określony termin dłuższy. 

§ 19. Zebrania członków Koła zwołują się w 
sposób, ustanowiony przez zebranie członków Koła, 
z podaniem czasu, miejsca i przedmiotu obrad ze
brania przynajmniej na tydzień przed zebraniem. 

§ 20. W tebraniu członków Koła każdy jego 
członek bierze udział osobiście; zastępowanie oraz 
przelewanie prawa głosu przez upoważnienie jest 
niedozwolone. 

§ 2 I. W zebraniach członków Koła mogą 
brać udział bez prawa głosowania, o ile me są 
członkami danego Koła, członkowie innych kół 
Związku górników i hutników polskich oraz osoby, 
zaproszone przez prezesa Koła. 

§ 22. Na zebraniu członków Koła przewod
niczy prezes Koła łub w razie jego nieobecności 

dwa kolejne zebrania zarządu bez powodów, uzna
nych przez zarząd za usprawiedliwiające jego nie
obecność, przestaje być członkiem zarządu. 

§ 29. Na zebraniach zarządu Koła każdy czło
nek zarządu bierze udział osobiście i rozporządza 
jednym głosem; zastępowanie oraz przelewanie 
prawa głosu przez upoważnienie jest niedozwolone. 

§ 30. W zebraniach zarządu Koła mogą brać 
udział .bez prawa głosowania osoby, zaproszone 
przez prezesa Koła. 

4. Zebranie przedstawicieli kól. 

§ 31 . W wypadku, przewidzianym w p. 2-im 
§ 83-go statutu Związku zebranie nadzwyczajne 
przedstawicieli kół powinno być zwołane najpóź
niej w cztery tygodnie od zgłoszenia żądania, o ile 
w żądaniu nie został określony termin dłuższy. 

§ 32. Zebrania przedstawicieli kół zwołują 
się w sposób, ustanowiony przez zebranie przed
stawicieli kół, z podaniem czasu, miejsca i przed
miotu obrad zebrania przynajmniej na dwa tygo
dnie przed zebraniem. W zawiadomieniu o zebra
niu, na którem mają być rozpatrywane sprawy, do-

' 
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tyczące zmian w sta~ucie nmieJszym (§ 86 statutu 
Związku), powinny być przytoczone projektowane 
zmiany. 

§ 33. W zebraniach przedstawicieli kół biorą 
udział członkowie Związku, wybrani przez zebrania 
członków właściwych kół w liczbie, ustanowionej 
przez zebranie przedstawicieli kół (§ 84 p. 7 sta
tutu Związku). 

§ 34. W zebraniach przedstawicieli kół biorą 
udział z prawem głosowania przewodniczący, sekre
tarz i skarbnik Związku, chociażby nie byli wybra
ni na przedstawicieli żadnego Koła. 

§ 35. Przedstawiciel Koła, który nie może 
przybyć na zebranie, ma prawo upoważnić pisem
nie przedstawiciela tego samego albo innego Koła 
do zastąpienia go; jeden przedstawiciel może zastą
pić najwyżej jednego nieobecnego. 

§ 36. Oprócz osób, wymienionych w § 34-ym 
regulaminu niniejszego, w zebraniach przedstawicie
li kół mogą brać udział bez prawa głosowania, o 
ile nie są przedstawicielami którego z kół, człon
kowie zarządu i komisji rewizyjnej Związku oraz 
osoby, zaproszone przez prezesa Związku . 

§ 37. Na zebraniu przedstawicieli kół prze
wodniczy prezes Związku lub w razie jego nieobec
ności zastępca prezesa; protokół zebrania prowadzi 
sekretarz Związku. 

5. Zarząd Związku. 

§ 38. W razie niespełniania przez którego z 
członków zarządu Związku powierzonych mu czyn
ności zarząd obowiązany jest uważać, że dany czło
nek wyszedł z zarządu i powinien postąpić zgodnie 
z § 93-im statutu Związku. 

§ 39. Prezes Związku zwołuje zebrania za
rządu Związku z wymienieniem czasu, miejsca 1 

porządku obrad rzeczonych zebrań przynajmmeJ na 
tydzień przed zebraniem, układa porządek obrad 
zebrań powyższych, uzupełniając i zmieniając go w 
myśl życzeń większości zebranych, przewodniczy na 
tych zebraniach, wprowadza w życie postanowienia 
zebrań i czuwa nad spełnianiem przez zarząd oraz 
przez komisje i sekcje zarządu ich obowiązków jak 
również nad należytem wykonywaniem przez każ
dego członka zarządu poruczonych mu czynności. 

§ 40. Korespondencja ogólna Związku jak 
rówmez pełnomocnictwa i dokumenty, na mocy 
których Związek w myśl uchwał zebrań przedsta
wicieli kół przyjmuje zobowiązania prawne, powin
ny być podpisane przez prezesa oraz sekretarza 
Związku i opatrzone pieczęcią Związku. 

