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W. KUŻNIAR i W. ŻELECHOWSKI 

MATERJAŁY 
do poznania stosunku Karpat do ich przedgórza 
na przestrzeni od Morawskiej Ostrawy po Kraków.·'') 

CZĘŚĆ l. 
Najbliższa okolica Krakowa. 

Rozdział I. 
Opierając się na literaturze dawniejszej, a prze

dewszystkiem na swojem dziele „Die Entstehung 
der Al pen", następnie na pracy Hochstettera i Jiciń
skyego, E. Suess charakteryzuje w następujący spo
sób granicę, wzdłuż której sąsiaduje północny brzeg 
Karpat ze Sudetami od Moraw do Krakowa. 

Z wysoczyzny sudeckiej w kierunku północ
no-wschodnim spada dewon i kulm ku wschodtwi, 
tworząc przy Sudetach jeszcze żywo zaznaczony 
krajobraz podgórski. Mniej więcej na wysokości 
geograficznej Toszka, wschodnie ramię wielkiej syn
kliny kulmu zmierza na Krzeszowice, a wewnątrz 
tego luku występuje formacja karbońska. Skutkiem 
jej składu petrograficznego, t. j. łatwo wietrzejących, 
słabo spojonych materiałów, ma powierzchnię mało 
wyrzeźbioną, w wysokim stopniu zarównaną. 

Roli siodła paleozoicznego Siewierz-Dębnik 
Suess nie podkreśla. Widzi, że cała powierzchnia 
karbonu zawdzięcza swój wygląd gradacji lądowej, 
potem transgresji morskiej triasu. Na wschód od 
ostatnich wystąpień karbonu widzi trias, jurę i kre-

*) Praca zakończona i oddano do druku 13 maja 1927 r. 

dę, spadające ku N-E. Podkreśla dalej charakter 
kuesty granicy południowo-zachodniej: wapieni tria
sowych, a zwłaszcza wapieni skalistych jury. No
tuje, że wapienie zarówno triasu jak jury nad Wisłą 
zdają się leżącemi zupełnie poziomo, choć wiadomo 
mu, iż bardziej na północ wapienie jurajskie uległy 
wyraźnym ruchom fałdowym. Wie, że kreda górna 
od wschodu na Kraków wchodzi w rów, który na
zywa synkliną albo rowem tektonicznym- „Graben
verwerfung" - widzi szci:egóły tego rowu i wie, że 
przedłuża się on w kierunku na Mysłowice. O jego 
naturze, mimo kilkakrotnej autopsji, nie może wy
powiedzieć żadnego zdecydowanego sądu. Wie, że 
jura przekracza Wisłę a w Kurdwanowie znajduje 
się zaledwie 2 km od brzegu Karpat, to jest już 
wewnątrz tego samego pasa miocenu solo- i siarko
nośnego, który w Wieliczce przez same Karpaty 
został ku północy przesunięty, zaznacza, że w tym 
czasie, kiedy potężne złoża Wieliczki przez same 
Karpaty zostały pchnięte naprzód, gradacja karbo
nu, triasu i jury postąpila prawie do dzisiejszych 
wymiarów. Podkreśla kilkakrotnie, Że Karpaty by
ły stroną czynną, że tylko trzon archaiczny sudecki 
dochodzi bez zmiany kierunku do wielkiego 
rowu tektonicznego Brna Morawskiego, że kulm 
jest pod W eisskirchen na brzegu Karpat spra-

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



328 PRZEGLAD GÓRNICZO-HUTNICZY 1927 

sowany, z Karpatami, że natomiast wszystkie inne jący w Karpatach, szli w dalszym ciągu po linji, 
formacje sudeckie aż w nizinę polską, t. j.: karbon, wytyczonej przez wiedeński państwowy zaklad ge
trias, jura i kreda spadają od północy pod Karpaty. ologiczny, który jak wiadomo, stale tern ideom się 
Wie, że pod Hustopec trafiono na zmiażdżony blok przeciwstawiał. 
karbonu produktywnego z pokładem węgla. Prze- Dopiero rok 1903, t. j. międzynarodowy zjazd 
ciwstawia w tektonice karbon·u brzeg, przyparty do geologiczny w Wiedniu, a przedewszystkiem wy
Sudetów, jako bardziej skomplikowany, aniżeli par- c ieczka, prowadzona przez Uhliga w Tatry (w któ
tja, zapadająca pod Karpaty. rej brał udział Lugeon!), potem zaś namiętne dy-

Podnosi z naciskiem fakt, że Karpaty, mając skusje na samym kongresie znaczą punkt przeło
naogół regularny przebieg swoich fałd, spoczy- mowy w pojęciach niektórych członków szkoły wie
wają jednak na dwu bardzo różnych jednostkach deńskiej. 
tektonicznych: na wschodzie na płycie rosyjskiej W wycieczce w Tatry, a potem w dyskusjach 
(Podole), na zachodzie na tej południowo-zachod- podczas kongres u brał udział gorący zwolennik no
niej części systemu sudeckiego, której południowo- wych koncepcji p. Mieczysław Limanowski. Po 
wschodnie skrzydło zapada monoklinalnie na pół- powrocie z kongresu zasiadł on do żmudnej pracy, 
nocny wschód. której rezultatem miało być przewartościowanie na 

M. Bertrand1) dowiódł że na północ od Mar- nowe poglądy dotychczasowych wiadomości o geo
sylji istnieje wielkie nasunięcie wieku pokredowego logji Karpat. W roku 1905. ukazał się rezultat tej 
zagłębia kredowego F uveau na jego przedpole. pracy jako „Rzut oka na architekturę Karpat1) ". 

Stwierdził że na powierzchni szarjażu dokonało się Była to rzecz nawskroś rewolucyjna, która podzia
przewleczenie mnóstwa bloków, wyoranych z pod- lała na dalszy rozwój badań karpackich. Naczelną 
łoża, podkreślił również, że tak tu, na południu ideą tej pracy, to koncepcja ruchu Karpat po pro
F rancji, jak i w zagłębiu franko-belgijskiem na pół- mieniu łuku na zewnątrz i całkiem samodzielna, 
nocy, zjawisko to („rabotage") jest częścią integral- aktywna ich rola w s tosunku do przedgórza. Kar
ną szarjażu. paty miały być wedle tego poglądu elementem, 

Dostrzegł przytem wybitną analogję między który swoim ruchem, skierowanym na zewnątrz łu
zagłębiem Fuveau a zachowaniem się Karpat wzglę- ku, narzucał przedpolu do pewnego stopnia zna
dem podsudeckiego zagłębia węglowego. Tutaj, miona widzialnej na powierzchni budowy tekto
jak w Fuveau, zapadają pod siebie zagłębia węglo- mczne) . 
nośne tylko w „połowie" znane na powierzchni, w Przewartościowanie pojęć geologicznych na bu-
połowie zaś ukryte pod utworami nasuniętymi. dowę gór, które tak charakteryzowały szkołę wie-

Opierając się na Suessie, który stwierdził, że deńską-państwowy zaklad geologiczny, rozpoczę
Sudety w pasie od skał archaicznych aż po kulm ło się w Wiedniu pracą Uhliga2 ) . Uhlig, badacz 
włącznie przeciwstawiły się nasunięciu Karpat, kar- sumienny i osirożny. doszedł do wniosku koniecz
bon zaś i reszta formacji wpadają faktycznie nego, że wobec wyników szkoły alpejskiej i nieby
pod Karpaty, wyprowadził on analogję między na- 1 wałego triumfu nowych, w Alpach uzyskanych po
brzmieniami-guzami („bosses") podłoża pod płasz- glądów, należy spojrzeć na Karpaty pod tym no
czyzną szarjażu w F uveau, a przypuszczalnie istnie- wym kątem widzenia. 
jącemi takiemi samemi nabrzmieniami pod fliszem Ogłoszona praca jest właśnie pierwszym re-
autochtonnym, w płaszczyźnie szarjażu fliszu prze- zultatem tej zmiany. 
wróconego Znane mu są owe wielkie bloki kar- Dla naszych celów podnosimy następujące wa
bonu, o których już mówi Suess, przytacza Stura oraz żne fakty, postawione przez Uhliga na naczelnem 
kilka faktów późniejszych znalezienia bloków kar- m1e1scu. Podzielił on łuk Karpat na dwa podłużne 
bońskich wśród fliszu. pasy, t. j na fację podbeskidzką i beskidzką, uznał 

Wnioski Bertranda są ostrożne. Choć nie ma beskidzką za nasuniętą na podbeskidzką, ta zaś ze 
dotąd danych na to, że flisz odwrócony Karpat jest swej strony miała być tu i ówdzie nasunięta na 
szarjowany na autochtonny, to jednak stwierdza, że swe przedpole, t. j. w danym wypadku na miocen. 
jego hipoteza jest najprostszem wytłumaczeniem Temu ostatniemu nasunięciu nie przypisywał 
znanych faktów. Podnieść należy że Bertrand za- znaczniejszej roli, albowiem interpretując po swo
znacza jeszcze silniej rolę aktywną Karpat w sto- jemu stosunki np. Wieliczki, Bochni, Borysławia , 
sunku do przedgórza, niż to czynił E . Suess. W nie mógł widzieć rozpiętości nasunięcia większej 
przytoczonej pracy jest bowiem mowa o możliwości niż 2- 3 kim. Poważne odległości przyjmował tyl
nasunięć nawet powyżej 250 kim. rozpiętości. ko dla szarjażu po swojej „Hauptiiberschiebungs-

Genjalne idee Suessa i szkoły alpejskiej francu- flache". Wykazał, że pochodzenie wszystkich t. zw. 
ska-szwajcarskiej długo nie znajdywały oddźwięku w „skałek" (wapienie stramberskie i t. d.) i bloków 
literaturze karpackiej, albowiem geologowie, pracu- egzotycznych znajduje zadawalniające wytłumacze-

1
) Bertrand Marcel. La nappe cle recouvrement des 

environ• de Marseil!e. Bull. Soc. Geol d. France 3-e Ser. T. 
XXVI. Paris 1898. 

1) „ Kosmo s". rok 190). Lwów. 
' ) Uhlig V. Uber di„ Tektonik der Karpathen 

d. K. A K. d . W1ss Bd C XVI. A bt I. Wien 1 ~107 . 
Sit7ber . 
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nie w fakcie szariazu, przyczem np. dla bloków 
krystalicznych zachodnich Karpat przyjmował prze
darcie się płaszczowiny beskidzkiej przez podbe
skidzką aż do jej autochtonnego podłoża, to zna
czy stanął już zupełnie na stanowisku Bertranda, 
jakkolwiek ani on, ani p. Limanowski tej pracy 
wcale nie cytują. 

Wyżej podkreśliliśmy już, Że tektoniczne zna
czenie ruchu płaszczowiny podbeskidzkiej na bu
dowę przedpola uznał za zjawisko dosyć podrzęd
ne, chociaż zaznaczył, że próg orograficzny Karpat, 
a więc np. pod Krakowem Wieliczka i t. d., jest 
brzegiem denudacyjnym. Do niektórych dalszych 
szczegółów pracy Uhliga powrócimy. 

Wiadomo, że naczelną koncepcją Suessa była 
aktywna rola łukowych łańcuchów górskich w sto
sunku do przedpola Ta idea doznała ogromnego 
wzmocnienia przez doniosłe wyniki badań geolo
gicznych, dotyczące Alp, a potem szeregu łańcu
chów górskich starszych i młodszych. Olbrzymi, 
uzyskany materiał obserwacyjny uporządkowano 
tak, że zdaje się prowadzić do wykazania ścisłej 
współzależności między powstawaniem gór, a rowu 
głębinowego na ich przedpolu, pojętego nie tylko 
jako forma terenu, ale jako skutek działania me
chanizmu górotwórczego.1) 

Ujmując rzecz krótko na kilku przykładach 
podkreślamy, że wedle dzisiejszych pojęć podsu
deckie zagłębie węglowe było przedsudecką geo
synkliną, która podczas ruchów waryscyjskich za
padała się izostatycznie, póki nie została zapełnio
na wielu kilometrami miąższości kulmu i karbonu, 
że przed Alpami była synklina, która w ten sam 
sposób została zapełniona przez kilka kilometrów 
grubą molassę i t. d . Przed Karpatami zachodnie
mi i środkowemi tę geosynklinę zapełniły utwory 
mioceńskie, przed Karpatami wschodniemi pliocen 
(Bukareszt. 800 m wiercenie). 

Badania nad największemi znanemi głębiami 
mórz dzisiejszych idą po tej samej linji myślowej, 
(rola rowu filipińskiego, Smoleński2) a rola rowów 
takich wogóle. 3) 

Dzisiaj, po wielu różnorodnych obserwacjach 
i badaniach, idea Suessa doznała kilku nieznacz
nych uzupełnień, ale ostała się tern mocniej w swej 
zasadniczej treści. Terminy jeszcze niedawne, jak 
np. „!'avant pays", „Vorland" i t. d. uległy zmianie 
na „!'avant fosse", „Vortiefe" („Randsenke"-Koss
mat, "Saumtiefe"-Stille") i t. d. i w tej formie, wraz 

1
) Przypominamy tytuł jednej z prac Aro. Heima : 

"Brandung„ der Alpen am \lagellluhgebirge, Viert. Jahrschr d 
Naturfor. Ges. Zurich 1906. Jahrg. 51. (Podkreślenie słowa „Bran· 
dung" pochodzi od nas ) . 

') J. Smoleński: Uber die Ents•ehung der heutigen 
Tiefen des Philippinen·Grabens. 

Bull. Ac. Sc. Cracovie 1916 
1

) Sieberg A : Die Verbreitung der Erdheben auf Grund 
neuerer makro u mikroseismischer Beobachtungen u. 1hre Be· 
deutung fur Fragen der Tektonik. 

V„roff. d Hauptst. f. Erdbeb. in Jena. Heft I Jena 1922. 

z ustaloną koncepcją Suessa, iuz weszły do pod
ręczników uniwersyteckich. 1) 

W powyższych kilku rysach przedstawiliśmy 
jednolity, w zasadniczej linji kierunkowej zwarty 
pogląd twórcy nowożytnej tektoniki górskiej oraz 
jego następstw na stosunek Karpat do trzonu su
deckiego. Jest rzeczą zrozumiałą, że musi on do
tyczyć także najbliższej okolicy Krakowa. 

Geologją Krakowa i krakowskiego zajmowali 
się bardzo szczegółowo dwaj badacze, t j. Tietze i 
Zaręczny. W ich pracach dana jest podstawa my
ślowa, która jakby in nuce zawiera możliwość roz
wojową tylko dwu kierunków badań. Pogląd bo
wiem tektoniczny tych autorów zdawał się być 
ustalonym, zatem wvłączał tę dziedzinę. Pogląd 
morfologiczny, który mógł ulegać tylko małym wa· 
haniom dlatego, że podstawy tektoniki były jakoby 
nienaruszalne, dopuszczał dalsze możliwości. To 
też polem pracy późniejszych badaczy stały się 
głównie zagadnienia stratygraficzne, choćby tylko 
dlatego, że były przez Zaręcznego ściśle określone 
i wskazane jako problemy do rozwiązania. A więc 
np. badania prof. F riedberga, liczne, bardzo grun
towne i ważkie dla poleontologji naszego miocenu, 
mają komentarz tektoniczny, oparty o poglądy Tie
tzego i Zaręcznego W pracy tego autora "Mło
dszy miocen Galicji Zachodniej i jego fauna" 2) 

mamy „Mapkę morza mioceńskiego Zachodniej Ga
licji", a więc nie mapę dzisiejszego rozmieszczenia 
osadów, ale wprost rysunek linji brzeżnej „morza" 
-które wdarło się między skałki jurajskie okolicy 
Krakowa, jak w kanały istniejące oczyw1sc1e z 
czasów przedmioceńskich - jak to się wydawało 
Tietzemu i Zaręcznemu. 

W pracy „Utwory mioceńskie w Europie i 
próby podziału tych utworów Polski", która wy.· 
szła w sześć lat po poprzedniej t. j. w roku 19123), 

mamy odnośnie tylko do Podola wrysowane w 
„Mapkę morza mioceńskiego na ziemiach Polskich", 
znane linje tektoniczne prof. Teisseyre'a. 

Przytaczając te przykłady jako najwybitniej
sze, pomijamy inne, gdyż sądzimy że dostatecznie 
określiliśmy sprawę, o którą nam chodzi. Drugi 
kierunek to badania morfologiczne, które za cza
sów Tietzego i Zaręcznego były w zaczątkach. 

Wielki rozwój szkoły fizjografów amerykań
skich zaznaczył się rozkwitem nowoczesnej morfo· 
logji również na kontynencie europejskim. Te no
we metody badań morfologicznych zastosował prof. 
Sawicki do obszaru Krakowa i Zachodnich Karpat. 
Podstawą geologiczną Sawickiego były znowu pra
ce Tietzego i Zaręcznego, a oczywiście i wszystkie 
późniejsze. W pierwszej z prac p. t. „Z fizjogra
fji Zachodnich Karpat1)", Sawicki wykorzystał istnie-

1
) Kayser: Lehrb d Allg. Geol. 8 . Anfl. 1923. 

>) Spraw. Kom. Fiz. Ak . Urn. T. X L. Kraków 1905 . 
3

) „Kosmos", Lwów, 1912. Tom XXXV!!. 
1
) Sawicki L. Z fizjografii Zachodnich Karpat. Archi· 

wum Naukow~ T. I. Dział li, Zesz. 5. Lwów 1909. 
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jący materiał i odnośnie do okolicy Krakowa mó
wi na str. 8: „U stóp nas7ych (Wawel) płynie 
Wisła, właśnie na miejscu przedmioceńskiego kory
ta rzecznego, zasypanego później piaskami morza 
mioceńskiego. Cieśnina morska przewinęła się tu 
w kilku ramionach pomiędzy starym sudecko-pol
skim masywem i górami fliszowemi Karpackiemi, 
podmywając wyspowe góry wapienia jurajskiego". 

... Str. 9. „Powód że Wisła obrała sobie taką 
niewygodną drogę leży w okoliczności, iż ongiś 
rozwinęta się ona na równinie akumulacyjnej w 
większej niż ta, po której płynie dzisiaj, wysokości, 
powstałej przez zasypanie rzeźby przed mioceńskiej, 
jak również w okoliczności, iż pogłębiła później ko
ryto swoje epigenetycznie. Z rozwojem tym zga
dza się okoliczność, iż wapienne góry wyspowe, 
dzielące pojedyncze ramiona cieśniny mioceńskiej, 
nie wznoszą się wyżej ponad 285 m (dzisiejszy po
ziom Wisły 208 - 210 m), gdy ślady zasypania mio
ceńskiego dochodzą do wysokości 300 mi większej". 

Wyrażony powyżej pogląd zmodyfikował Sa
wicki, a to pod wpływem dalszych badań geolo
gów. (Do jakiego stopnia mogą te ostatnie zacią
żyć na wnioskach morfologa, świadczy znany fakt 
odkrycia „miocenu" w Szaflarach. Daleko idące 
wnioski, wysnute z tego faktu, same przez się mu
siały upaść, gdy się pokazało, że rzekomy miocen 
jest dzisiejszem eluwium doino-kredowych margli 
sk alicowych. 1) 

To też w pracy Sawickiego z r. 191 12) znajdu
jemy poglądy inne, niż wyrażone w r. 1909, co sam 
autor wyraźnie podkreśla: 

Str. 565. „Najmniej pewną jest tektoniczna ge
neza rowu krakowskiego". 

Str. 566. „Dziś przychylam się do hipotezy, że 
wszystkie te rowy są tektonicznej genezy, coby 
zmieniło nieco dawniejsze moje zapatrywania na 
morfogenezę okolic Krakowa" . 

Str. 566. „Znajdujące się wszędzie w tych ro
wach pokłady morskie mioceńskie świadczą, że ro
wy podkarpackie w epoce mioceńskiej już istniały". 

W r. 1914. ukazała się praca prof. J. Lewiń
skiego p. t. „ Utwory dyluwialne i ukształtowanie 
powierzchni przedlodowcowej dorzecza Przem.;zy .3) 

Znajdujemy w niej wiele cennych uwag, odnoszą
cych się zarówno do tektoniki obszaru zagłębia wę
głowego jak i do jego morfologji. 

Le zdobyczy tektonicznych podkreślamy celo · 
we ujęcie wszystkich elementów strukturalnych ob
szaru, co w rezultacie pozwoliło autorowi stwierdzić 
interferencję kierunków fałdowania sudeckiego z 
kieleckim. Tektonika triasowa, a również i wszyst
kich późniejszych utworów miała być wynikiem tej 
interferencji. 

W części morfologicznej, opierając się głów
nie na pracach Friedberga i Sawickiego, ale uwzglę-

1
) Odnośna publikacja niebawem się ukaże. 

2) Sawicki L. Trzy bramy podkarpackie, „kic geoło· 
giczno·porównawczy „Kosmo•" T. XXXVI, Lwów, 1911. 

3
) Prace Tow. Nauk. Warszawskiego Nr 7 , Warszawa 191 4 

dniając oczywiście dawniejsze, daje Lewiński obraz 
morfologiczny obszaru. Ze zjawisk morfologicznych 
wysnuwa także wnioski tektoniczne. 

Powyższemi koncepcjami tegoż autora, o ile 
dotyczą najbliższej okolicy Krakowa, zaJmiemy się 
szerze} w ciągu pracy. 

W r. 1921. ukazała się praca p. W. T eissey
re' a p. t „Zarys tektoniki porównawczej Podkarpa
cia" .1) Czytamy w niej na str. 245. „Podobnie jak 
Wiedeń . położony jest w bramie wędrówki naro
dów, którą tworzą walne dyslokacje transwersalne 
Alpinidów, tak też Kraków sąsiaduje z dyslokacja
mi, które rządzą rozwojem skorupy ziemskiej po
niekąd od zarania dziejów świata organicznego. 
Takie znaczenie ma zwłaszcza brzeg trzonu świę
tokrzyskiego (Zawichost- Kurdwanów) i krawędź 
fliszowa Karpat, która choć geologicznie znacznie 
młodsza, mimo to pozostaje w ścisłym związku z 
budową głębszego podłoża, o wiele wcześniejszego". 

Str. 430. sq „Gen eza Karpat, jak każdego in
nego łańcucha gór, niewątpliwie jest w znacznej 
części wynikiem dawniejszej historii rozwoju ich 
podłoża w okresie przed ich powstaniem. Ogólne 
zarysy budowy podłoża Karpat ujawniaja się w 
tymczasowym schemacie dyslokacji wspólnych te
mu pasmu i jego otoczeniu. Historję rozwoju pod
łoża wypada przeciwstawić Karpatom, jako wtórej 
z rzędu jednostce historycznie rozwojowej. Dotych
czas ni e jest udowo dnionem, jaki udział w fałdo
waniu Karpat bierze podłoże, uważane jako całość 
historycznie odrębna. Nie zastanawiano się nad tern, 
jak wobec tego stosunku przedstawia się wpływ 
podłoża na sposób powstania tego pasma gór tak 
w całości, jak w częściach jego poszczególnych. 

... Całkiem inaczej jednak przedstawia się sto
sunek Karpat względem ich przedmurza, jeżeli roz
wój łusek krawędzi fliszowej, równoległy do dyslo
kacji Podola objaśniamy „podsuwaniem się płyty 
przedmurza" pod to pasmo gór. Wtedy trzeba 
przyjąć, że w podłożu Karpat opanowuje płytę pod
suwawczą ten sam system dyslokacji, który znany 
jest na Podolu Wtedy d yslokacje Podola rządzą 
fałdami Karpat, a nie na odwrót fałdy dyslokacja
mi płytowemi. 

... Przyjmując podsuwanie się przedmurz, zgo 
dzić się trzeba już z góry na to , że dyslokacje pod
łoża pozostają względem płaszczowin i fałdów miej
scowych w stosunku przyczyr.y i skutku... System 
dyslokacyjny wynurzającego się z popod Karpat 
przedmurza sięga wszędzie po::! to pasmo, w ich 
podłoże. i rządzi poprostu fałdami Karpat". 

Jak w idzimy, mamy w stosunku do Karpat do 
czynienia z poglądem zupełnie nowym, z teorią po
wstawania gór, pojętą wprost przeciwnie niż wyżej 
przytoczone przez nas poglądy Suessa i jego szkoły. 

Stwierdzamy, że teoria „pessularna" profesora 
Teisseyre'a stała się poważnem narzędziem pracy. 

1) Kosmos· Tom XLVI . Lwów ' 921. 
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W szeregu publikacji prof. Teisseyre'a, a od- linjami tektonicznemi przedmurza Scytyd i grają
nośnie do Karpat w starszych i nowszych pracach cych rolę dyslokacji transwersalnych względem łań
pp. Bujalskiego, Bukowskiego, Cizancourt'a, Łoziń- cucha scytyjskiego. Do tego systemu dyslokacji 
skiego, Nowaka, Świderskiego, Tołwińskiego a tak- należą na obszarze Polski również niektóre dyslo
że Grzybowskiego i Kro paczka, zanotowano bez- kacje, odkryte przez T eisseyre' a, mianowicie anty
sporny wpływ dyslokacji podłużnych i poprzecznych klina Krzemieniec-Gołogóry- Borysław, króra wraz 
na same Karpaty, łączność tych dyslokacji w przed- z fleksurą Zawichost- Kurdwanów stanowi brzegi 
murzu i w Karpatach, a T eisseyre i inni badacze rowu, przechodzącego ku wschodowi w rów poles
nawet podali dowody na wiek ich większości. O I ki. Zaliczam tu również linję kujawską (Lewin
najbliższym obszarze Krakowa mówi p. T eisseyre ~ki). ograniczającą od południa drugi analogiczny 
w cytowanej pracy na str. 377. sq.: „Przedewszyst· rów, oddzielony od powyższego wałem małopol
kiem w późniejszej fazie pogłębiania się zapadliska skim, przechodzącym ku wschodowi we wspomnia
nadwiślańskiego , a na wzór półwyspu Valeni de ne wypiętrzenie nowogrodzkie .1) 

Munte, wsteczna dyslokacja pierwotna Bochnia - P. Limanowski zaś wspomina w swej pracy 2) w 
~~eszów odnawia się. Ty.m r.azem jednak. z?pada kilku miejscach o losach geologicznych ziemi kra
JeJ skrzydło postępowe, t. J. polnocne, czyli ze za- kow..skiej, a na str. 568. znajdujemy taki ustęp: 
padlisko nadwiślańskie pochłania półwysep, który „Przyjmując, że zatoka nidziańska utworzyła się w 
pierwotnie tworzył tamę lagunową„. Jakoż w ze- ciągu kredy górnej na miejscu rowu peryferyczne
s~awieniu z dyslokacją Bochnia-:--Rz.eszów yoprzecz- go wzdłuż starego łuku Ascyburgid w formie de
me zatokowa budowa krawędzi fliszowe] w Mało- presji odnowionej i wypełnionej następnie przez 
polsce Zachodniej dowodzi, że zapadlisko nadwi- nową akumulację, wyjaśniamy, dlaczego linie świę
ślańskie rozszerzało się i pogłębiało kosztem brze- tokrzyskie na wschód tej zatoki są tak bardzo nie
gu pierwotnego Karpat samych. Wędrówka geo- zgodne z tą zatoką. Wyżyna Małopolska na ob
synkliny neokarpackiej w kierunku na zewnątrz łu- szarach górnej Warty i Pilicy istotnie posiada plan · 
ku Karpat, tak jaskrawo zaznaczająca się jeszcze odmienny od Hercynid. W rysach dzisiejszej po
po~ię~zy ~trwiążen:i a Sanem, ustęi;iuje miej~ca wy- wierzchni różnica obu planów, na sobie leżących, 
klm1amu się zapa?liska neokarpackiego w kierunku zaznacza się zwłaszcza pięknie w krakow skiem , 
od Sanu na zachod. gdzie wiązka potomnie przebiegających ondulacji 
. ."W. ten sposób, nad~';yczaj wym.o~ny „uja:-v- hercyńskich (o kierunku WNW-SES) przecina wiel-

nia się ow v:z~lędny stop1en odpornos~1 płyty kie- I k~e linje ~trukturaln~, zaznaczon~ przez ogólny.pr~e
lecko:sudeckiei wob_ec: procesu rozwoi~wego geo: bieg gramc mezozo1cznych, zalezny od kaledonsk1e· 
synkliny neokarpackieJ, a zatem przeciw ruchowi go planu Ascyburgid". 
postępowe~~ pasma ~ari;iat, który pr_zypomina .zna~ W ostatnich miesiącach wygłosił prof. J. No-
ną odpornosc waryscyiskiego podłoza Wogezow 1 k d t k k k' dd · l p l T p 
Czarnego Lasu, udowodnioną stosunkiem jury ply- :-va Ko czy 'kw ra ows im 0 ziek; 0 

· 1°w: rzyrh. 
t · d f łd · d l Al „ 1m. operm a na temat stosun ow geo og1cznyc 
owei

0 
od a odwei nahprzł~ po u

5 
h P także i tego obszaru, o którym mowa. Odnośna 

o ana o tyc s1ow „ c ematyczna mapa bl'k · · d k · d d · · k ł k k' t kt · " f łd · K k k K' l k' pu 1 ac) a ie na ze otą się nie u aza1a, s ut iem 
e omczna a ow systemu ra ows o- ie ee ie- treści wciągnąć w nasze roz-

go i zapadliny nadwiślańskiej czyli depresji krako- czego me mozemy Je] 
· k wazama. wiec iej, ma prócz znanej linii tektonicznej T eis-

seyre' a Zawichost- Kurdwanów, jeszcze dyslokację W czasie, kiedy St. Zaręczny kończyl tekst i 
Rzeszow Bochnia-Kurdwanów. mapy „Wielkiego Księstwa Krakowskiego", poja-

Już z dotąd przytoczonych poglądów widać wiają się już w literaturze geologicznej prace, od
jasno, że krakowskie leży w miejscu skorupy ziem- noszące się do czasów geologicznie młodszych niż 
skiej, które ma mieć znamiona, świadczące za jed- fałdowanie waryscyjskie. Dotyczą one losów, któ
ną z wyżej wymienionych hipotez. rym uległy łańcuchy waryscyjskie, zanim doszly do 

Prawie równocześnie z przytoczoną pracą T eis- dzisiejszej formy „ trzonów" . 
seyre'a pojawiły się prace pp. Czesława Kuźniara Zwłaszcza literatura niemiecka po r. 1900 no
i Mieczysława Limanowskiego, które w pewnych tuje olbrzymią ilość faktów , przedtem przeważnie 
ustępach dotyczą bezpośrednio obszaru Krakowskie- nieznanych, dotyczących właśnie trzonów waryscyj
go. Cz. Kuźniar omawiając przebieg walu scytyj- skich. Literatura ta w całości rozwinęła się tak 
skiego 1 Uralidów w Europie środkowej („scytydy"- niepomiernie, że spis prac ważniejszych obejmuje 
to odcinek systemu górotwórczego starszego niż kilka set numerów. Niektórymi wynikami teore
formacja kamberska, zatem oczywiś-:ie starszego tycznymi zajmiemy się poniżej, a tu stwierdzamy 

1
) Kuźniar Cz. U ralidy w Europie środkowej i północnej. 

Spraw. Państw. Inst. G eol. T. I 1920- 1922. Wars zawa. 
•) Limanowski M. O krzyżowaniu się łańcuchów Europy 

niż system kaledoński), mówi na str. 582: „ wypię
trzenie to (scl. nowogrodzkie) dodać należy, jest I 

równoległe do wypiętrzenia środkowej Finlandii, po· I 
tomnego względem fałd pobotnickich, o którem 
wyżej była mowa, i należy do tego samego, co i 
tamto, systemu dyslokacji, będących odnowionemi I 

środkowej w Polsce i o liniach anagogic znych biegnących pod 
tymi ~ańcuchami. 

Spraw. Państw Inst. Geol. T. I. 1920 - 1922. Warszawa. 
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tylko, że doprowadziły one do ustalenia typu tek- Lanckorony i Kalwarii, w ogólności zbadanie głę
tonicznego, znanego jako „Germanotype Bruchfal- bszej tektoniki tych okolic, które leżą na przedłu
tung" (Stille. 1) żeni u naszego głównego paleozoicznego grzbietu 

Gdy z tej perspektywy nowych faktów i po- systemu B. 
glądów spojrzymy na pracę Zaręcznego, możemy- Str. 241. „Czas powstania obydwuch powyzeJ 
zdaje się dopiero dzisiaj - sprobować, zdać sobie określonych równoleżnikowych zagłębień określa 
sprawę z niezmiernych wysiłków, dokonanych przez się ściśle jako pokredowy, a przedmioceniczny; ja
tego badacza, celem wyjaśnienia budowy terenu tak ko pokredowy dlatego, ponieważ nie mogły one 
niepozornego, a jednak tak skomplikowanego, jakim istnieć w czasie senońskim, gdyż byłaby je wypeł
jest krakowskie. niła opoka kredowa, której tam tymczasem albo 

Dla zilustrowania trudności, jakie napotykał całkiem niema, łub która zagłębie wyściela, ale nie 
w przedstawieniu budowy terenu przez siebie ba- wypełnia, zachowując się, w tern jak warstwy ju
danego, przytaczamy kilka miejsc jego tekstu. ' rajskie, które doły te tworzą, a wprost przeciwnie 

Str. 239. „Synklinalna część pierwszej fałdy, niż warstwy trzeciorzędowe, które ie wypełniają; 
przecinającego cały obszar księstwa od Przemszy jako przedmioceniczne dlatego, ponieważ leżą w 
po Kraków ... przedstawia się jako głębokie a wąs- nich wszędzie mioceniczne ily, wypełniając je do 
kie zapadnięcie rowkowe, graniczące z nienaruszo- 270 m, a wyjątkowo nawet do 300 m bezwzględnej 

l k k M• wysokości". nym terenem północnym w inji us o owej 10szo-
Wypowiedziany tu przez Zaręcznego pogląd 

wa- Dulowa- etc". · d d T Jest o miennym o zapatrywań ietzego, wcześniej-
" W północnym brzegu krzeszowickiego zapad- szych o kilka lat, który uważał zapadnięcie krze-

nięcia widać. . skutki pr7.ełamania warstw i obsu- szowickie za starsze od kredy, jakkolwiek o doli
nięcia się południowego skrzydła, obsunięcia, połą- nie Wisły mówi, że już w trzeciorzędzie jej teren 
czonego z wleczeniem oberwanego brzegu ... miej- był tak ukształtowany jak dzisiaj . 
scowe odwinięcia północnego brzegu obsuniętej W dalszym ciągu czytamy u Zaręcznego. 
partii". Str. 242: „ ... dodać wypada, że wyższe poło że-

"W zachodniej części Księstwa zapadnięcie me trzeciorzędu w zagłębiu krzeszowicki em- a niż
krzeszowickie gubi się w mezozoicznym fałdzie wił- sze w dolinie Wisły, daje różnicę zamałą, by z niej 

chcieć wysnuwać jakiekolwiek wnioski o tektonicz-
koszyńskim „ · nych zmianach późniejszych od trzeciorzędu; różni-

„ ... wskazuje przecież na to, że i tu jeszcze ist- ca ta pochodzić może od późniejszej erozji zwłasz
niało pekniecie, które nie utworzyło już rzetel- cza lodnikowej - i dlatego nie może służyć za clo
nego uskoku, ale połączone było przecież z obsu- wód tektonicznych zmian, choćbyśmy nawet przy
nięciem się potudniowego skrzydła i wleczeniem je- puścili pierwotny pionowy zasiąg iłów, równy na 

całej przestrzeni, co wcale nie jest rzeczą konieczną". 
go brzegu'". 