§ 41. Do podpisywania korespondencji w 
sprawach specjalnych prezes Związku może upo
ważnić członka zarządu, któremu dany dział jest 
powierzony. 

§ 42. Wszelkie dowody rachunkowe Związku 
muszą być zaświadczone pisemnie przez tego 'człon
ka zarządu Związku, któremu powierzony jest dział, 
jakiego dany wydatek dotyczy, oraz przez skarbni
ka i prezesa Związku . 

§ 43. Członek zarządu Związku, który opu
ścił trzy kolejne zebrania zarządu bez powodów, 
uznanych przez zarząd za usprawiedliwiające jego 

I nieobecność, przestaje być członkiem zarządu. 
1 § 44. Na zebraniach zarządu Związku każdy 
członek zarządu bierze udział osobiście i rozporzą
dza jednym głosem; zastępowanie oraz przelewanie 
prawa głosu pnez upoważnienie jest niedozwolone. 

§ 45. W zebraniach zarządu Związku mogą 
brać udział bez prawa głosowania osoby, zaproszo
ne przez prezesa Związku. 

K R O N I K A B I E Ż Ą C A. 
Przewalutowanie wartości książkowej mająt

ku spółek akcyjnych. I) Wartość książkowa przed
miotów majątków, wymienionych w p. 2-im, może 
być przewalutawana, to znaczy wyrażona· w mar
kach polskich: I) według relacji I O marek polskich 
za I rubel 2, 16 marek zł. albo 2,50 koron zł. 
lub 2) według innej relacji, wyższej albo mzszej. 
Zamiana szacunków rublowych na marki .polskie 
według relacji do I O marek polskich za I rb. nie 
wymaga składania operatów przeszacowania. Za
miana szacunków rublowych na marki polskie we
dług relacji wyższej winna być oparta na aktach 
przeszacowania majątku. .2) Przewalutowaniu pod
lega wartość książkowa ziemi, budowli, maszyn, 
narzędzi , koncesji, patentów i t. p. przedmiotów 
majątkowych, nabytych przed dniem 1-ym lipca r. 
1915-go a znajdujących się obecnie w posiadaniu 

Towarzystwa. 3) Różnicę między przewalutowaną 
a dotychczasową wartością książkową majątku, wy
mienionego w p. 2-im, przelewa się do kapitału 
akcyjnego. 4) Z tytułu powiększenia kapitału ak
cyjnego akcjonarjuszom wydaje się akcje dodatko
we, bądź też powiększa się nominalna wartość 
starych akcji zapomocą przestemplowania. 5) Prze
walutowanie wartości książkowej majątku i powię
kszenie tą drogą kapitału akcyjnego wymaga: I) 
uchwały walnego zgromadzenia akcjonarjuszów, 2) 
zatwierdzenia tej uchwały przez p. p. ministrów 
Przemysłu i Handlu oraz Skarbu. Podania w tym 
przedmiocie wraz z odpisem uchwały walnego zgro
madzenia oraz innymi załącznikami składa się w 
Wydziale prawnym Ministerjum Przemysłu i Han
dlu (Elektoralna 2). 
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Normy miesięczne i ceny żywności, wydawanej robotnikom, zatrudnionym w kopalniach węgla 
w Zagłębiu Dąbrowskiem. 
- R o B o T N I c y 

I Czlonkowie rodzi n robotników 
· Cena 

I Norma zadnicza Norma dodatkowa Norma zasadnicza Norma dodatkowa 
Nazwa artykułu Średnia 

Kg. Cena Kg. Cena I Kg. Cena I Kg. Cena 
mk. za I kg. 

mk. za I kg. mk. za I kg. mk. za I kg. mk. za I kg. 

Mąka żytnia *) 7,62 0,54 - - 3,81 0,54 - - I 1 Mąka ameryk . - - 7,62 1,22 - - 3,81 1,22 fl,90 

Mąka dodatkowa . - 1,21 1,22 - - - - f 
Kasza **) 1,00 0,90 0,62 2,44 0,72 0,90 0,40 2,44 1,45 
Strączkowe 1,50 1,46 0,41 2,08 0,80 1,46 0,40 2,08 l,6'l 

Cukier 1,52 2,20 - - 0,82 2,21,i - - 2,2() 

Sól . 0,30 0,50 - - 0,30 0,50 - -- () ,5 ') 

Ziemniaki 30,70 0,17 - - 18,50 O,i7 

1 
- O, 17 

Mięso . - - 1,64 3,80 - - 0,61 3,80 3,80 
Słonina (tłuszcze) - 1,12 11,00 - - 0,80 11,00 I J ,00 

. 
*) Zamiast mąki może być wydawany chleb po cenie 0,45 

2,50 **) Czasowo zamiast kaszy może być wydawany cz~ściowo ryż po c e ni e 

S. 

Ceny węgla w Polsce. *) Zgodnie z rozpo
rządzeniem p. ministra Handlu i Przemysłu Pań
stwowy Urząd Węglowy pobiera od dnia 1 kwiet
nia r. J 92il-go aż do odwołania następujące ceny 
na węgiel Dąbrowski (marek za J tonnę franco wa- I 

Pożyczki ulgowe. Komisja kwalifikacyjna, 
utworzona przy Ministerjum Przemysłu i Handlu 
w celu przyznawania pożyczek ulgowych zakładom 
przemysłowym z kredytu 75,1ioU,Ot10 marek na za
sadzie ustawy sejmowej z dnia 30 maja r. 1919-go, 
odbyła w dniu 9-ym marca r. b. piąte z kolei po-gon na kopalni: 

gruby i kostka 
orzech I i II 

„ Ili pospółka 
miał 
brunatny 
Do cen powyższych 

komunalnego, pobieranego 
za węgiel. 

41 () siedzenie, na którem przyznano pożyczki ulgowe 
391 Towarzystwu akcyjnemu „Wł. Gostyński i S-ka" 
322 w Warszawie, Towarzystwu akcyjnemu fabryki ma-
245 szyn J, John w Łodzi i farbiarni i apreturze M. 

245 
Piesch w Tomaszowie Mazowieckim na łączną su-

i mę 4,5 00,000 marek. Pozatem przyznana została 
doc.hodzi 1 O•:, podatku pożyczka w sumie 200,000 koron fabryce drożdży 
z gory wraz z zapłatą w Krakowie,- fabryce maszyn rolniczych Margulie

Węgiel i koks karwiński Państwowy Urząd 
Węglowy oblicza tymczasowo po cenach nustępu
jących (marek za l tonnę loco stacja Cieszyn lub 

sa w Płocku, ubiegającej się o kredyt ulgowy, ko-

l 
misja zaproponowała wydanie zamiast pożyczki za
mówienia na maszyny rolnicze na warunkach, które 
umożliwiłyby dalszy rozwój i powiększenie wy
twórczości. W innym wypadku komisja odmówiła Piotrowice): ' 

węgiel karwiński 
koks 
Obliczenie ostateczne 

kursu koron czeskich. 

przyznania pożyczki ze względu na ujemne wiado
mości o solidności kupieckiej ubiegającego się. Na 

nastąpi po ustaleniu 
1 temże posiedzeniu komisja rozpatrywała wniosek 

Ministerjum Przemysłu i Handlu o utworzenie od
dzielnej komisji kwalifikacyjnej przy oddziale Ma
łopolskim Ministerjum Przemysłu i Handlu d la roz
patrywania i bezpośredniego decydowania w spra
wach zgłoszeń o pożyczki ulgowe od przedsię
biorstw małopolskich. Komisja postanowiła podjąć 
starania o uzyskanie upoważnienia odnośnych Mi

Węgiel i koks górnośląski Państwowy Urząd 
Węglowy oblicza tymczasowo po cenach następu
jących (marek za I tonnę loco stacja pogtaniczna): 

węgiel górnośląski 650 
koks . J 1100 
Obliczenie ostateczne 

kursu marek niemieckich. 
nastąpi po ustaleniu nisterjów na utworzenie swego biura w Krakowie 

'· i rozpatrzyć na najbliższem posiedzeniu zakres dzia

*) „ Przegląd Górniczo-Hutniczy", r . 1920, Nr. 2, str. 70. 

łania, jakie komisji w Krakowie będą mogły być 
udzielone. Utworzenie takiej komisji niewątpliwie 
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wniesie znaczne ułatwienia dla przemysłowców ma
łopolskich przy staraniach ich o rządowy kredyt 
ulgowy i znacznie przyśpieszy rozpatrywanie i de
cydowanie spraw. Na porządku dziennym jest 
obecnie przyznawanie pożyczek długoterminowych 
aa odbudow~ zrujnowanych podczas wojny zakła
dów przemysłowych i w najbliższym czasie Mini
sterium Przemysłu i. Handlu przystąpi do rozpatrze
nia pierwszych podań, jakie zostały zgłoszone o te
go rodzaju pożyczki. 