„Na zachód od wilkoszyńskiego dołu widać Str. 277. „Oprócz oblizania podnóża przybrze-
żnych skał nie przypisywałbym Wiśle w ogólności 

wprawdzie jeszcze. .. przedłużenie krzeszowickiej żadnego .viększego erozyjnego wpływu, chybaby 
synklinali, ale zapadnięcia już niema". odnoszący się do utworów dyluwialnych i do trze

„Tam, gcl.zie brzegi obydwu synklinali się prze- ciorzędnych piasków, leżących tu może kiedyś po-
cinają ... nachylenia są bezładne i zmienne". nad .iłami. Rozległe ~ t~k ~id~czne braki w przy-

" Pod Trzebinią bezpośrednim powodem tego I br~eznych P?~ładach jurajs.ki~h i k~e?owych.-są od 
nieładu jest wsteczne odgięcie tryjasowego brzegu, ~isły dawme.jsze; pod obmez. br~k1 jur~su 1 kred~ 

. . . . . między Podgorzem a Z akrzowkiem me mogą byc 
?a kszt~lt ?dwmięte~o. k~łmerza ku połnocy ... 1 tu dziełem Wilgi, płynącej po miocenicznych iłach. 
jeszcze tstmało p~kn.ięcie. ) . . I Jak wspomniałem przy opisie tektoniki krakowskie-

1.Jla uzupełmema obrazu dodajemy jeszcze na- go księstwa, zmiany te i braki są po c:i:ęści skut-
stępujące ustępy: kiem potężnej erozji, wyprzedzającej transgresję 

Str 240. „Równoleżnikowe fałdy i uskoki księ- trzeciorzędną, a po części także bezpośredniem dzie
stwa Krakowskiego są zresztą, jak się zdaje, tylko łem fal miocenicznego morza". 
drobnem towarzystwem jakiegoś większego, równo- Str. 277. „Do podobnych przekonań doszedł 
leżnikowego załamu, leżącego gdzieś dalej na po- pod tym względem także Tietze 1

) (str. 177.), na 
ludnie, p o gali cyjskiej stronie, może wzdłuż linji podstawie wypełnienia doliny Wilgi iłem trzecio
Grojec-Czernichów - Kurdwanów. Bardzo wiele rzędnym. Ustęp ten jest mojem zdaniem, jeden z 
światła na stosunek obydwu brzegów Wisły rzuci- najleps:lych całej jego „monografji" i dlatego wypi
łoby należy te zbadanie głębszych pokładów okolic suję go tu w całości". 

1) S tille H Grundfra gen der vergleichenden 
Berlin 1924 . 

") Podkreślenia tekstu pochodzą od nas. 

Tektonik. I 1
) Tietze E. Die G oegnostischen Verhii.ltnisse der Ge· 

gend von Krakau. 
Jahrb. d. K. K. Geol. Reichsanst, Bd. 37. 1887. Wien 1888. 
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„ „„Diese eigenthiimliche.Lagerung des Miocans, I wyniki prac górniczo-inżynierskich wykonanych po
welches rings die jurassische Erhebung von Pod- za obszarem miasta w bliższym i dalszym promie
górze umgibt und sich in den Depressionen dieser niu. Dotyczczas opublikowano tylko małą część 
und den westłich und nordlich benachbarten Jura- materiałów geol., uzyskanych przy przeprowadzaniu 
hiigeln abgelagert hat, beweist deutlicher ais an wyżej wymienionych prac. 
irgend einem anderen Punkte der krakauer Umge- Przystępując do traktowania I. naszego tema
bung, dass die Grundziige der heutigen T errainge- tu zdawaliśmy sobie sprawę, że obserwacje obce 
stał tung zur T ertiaerzeit fiir das ausserkarpatische należy uzupełnić celowo w terenie, wykonaliśmy 
Gebiet dieser Gegend bereits festgestellt waren. przeto zdicccia specjalne z szeregiem fotografii i ry
Das Neogenmeer umspiilte die Jurafelsen und die suków szczegółów. 
Trennung der jurassischen Platte in einzelne Sti.icke Zadaniem naszem będzie opisanie i spożytko
war bereits vollzogen, als die tertiaren Gewasser wanie tych materjałów, mogą one bowiem rzucić 
sich in die Zwischenraiime zwischen den einzelnen nowe światło na historię geologiczną stosunku Kar
Erhebungen hineindrangten. Waren aber die bet- pat do obszaru sudeckiego na przestrzeni od Mo
reffenden Canale zu jener Zeit schon vorhanden, so rawskiej Ostrawy po Kraków. 
ist dies ein fiir die Geschichte des Weichsełflusses I:. . Suess, omawiając stosunek Karpat do Su
sełbst hochst wichtiger Umstand; <lenn der Fluss detów na przestrzeni, która jest tematem naszych 
hatte demzufolge, ais er spater iiber das durch die rozważań, dał swym zapatrywaniom wyraz graficz
tertiaeren Neubildungen modificirte Land floss, nicht ny w postaci figury Nr. 24, str. 246, (tekstu nie
mehr notig, die Jurakalke durchzusagen. Der Durch- mieckiego). Jego genialna idea dała pochop do 
bruch der Weichseł durch den Jura bei Krakau dalszych bardzo pł0dnych i ważkich myśli badaczy, 
stełlt sich auf diese W ei se nicht ais ein Werk des przytoczonych w rozdziale pierwszym. 
Fłusses selbst dar, sondern ais ein durch das Ter- Suess ujął stosunki na północo ·wschód od Su-
rain bereits vorgezeichnetes Verhaltnis" " ". detów w koncepcję wielkiej synkliny karbońskiej, 

Z powyższego widać dostatecznie jasno, jak otoczonej na zewnątrz tak samo synklinałnie przez 
trudne zadanie miał Zaręczny, mogąc się opierać kulm i dewon. 
tylko na ówczesnym stanie geologji, i jak właści- Do dziś dnia nikt skutecznie nie zakwestjono
wie dobrze wywiązał się z niego. Gdyby był spro- wał tej koncepcji: stała się ona faktem, prawdą 
bowat przedstawić na mapie fakta, o których mówi naukową. 
w tekście, byłby niewątpliwie doszedł do jeszcze Ograniczenie wschodnie tej synkliny karboń-
głębszego wniknięcia w istotę budowy terenu. skiej - to ramię kulmu i dewonu, biegnące przez 

R d . ł l l Krzeszowice na Kraków. Ale właśnie szczegóły 
0 z z 1 a · przebiegu tego ramienia, które nas bezpośrednio 

W trzecim zeszycie „Atlasu geologicznego obchodzi, są przedmiotem zapatrywań, różniących 
Galicji" znajduje się osobny rozdział, poświęcony się bardzo poważnie między sobą. 
problemom geologicznym, które czekają na rozwią- Pomijając starsze od Suessa (Pusch i następ
zanie na obszarze krakowskiego. Zaręczny podzie- cy) mamy w ostatnich dwudziestu łatach do czy
lił je na problemy o znaczeniu czysto naukowem nienia głównie z trzema zapatrywaniami, albowiem 
i naukowo·praktycznem. Przypominamy, że po szereg badaczy, z których wymieniamy tylko na
u~azaniu się wspomnianego tekstu, rozpoczęto ener- zwiska Bartonec, Wójcik i Petrascheck, przyjmują 
gtczną działalność wiertnic"L:ą, z razu na obszarze przebieg granicy wschodniej zagłębia węgłowego 
zagłębia morawsko-śląskiego, a potem taką samą zgodnie z koncepcią Suessa - oczywiście z uwzględ
działalność (Schlutius'a) na obszarze krakowskim. nieniem każdorazowego stanu faktycznego wiedzy. 
Wiadomo, Że ostatnie poszukiwania potwierdziły Wybitnie inaczej patrzą na ważne szczegóły 
przewidywania naukowe Zaręcznego. Badaczowi Grzybowski, Lewiński i poniekąd Rutkowski. Grzy
tcmu niestety nie było już dane spożytkowanie na- bowski w pracy „Granica wschodnia krakowskiego 
ukowe tych olbrzymich doświadczeń, ale wiemy, zagłębia węglowego"*) opiera się na fundamental
żc one to, między innemi, stać się muszą podwali- nem odkryciu, dokonanem przez prof. K. Wójcika, 
ną nowych zapatrywań geologicznych na budowę mianowicie na pracy**) „Exotica flyszowe na Kru
obszaru krakowskiego helu pod Przemyślem" Wójcik stwierdził, że mię-

Każdy ktoby r.hciał podejść do zagadnień ge- dzy materiałem, z którego składa się flisz Kruhela 
ołogicznych, związanych z tym obszarem, musi mieć pod Przemyślem, występują exotica, a to: wapie
prócz wiadomości o wynikach wierceń ostatnich nie dewońskie i węglowe, zlepienie permskie, wa· 
dziesiątków lat także znajomość danych, uzyska- pienie triasowe, oolity keloweju, oxfordzkie kordato
nych przez Dyrekcję Robót Publicznych z okazji we margle i wapienie wyższej jury aż po piętro 
budowy kanałów spławnych, przełożenia koryta górnego tytonu włącznie. Gdy do tych spostrze
Wisły i Rudawy, wierceń i robót wykonanych przez żeń dodał Grzybowski punkty, w których znalezio
samo miasto na jego obszarze, a to dla asanizacji 
i regulacji, dla uzyskania terenów wodonośnych i t. d. 

Również trzeba oczywiście mieć na uwadze 
*) 

**) 
Przegląd Córniczo•Hutniczy, Dąbrowa 1912. 
Rozprawy Akadem. Urn. 1907. 
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no we fliszu jako exotica karbon już to jako wę
giel, już to jako łupki czy piaskowce z florą kar
bońską, wzdłuż brzegu Karpat aż poza Przemyśl, 
to ujął te fakty w następujące słowa, str. 2. „Nie 
ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że budowa 
geologiczna tego brzegu kontynentalnego, który 
stanowi? granicę morza fliszowego, była identyczną 
z budową geologiczną okręgu krakowskiego, stano
wiąc wschodnie przedłużenie tej prowincji przysu
deckiej". 

Taka koncepr.ja wymagała jednak, jak się 
Grzybowskiemu zdawało, poprawki dotychczasowych 
poglądów na „sudecki" kierunek przebiegu znanych 
wychodni dewonu i karbonu morskiego od Siewie
rza poprzez Dębnik na południe. Praca, o której 
mowa, i dołączona do niej mapa przeglądowa dają 

Inż . górn ALFRED KWIECIŃSKI. 

tej koncepcji wyraz następujący. Znane wychodnie 
dewonu pod Siewierzem i Zawierciem łączy Grzy
bowski linją prostą, która ma kierunek 7 h, „kie
lecki" (Siemiradzki) a nie „sudecki". Wielki garb 
paleozoiczny Dębnika uważa obecnie za horst, ale 
przedtem za antyklinę, o kierunku nie sudeckim 9 h, 
tylko kieleckim 7 h. Wiercenie w Samborku, a więc 
punkt, obrysowuje podłużną elipsą 8 km długą a 
4 km szeroką z kierunkiem osi długiej 7 h, tworzy 
zupełnie dowolną, sobie dogodną koncepcję. Tak 
ustawiony szereg faktów i domniemań uważa za 
podstawę, uprawniającą do wykreślenia mocno fali
stej linji przebiegu wchodniej granicy zagłębia. Li
nja ta oczywiście ma oznaczać wychodnie synklin 
i antyklin o przebiegu 7 h. 

(c. d. n.). 

DUMPING. 
W ostatnich latach pisano tyle o eksporcie 

dumpingowym a przedewszystkiem przeciw niemu, 
iż możliwie ścisła analiza tego zjawiska życia go
spodarczego wydaje się wskazaną. 

Cóż właściwie należy rozumieć pod eksportem 
dumpingowym? Mówiąc o takim eksporcie, ma 
się u nas na myśli eksport po cenach poniżej cen 
krajowych.1) Aby odpowiedzieć na pytanie, czy 
eksport po takich cenach posiada rację bytu, czy 
też nie, należy rozróżnić punkt widzenia konsumen
ta od punktu widzenia państwowego, jakoteż dwie 
ewentualności, a mianowicie, czy zdolność konsum
cyjna własnego kraju jest 

A) mme1sza, czy też 
B) większa 

aniżeli produkcja danej gałęzi przemysłu. 
Przystąpmy najprzód do bliższego rozpatrze

nia ewentualności A; za przykład może służyć nasz 
przemysł węglowy i cukrowniczy, których produk
cji - jak wiadomo - rynek wewnętrzny nie jest w 
stanie skonsumować. 

Traktując w dalszym ciągu daną gałęż prze
mysłu jako jedno przedsiębiorstwo, możemy koszty 
własne całej produkcji tegoż przedsiębiorstwa po
dzielić na dwie części: 

I) jedną niezależną od wysokości produkcji, 
którą nazwiemy kosztami stałemi, obejmującemi 
oprocentowanie kapitału zakładowego, amortyzacje 
urządzeń i t. d., oznaczoną w rysunku I literą F 
=ov= ac. 

1) Je•t to dump;ng z punktu widzenia kraju eksportują
cego; z punktu widzenia kraju importującego mówi s1~ o ce
nach dumpingowych wtedy, gdy ceny towaru importowanego 
•ą niższe, anihli ceny krajowe. 

2) drugą zmienną, składającą się z wydatków 
na robociznę, materjał pomocniczy i t. p., o której 
na razie przyjmujemy, iż wzrasta ona równomiernie 
z produkcją i że wynosi dla jednostki produkcji 
k = tg '1. jednostek monetarnych. Przy produkcji x 
wynosi więc suma tych wydatków zmiennych V = 
=A. k. 

Całkowite koszty własne całej produkcji wy
noszą zatem 

S = F -t- V F + X. k (I) 

Są one uwidocznione w rysunku I dla każdej 
produkcji jako rzędne prostej SS. 

Koszty własne s, jednostki produkcji obliczają 
się według wzoru 

, s 
s= tgi~ = 

X 

F+ x.k. 
X 

k t F 
X 

(2) 

Z wzoru tego wynika jasno. że przy danym 
przebiegu linji całkowitych kosztów własnych SS, 
koszty własne jednostki produkcji będą tern mniej
sze, im większa będzie produkcja x (wynika to tak
że z rysunku I ze względów geometrycznych). 

Według naszego pierwotnego założenia prze· 
wyższa jednak zdolność produkcyjna danej gałęzi 
przemysłu zdolność konsumcyjną naszego Państwa, 
przyjętą w naszym rysunku w wysokości n

1 
ton. 

Wyższą produkcję osiągnąć możemy jedynie, eks
portując nadwyżkę produkcji ponad tę ilość. 

Jeżeli cena, którą osiągnąć możemy za jedno
stkę produkcji zagranicą, wynosi P. = tg "( jedno
stek monetarnych loco miejsce produkcji, to cała 
eksportowana ilość na przyniesie kwotę ef= na . p •. 
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Kwotę tę możemy odczytać przy dowolnej wyso· I danej w kraju, także osiągnie minimum. Odnośna 
kości eksportu jako rzędną prostej mf. produkcja n op t nie odpowiada jednak jeszcze najko-

Koszt własny całkowitej konsumcji krajowej rzystniejszej wysokości produkcji, gdyż nie uwzględ
( o której przyjmujemy, iż pozostaje stałą, bez wzglę- niono jeszcze zysku przedsiębiorstwa eksportujące
du na wysokość eksportu) otrzymujemy, odejmując go Przyjmując, iż zysk ten wynosi np. 10% kosz
od całkowitych kosztów własnych produkcji n = tów własnych, możemy skonstruować krzywą VV, 
= n; + n

11 
więc od kwoty s = ei, kwotę uzyskaną którą otrzymujemy, powiększając koszty własne S 

za eksportowaną częsc produkcji, więc kwotę każdej produkcji o I O~ . Odejmując od rzędnych 
n •. P. = ef = ih1. Koszt własny konsumcji krajowej krzywej VV rzędne krzywej Pa ot:zymujemy krzy· 

wą Pi', której minimum w punkcie H podaje nam 
wynosi zatem 

Ponieważ według założenia konsumcja wewnę
trzna jest stałą, więc otrzymujemy w rzędnych linji 
Pi1 nie tylko całkowite koszty własne zbytu krajo
wego, lecz także miarę kosztów własnych jednostki 
produkcji, sprzedanej w kraju, wynoszących przy 
eksporcie n, 

n , 

Jeżeli zatem ceny zagranicą są tak wysokie, 
że prosta Pi od punktu r na prawo spada, jeżeli 
więc dochód z eksportu przewyższa przypadające 
na niego koszty proporcjonalne czyli zmienne, to 
eksport taki uważać należy za uzasadniony, gdyż 
pozwala utrzymywać ceny krajowe na niższym po· 
ziomie, a to bez względu na stosunek cen krajo
wych do cen zagranicą. 