Umowa z Czecho-Słowacją. W dniu I ~'-ym 
marca r. b. doszło w Pradze do porozumienia po
między polskim i czeskim rządem, w sprawie wza
jemnych dostaw wymiennych. Umowa ma za pod
stawę dostawę ze strony polskiej wytworów rop
nych w ilości około :!Oon cystern, oraz ropy także 
około :!Ooo cystern. Ilości te są częścią kontyngen
tów, zakontraktowanych jeszcze w sierpniu r. ub., 
a wskutek trudności przewozowych, przez czeską 
stronę nieodebranych. Dla tych nieodebranych 
ilości ustanowione zostały nowe ceny wyższe. Do
stawa, względnie odbiór ma być uskuteczniona 
w ciagu trzech miesięcy od dnia ratyfikacji umowy 
przez Rząd Polski. Wzamian za to zobowiązał się 
Rząd Czeski do dostarczenia w tym samym czasie 
do wysokości całej sumy, t. j. około I t•IJ !llHJ,flllll ko
ron czeskich towarów wymiennych, a mianow1c1e: 
wszelkie w Czecho-Słowacji fabrykowane artykuły, 
potrzebne dla przemysłu naftowego; materjały 
i przyrządy elektrotechniczne, instalacje budowlane 
i elektryczne, środki wybuchowe dla kopalń, na
rzędzia rolnicze, chemikalja, papier, szkła, materja
ły apteczne i chirurgiczne, konstrukcj e żelazne, ma
szyny i kotły fabryczne, części maszyn, wyroby że
lazne i slalowe , tkaniny, nasiona, obuwie i auto
mobile c1ęzarowe. 75" „ towarów, otrzymanych 
z Czech, będzie przeznaczone dla przemysłu naf
towego. Rozlicze nie wymiany będzie uskutecznio
ne w ten sposób, że Ministerium Przemysłu i Han
dlu będzie zaliczało poszczególne tranzakcie na 
umowę kompensacyjną i zawiadamiało o tern Czes
ki Urząd Kompensacyjny, który zobowiązany bę
dzie wystawiać odnośne zezwolenia wywozu. W ten 
sposób strona polska ma prawo wyboru jakości 
i wzajemnego stosunku ilościowego wyżej wymie
nionych towarów. Polska będzie miała również 
prawo zaliczania na poczet umowy towarów, w umo
wie nie wymienionych a będących w wolnym han
dlu w Czecho-Słowacji. Rząd Czeski nie ma pra
wa nakładania na towary kompensacyjne żadnych 
opłat, ani podatków wywozowych. Rozliczenie bę
dzie odbywało się w walucie czeskiej, zapłata zaś 
za towary za posrednictwem Sekcji Handlowej Mi
nisterium Przemysłu i Handlu w Warszawie, oraz 
Kancelarii Rozrachunkowej c. p. umowy wymien
nej w Pradze. Dnia 24 marca r. b. umowa została 
przez Ministerjum Przemysłu i Handlu oraz przez 
Ministerjum Skarbu ratyfikowana i z tą chwilą sta-1 
je si<: obowiązującą dla obu stron. 

Wywóz z Niemiec do Polski. Według otrzy
manych wiadomości Rząd Niemiecki systematycz
nie dąży do zatamowania wszelkiego wywozu do 
Polski. Wydane w tym celu rozporządzenie z dnia 
8 kwietnia r. b. upoważnia komisarza Rzeszy dla 
spraw przywozu i wywozu do unieważnienia każ
dego zezwolenia na wywóz, o ile wykonanie ta
kiego zezwolenia zagrażałoby interesom Państwa. 
Wobec powyższego jest przeto wielce wskazane, 
żeby firmy, czyniące zakupy w Niemczech, w celu 
uchronienia się od możliwych strat żądały przy za
wieraniu umowy kupna i sprzedaży od odnośnych 
firm niemieckich nietylko pozwolenia na wywóz, 
lecz również formalnego oświadczenia „Reichswirt
schaft Ministeriums", że rozporządzenie wspom
niane nie będzie stosowane oraz że władze pogra
niczne niemieckie nie będą czyniły przeszkód przy 
przepuszczaniu danego towaru. r. 

Warunki korzystania z kredytu długotermi
nowego na odbudowę, udzielanego przez Ministe
rium Przemysłu i Handlu do czasu otwarcia Pań
stwowego Zakładu kredytowego, wydane przez mi
nistrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu pod datą 
27 marca r. b., zawierają następujące przepisy: 
O kredyt mogą ubiegać się przedsiębiorstwa prze
mysłowe, poszkodowane skutkiem bezpośrednich 
strat rzeczowych, wyrządzonych przez wojnę, przy
czem winny one znajdować się na terenie Państwa 
Polskiego, zaś właściciele ich lub większość współ
w°łaścicieli winni być obywatelami Państwa Pol
skiego, Pożyczki te, udzielone na odbudowę bu
dynków fabrycznych, kolejek j wszelkiego rodzaju 
nieruchomości oraz na kupno maszyn, narzędzi 
i urządzeń fabrycznych, winny być zabezpieczone 
na hipotecę mającej być odbudowaną nieruchomo
ści. przyczem wysokość pożyczek nie może prze
krac7aĆ 70" 11 wartości szacunkowej gruntu, budyn
ków i urządzeń po odbudowie i uruchomieniu 
przedsiębiorstwa. Przy obliczaniu wysokości po
życzki istniejące już długi hipoteczne będą potrą
cane, a w razie braku dostatecznego zabezpiecze
nia na ruchomości fabrycznej, pożyczki mogą być 
dodatkowo zabezpieczone na hipotekach innych nie
ruchomości. Wypłata przyznanej pożyczki, opro
centowanej na 5,25° 11 , będzie dokonywana stop
niowo w miarę zużywania ich na odbudowę. Spłata 
pożyczki rozpocznie się po upływie 3 lat od daty 
wypłacenia pierwszej raty pożyczki, zaś oprocento
wanie i spłata procentów po upływie roku od tejże 
raty. Spłaty te zależnie od warunków, ustalonych 
w każdym wypadku przez Ministerjum Przemysłu 
i Handlu, odbywać się będzie w przeciągu 20 lat 
w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych 
lub rocznych. Umotywowanie podania wraz z do
łączeniem odnośnych dokumentów i materjałów na
leży składać oo Ministerium Przemysłu i Handlu. 