Jeżeli ceny zagranicą są niższe, więc np. takie, 
że prosta Pi2 przechodzi poziomo przez punkt r, je
żeli więc dochód z eksportu właśnie pokrywa kosz
ty zmienne, to taki eks port pozostaje bez wpływu 
'la wysokość cen w kraju; jednakowoż można i wte
dy podwyżkę produkcji, spowodowaną tymże eks
portem, uważać za korzystną z punktu widzenia 
państwowego, jeżeli np.-jak to u nas ma miejsce 
ilość bezrobotnych dzięki niemu zmniejsza się, albo 
też ze względu na kurs naszego pieniądza i t . p. 

Jeżeli ceny zagranicą są jeszcze niższe, więc 
np. takie, ż e prosta Pi3 przebiega w położeniu rh3, 

jeżeli zatem dochody z eksportu nie pokrywają na
wet kosztów zmiennych eksportowanych jednostek 
produkcji, wtedy naogól eksport nal~ży uważać za 
niekorzystny. Jednakowoż i w tym wypadku może 
on ewt. być wskazanym, jeżeli np. podwyższenie 
kosztów własnych konsumcji krajowej {a więc i cen 
krajowych) o kwotę h2h3 jest mniejsze, aniżeli osiąg
nięte przy tym eksporcie zmniejszenie wydatków 
na zapomogi dla bezrobotnych i t. p. 

Nie zawsze będzie przebieg linji SS i Pa pro
sty jak w rysunku I; przyjmując przebieg tych linji 
dowolny, więc np. według rysunku 2, będzie można 
przy pomocy analogicznych rozumowań wyrobić so
bie zdanie o dopuszczalności eksportu dumpingo
wego w danym wypadku. Wypośrodkując bowiem 
i tu, jak powyżej, linję Pi, przekonamy się, że po
siada ona tutaj wyraźne minimum w punkcie h, I 
dla którego koszt własny jednostki produkcji, sprze-

najkorzystniejszą z punktu widzenia cen krajowych 
produkcję N op1. i wysokość eksportu Naopt Przy tej 
prc;id.~kcji będzie cena krajowa jednostki produkcji 
na1mzszą. 

Reasumując możemy więc naogół powiedzieć, 
iż eksport dumpingowy produktów, których kraj 
nie jest w stanie skonsumować, uważać należy ze 
stanowiska wysokości cen krajowych za usprawie
dliwiony wtedy, gdy się przyczynia do obniżenia 
tych cen, które więc bez tego eksportu byłyby wyż
sze. Z punktu widzenia ekonomji społecznej moż
naby i wtedy ewt. zastrzec się przeciw takiemu 
eksportowi. np. ze względu na zmniejszenie naro
dowych zapasów węgla i t. p. Stanowisko to nie 
spotkałoby się jednak dzisiaj z należytem zrozu
mieniem, ze względu na konieczność utrzymania 
cen krajowych na możliwie niskim poziomie. 

W przeciwnym wypadku, to znaczy jeżeli przy 
eksporcie dumpingowym ceny w kraju są wyższe, 
aniżeli bez tego eksportu, należy go z punktu wi
dzenia konsumenta zarzucić . Z punktu widzenia 
państwowego jednak może on być dopuszczalny. 

Znaczenie eksportu dumpingowego oceniono 
w rozmaitych wypadkach należycie i dostosowano 
do tego sposób postępowania. Jednakowoż nie brak 
nam także przykładów nienależytego zrozumienia i 
stosowania dumpingu, jak się okaże przy sposob-
ności omówienia 

ewentualności B: Jak już wspomniano chodzi 
w tym wypadku o takie gałęzie naszego przemy
słu , które tylko częściowo pokrywają potrzeby kon
sumcji krajowej. Jako przykład służyć nam może 
tutaj nasz przemysł soli potasowych. 

Jak wiadomo przemysł ten obecnie nie jest 
w stanie pokryć zapotrzebowania krajowego, co 
wynika z następujących liczb: 

w roku 1925 wydobyto w kraju soli pota
sowych ton 

zużyto jednak ton . 
pomimo tego eksportowano własnych soli 

176984 
213 558 

potasowych ton . 12 796 
importowano ton . 74 934 

Wartość importowanych soli potasowych wy
niosła 4 556 OOO zł. , czyli przeciętnie około 61 zł. 
Eksportowany sylwinit natomias t sprzedawano po 
cenie kainitu, to znaczy po 22 zł., podczas gdy w 
kraju żądano i płacono za ten sam sylwinit 44 zł. 

Jak się przedstawia bilans tego eksportu dum
pingowego? 
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Ro 1 n i c two, re importując eksporto·.vaną ilość państwowego, mając na względzie bilans handlowy 
soli potasowych, musiało za nią zapłacić: i rachunek dochodów naszego Państwa. 

(61 - 44) . 12 796 = 217 OOO zł. Eksportu tego nie można także wytłumaczyć 
czyli 24 400 dol. więcej, aniżeli kopalniom krajowym, potrzebą nawiązania na przyszłość stosunków han
która to strata z powodu różnicy w położeniu frach- dlowych, gdyż polskie kopalnie soli potasowych w 
towem względem granicy niemieckiej (importowane obecnym stanie swej rozbudowy osiągnęły już ma
sole potasowe pochodzą z Niemiec) i naszych ko- ksimum swej zdolności produkcyjnej, zapotrzebo-

l' r t h . . s'ę 'k wanie natomiast soli potasowych rośnie z roku na 
pta .n. so I po asodwkyc , zmkn1łe1szl 7a 0001 d w) *)na) orzy- rok w stosunku geometrycznym i wyniesie, gdybyś-
s me1szym wypa u na o o o o. · l' · · · · d · 480000 

B · 1 h d 1 p · t t ł bc'ą · ony I my osiągnę 1 stop1en zuzyc1a prze wo1ną, t 1 a n s a n o wy ans wa zos a o 1 z . . . . . . . . . . . 
k t I rocznie, me mow1ąc JUZ o os1ągmęc1u stopnia zuzy-

wo ą (61 _ 22) . 12 796 = 500 OOO zł„ ci'.'1 tych soli w ziemiach poznańskich. Wtedy bo-
. . . wiem Polska spotrzebowałaby 2 800 OOO t. 

czyh 5.6 OOO dol„. kto~a to kwota, o ~le dana. ~ena dla Eksport naszych soli potasowych odbywa się 
z'.łgramcy rozumie się. loco kopalnia, zmni~Jszy:J~by więc kosztem naszego rolnictwa i naszego mienia 
się z tytułu dochodo.w z . prze~ozu cona)'.~y~ej .0 narodowego i przedstawia pozatem niczem nie-
1 O OOO dol. Pozostaje wię c Ujemne obciązeme usprawiedliwiony i zupełnie zbyteczny podarunek 
naszego bilansu handlowego w wysokości około dla zagranicy. 

46 OOO dol. . . Niestety nie zmieniono jeszcze tej taktyki tak
. Na . ~~chun~u do~hodo~ Pan st wa że i w r . 1926, importując około 27000 ton zagra-
1ak<;> wł~sc1ciela dwoch trzecich akc)l naszych ko- nicznych soli, a eksportując przeszło 18 OOO ton 
P'.łln soli potasowych spo~<;>dow:'1ł ten ek~port dum- 1 własnych, a to według wszelkiego prawdopodobień-
pmgowy stratę w wysokosc1 dwoch trzecich stwa znowu po cenach dumpingowych, gdyż inaczej 

( 44 - 22) . 12 796 = 281 OOO zł„ nasze sole nie byłyby w stanie konkurować z so-
czyli 31 500 dol„ a to z powodu niższej ceny dla lami pochodzenia niemieckiego np. w Szwecji. 
zagranicy, podczas gdy krajowi odbiorcy chętnie Z naszych wywodów wynika, iż o dumpingo
byliby zapłacili 44 zł./tonę, zamiast zagranicy 61 zł. waniu nie wolno wydawać ogólnie potępiającego 
Powyższa strata zmniejszy się może nieco z powo- sądu, że przeciwnie w pewnych wypadkach dum
du podwójnego przewozu przy eksporcie i reim- ping w granicach racjonalności może być pożąda
porcie 12 796 t soli potasowych, conajwyżej jednak nym, że więć dopiero po należytem zbadaniu da
o jakieś 5 OOO dol., wyniesie ona więc i w tym dla nych warunków wydać można sąd co do jego racji 
rachunku dochodów Państwa najkorzystniejszym wy- bytu. Widzieliśmy natomiast, iż jako zawsze aktual
padku zawsze jeszsze przeszło 26 OOO dol„ przyczem ny wynik naszych rozważań uważać należy ten 
jednak uwzględnić należy; że zmniejszenia tego pewnik, że nigdy nie powinno się dopuścić do eks
osiągnięto kosztem naszego rolnictwa, wymagające- portu towarów, które równocześnie ze stratą spro-
go raczej wsparcia. wadzać musimy z zagranicy. 

Dumpingowy eksport naszych soli potasowych Niejednemu wydaje się to z pewnością samo 
należy więc zarzucić również z punktu widzenia przez się zrozumiałem, jednakowoż eksport naszych 
konsumenta krajowego, jakoteż z punktu widzenia soli potasowych dowodzi, iż nieraz zachodzi po

*) Licząc dolar po dzisiejszym kursie, co mniejwięcej 
odpowiada średniej jego wartości w roku 1925. 

PIOTR PRZESMYCKI 
Dąbrowa Górnicza. 

trzeba wyjaśnienia starodawnych i niby to wszystkim 
znanych prawd. 

HISTORJA ROZWOJU DĄBROWY GÓRNICZEJ. 
(Dokończenie, p. Nr. I O, str. 298).*) 

Rozwój przemysłowy. 

Pokład węgla kamiennego został po raz pierw
szy odkryty n a wschód od Dąbrowy w r. 1785. Za 
panowania pruskiego w tej części Polski, rząd pru
ski otworzył w tern miejscu kopalnię węgla, nada
jąc jej nazwę Reden od nazwiska ówczesnego dy-

*) Rys. I Nr. IO str 300 przedstawia: 
giczny przez kop. Reden w Dąbrowie Górnic7ej 

Rys. 3 N r. I O str. 302 przedstawia. 
Dąbrowy Górnicuj (Skala I : 4 ;000). 

Przekrój g.-olo· 
(Ska la I : I 0 000) 

Plan szkicowy 

rektora górnictwa królewsko-pruskiego hr. Redena. 
Roboty górnicze prowadzono od r. 1796 do r. 

1806 sposobem odkrywkowym, t. j. przez zdjęcie z 
pokładu węgla, wychodzącego tutaj na powierz
chnię, skałypłonnej. W r. 1807 kopalnia Reden, 
jako położona na gruntach Księstwa Siewierskiego, 
przeszła na własność marszałka francuskiego Mon
tebełlo L annes'a; w r. 1813 kopalnia została za za
ległe podatki wydzierżawiona przez trybunał cywil
ny województwa krakowskiego Samuelowi Buchba
chowi, dzierżawcy dóbr marszałka Lannes'a, bie-
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głemu w górnictwie, a w r. 1814 odebraną została I mianowicie między Dąbrową a Będzinem, a praw
na rzecz skarbu Królestwa Polskiego. Początkowo dopodobnie na miejscu powstałej później huty cyn· 
węgiel z tej odkrywki był brany na opał przez I kowej, byla fabryka ałunu, istniejąca już w r. 181 O. 
mieszczan m. Będzina, nie posiadających lasów. Obok kopalni, jak wspomniano powyżej, za-

Roboty górnicze sposobem odkrywkowym pro- łożona została w roku 1815 huta cynkowa Konstan
wadzono wzdłuż wychodów pokładu do roku 1817; ty, puszczona w ruch w roku 1817; czynną była do 
otwarcie w tym roku obok kopalni huty cynkowej roku 1851. Na jej gruzach powstała nowa huta w 
Konstanty wymagało zwiększenia produkcji węgla, roku 190 I z utrzymaną tylko nazwą Konstanty. 
a zatem zaprojektowania robót górniczych głęb- Kopalnia Reden wraz z hutą cynkową Kon
szych. W tym celu rozpoczęto dla odwadniania s tanty, przyczyniła się do powstania pierwszej ko
kopalm prowadzenie sztolni Ulman, nazwanej tak lonji górniczej, nazwanej Redenem. Pierwsze do
od nazwiska ówczesnego dyrektora górnictwa. Sztol- my górnicze powstały w roku 1806 przy obecnej 
nia przecięta pod ziemią drogę , dzisiaj ulicę Koś- kopalni Reden. Właściwa kolonja Reden zaczęła 
ciuszki i łączyła się z kanałem odkrytym, odprowa- się zabudowywać od roku 1825 do roku 1829 przez 
dzającym wodę od szybu wodnego maszynowego władze górnicze; stanęło w tym okresie czasu 54 
(resursa); część tego kanału istnieje po dzień dzi- domy drewniane i 16 murowanych, między innymi 
siejszy (ul. Ogrodowa) i jest jedyną arterią. odpro- lazaret górniczy i obszerna oberża . Następnie, Re
wadzającą wodę z powierzchni nieomal całego mia· den zabudowywał się przez osadzonych na dział
sta do rzeki. Roboty odkrywkowe, które dochodzi- kach gruntu górników. Oberża do ostatnich cza
ły w głąb od powierzchni do 15 m, ciągnęły się po sów górnictwa rządowego spełniała swoje przezna
linji wychodu pokładu Reden około 1,5 kilometra, czenie i dzisiaj , jako dom mieszkalny, nosi jeszcze 
t . j. od dzisiejszego cmentarza starego do ulicy T. nazwę „oberży". Na dole mieściła się duża izba 
Kościuszki. karczemna, na górze były pokoje gościnne dla przy-

Od r. 1839 rozpoczęto podziemną odbudowę jezdnych, przeważnie urzędników z okolicznych ko
pokładu, która dosięgła do 50 m głębokości od po- I palń, ściągających do Dąbrowy, jako głównej sie
wierzchni. Przy odbudowie podziemnej został za- dziby zarządu górniczego. Oberża była wówczas 

Rys. 4. 
Część starych robót górniczych b. kop. Reden w przekroju. 

stosowany system odbudowy śląski czyli rabunko-1 rodzajem resursy. Dacl1 bJ;ł uwieńczony w1ezycz
wy, co przy grubości pokładu, dochodzącej do kil- ką z sygnaturką, która spełniała rolę gwizdka fab
kunastu metrów, wywoływało częste samozapalanie rycznego, bo dawniej na kopalniach i hutach cyn
się zgniatanego węgla. Pierwszy pożar powstał w kowych dzwoniono, jak po dworach Gmach laza
r. 1828; kilka następnych pożarów zniewoliło do retu, dzisiaj dom mieszkalny, w części był lazare
całkowitego zatamowania rozpoczętych robót i za· I tern, w części-zamieszkałym przez doktora i urzęd
rzucenia odbudowy. Na terenie kopalni, oprócz ników górniczych. Mieszkał tu ostatni wójt gmin 
pochylń z wyjś ciem na powierzchnię, istniały szyby Olkusko-Siewierskich. 
do 50 m głębokie: Tomasz, Józef, Florjan i maszy- Pomimo dobrych warunków do wznoszenia w 
nowy; szyb maszynowy, służący dla odwadniania Dąbrowie budynków z cegły, budowano je tu wraz 
kopalni, był w miejscu, gdzie obecnie wznosi się z gmachami hucianymi z kamienia, branego z oko
resursa, pod jej salą balową. Głębokość jego wy- licznych kamieniołomów . Domów rządowych, nie
nosila 33 m i był potączony chodnikiem podziem- co poprzerabianych, najwięcej przechowało się dzi
nym (przecznicą) z kopalnią. Nad szybem stała siaj przy ulicy Reden i Sławkowskiej . Naogół ko-
35-konna maszyna parowa, podnosząca wodę do lonja Reden, pozostająca w tyle za rozwojem Dą
poziomu kanału odkrytego, obsadzonego po obu browy, nosi na sobie i dzisiaj najwięcej cech da
stronach topolami. Było to w ówczas miej sce spa- wnej kolonii górnicz ej. 
cerowe dla mieszkańców Dąbrowy. W r. 1892 te- * * * ren kopalni any wraz z hutami cynkowemi wydzier-
żawiło towarzystwo prywatne. Pierwszym zakła- Drugą odkrywkową kopalnię założono w po
dem przemysłowym, założonym przy Dąbrowie , 1 kładzie Reden między Dąbrową a Będzinem. Po-
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kład odkryto w roku 1820, kopalnię założono w ro
ku 1825, nazywając ją Ksawerą, od imienia ks. t(sa
werego- Lubeckiego, ówczesnego ministra przycho
dów i skarbu Kopalnia była prowadzoną sposo· 
hem odkrywkowym, a następnie odbudowywana 
systemem śląskim. Pożarów z tego powodu me 

·'\' ,, 

rosyjskiego Koszelew, i:tąd i kopalnia została na
stępnie przemianowaną na Koszelew. 

Przy kopalni Ksawera powstały kolonie Ksa
wera i Mydlice; z obu tych kolonji nie pozostało 
obecnie śladu. Mydlice, złożone z około 30-tu do
mów murowanych, ciągnęły się wzdłuż traktu, wio-

' ' ł ,\. 

Rys. 5. 
Dawna oberża na Redenie; wieżyczka z dzwonkiem zmes1ona. 

uniknęła, nie doszło jednak do katastrofy, powodu
jącej jej zamknięcie i w stanie czynnym przeszła 
w dzierżawę towarzystwa prywatnego w roku 1876. 
Stało się to w dużej mierze dzięki temu, że Lu
becki powołał na kierownika kopalni Józefa Ciesz
kowskiego, który otrzymawszy szersze wykształce
nie górnicze w Niemczech i Anglji, zastosował swą 
wiedzę przy urządzaniu kopalni. Brał czynny i pe
łen poświęcenia udział w gaszeniu powstających 
pożarów kopalń, będąc już na stanowisku naczel
pika kopalń okręgu zachodniego. Kopalnia posia· 

Rys. 6. 

clącego z Dąbrowy do Będzina; gdy wskutek robót 
górniczych grunt zaczął osiadać, kolonia mniej wię
cej przed 25 laty została zniesioną. Ten sam los 
spotkał i niewielką kolonię Ksawerę wraz z dwo
rem „Szańkowem", która złożona z 15-tu do 20-tu 
domów, ciągnęła się boczną ulicą od tegoż traktu 
ku północy, w pobliżu szybu Koszelew. Dzisiejsza 
kolonja Ksawera położona w pobliżu drogi żela
znej Warszawsko-Wiedeńskiej, powstała po uwłasz
czeniu włoścjan. Początkowo stały tam baraki 
drewniane dla robotników. 

Na północ od kopalni Ksawera zbudowaną zo
stała w roku 1826 huta cynkowa Ksawera, którą 
później nazwano hutą „Pod Będzinem". W pro-

1 jektowaniu jej brał udział F. H. Girard, mechanik, 
wynalazca, wezwany w roku 1826 z Francji na sta
nowisko naczelnego inżyniera górnictwa krajowego. 
Jemu, jak wiadomo, zawdzięcza swe powstanie, no
szący jego nazwisko, przemysłowy Żyrardów. 

Władze górnicze, ograniczając produkcję cyn
ku · z powodu braku zbytu, zatrzymały bieg huty 
cynkowej Konstanty na Redenie w roku 1851, nie 
przestając prowadzić huty Pod Będzinem. W sta
me czynnym przeszła ona w dzierżawę prywatną, 

Budując huty cynkowe w Dąbrowie, liczono Domek rządowy przy ul. Sławkowsktej . 
nie tylko na materjał opałowy ale i na bogactwo 

dała, jak kopalnia Reden, sztolnię nazwaną sztolnią złóż galmanowych w okolicznych pokładach trya
Lempego, od nazwiska znanego wówczas górnika do su. Rachuby te zawiodły; bogactwo to skupiło się 
odwadniania, odprowadzającą wodę do Przemszy; po w okolicy Olkusza i dotąd nie znaleziono złóż go
sztolni tej została dziś część kanału odkrytego. Przed dnych odbudowy na innych obszarach zagłębia. 
oddaniem kopalni Ksawera w ręce prywatne, został I Galman dostarczano do hut cynkowych wozami z 
uroczyście rozpoczęty i poświęcony nowy szyb wydo- kopalni Józef pod Olkuszem, odległej od Dąbrowy 
bywalny i nazwany od nazwiska jakiegoś dygnitarza o 4 mile. 
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W początkach wieku XIX wzrosło zapotrze
bowanie cynku do Chin, lndji i Rosji. Wywołało 
to powstawanie nowych hut cynkowych, najsilniej
sze na sąsiednim Śląsku, co wpłynęło na nadprodu
kcję tego metalu i spadek ceny. Stało się to w 
kilka lat po zbudowaniu huty „Pod Będzinem". 
Wybitny przemysłowiec Steinkeller umową z zarzą· 
dem górniczym zakupił w roku 1835 produkcję cyn
ku Królestwa i przerabiał go w kraju, lub Londy
nie, gdzie stanęła jego staraniem walcownia pol
skiego cynku. 

Przy reorganizacji górnictwa w roku I 826-ym 
przez ks. Lubeckiego, pomimo wkładu znacznych 
sum skarbowych i pożyczki banku polskiego, gór
nictwo poczęło upadać. 

Wówczas przyszedł z pomocą górnictwu Bank 
Polski, biorąc je pod swoje wpływy od roku 1833 
do roku 1842. 

Jeżeli, pomimo wysiłków ks. Lubeckiego gór
nictwo w Polsce zaczęło upadać, przyczyną tego 
było w wielkiej mierze brak stałego robotnika i wy
kwalifikowanych techników. Robotnik w kopal
niach i hutach prywatnych był pańszczyźniany; w 
rządowych zaś początkowo pańszczyźniany, sto
pniowo zastępowany był najemnikiem wolnym Wol
ny najemnik z bezrolnych niechętnie jednak imał 
się pracy w górnictwie. .Ks. Lubecki , zwiedzając w 
roku 1825 kopalnię Reden, znalazł powolny postęp 
robót z braku robotnika Polecił szybkie wykoń
czanie rozpoczętych domów, projektowanie nowych, 
proponując, by domki mogły przechodzić na wła
sność robotników przez ściąganie z nich spłaty 
ratami z zarobków; przy domkach proponował urzą
dzać ogródki. To też po zbudowaniu części ko
lonii Reden, kopalnia Reden miała w zagłębiu naj
lepszych górników. W Niemcach, w roku I 825-ym, 
rodziny robotników kopalni Feliks mieszkały w pod
ziemnych budach. W roku 1828, gdy kopalnia Ksa
wera potrzebowała dla swego rozwoju 260 ludzi, 
miała ich tylko 120. Polecono, by do robót na ko
palni Ksawera i hucie cynkowej werbować żydów 
z pobliskiego Będzina. 

Bank Polski powziął myśl zbudowania w Dą
browie huty żelaznej pomiędzy kopalnią Reden i 
Ksawerą, licząc na węgiel kamienny nie tyle, jako 
na materjał opałowy, ile na możność przerabiania 
go na koks. Hut żelaznych było już wówczas kil
ka w kieleckiem i radomskiem; wszystkie one by
ły prowadzone na węglu drzewnym, a silą, wpro
wadzającą w bieg mechanizmy, była wyłącznie si
ła wodna. Zaprojektowana huta była pierwszą w 
kraju, prowadzoną na węglu kamiennym i wpra
wianą w bieg za pomocą pary. 

Budowę huty nazwanej „Bankowa" rozpoczę
to w r 1834, a ukończono w r. 1839; w bieg pusz
czono w r. 1840. 

Budowę prowadził inż. Strahler, maszyny zaś 
zbudowane były częściowo u Watsona, częściowo 
w zakładzie Steinkellera w Żarkach, Stanęło tu 6 
pieców wielkich, huta wielkopiecowa, dwie maszy-

ny parowe o sile I OO koni każda, jedna maszyna 
60-konna, dwie 38-konne, kilka maszyn pomniej
szych, 3 piece raf inerskie, 18 pieców pudlingowych 
i cztery swejsowe, gisernia, piece kopułowe, dwie 
walcownie żelaza stalowego i t. d. Gdy próby prze
róbki koksu z węgla miejscowego nie dawały za
dawalającego rezultatu, sprowadzono znane wów
czas aparaty, najpierw Kabrola, a następnie Kalde
ra. Produkcje każdego z 6-ciu pieców obliczono 
na 30 OOO centnarów surowizny. Na budowę zakła
du wydatkował Bank Polski około 5 miljonów zk 
polskich. Węgiel dostarczały kolejką konną kopal
nie Reden i Ksawera. 

Rys. 7. 
Domek rządowy przy ul. Sienkiewicza. 

Rys. 7-a. 
Domek rządowy przy ul. T ad. Kościuszki. 

Dla pracowników huty wystawiono w pobliżu 
między r. I 836 a r. 1840 przeszło 60 domów muro
wanych, a na wzgórzu rozpoczęto budowę obszer
nego lazaretu górniczego pod imieniem św. Józefa 
(obecnie szkoła górnicza) w stylu gotyckim, podług 
planu budowniczego Lanci, który zbudował i pałac 
Potockich w Krzeszowicach. Znaczna ilość dom
ków była budowana w guście dworków wiejskich 
angielskich („cottage" czyta się kottedrż), co kilku 
ulicom Dąbrowy nadawało wyglądu w Polsce nie
znanego. Dzisiaj domków tych pozostało tylko kil
ka i to przekształconych, ponieważ ta część Dą
browy najszybciej się rozrosła i przekształciła. Przed· 
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siębiorstwo tych budowli miał Steinkeller, znany I Po przeprowadzeniu w r. 1859 przez Dilbrowę 
pioner przemysłu krajowego. I linji ząbkowicko-katowickiej, jako odnogi dr. żel. 

N k l · kt · · t ł t · Warszawsko-Wiedeńskiej, wzmógł się popyt na wę-
ową b 0 onJę, z orkeJ l p~wsHa 0 Bnaskępme giel kamienny Założono wówczas u wychodów 

centrum Dą rowy, nazwano o on)ą uta an owa. k• d R d · t d H B k · 
Ul

. · k l „ l ł · d · · · po ła u e en, na połnoc o uty an oweJy 
1ce ttJ o on11 u ega y zmianom nazw: z1s1e1sza k l · C' k k „ d , 

Francuska najpierw powstała, nazwaną została uli- nkową opla ?kię, knazwl~nąk" iesz ohwsd ą. • 0 nazwi
M I' F b ł · B k 5· s a nacze m a opa n o ręgu zac o mego, znane

ck~ .arce i;T a rycznad~a~y.wa a3się Man. ową, ien- go górnika. Grubość pokładu tej kopalni dochodzi-
1ew1cza- argową; z1s1e1sza -go aJa, poprze- • d 20 k• d d • d H B k 

d · Kl b b ł 1· · J · f b ła o m; po ta zapa at po utą an ową 
mo d ~ ł owd, tazwaną Y a. u . 1c~ sw( · k 0 t a,. ? stromo, bo pod kątem około 30°. Warunki takie 

pro)wa Nzi ~ , . 0 . .azarbetud tego Imli~ma ds.z. ~ aTgoKrn~- najmniej odpowiadały stosowanemu wówczas sy-
cza . a1oozme1 za u owana u ica, z1s1a1 . os- · 'l k. db d 
ciuszki, p.rzedtem Pocztowa i Staro-Pocztowa - na- stemoTwi s ~s iekmu 0 bu towy. dk k' • . 

b ł S k l o tez, s oro ro o y z o ryw 1 zaczę1y się 
zwaną Y a z 0 ną. zagłębiać w pokład chodnikami, powstał olbrzymi 

pożar węgla. Pożar ten, jako wspaniałe widowi
sko, nabrał rozgłosu i ściągał ciekawych z dalekich 
stron, ponieważ pociągi kolejowe przechodziły w 
pobliżu wielkiego słupa ognia. 