Represje niemieckie w stosunku do Polski. 
Prezydjum Związku Przemysłu Niemieckiego zwró
ciło się do swych członków z wezwaniem wykony-
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wania dostaw do Polski tylko w walucie niemiec- Jarmark jesienny w Gdańsku ma rozpocząć 
kiej i po uprzedniej zapłacie gotówką, motywując się d. I ~-go sierpnia r. b. i potrwa do d. 2~-go 
krok ten koniecznością stosowania odwetu wobec sierpnia. Zapisy ze względu na to, że na obecnym 
ustawy Rządu Polskiego, mocą której marka nie- terenie jarmarcznym można pomieścić tylko ok. 
miecka przestała być w Polsce prawnie obowiązu- I, :;no wystawców, urząd jarmarku projektuje bu do
jącym środkiem płatniczym, z czego dla wielu firm wę nowych pomieszczeń, budynki te jednak nie 
niemieckich miały wyniknąć znaczne straty. T wier- będą jeszcze na jesień gotowe. Jest rzeczą wątpli
dzenie to nie odpowiada rzeczywistości, ponieważ wą, czy przemysł polski weźmie tym razem wię
w mowie będąca ustawa odnośnie do wierzycieli, kszy udział w jarmarku w Gdańsku O ile celem 
mieszkających poza granicami Państwa Polskiego, udziału polskiego w odbytym niedawno jarmarku 
wyraźnie ustanawia zwłokę aż do późniejszego ure- wiosennym hyło wykazanie Gdańskowi siły gospo
gulowania tej sprawy. Wspomniana ustawa ma darczej Polski, to cel ten został w zupełności osią
przeto względem niemieckich wierzycieli polskich gnięty przez przyjazd do Gdańska licznych tysięcy 
dłużników raczej znaczenie moratorjum. kupców polskich i przez wystawienie na jarmarku 

Uruchomienie nowej kopalni rudy żelaznej. pewnei ilości wyrobów przemysłu polskiego. Poza
W niedługim czasie spodziewane jest uruchomie- tern zaś jąrmarki w Gdańsku o obecnym ićh cha
nie nowej kopalni rudy żelaznej na nadaniach rakterze nie mogą mieć większego znaczenia gos
Aleksander i Włodzimierz, położonych na g runtach podarczego dla Polski. 
majoratu W. Liebiediewa w powiecie Częstochow- Ułatwienia przy nabywaniu biletów kolejo
skim. Przed wojną kopalnia ta była dzierżawiona wych. Na skutek starań Ministerjum Przemysłu 
przez W. Reinscha, który też ją eksploatował. Po i Handlu Ministerjum Kolei Żelaznych poleciło dy
wybuchu wojny kopalnia została zatrzymana i była rekcjom kolei Państwowych wydać zarządzenia do 
bezczynną do obecnych czasów. Dopiero teraz no- wszystkich zawiadowców urzędów stacyjnych, aże
wy przedsiębiorca, nabywszy wszelkie prawa od by osobom prywatnym, udającym się do Warsza
poprzedniego dzierżawcy, zamierza zacząć ponow- wy dla wzięcia udziału w naradach, 'zwołanych przez 
ne wydobywanie rudy. Ze względu na brak jej, poszczególne Ministerja, zgłaszającym się u zawia
który obecnie już daje się odczuwać i bezwarun- dowców,ułatwiali nabywanie biletów o ile te osoby bę
kowo wzrośnie jeszcze przy dalszem uruchamianiu dą mogły wylegitymować się listownem lub telegra
wielkich pieców, zamierzenia te są bardzo na cza- I ficznem zaproszeniem (lub pozewką), przesłanem 
sie i mogą przedstawiać dobry interes finansowy, przez jedno z Ministerjów lub urzędów głównych. 
tembardziej, że wzmiankowana kopalnia ma wszel- Nowe gazociągi. Prowadzona pod kierunkiem 
kie dane dla racjonalnego rozwinięcia się i dostar- Ministerjum Przemysłu i Handlu budowa państwo
czania poważniejszych ilości rudy. Przed wojną wego gazociągu naftowego Jasło- Gorlice postępu
właściwie było eksploatowane tylko nadanie Ale- je naprzód. Spojono już 14 kim. rur gazowych, co 
ksander, sąsiednie zaś Włodzimierz stanowiło re- stanowi połowę całego gazociągu. Trasę gazociągu 
zerwę. Ruda była wydobywana przy pomocy 20 Krosno Sanok prawie już ustalono. Towarzystwo 
szybików; zajętych przy tern było 240 ludzi. Ogól- Sosnowieckich fabryk rur i żelaza rozpoczyna 
ne wydobycie w ciągu 1913-go r.wyniosło li I ,78f> ton wkrótce wyrób rur dla linji Krosno Sanok. Wy
rudy, obecny jednak dzierżawca ma zamiar wydo- twórczość gazu ziemnego w okolicy Krosno w sty
bycie to znacznie pewiększyć. Dzięki uruchomie- czniu r. b. wynosiła 398 m ·' na minutę i spadło 
niu tej kopalni znów część bezrobotnych będzie o kilka metrów sześciennych. 
mogła znaleść pracę. Zaofiarowanie rudy żelaznej z Jugosławji. 