Odkrywka została zalana wodą, sprowadzoną 
kanałem z rzeki i długi czas stanowiła staw do 25-
m głęboki, stopniowo zasypany żużlem Huty Ban
kowej. Obok kopalni opisanych, istniała jeszcze 
niewielka kopalnia rządowa H ieronim, założona w 

~~~~-:-;;:~~"'§==:::~~~~~~:-::;.s;:::;;;;:;;;:::::::o::::::;;<:~:;:;""-::*::::,.._:;:: pokładzie nadredeno wskim, o bok Starej Dąbrowy. 

Rys. 8. 
Domek przy ul. Francuskiej. 
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Rys. 8~a. 
Domek przy ul. Francuskiej. 

Brak rąk do pracy rzemieślniczej, przy rozwo
ju przemysłu górniczego, zmusil Bank Polski do 
sprowadzenia ludzi z zagranicy. W r. 1838 spro
wadzono do Dąbrowy 68 rodzin niemieckich z Sa
ksonji i H annoweru, nadając im grunt bądź w Dąb
rowie, bądź też w Gołonogu i Strzemieszycach i 
domki ze sprzętami. Osiadło z tych kolonistów na 
stałe kilkanaście rodzin, przeważnie Hannowerczy
ków. Są to dzisiejsi Majerowie, Rothowie, Grabo
wie, Almsztatowie i t. d. Wogóle jednak koloni
zacja niemiecka w zagłębiu Dąbrowskiem nie ist
meJe. Do robót ziemnych, jak kopanie odkrytych 
sztolniowych kanałów, zdejmowania warstwy ziemi 
i skały z pokładów węgla przy rozpoczynaniu ro· 
boty odkrywkowej, sprowadzano kopaczy z Rosji, 
których umieszczano w barakach. 

Tutaj znowóż przeszkodził jej rozwojowi wielki 
przypływ wody. Między Dąbrową a Zagórzem, przy 
drodze, wydobywano jeszcze węgiel z pokładu nad
redenowskiego z niewielkiej kopalenki „Szuman". 

Oto są wszystkie kopalnie, jakie górnictwo 
rządowe prowadziło w pobliżu Dąbrowy, a które 
wpływały na jej rozrost. 

Przemysł prywatny. 

Obok kopalń i zakładów hutniczych rządo
wych zaczęły powstawać w zagłębiu dąbrowskiem 
kopalnie i zakłady hutnicze prywatne, przeważnie 
niemieckie. Stało się to po roku 1870, w którym 
wydano prawo dla b. Królestwa Polskiego, według 
którego nie właściciel gruntu, lecz odkrywca pokładu 
węgla nabywał prawo do jego wydobywania. Przy 
ciężkiej machinie administracyjnej, konserwatyzmie 
i zależności spraw, nie raz małej wagi od postano
wień departamentu górniczego w Petersburgu, nie 
mogły zakłady rządowe wytrzymać współzawodnic
twa z przedsiębiorczością i żywotnością gwarectw 
prywatnych. To spowodowało stopniowe wydzier
żawianie zakładów rządowych przedsiębiorcom pry
watnym. 

W roku 1877 Hutę Bankową wraz z kopalnią. 
Koszelew i trzema przy niej nadaniami na węgiel 
wzięli w dzierżawę od rządu Plemiannikow i gene
rał Riesenkampf. Następnie kopalnię Koszelew 
wraz z nadaniami górniczemi przejął w dzierżawę 
Bank Francusko-Włoski i utworzył dla odbudowy 
węgla T-wo Francusko-Włoskie, które przystąpiło 
w roku 1878 do założenia obok Koszelewa nowej. 
kopalni, dzisiaj prowadzonej „Paryż" . Na prowa
dzenie Huty Bankowej zawiązało się towarzystwo
francuskie bezimienne, twórcą którego był francuz 
Feliks Verdie, pierwszy dyrektor Huty Bankowej~ 

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



Nr. 11 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 341 

pomnik jego odlany z żelaza znajduje się wewnątrz Dąbrowska szkoła górnicza. 
zakładu. Dzięki staraniom S. Staszica powstała w Kiel-

W roku 1907 towarzystwo to uzyskało pozwo- cach w roku 1816 „szkoła akademiczno _górnicza". 
lenie do nabycia Huty Bankowej na wlasność i Do tej szkoły byl sprowadzony z Saksonji I. B. Pusch 
w roku 1908 spłaciło udział Plemiannikowa; w ro- dla wykładu chemji i hutnictwa, który póżniej od
ku 1913 nabyło udział od Riesenkampfa i stało się dał znane usługi na polu badań geologicznych kraju. 
właścicielem Huty Bankowej; nadań górniczych na Szkoła ta istniała krótko, bo już w roku 1826 
węgiel i rudę żelazną i gruntów. Właściwie na miej- została zamkniętą, a w roku 1827 przeniesiona do 
scu starej huty powstala nowa, przystosowana do Warszawy, gdzie jednak nie powstala. Obywatel 
.obecnych zdobyczy techniki hutniczej. Nowopow- Warszawy i przemysłowiec, Konstanty Walicki, ofia
stała huta najbardziej się przyczynila do rozwoju rował swą majętność w vlarszawie Koszyki i doku
rniasta, zwłaszcza śródmieścia. pił posesje Nową Wieś, należącą do Łazienek, na 

Towarzystwo Francusko-Wloskie pierwsze w splaty od rządu, gdzie miała być zbudowana szko
Zagłębiu zastosowało przy odbudowie grubego po- ła górnicza. Powstanie listopadowe przeszkodziło 
kładu Reden system podsadzki suchej, bardziej za- urzeczywistnieniu tego projektu, a po upadku pow
bezpieczający kopalnię od pożarów węgla, a prze- stania zaopiekowało się zapisem ministerstwo finan
dewszystkiem pozwalający uniknąć wielkiej zatraty sów; folwark Nową Wieś rozparcelowało, a otrzy
węgla pod ziemią, jak to miało miejsce przy stoso- mane z tego 15 tysięcy rubli przekazało Bankowi 
waniu systemu śląskiego odbudowy pokładu gru- Polskiemu. Bank Polski, objąwszy kierownictwo nad 
bego. Na miejsce zniesionych kolonji Mydlice i przemysłem górniczym kraju, wznowił' projekt zało
Ksawera Towarzystwo zbudowało dużą kolonje do- żenia szkoły górniczo .hutniczej, ale w · Zagłębiu Dą
mów robotniczych, przeważnie jednak na terenach browskiem. Na siedzibę przyszłej szkoły obrano 
miasta Będzina, na których obecnie leży kop. Ko- zamek będziński. W roku 1839 Bank Polski, wy
szelew. I dzierżawiając hutnictwo żelazne Maurycemu Konia-

W roku 1891 huta cynkowa „pod Będziniem", rowi, zastrzegł w kontrakcie, by ten płacił, prócz 
kopalnie galmanu w olkuskiem, nadania górnicze czynszu dzierżawnego, 31/ 2 groszy od każdego centna
na galman i węgiel kamienny, ze znaczną ilością ra surowizny (nie mniej jednak, niż po 60 OOO zł p 
gruntów rządowych, zostały wydzierżawione przez rocznie) na szkołę górniczą. Projekt jednak utwo
rząd spółce „Szewcew, Derwiz i Pomierancew". rzenia tej szkoły nie przyszedł do skutku. Z czasem 
W roku 1897 dzierżawę tę przejęło „ Towarzystwo zapis Walickiego przeszedł do rozporządzenia de
F rancusko-Rosyjskie", które na ruinach starej huty partamentu górniczego w Petersburgu. Z braku 
cynkowej Konstaty dokończyło budowę nowej huty, szkoły przy urzędzie górnictwa rządowego w Dąbro
tejże nazwy w roku 190 I. W tymże roku przystą- wie Górniczej były prowadzone kursy górnictwa 
piło do odbudowy pokładu Reden w obszarze daw- dla praktykujących na kopalniach. Bliższych wiado
nej kop. Reden, lecz poniżej starych robót ognio- mości o tych kursach brak. Wiadomem jest że na 
wych. Ze znacznej części robót przygotowawczych tych kursach, około roku 1852, wykładał geologję 
rządowych, zatamowanych z powodu ognia, węgiel i górnictwo, znany górnik, Jan Hempel. 
zdołano wydostać, dzięki zastosowaniu przy odbu- Po wieloletnich zabiegach przemysłowców za
dowie systemu ptynnej podsadzki. Kopalnia Reden, głębia o pozyskanie :.lapisu Walickiego na utworze
w rozwoju obecnym, posiada szyb wydobywalny nie szkoły górniczej i o prawa na jej utworzenie, 
głębokości 20) m, a roboty przygotowawcze dosięgly departament górniczy zapisu nie zwrócił, lecz prze
głębokości '00 m oci powierzchni. znaczył na utrzymanie zatwierdzonej szkoły 18 OOO 

Role hut cynkowych zmienily się: huta „Pod rubli rocznie; resztę zobowiązali się dopelnić prze
Będzinem" została zatrzymaną na zawsze i uległa mysłowcy. Szkołę górniczą otworzono w Dąbrowie 
rozbiórce, a prowadzona jest huta Konstanty. To- w r. 1889, obierając na jej siedzibę gmach byłego 
warzystwo Francusko-Rosyjskie przemianowane jest zarządu górniczego. Szkoła czynną była do wojny 
obecnie na T-wo Franko-Polskie. rosyjsko-japońskiej. Nieczynną była przez okres za-

W Dąbrowie została zbudowaną fabryka ma· 1 mieszek tą wojną wywo.łanych. N~st~p?ie. nieczJ'.n
szyn dawniej Braunsteina, dzisiaj firmy Fitzner i Gam- ną była przez okres woiny ~urope1sbe1. Wz?ow10-
per w Sielcu. Mieści się ona w pobliżu stacji kole- ną została prze.z rząd polski w r. 19 ~ 8 ale 1 prze-
j owej i jest czynną. kszt~k~na . ~osi o.becn~e nazwę:. „\,a~stwowa s~ko-

p l · bi"· D b k l · M . la g<jlrmcza 1 hutnicza 1m. Staszica 1 składa się z . h 0z0?e r po 1z.u . ą rok'y J°r:'a Fia . 0~t 1- wydziałów: górniczego, hutniczego. elektromecha
mer 1 udt~ . ~ukma 

1
w. ajgorzu, opa ~u.a .or~ 1 me- nicznego i wydziału miernictwa górniczego. 

czynna z1sia1 opa ma an przyczymaty się 1 przy-
czyniają w dużej mierze do rozwoju handlowego 
i Życia społecznego Dąbrowy Górniczej, bowiem 
pracownicy ich ciążą do Dąbrowy, jako do najbliż
szego większego środowiska. 

Do roku 1916 Dąbrowa Górnicza, pomimo swe
go rozrostu, była tylko wsią o ustroju gminnym. 
Dopiero od tej daty jest miastem. 

Źródła: Łabęcki - Górnictwo w Polsce. En
cyklopedia powszechna Orgelbranda. Z. Glogier -
Encyklopedia staropolska ilustrowana. Radziszew
ski - Bank Polski. Słownik języka polskiego. Nat. 
Gąsiorowska - Górnictwo i Hutnictwo w Królestwie 
Polskiem 1815 - 1830. Opowiadania starych gór
ników. . - ) 
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Orzecznictwa sądowe. 

Orzeczenie Najwyższego Trybunału Admini- ksze zabezpieczenie powierzchni od szkodliwych 
stracyjnego co do art. 526-go rosyjskiej ustawy gór- zmian, jest tak zwana podsadzka płynna, która, jak 
niczej. wiadomo, polega na zamulaniu piaskiem przy po-

Najwyższy Trybunał Administracyjny wyro- mocy wod~ ~iejs~. ~~ek~płoatowanych pod ziemią. 
k. d · 25 t · 1927 i ·t m· I Wobec wielkich iłosc1 piasku, na ten ceł potrzeb-

d
iem. z n~a · go s. yczn~a r. -~o og oksi ł 5

1

2ę6- n ego, koniecznym jest transport mechaniczny tego 
zy mnem1 następuJącą mterpretacię arty u u I · • · · · ł · d · · db d 

· k" · t · · · mateqału z m1e1sc Jego ZłOZa o m1e1sca o u o-rosyJs 1e1 us awy gormczeJ. I · · · · dl wy węg a, a transport w razie znaczme1sze1 o e-
„Art. 526-ty ustawy górniczej (tom Vłl zbioru głości tych miejsc będzie wymagał dodatkowej in

praw ros. wydanie z r . 1912-go, art. 40 I wydanie z stałacji transportowej, wchodzącej w skład danego 
r. 1898-go ), głosi, Że przemysłowiec górniczy ma urządzenia pomocniczego dla podsadzki płynnej. 
prawo robić poza obrębem swego nadania urzą- Biorąc tedy pod uwagę podane wyżej wzgłę
dzenia pomocnicze tak na powierzchni jak i pod dy natury technicznej, które czynią stosowanie me
ziemią, niezbędne do odpływu wody, przewietrza- tody odbudowy z podsadzką płynną wysoce wska
nia kopalni łub dla bardziej prawidłowej jej. eks- zanem, a w pewnych warunkach nawet koniecznem, 
ploatacji, zarówno w miejscowości swobodne), jak Najwyższy Trybunał Administracyjny doszedł do 
i w nadaniach innych osób, z tern jednak zastrze- przekonania, że chociaż w chwili wejścia w życie 
żeniem, aby urządzenia te nie przeszkadzały i nie rosyjskiej ustawy górniczej podsadzka płynna nie 
zagrażały niebezpieczeństwem odbudowie ciał ko- była jeszcze znana. to jednak nic nie stoi obecnie 
palnych w nadaniach cudzych. na przeszkodzie uznania instalacji dla podsadzki 

W kwestji, co należy rozumieć pod urządze- płynnej za urządzenie pomocnicze, w zrozumieniu 
niami pomocniczemi dla bardziej prawidłowej eks- art. 526 401 powołanej ustawy, albowiem, jak z 
ploatacji kopalni, ustawa nie zawiera żadnych bliż- ogólnikowego określenia „urządzenia pomocnicze 
szych określeń. Zakres tego pojęcia jest więc za- dla bardziej prawidłowej eksploatacji" wnosić na
leżny od każdorocznego stanu techniki górniczej, leży, ustawodawca nie miał bynajmniej zamiaru 
zmieniającego się stosownie do jej rozwoju. Jed- ograniczyć postanowienie wskazanego artykułu na 
nym ze sposobów nowoczesnej techniki górniczej, urządzenia już wówczas znane, lecz miał na myśli 
umożliwiającym czystą oabudowę pokładów węgla wszelkie urządzenia pomocnicze, jakie kiedykolwiek 
bez pozostawienia calizn ochronnych i filarów bez- do powyższego celu udoskonalenia eksploatacji słu
pieczeństwa, a zarazem dającym możliwie najwię- żyć będą". 

PRZEGLĄD PA TENTÓW. 
Patenty udzielone przez Urząd Patentowy Rze- 7179. H. Hennebutte i E. Goutal, Paryż. Prze· 

czypospolitej Polskiej. nośny piec rozbieralny do zwęglania drzewa 1 po-

Zestawil rzecznik patentowy inżynier Herman dobnych materiałów. 
Sokal, Warszawa, Chmielna 27, tel. 188-1 O. 7063. A. Korner, Berlin. Sposób brykietowa-

nia miału węgla kamiennego. 
7061. A. Beckers Koln-Kalk. Samouszczelnia-

jące się drzwi do pieców koksowych. 7149. G. Balz, Gliwice. Piec do prazema 
błyszczu cynkowego. 

7062. Ak. kBeckershKoln-Kalk. Uszczelnienie gło- 7093. C. ]. Aarts, Bruksela. Sposób i aparat 
wie pieców o sowyc . do skraplania par cynku. 

71 77. Carbo-Union Ind. Matsch .. Rotterdam. Urzą· 7092. S. Sowiński, Kraków. Urządzenie do usu· 
dzenie do chłodzenia koksu. · wania trujących gazów z pieców hut cynkowych. 

7193. O. Heller, Berlin. Sposób i urządzenie 7168. ]. Neurath, Wiedeń. Sposób otrzymywa· 
do wykorzystania ciepła, wydzielającego się przy nia zapomocą elektrolizy cyny ze stopów, zawiera· 
gaszeniu koksu. I jących cynę i ołów. 

7199. Berg und Hiittenwerksgesellschafl, Brno i 7018 .. R. ~ppel, B~rlin: Sposób elektrolitycz-
A. Gobiet, Karwina. Sposób otrzymywania koksu z I nego wydz1elama metalicznego chromu. 
węgla bogatego w gaz. * * * 
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Wyjaśnienie bliższe do patentu Nr. 7902 . . Urzą
dzenie to daje możnosc utylizacji do 5~ wy
produkowanego cynku, traconych obecnie w posta
ci pary, wydzielaiącej się z balonów w czasie dysty
lacji z mufli podczas ich opróżn,ania. 

nych przestaje być szkodliwem dla zdrowia robot
ników, bo do niego nie dostają się gazy, produkty 
dystylacji, odchodzące do głównego komina. 

Powietrze w hali roboczej pieców dystylacyj-

Z przeglądu 

Szczegółowych wiadomości można zasięgnąć 
pod adresem Kraków, Skałeczna . O, Akademia 
Górnicza, inż. S. Sowiński. Redakcja. 

wydawnictw. 