Z działalności czasowych rządów rosyjskich. Nasze poselstwo w Belgradzie komunikuje, iż przed-
„Dalniewoslocznoje Obozrenje" z dnia 1 ~) wrze- stawicie! huty żelaznej w Yaris w Bośni, posia

śnia r. 1 ~1 9-go zamieściło następujące ogłoszenie: dającej kopalnie rudy żelaznej, zwrócił się z pro
„ Na zasadzie art. 3 5 i 018 ustawy górniczej (wy- pozycją wysłania tej rudy do Polski wzamian za 
danie r. ' 9 I :2) wszystkie te osoby, które przeszły koks i węgiel. Obecnie przedstawiciel huty wybie
z rosyjskiego do obcego poddaństwa, tracą prawo ra się do Warszawy celem ostatecznego załatwie
zajmowania się przemysłem górniczym w okręgach ma sprawy. 
(obłastjach) Przymorskim, Sachalińskim, Kamczac- Księga adresowa przemysłu, górnictwa, han
kim i Amurskim. Również wszelkie świadectwa na dlu i f inansow w P olsce.- Ministerjum Przemysłu 
prawo zajmowania się przemysłem górniczym w pa- i Handlu przystąpiło do opracowania i wydania 
sie I ( O wiorst od granic wspomnianych okręgów, księgi adresowej przemysłu, górnictwa, handlu i fi
u przednio wydane umówionym osobom, winny być I nansów. Księga ukaże się w końcu roku bieżącego 
uważane za nieważne". Oryginał podpisał dowód- i będzie obejmowała w przemyśle i górnictwie za
ca wojsk Przyamurskiego okręgu wojennego i głów- kłady, które bądź posługują się siłą mechaniczną, 
ny naczelnik kraju jenerał-lejtnant Rozanow. Nie bądź posiadają 10 robotników, bądź też mają szcze
trzeba dodawać, że postanowienie to było skiero- gólne znaczenie dla państwa; w hąndlu handel hur
wane specjalnie przeciwko obywatelom Państwa towy, duże przedsiębiorstwa w handlu detalicznym, 
Polskiego. domy ekspedycyjne, prywatne przedstawicielstwa 

' 
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i t. p.; z pośród przedsiębiorstw finansowych banki 

1 
akcyjne, banki prywatne, zrzeszenia kooperatyw 
kredytowych i t. p. W dziale ogólnym księga bę
dzie zawierała o urzędach, reglamentujących prze- I 
mysl, górnictwo, handel i finanse, o izbach han
dlowych, organizacjach społecznych przemysłowo
handlowych i t. d. Księga będzie zawierała dane, 
dotyczące b. Kongresówki, Małopolski, oraz części 
b. zaboru pruskiego, objętej dzisiejszemi granicami 
Rzeczypospolitej. Koszta wydawnictwa obliczone są 
przeszło na 2 miljony marek. 

Dodatkowy przydział węgla dla Polski.- Ko
misja odszkodowań w Paryżu przyznała Polsce do
datkowy kontyngent węgla przez powiększenie dzien
nych wysyłek ze Sląska Górnego o I 0,000 t. na 
przeciąg l O dni, co wyniesie w sumie I 00,000 ton. 
Aczkolwiek ten jednorazowy przydział stanowi dla 
nas dużą pomoc, to jednak zapotrzebowanie Polski 
w granicach roku 19 i 9-go nie tylko nie jest jeszcze 
pokryte w tym stopniu, jak w innych krajach, ale 
nawet nie została jeszcze przyznana dodatkowa 
ilość węgla dla dzielnic, przyłączonych na mocy 
traktatu Wersalskiego. 

Francusko-czeska spółka żelazna. Według 
prasy czeskiej przeważna część akcji Towarzystwa 
górniczo-hutniczego przeszła w posiadanie grupy 
francuskiej z firmą Schneider- Creuzot na czele. Do 
Towarzystwa górniczo-hutniczego należą kopalnie 
węgla w Pietwałdzie i Karwinie oraz huty w T rzyń
cu i Lipnie na Sląsku Cieszyńskim. Nabycie tych 
akcji stoi w ścisłym związku z równoczesnem uzy
skaniem kontroli nad zakładami Skody w Bernie 
.i fabryką maszyn Rustona w Pradze. Wymienione 
zakłady mają tworzyć społkę pod egidą firmy 
Schneider- Creuzot. 

Nowe' zakazy wywozu. Z dniem I 5 marca 
zabroniony został wywóz z granic państwa Nie
mieckiego wszelkiego rodzaju broni palnej i siecz
nej, amunicji, wyrobów porcelanowych i glinianych, 
wreszcie artykułów żelaznych i stopów różnych me
tali z żelazem, jak również samego żelaza. 

Gazociągi naftowe. Budowa gazociągu nafto
wego Jasło-Gorlice postępuje naprzód: Obecnie 
łączy się na dławiki i uszczelnia się l 4 kim. rur 
spojonych. Plany gazociągu naftowego Krosno- Sa
nok wkrótce będą zupełnie wykończone. Ministe
rjum Przemysłu i Handlu ogłosiło na budowę tego 
rurociągu konkurs. 

Połączenie telefoniczne Polski ze Śląskiem 
Górnym będzie uruchomione w najbliższej przy
szłości na linjach Kraków- Katowice, Warszawa
Opole (przez Częstochowę-Herby), Sosnowiec
Katowice, Poznań-Katowice. 

Statystyka liczby wypadków nieszczęśliwych w 
kopalniach węgla w zagłębiu Dąbrowskiemw r. 1919. 
Kopalnie. Liczba poszkodowanych. Liczba ogólna 

śmierć ciężko lekko wypadków. 
Głębokie · 60 280 3137 3525 
Odkrywki 9 29 169 207 
Razem 69 309 3306 3732 

Do liczby ogólnej wypadków zaliczono rów
nież te, których skutki przy sporządzaniu wykazu 
były niewiadome. 

Uruchomienie wielkiego pieca. Dnia 6 kwie
tnia r. b. w Hucie Bankowej w Dąbrowie Górni· 
czej został puszczony w ruch wielki piec angielski 
o produkcji miesięcznej ok. 3000 ton. Po zrobieniu 
niezbędnego zapasu surowca Huta Bankowa ma 
zamiar uruchomić piec martenowski a następnie 
i walcownie. 

Węgiel ze Śląska Górnego i Cieszyńskiego. 
Pomimo niewystarczającego na pokrycie zapotrze· 
bowań kraju przydziału węgla ze Sląska Górnego 
i Sląska Cieszyńskiego nawet te znikome ilości wę· 
gla i k.)ksu, które Polsce przyznano, nie były do
starczone w pełnej mierze, a mianowicie zaleglości 
w dostawach górnośląskich wynosiły do d. 30 sty· 
cznia r. b. 266000 ton węglą, a zaległości z zagłę
bia Karwińskiego do d. IS lutego r. b. 242952 ton 
węgla i 55389 ton koksu. 

Ruda szwedzka. Brak rudy żelaznej jest jed
nym z czynników, hamujących uruchomienie na· 
szych wielkich pieców. Ponieważ przy obecnym 
stanie kopalnictwa u nas ilości miejscowej rudy nie 
są dostateczne dla zaopatrywania naszego przemy· 
słu wielkopiecowego odpowiednio do potrzeb kra
ju, przemysłowcy zaczęli poszukiwać możnosc1 
sprowadzenia bogatszej rudy zagranicznej i między 
innemi zwracali się też do Szwecji. Jak dotąd sta
rania w tej mierze nie dały pomyślnego wyniku 
głównie skutkiem braku środków przewozowych 
i zbyt wysokich kosztów rudy, do czego przyczy· 
nia się niski stan naszej waluty. Obecnie poselstwo 
polskie w Sztokholmie otrzymało propozycje od 
Towarzystwa akc. „ Grangsberg Oxelosund" wejścia 
w stosunki handlowe z nami dla podjęcia wywozu 
rudy żelaznej do Polski. Według zdania tego To
warzystwa główną trudność stanowi brak tonażu. 
Towarzystwo jednak przypuszcza, że przeszkoda ta 
dałaby się usunąć. 

(P. H.). Muzea rzemiosł. W chwili obecnej 
w Ministerium Przemysłu i Handlu opracowuje 
się statut organizacyjny dla Muzeum Rzemiosł. 
Uprzednio już został opracowany w tej sprawie 
memoriał, w którym wyłuszczone zostały cele i za
dania przyszłego Muzeum Rzemiosł, jakoteż i pod
stawy organizacyjne tej instytucji. Podobne instytu· 
cje istnieją już zarówno w Galicji jak i w Króle
stwie, lecz działają luźnie, nieskoordynowanie i bez 
programów, dostosowanych do panujących obecnie 
stosunków w przemyśle. Punkt ciężkości Muzeum 
Rzemiosł stanowić mają wzorowe warsztaty rze· 
mieślnicze, gdzie będą prowadzone specjalne kursy 
z zakresu rzemiosł dla fachowców. Początkowo 
projektuje się uruchomienie takiego Muzeum 
w Warszawie i w tym też celu układa się wymie
niony statut. W przyszłości jednakże Muzea Rze· 
miosł powinny powstać i w większych prowincjo
nalnych ośrodkach. 
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Wyniki p o dstawiania wagonów na kopalnie węgla w zagłebiu Dąbrowskiem w miesiącu 
m arcu r . 1920-go . 