„Zeitschrift des Oberschlesischen Berg - und palni doświadczalnej „Barbara" oraz na centralnej 
Hiittenmiinnischen Vereins", zeszyt 4, kwiecień 1927. stacji ratunkowej dla kopalni Górnośląskiego Związku 

Dyrektor pomiarów górniczych, mierniczy Weber: Górniczo-Hutniczego, autor dypl. inż. ]. Juroff docho
„Nowe dane 0 identyfikacji pokładów węgla kamiennego dzi do przeświadczenia, że spalanie takie nie jest 
W górnych warstwach Orzeskich i Łaziskich (dokończenie). w stanie wywołać wybuchu metanu. Orzeczenie 

Prof. D-r. W. Petrascheck: „Złoża węglowe gór takie jest zgodne z wynikiem prac inż Audibert' a 
Dynarskich dawnej Austrji (Jugosławja ftalja)". w Montlu9on. 
Dalszy ciąg. Nadinżynier Bosse: Wyniki badań nad pr-;;ebudo-

„Badania sprawności biegu pracy". Opracował wanym kotłem „Hanomag" o stromych rurach opłomko
dla Górnośląskiego Związku Górniczo - Hutniczego wych" · 
dypl. inż. ]. Blitek Do zagadnienia o metodzie zamulania pneuma-

Badania sprawności biegu pracy winny zasad- tycznego: 
niczo przyjmować za punkt wyjścia istniejącą prze- I. Insp. górniczy dr. inż. Artur Gerke: „Rozwój, 
ciętną wydajność; za pomocą stopniowego rozdrab- stan i znaczenie metody zamulania pneumatycznego". 
niania analizy muszą one sięgać aż do najmniej. II. Asesor górn. dypl. inż. W. Fritsch: „Znane 
szych elementów pracy. W ten sposób udaje się i nowe wiadomości o pneumatycznej podsadzce. 
ustalić zachodzące w danym zakładzie przerwy w W artykułach tych znajdujemy pouczającą wy
prawidłowym biegu pracy oraz wskazać źródła strat. mianę zdań o kontach porównawczych podsadzki 
Przez usunięcie tego rodzaju usterek zostaje zapew- płynnej i podsad7ki pneumatycznej. 
niony wyższy stopień zużytkowania posiadanych do Prof. dypl. inż. U Lohse: „Istota, założenie i cel 
rozporządzenia środków produkcji oraz sil ludzkich. ciągłości pracy". 

Badania takie zasadniczo sprowadzają się do Istota ciągłości pracy. Historia ciągłości pracy. 
odpowiedzi na następujące pytania: Wpływ silników. Wpływ sposobów wytwarzania 

I. Czy dany zakład przy istniejącym stanie na koszty własne Ciągłość pracy a środki tran
urządzeń przemysłowych osiąga takie wyniki pracy, sportu. Taylor a ciągłość pracy. Odpadnięcie skła· 
jakie ma możność osiągnąć; jeżeli tak nie jest, to dów pośrednich. Wpływ na kapitał obrotowy. 
jakie są przyczyny ograniczenia wydajności? I Wpływ na jakość wytworów. Zapewnienie stałego 

2. Jak należy zmieniać urządzenia techniczne zbytu. Ujednostajnienie typu przedmiotów codzien
·i metody pracy, aby osiągnąć najwyższy stopień I nego użytku. Znaczenie dla gospodarstwa narodo-
wydajności? wego. Wp.yw wahań koniunktury. Zwiększenie 

1) ypl. inż. górn. M. Skup': „Organizacja pracy intesywności gospodarczej. 
przy obudowie drzewem chodników na kopalni Kazimierz . Adolf ?eretz: „Projekt polskiego rozporządzenia, 

Wadliwości w prowadzeniu obudowy drzewem dotyczącego zastawu rejestrowego na towarze". 
skutkiem braku dokładnego planu pracy Studja Przegląd gospodarczy. 
nad czasem pracy na kop. Kazimierz. Zobrazowa- Dr. Roger Battaglja: „Przegląd gospodarstwa Pal-
nie biegu pracy przy budynku podczas wymiany ski i jej polityki gospodarczej". (24 luty do 23 marca 
tegoż oraz przy obudowie świeżo u pędzonego chod · r. 19L7). 
ni ka pn.ed ustaleniem dokładnego planu pracy Polonus: „Sprawozdanie Banku Polskiego za 
i po niem. Zmniejszenie wydatków na płace i ma- rok 1926". 
terjał za pomocą podniesienia planowości przy Dr. Fr. Seifter: „Polożenie ostrawsko-karwiński~go 
utrzvmaniu obudowy drzewnej. Zastosowanie dia- przemysłu górniczo-hutniczego w lutym r. 1927". 
gramów Gantta. Dr. Karl Uhlig: „ lYywóz węgla czechoslowackiego 

„ Czy siarka, którą zalane są zapalniki elektryczne, do stycznia r. 1927". 
apalając się przy strzale może wywalać wybuch gazu ko- Pr. Dr. Hans v. Eckardt: „Nowy porządek gospo-
palnianego~". darczy !taiji". 

Na zasadzie badań, przeprowadzonych na ko- Dr. Ernst ]iingst: „Podniesienie italskiego wielkiego 
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przemyslu pod panowaniem faszyzmu". Dr. Inż. M. Do/eh : „ Fólkoks z węgla kamienne· 
Prof. Dr. v. Bubnoff: „ O mechanizacji wydobycia go brunatnego". 

w zagłębiu Donieckiem". Autor w rozważaniach swych ma na widoku 
Dr. Herman Steinert: „Rozwój rosyjskiego handlu nie tyle wyczerpujące opracowanie zagadnienia o 

zewnętrznego w ostatnich latach". „półkoksie", ile raczej zajęcie stanowiska w mało 
Wiadomości techniczne i naukowe. dotąd rozpatrywanej spra·,. ie budowy półkoksu. zależ-
Rybnickie gwareclwo ofiarowalo dla Akademji gór- ności tejże od warunków destylacji w niskiej tem

niczej w Krakowie zespól turbo-dynamowy. Powstają- peraturze oraz zdolności reakcyjnych półkoksu. 
ca stacja doświadczalna przy tej Akademii będzie Przyjmując za podstawę produkty półkoksowe, 
oddawała duże usługi przemysłowi polskiemu we możliwe do otrzymania z mało wartościowego wę
wszystkich zagadnieniach i; gospodarki cieplnej. glą. brunatnego, które to produkty nie tylko same 

Związek polskich Hut Zelaznych. W dniu 18 mar- nie są dokładnie zbadane, lecz mogą nastręczyć 
ca r. b. odbyło się ogólne roczne zgromadzenie te- wiele dogodnych punktów wyjścia dla wspólnego 
go związku, przy udziale przedstawicieli wszystkich traktowania całości zagadnienia, zostaje przede
hut polskich. wszystkiem ustalone, że przez dotąd używane okre-

Sprawami cen i wewnętrznego handlu produk- śłenie pojęcia „pólkobs" nie może być osiągnięte 
tarni hutnictwa zajmuje się „Syndykat Polskich Hut zadawniające przedstawienie tego pojęcia; określa· 
Żelaznych" w Katowicach. nie dotychczasowe dotyczyło bowiem temperatur, 

Uzupełnienie dyr. Adama Sztachelskiego do od- jakie należy stosować przy otrzymywaniu półkoksu. 
czytu, wygłoszonego w dniu 28 stycznia r. 1927 w Obok temperatury żarzenia i czasu trwania tegoż 
Kole Śląskiem Stowarz. polskich inżynierów górni- gra tu specjalną rolę sposób oddawania ciepła, co 
czych i hutniczych w sprawie nowej metody badania znajduje potem wyraźne odbicie w składzie tech
materjalów wybuchowych. niczno-opałowym półkoksu, otrzymywanego z wę-
. 23 łut~go r. 1927 w Wydziale Fachowym Hut gla brunatnego; można w ten sposób wykazać głę-

Zelaznych Sląska wygłoszono dwa odczyty: boko sięgające różnice pomiędzy poszczególnemi 
Dr. Damm o koksowaniu się węgla śląskiego. metodami postępowania przy otrzymywaniu półkoksu. 
Dyr. Schiffer - o badaniach nad wewnętrznemi pro- Dla określenia techniczno-opałowych właści-

cesami w wielkich piecach przy użyciu różnych gatun- wości jakiejkolwiek „półkoksu" należy przeto raczej 
~ów koksu. obliczać w nim zawartość cieplną gazu, zamiast nieu

Dr. inż. Illgen d. 3 marca r. 1927 w Zabrzu żytecznego podawania składu procentowego na wa-
wygłosił odczyt o materjałach ogniotrwalych. gę „substancji lotnych"; pod zawartością cieplną gazu 

W czasopiśmie „Iron Age", zeszyt z 16 wrze- należy rozumieć podanie procentowe tych składni
śnia r, I q26 poruszoną jest kwestia otrzymywania ków ogólnej wartości opałowej, która przypada na 
stopów żelaza w piecach elektrycznych. gazowe części składowe, uchodzące przy wyżarza-

Sprawozdanie z zebrań w „Donnersmarckhiitte'': niu. Wiadomości o wielkości tych składników ciepł-
23 marca 1927 Stowarzyszenia Inżynierów cieplnych nych zestawione są porównawczo dla produktów 
oraz 18 marca b. r. Górnośląskiego związku niemieckich półkoksowych z węgla kamiennego i brunatnego; 
chemików (na tern ostatniem p. K. Taussig z Katowic stwierdza się w ten sposób. iż mogą zachodzić bar· 
wygłosił b. ciekawy referat, dotyczący korrozji ko- dzo wydatne wahania szczególnie dla półkoksu z 
tłów parowych). węgla brunatnego. 

Ocena książek. Na zasadzie powyżej przytoczonych wywodów 
Ing. Dr. Fr. Bleich und Prof. Dr. M. C. ]. Me- uczynionem zostało przypuszczenie co do ścisłego 

Ian: „ Taschenbuch fiir lngenieure und Architekten" związku pomiędzy budową pewnych półkoksów a 
Wien, nakład Juljusza Springer'a. ich zdolnością reakcyjną; przypuszczenie to zostało 

Prof Dr. St. Auczyc: „Badania metalograficzne potwierdzone, tak iż w szeregu wypadków może 
w zastosowaniu fabrycznem" Książnica Atłas, Lwów- uchodzić za osiągniętą oczekiwana od Fółkoksu z 
Wars za wa I 92b r. węgła kamiennego tendencja do wytwarzania pali-

„ Księga Adresowa Polski dla Handlu, Przemysłu, wa twardego i ścisłego a przytem jednak zdolnego 
Rrzemiosł i Rolnictwa". Wydawnictwo Towarzystwa do reakcji. 
Reklamy Międzynarodowej Rudolf Mosse, 2-gie Powyżej powiedzianem wydaje się do pewne· 
uzupełnione i poprawiowe wydanie na rok 1927 28. go stopnia zamkniętą droga rozwoju dla półkoksu 

W „wiadomościach osobistych" znajdujemy wzmian- z węgla kamiennego, podczas gdy dla koksu z wę· 
kę, poświęconą pamięci ś. p. Prof. Dr. Inż. Stanisla- gla brunatnego stoją otwarte dalekie jeszcze możli
wa Anczyca, proj. zwyczajnego mechanirznej technologji wości nie tylko przy opalaniu pyłem, lecz także co 
metali politechniki Lwowskiej. do wprowadzenia materiału tego dla wytwarzania 

Statystykaka. aktywnego węgla z jednej strony, z drugiej zaś stro-
Spostrzeżenia Obserwatorjum Magnetycznego w Mi- ny do wznowienia procesu wodnogazowego, wzglę-

kolowie. (m. luty 1927 r.). dnie gazowania wogóle; możliwości te w końcowym 
„Zeitschrift des Oberschesischen Berg- und I rezultacie zdążają do wyżej wzmiankowanej zdol-

Hiittenmannischen Vereins", Nr. 5, maj 1927 r. ności reakcyjnej takiego półkoksu, która to zdoi-
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ność dotychczas 
Prof. Dr. 

glowym". 

była zbyt mało ceniona. I Podane są różne przykłady ustalenia wyso
E. Kothny: „ Opalanie pyłem wę- kości oprocentowania na drodze graficzno - obli-

W prowadzenie i rozpowszechnienie opalania 
pyłem węglowym. Dodatnie i ujemne strony tego 
opalania . Przepisy dla uniknięcia niebezpieczeń
stwa wybuchu i pożaru. Ogólny opis części skła
dowych urządzenia dla opalania pyłem. Szczegó
łowy opis oddzielnych części przyrządu do miele
nia, a mianowicie łamacza, suszarni i młynów wę
głowych . Podział młynów dla pyłu węgłowego. 
Podstawy dla ich oceny. Wpływ warunków pracy 
na wydajność młyna . Przyrządy dla oglądania py
łu. Analiza pyłu zapomocą s it oraz graficzne przed
stawienie jej rezultatów. Opis rodzajów urządzeń 
dla transportu pyłu węglowego łącznie ze wskaza
niem ich zalet i wad. Przegląd i opis urządzeń w 
paleniskach. Zbiorniki dla pyłu, urządzenia dla 
przewozu, palniki, palenisko. Wyjaśnienie podstaw, 
branych pod uwagę przy ustalaniu wielkości, formy 1 
i wykonania palenisk. Ocena ekonomiczności opa
lania pyłem węgłowym w porównaniu z paleniska
mi rusztowemi, półgazowemi i gazowemi. Dziedzi
ny stosowania opalania pyłem węglowym. 

„Badania biegu kopalni". Opracowane przez inż. 
dypl. J. Bliika dla Górnośląskiego Lwiązku Górni
czo-Hutniczego (dokończenie). 

„Aparat do przybitki „ Herdemenlen" , jako środek 
zabezpieczający przeciw wybuchom pyłu węglowego". 

Komunikat dypl. inż. f. Juroffa na zasadzie prac 
w kopalni doświadczalnej „Barbara" oraz Centrali 
Ratunkowej Górnośląskiego Związku Górniczo-Hutniczego. 

Dypl. inż. górn. A . Białkowski, b. dyrektor kopalń 
węgla w Tkwibuli: „Złoża węglowe Kaukazu" . 

Przyczyny nieznacznego rozwoju Kaukaskiego 
górnictwa węglowego w czasie przedwojennym. Za
rys geologji i geografii obszarów węglowych „ Tkwi
buli~ i „ Tkwarczeli". Uszeregowanie warstw, syste
my odbudowy, zapasy węgla, jakość, skład che
miczny, spożytkowanie praktyczne i warunki zbytu 
węgla . 

Dypl. inż. górn. Alfred Kwieciński. „Jak wysokie 
było oprocentowanie?" 

czenioweJ . 
Prof. Alfred Vierkandi: Koniec „laissez faire". 
Artykuł zawiera sprawozdanie z wykładu 

znawcy współczesnego życia gospodarczego J. M . 
Keynes'a; wykład pod powyższym tytułem wygło
szony był w Uniwersytecie Berlińskim w lipcu 
r . 1926. 

Keynes dochodzi do przekonania, że na miejsce 
liberalizmu, który się przeżył, nie może zapanować 
socjalizm, jako obciążony jednostronnością i omył
kami w odwrotnym kierunku. 

Należy obejrzeć się za czemś trzeciem. 
Keynes mówi: „ Sądzę, iż idealna wielkość 

dla jednostki organizacji i kontroli leży gdzieś pomię
dzy indywiduum a współczesnem państwem". Ma on 
przy tern na myśli organizacje zawodowe: „Dlate
go też sądzę, że postęp leży w kierunku rozwoju 
i uznania napól autonomicznych zrzeszeń (korpora
cji) w ramach państwa". 

Dr. Felix Haase: „ Uprzednie użycie publiczne 
w obszarze oddzielonym". 

W postępowaniu prawno-patentowem uznane 
jest za szkodliwe dla nowości ogłoszenie w pismach 
w ostatniem stuleciu bez ograniczenia miejsc-a. Na
tomiast poprzednie użycie publiczne, dla którego 
niema ograniczeń co do czasu, winno według wy
raźnego określenia nastąpić wewnątrz kraju. 

Autor zastanawia się, jak należy traktować 
sprawę tę dla Górnego Śląska, którego część 
„odeszła" do Polski. 

Dr. mont. h. c. Otto Vogel: „ Do historji przemy
słu górniczo· hutniczego w Polsce". 

Autor w zestawieniu swem opiera się głównie 
na pracy Król. Polskiego kapitana i dyrektora górnicze
go Johanna Philippa von Carosi i praca ta pod tytu
łem „Reisen durch verschiedene polnische Provinzen mi
neralogischen und anderen /nhalts" wyszło jako dwu
tomowe dzieło w Lipsku w r. 178 l i 1 784 u Johan
na Gottloba Immanuela Breitkopfa. 

(Uo pracy tej powrócimy jeszcze na łamach 
Przegl. Górn. Hutn.) 

KRONIKA WĘGLOWA. 
Wykonanie planu przewozu węgla w maju Naładowano w obrębie w . m. 

roku 1927-go. Według danych Ministerium Ko- , Gdańska . . . . . . . 
lei Żelaznych w maju r. 1927-go. Przyjęto ładownych wagonów 

Przeciętnie w dniu kalendarzow. od kolei zagranicznych . . 
ładowano Tranzyt przez Polskę . . . . 

425 

760 
1 320 

414 

855 
I 063 