Nazwa kopalni 

Niwka (Jerzy) 
Klimontów (W łady-
sław) ' 
Mortimer (Ignacy) 
Milowice (Wiktor) 
Hrabia R en ard 
Andrzej II. 
Saturn 
J O WISZ 

azimie rz, Juliusz i J akób K 
p aryz 1 Kosz elew 
zeladż. 
rodziec Il. 

lora . 
eden 
n toni 
rodzi ee I. 

c 
G 
F 
R 
A 
G 
p ozostale kopalnie 

Razem 

Przypadało 

z podziału 

w 

I I 11 8 

l 118 
512 

'2 5:2 0 
2 670 

I O-i 
2 780 
I 760 
3 53:2 
2 520 
2 :2.f8 . 748 1 

I :236 
l 260 

356 
} j(J 

4 ti30 

30 '.!42 

Przypadało 
Odwołano do pod sta-

w1e n 1a 

A G o N ó 

I fil I 507 I 
500 ti 18 
'279 233 
734 I 78ti 

1 21 5 I 4 55 
82 :22 

1 053 i 727 
..\. 82 I :! 78 

1 -i :2 4 ~ 108 
90-~u I 52 5 

1 3:. 3 895 
670 I <178 
426 8 10 
ti 16 .-• .+4 
'20.+ 152 
J I~ 1 l 

:.:' 384 2 '.246 

13 1-i 7 I 17 095 

Droga żelaz·· W p orównaniu z te rn, c o przypadało do pod-

na podata- stawienia, d roga żelazna podstawiła 

wiła 

I więcej mnie j 

w wagonów I u 
wagonów I u 

o o 

-i 5-i I - I - I 53 I 111,45 

5.f4 - - 74 11,97 
'266 33 14, 16 - -

I 4'22 - - 364 :W.38 
1 45 5 - - - -

22 - - - -
I 542 - - 185 I 0,7 I 
1 (J54 - - 22-i 17,52 
2 111 3 0, 14 - -
l ... ł) -

'.\_) - - - -
l () 3 1 136 15, l 9 -
I 040 - - 38 3,52 

tl80 - - 130 16 0 5 
GQ7 - - 37 5,74 
l 5 5 3 1,97 - -

11 - - - -
2 269 '2 3 1,0'2 - -

16 188 198 1, 1 li l 105 6,46 
.\". s 

Wyniki podstawiania wagon ó w n a k opalnie węgla w zagłębiu Dąbrowskiem w m1e s1llcu 
k wie tniu r 1920-go. 

Przypadało Przypadało Droga żelaz-
W poró wnaniu z tern, co przypadało do pod-

Odwołano do podsta- na p odata- stawie ni a , droga żelazna podstawiła 

Na zw a ko palni z podziału w1cn1a wiła więcej I mmeJ 

w A G o N ó w w agonów I u w a gonó w I o 
o o 

Niwka (Jerzy) I 920 I - I 9:! 0 511 I - I - I .+09 I 44 46 
Klimontów (Włady-
sław) . 920 20 ~oo 5 J () - - 390 43 33 
Mortimer (Ignacy) -ł20 - 420 31-± - ~ 106 25 24 
Milowice (Wiktor). 2 ()t)(} - 2 060 l 283 - - 777 37 72 
Hrabia Renard ".!. 656 1 002 I 654 l -i78 - - J 7ti I O,ti4 
Andrzej II. <i8 - -i 8 27 - 21 .+ ~ 75 
Saturn '.! 320 - 2 320 1 432 - 888 38.28 
Jowisz 1 500 - I 500 876 - 624 4 1.t!O 
Kazimie rz, Ju ljsuz i Jakó b 3 224 - 3 :?:2~ :2 I OO - - 1 124 3-i-,86 
Paryż i Koszelew :.? 080 - '2 08u 1 ó I 5 - 4ti:; 22,36 
Czeladź. :2 0'.'2 - :2 052 I '.280 - - 772 37 6'.2 
Grodziec II. I 608 - I t)08 ':13:i - - fl 75 -i-1 ,98 
Flora. , I IJ20 - 1 020 701 - - 319 3 I :27 
Reden I 028 - 1 tJ28 666 - - 362 35 2 1 
Antoni ~ -') )J- 239 113 ~:i - - 28 2-i- 78 
Grodziec I. 72 19 53 l ! - - 22 4 1 '.'> I 
Pozostałe kopalnie . 3 928 39~ 3 5'30 :2 3:-;g - - I 142 32 3 5 

Ra zem 26 201-1 I fi 7k 24 530 I 16 :230 - - 8 300 33.84 

Wydaw c a: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych w b . Królestwie Polskiem. Redaktor: Kazimierz Srokowski. 
---

w d rukarn i Edmund a Mirka i S-lci. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/