~~~~~~~~~-

n or ma wagonów Ogólna praca wagon towaro-
Ogółem naładowano na P. K. P. 14 798 12693 wych 17 303 15 025 
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Powyższe liczby zawieraJą między mnemi: 

(dla Polski i I 790 
G. Śląski \ zagranicę . 4 OOO I 407 

(dla Polski i 640 
Dąbrowski I zagranicę . I 400 297 

. f dla Polski i 274 
Krakowski I zagranicę 400 17 

Cieszyński (Silesia) . 35 24 

Z ogólnej liczby węgla adresowano: 

przez Gdańsk 688 
przez Gdynię 129 
przez porty rzeczne . 

Drzewa kopalnianego . 
obrobionego 

Drzewa nieobrobionego 
opałowego . 

241 
287 
378 
279 

Wywóz zagranicę przez Gdańsk: 

drzewa . 
Iadunków zbożowych . 

42 1 
43 

Wywóz zagranicę przez mne punkty: 

drzewa . 825 
ładunków zbożowych 44 
innych ładunków (prócz wę-

gla, nafty i t. p.) 245 

743 
148 
34 

132 
204 
424 
241 

371 
3 

64 1 
12 

203 

~~~~~~~~~~~~~ 

gonów, który zdarzył się w m-cu stagnacji, inż. Cr 
bulski zapytał, co M-two zamierza czynić na okres 
zwiększenia się ruchu, czego należy oczekiwać w 
niedługim czasie. Przedstawiciel Dep. Ekspłoat. 
oświadczył, że zamierzonym jest najem wagonów 
( 4500) od I / IX prócz 900 nowych węglarek, które 

I 
do tego terminu winny być dostarczone przez fa
bryki wagonowe. W razie potrzeby najem ten mo

l że być przyśpieszony, gdyż wagony stoją na na
~zych stacjach bezczynnie . 

I Przeładunek węgla eksportowego w Gdańsku 
1 i Gdyni również znacznie się zwiększył, jak to wi-
dać z danych następujących. 

Przeładowano w ma1u przez Gdańsk 
Gdynię 
Tczew 

362 205 
77004 
19 235 

458 444 

ton 

Cyfra ta przewyższa o 49 352 ton największą 
osiągniętą dotąd podczas strejku angielskiego sumę 
(409652) w m-cu wrześniu r. ub.; jednocześnie 
znacznie się wzmógł import przez Gdańsk, który 
do!>zedł w maju do sumy około 132 OOO ton. Na 
miesiąc lipiec M-wo Przem. i Handlu w porozumie
niu z Dyrekcją Gdańską i Radą Portu , mając na 
względzie tendencję zwyżkową dla importu i ko
nieczność zachowania dla kolei pewnego fakultaty
wu, dało następujące kontygenfy: 

dla Gdańska 
Analizując powyższe dane, przewodniczący ze- Gdyni 

300 OOO ton 
30000 330 OOO ton 

25 ooo brania inż. Włodek zaznaczył, Że praca p. k. p. w bunkrowego węgla 
maju r. b. przewyższyła pracę kwietniową o 942 1 

wagony, zeszłoroczną zaś majową o 3 809 wagonów z czego: (G Śląsk 78,5'b - 259 OOO, Dąbrow. 21,S't = 
średnio dziennie, t. j. o 34'~ . przyczem własny ła- = 71 OOO). 
dunek zwiększył się o 27°0; w związku z takiem na- Zmniejszenie Gdyńs'kiego kontygentu tłomaczy 
pięciem ruchu i odmową kolei niemieckich ws po- się wyłączeniem z tej liczby koncernu „Robur", 
maganie nas swemi wagonami, sporadycznie dawał który zawarł z M -twem ;J i H. osobną umowę co 
się odczuwać brak wagonów niekrytych na pokry- do Gdyni. 
cie całkowitego zapotrzebowania nadawców. To Bunkrowy węgiel ma być podzielony przez 
zmusiło M-stwo do skrócenia ulgowego postoju Dyr. Gdańską na osobnej konferencji d. 25/VI w 
węglarek z wyjątkiem transportów eksportowych. Gdańsku. 
W początkach czerwca sytuacja wagonowa popra• . . . 
wiła się w związku z całkowitem uruchomieniem I , . Następnie przewodmcząc~ przystąpił do .ok_re-
rezerwy węglarek, oraz z tern, że koleje niemieckie I sler;iia norm ładunkowych na lipiec r. b„ okresla1ą~ 
wznowiły wspomaganie nas swojemi wagonami. Od ogolną pracę wag. tow. na 17 039, ład~nek zas 
d. 15 maja r. b. został otwarty prawidłowy ruch własny na p . k. p. na 1.4 694 wag, cały zas ładune~ 
osobowy i towarowy na linji Kalety- Podzamcze, węgla na 5 800 wago~ow'. ~rzyczem ~obec oczeki
lecz ta jednotorowa Jinja nie zaspakaja całkowicie w<l;nego ~raku w:a~onow 10~· Cybulski za~ządał P?
potrzeb przewozowych, zmuszając nadal do kiero- działu teJ ~&t~tnieJ S~my między WSZ)'.Stkie zagJ~bia 
wania części pociągów z G. Śląska do Gdańska i P?dług umowionych 0 ; po zaokrągleniu odpow1ed
Gdyni drogą okólną przez Herby-Toruń. W zwią- mch sum, przypadło: 
zku 7. tern w krótkim czasie odbędzie się w M-wie G. Śląskowi 4 300 (łącznie z kop. Silesia 35 
konferencja dla rewizji norm przejścia ładunków z wag.) Dąbrow. i Krakow. I 500 wag. przeciętnie w 
Dyr. Katowickiej na Warszawską, Poznańską i dzień kalendarzowy. 
Gdańską W związku z zaznaczonym brakiem wa- I N. S. 
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STATYSTYKA. 
Dane Departamentu Górniczo-Hutniczego M. P . i H . 

Wydobycie węgla w Polsce w kwietniu r. 1927 
(w tonach). 

Nazwa okr~gu górniczego 

i kopalni 

Okrąg górniczy Katowicki. 

Zjedn. kop. Aleksander 
Bo er 
Brade 
Karol1) 

Kleofas 
Emanuel 
Ferdynand 
Jerzy . 
Giesche szyb południowy 

i północny 

Giesche- szyb Carmer 
Szyby Piast (H enryk) 
Hohenlohe-F anny 
Huta Laury i szyby Rych-

tera. 
Maks 
Mysłowice 

Nowa Przemsza 
Wujek 
Silesia 
Waleska 
Leopoldynal) 
Alma1) 

Ligendza1) 

Polska1) 

Waldemar1) 

W ę g i e I k a m i e n n y . 

r. 1927 r . 1926 
• C 

41 
·u 
tl 

·~ 
~ 

Nazwa okr~gu górniczego 

i kopalni 

Okrąg górniczy Rybnicki. 
29 539 165 2!6 22 411 87 ~:11 Anna 
f·l 386 169 0! 8 34 2.'ił 129 020 Bielszowice 
28 f>30 160 735 21 485 !'18 :398 Bliicher 

830 -t 948 25 87 Charlotta . 
52 20~ 283 022 I 61 163 2H iU8 j Donnersmarck 
3! 602 228 72± 25 4.'13 10.'l 906 Dębieńsko. 

4-2 540 2211280 341 20 149 145 Ema 
2260.'i 89293 172l f> 78Ci5 Ewa 

Hoym 
76 495 

fi69 364 129 6!'>S 486 -i08 Knurów 
45677 Romer 

22 861 
Razem 

67 1 8~ 2n :wo 
3f> 008 lti9 6H 

36 803 187 914 

54 436 262 595 

: I 18 506 I 94 9n 
45 909 196 384 

5) 74!) 244 542 

122 1 566 

51 262 i9f1 230 

37 910 161 76.J, 

30 435 16.') 699 

7 f>27 

13 096 

49 373 

.)2 670 

6 030 

7 990 33 242 
0~ wydobycia w r. 1913-ym 

428 318 11172 568 

101,65 117,03 

I !OO 940 464 348 

4:) 465 1 254 4~2 
I 13 688 337 701 

- -
65 148 1 326 369 
15 798 62 1151 

7 221 I 35 463 

569 2 865 

2&0 i rn8 

122 

71 466 1 3:3!) 224 
38 024 l 63 891 

61 r,7:, I ~77 398 

29 533 

52 288 226 001 

l ;) 004 74 &85 

10 060 44 347 

Okrąg górniczy 
Królewskiej Huty. 

Wawel (Bronibor) 
Niemcy 
Eminencja. 
P ok6j 
Godulla 
Gotthard 

. _ Błogosławieństwo Boże 

61 988 289 019 

47 675 223 707 

24 893 11 7 490 

48 300 223 800 

23 ó l f) 147 662 

40 013 208 621 

434 

1 067 

641 _ H rabina Laura 36 323 l 77 593 

950 _ H ille b rand 55 308 218 907 

Hugo (Menzel) 34 486 162 931 

Razem 
694 665 

;j4s6324 608250 ~50 Piast . . 19 7f.5 l OO 88! 

------- --- Wyzwolenie 21 724 ll0092 
~ wydobycia w r. 19 13-ym 64,90 81,36 56,82 59,67 Ś B b 
------------1--.:__-1--.:__-r _ __;_ --- w . ar ara 32 599 152 727 
Okrąg górniczy Tarnow- Św. Jacek . 52 155 23! 049 

skich Gór. Lithand ra 34 273 l 73 153 

Andaluzja . 24 512 112 S:36 16 i'i04- 63 577 Matylda· 56 690 232 922 

Florentyna. 37 f>30 188 910 25 060 102 690 Śląsk 45 010 224 961 

Radzionków 30 973 210 2:.>! 24 204 !19 130 Wolfgan·g !)2 755 240 891 -------··----·--·-- -------_______ R_.;.a .... z .... e .... m_.;.__, __ 9_~ _01_5_
1
_5_1,_2_00_0 _6_:>_7_68 __ 2_6_5_?.~ ________ R_a_z_e_m __ 

11

_6_8_7_4._7_3 ,3239 409 

% wydobycia w r. 19 13-ym 65,38 89,97 46,23 46, 154 % w ydobycia w r. 1913-ym 65,61 77,29 

1
) Kopalni a płytka. 

!)8~60 

28895 

40 961 

37 837 

38 768 

37 903 

108 

46 868 

30 929 

28 218 

231 696 

123 155 

151 780 

162 005 

153 Oi6 

IM: 267 

1 097 

174 206 

136 Oi9 

126 143 

348 7!7 1413 384 

82,77 83,86 

63 2l 6 262 679 

44 255 181 060 

23 790 90 310 

40 ooo 156 300 

17908 73 747 

36 238 149 132 

12 484. 45 625 

32 902 1 132 815 

47 351 181164 

27 765 106 145 

19 5;)3 76 161 

24. 99'/ 99 007 

26 :)96 103 682 

! 6 233 181 626 

33 718 112 312 

58 H S 218 923 

42 050 168 700 

30 924 124 266 

630 428 2463 654 

60,17 58,7S 
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Rok 1927 Rok 1926 I R ok 1927 Rok 1926 ---" " " ::I 
~ co co ""' •C •C '.U-

„ „ •C ""' „ „ •C ""' t) cC" u .... t) O· - '.U- '.U-
„ „ 

Nazwa ;.oopalni ·c:; ~ j ·~ ~ ·c:; N ::1 •C C Nazwa kopalni 
t) o ._ t) O ·-

o ~ o ..., ·;:; N ::1 •C C: ·c:; N ::I •C: C: 
t) o o ""·- t) o o...>o: -~ t) g ~~ -~ I t) u ~ o C) 
"i o. ... ;i: "i o. ... ;i: "i o. ... o ;i: "i 8. e""' .i 
::.:: .,, o ""' ::.:: .,, o ""' o -o o .,, ::.:: -o .,, .Jo: ::.:: .,, ..g .Jo: 

o o 
Okrąg Górniczy Jowisz 35 srn 193 929 28 016 135 567 

Dąbrowski Mars . 6 317 s 1 o8::i ;i 912 16 300 

Koµalnie głębokie. Saturn 3 1 402 177 88.) 25 165 120 728 

Wiktor 30982 149 787 18 972 97 152 
Flora 28 428 118 490 24 219 !10 353 Razem 
Ignacy 13 38:'1 78 580 

255 531 1 268507 178 840 849 677 
12 657 55 840 

Jakób 11 378 61 929 12 800 52 846 B. Kop. płytkie . 

Jerzy 26 250 123 71H 19 223 71 736 Mała Łagiszanka - - -- -
Juljusz :'l6!l00 190 840 25 801 125 304 Bory - 2 0:'19 -- -
Kazimierz 37000 183 ooo 24 666 1!O668 - ----
Klimontów I 

Razem - 2 0;39 - -
14 093 76034 14 437 64 672 

Klimontów II 844 3 977 983 4340 
z kopalń głębokich 255 531 l 268 507 178 840 84\:1677 

Koszelew i Paryż :'12 314 207 305 36 298 ] 53 65!> z kopalń płytkich . - 2 039 - -
Modrzej ów 21494 102 090 18 462 78 6611 Ogółem 255 f,31 1 270 5-!6 178 840 8,19 677 

Reden 29 247 120412 17 639 74 196 0' wy dobycia 1913 r. 82, 97 100,78 58,07 I 67,40 
' o 

Razem 251 331 l276 448 207 185 902 273 

Kopalnie płytkie. 
O . g . Krakowski 

Al wina I - 140 
Sobieski 14 98 1 77 887 14 !l13 56 091 -- 350 

Baśka 758 3 143 155 
A ndrzej 40 908 165 26-i 2fl 736 11 6 227 

ó20 
Szczotki (Pokład.) 

Halina :'1830 
- - - 835 

17 898 3 766 17 003 

Jawor - Jan K anty 7 Słl .')1 169 4 986 20 747 
-- - -

Józefa 35 367 
Kościuszko 18 190 104 271 14 797 62023 

- -

Karol 3 .)76 13 058 1 61 5 
Piłsudski 36 312 18 1 212 27 0fl3 l H\ 1!">3 

8 549 
Janina 

Krystyn a -- 150 150 
16 6f>7 80371 10 365 57 067 

657 

Maksymiljan . - 2 468 11 2 
A rtur 2-i 218 151 479 20 736 85124 

1 ! 23 

Michał. 68 2 521 1 J39 
Krystyna fi 126 25 710 4:n8 20 551 

5"*30 Zbysze k 
Ne ptun 1 009 3 793 593 

8 091 37 ~78 5 771 8 1 092 
21 3± 

Orion 3 722 16 363 4 554 18 768 
Razem 172 324 874 641 ' 128 fl7!) I 5:,9 910 

Porąbka 559 3 335 - 300 % wydobycia 19 13 r. 104,93 u3,1.:, 78.3'> I 8:J,23 

Stanisław 3 219 12 794 :) 688 19 054 

Staszic . - - - 1 29! Okrąg górniczy 

Sobiesław (daw. Wanda) -· 496 - - Częstochowski 

Zdzisław I - 220 - 33 Węgiel brunatny 

R azem . 16 776 76606 17 912 75 215 Gustaw 3 552 17 ;361 2 637 12 523 

z kopalń głębokich 251 3:'11 1276 4-18 207 185 902 273 
Ka mila 217 1 6;;9 520 2 276 

Z kopalń płytkich 16 776 76 606 17 912 75 215 
Zygmunt (Hugo Fryderyk) l 383. 7 506 14!2 8 768 

Stanisław 750 2 730 - -
Ogólem. 268 107 1353 0">4 22ń 097 977 488 Razem 5 902 29 256 4 59\l 2~ f>67 

% wydobycia 1913 r. 103,01 125,f:i!:J 86,48 90,73 % wydobycia 19 13 r. J.5,67 49 ,82 35,58 40,13 

O . g . Sosnowiecki. 
A . Kop. głębokie. Okrąg gorn. 

Antoni - -
Stanisławowski - 4 579 (Małopolska Wsch.) 

Czeladź 48 ft27 253 80-± 33 785 163 4H 

Grodziec I 8 020 33 931 5 29:! 25 76-i 
A lfred (Roman Il) - - 73 1 220 . 

Grodziec li 33 006 180 198 30 169 122 650 Razem - ·- i3 1 220 

H r. Ren ard 61 964 2!7 890 33 ;,23 163 521 % wyd obycia 1913 r. - - I 2,3! 9 79 
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Nr. 11 PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 349 
~~~~~~~~~-

Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Państwie Polskiem w kwietniu r . 1927-go. 

K w i e c i e ń r. 19!3 Od początku roku do końca kwietnia 

Rejony węglowe, Wyższe Urzędy 

i Okręgi G órnicze 

i R ejon Śląsk 
W. U. G . w Kato w icach 

e) Huty . 
Okrąg G Katow icki 

" C . Królewski 
G. Rybnicki 
G. Tarnowsk ich Gór. 

a z em R 
Przeciętna dz 1e nna 

ski Rejon Dąbrow 

W. U. G. w Wa rszaw1e 

i Okrąg G. Dąbrowsk 

G. Sosnowiec ki 

a z em R 
Przeciętna dz 1enna 

w ski Rejon Krako 

W. U. G. w Kr 

Okrąg G. Krakowsk 
Przeciętna dz 

akowie 

i 

o 
Przeciętna dz 

1enna 

gółem 

1enna 

reki Rejon Zawie 

Okrąg G. Częstocho 
G. Sosnowiec 

wski 
ki 

azem R 
Przeciętna dz 1enna 

Rejon W achod. Małopolsk1 

Okrąg G. Stanisławowski 
Przeciętna dzienna 

Rejon Poznańsko·Pomorski 

O. G. b. Dzielnicy Pruskiej 
Przeciętna dzienna 

Ogółem 
Przeciętna dzienna 

') Liczba poprawiona . 

r. 1927 r. 1926 

o o o o -
I >. >. 

c 
"' 

c 
2 - 2 ~ 

"' °' - -
2 3 4 5 

694 665 64,90 608 250 fl6,82 

1\87 472 65,61 6~0 428 60, 17 

423 318 101 ,65 348 747 8~,77 

93 015 6f>,38 6:1 768 46,23 

1 903470 70,98 1 653 19:3 61,6-i 

79 311 73,H 68 SS.~ 63.78 

26'3 107 1 103,01 225 097 86,48 

255 f>31 82,97 178 8'10 58,07 

523 638 92,1 5 403 937 71,08 

2094f> 90,61 16 l f>7 69,90 

172 324 104,93 128 675 78 ,3;, 

6893 104,23 5147 77,83 

2 599 432 76,lil 2 185 805 1 64,02 

107 149 77,80 tlO 187 65,48 

fi 902 1 45,67 4 599 1 3.),58 
-

5 902 4f>,67 4599 3.~, 58 

236 44,87 18-! 34,98 

73 ::?,34 

3 2,40 

5 902 36,79 4 672 29,13 

236 36,25 187 28,73 

. 
I I ł) ł) ł) 

c • M c r . 1927 r. 1926 r. 1913 
- u N 
.,. >. u 

. ... ..JJ ..,, -u o • M 

I ~ ~ ~ o o 
... >,, · - o o 

a.. ~ E - -li \ tony tony 

I 
tony 

"' "' - -to ny "' "' - -
6 7 8 9 10 11 

Węgiel kamienny 

1070 399 3 486 324 8 1,36 
. 

2 556 850 59,67 4 281 f>96 

1047 817 3 239 409 77,29 2 463 654 58,78 4 191 268 

421 363 1 972 568 117,03 1 41338! 83,86 l 6SflM»".! 

142 263 512 ooo 89,97 265 397 46,64 569 0=->2 

2 681 84~ 9 210 301 8ó,86 6 699 285 62,45 IO 727 368 

107 99-! 93 983 87,C3 68 360 63,30 101" 994 

260 285 1353 054
1

) 125,59 977 488 90, 73 l 077 331 

307 982 1270 546 100, 78 849 677 67,40 1 260712 

I 
568 267 2623600 112,21 1 827 165 

I 
78, 15 2 338 043 

23 116 26501 114,64 18 456 79,84 23 116 

16-! 233 874 641 133, 14 559 910 85,23 656 932 

() 613 883=> 133,60 5 6f>6 85,53 6 613 

13 414 342 12708542
1
) 92,61 9 086 360 66,22 13 722 343 

137 723 129 319 93,llO 92-!72 67,14 !37 723 

Węgiel brunatny 

12 92! 29 256 49,82 

I 
23567 40,13 

I 
58 722 

- - - - - -

12 92-t 29 256 49,82 23 f>67 40,13 58 722 

526 296 56,27 238 45,2f> 526 

3 117 1 !.!20 9,79 12 468 

125 12 9,60 125 

160!1 I 29 256 41,10 24 787 1 3! ,82 71 190 

651 296 45,47 250 38,40 ~51 
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Obrót węgla k a m iennego w Państwie Polskiem w kwietniu roku 1927 (w tonach). 

I -u ~ ' () ~ 
<J R o 2 c h ó d t) ..c >. ...... 

N ~ ~ (J >. e N ..... „ >. N ~ ~ o I Po "' Po.o = o o 
o (J 

t) " „ = Po ·- P.·o ~"' R ejony w<;glowe, Wyższe Po .! ·o; >."' ·- " ..E "" :.. I z b z ż i 
>. "' >. "' y t u y c e 

" >. N p, N •!: .,, Po N Po .,, "' 
Urz<;dy i Okr<;gi N t) „ "' ·s ..!l P, N o iii o „"' ~ -+ •(J o = Po o .... Po N 

I Razem 
Górnicze .„ .,, o :> "' o .,, o :> "' ...,. o o >. = ·- e ..lol e =·- ~+ .... co ~ "' = o o = Cele Razem os t) "'t) >. = >. 

- t) I)' "' - ·a · - N N "' = .„ N ~ + W kraju Deputa ty „ P. -0 „ 
.5 Zagranicą! o >. o .,, ~.,, •<.> N (9+ 10) kopalń ( 12+13) N N 

.,, .... .„ .....,, 
o et o en ~ a.. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . . . . . I I . . ' 

Rejon Śląski I 
' 

I 
W . U . G. w Kat owicach 

65 5!8 1 O . G . Katowicki 5!6 648 69-1665 401) 1H90 16 3!l9 2 0802) I 207 26-l :1,i.r, [>69 281 3'30 626 899 13 975 79 52.'3 

„ Huty Królewskiej 193 728 687 -!72 - 251 251 - 881 200 382 187 246 967 629 154 32 75:\ 12 11! H864 

„ Rybnicki 287 lł3 428 :J18 -- 6 405 4~96 - 717 370 208 918 130 03~ 338 9.'>I 53 ;337 6 6:-l-! 59 971 

„ T arno~kie Góry 70 93 1 93 015 - - · - - 163 9-!5 ---- :,o 1.i2 23 920 I 7ł 062 l 2 187 1 680 I 13 867 

Razem 10683fl0 1 903470 40 211*6 21146 2 080 2 969 780 986 816 682 250 1 669066 163 825 ~* 400 195 22ó 

% rozchodu fl7,21 101 ,9ł - l,13 l,B 0,11 159,0! 52,8.) 36,f13 89,38 8,78 1,8-! 10,62 

% wydobycia 56,13 100,00 - 1 ,1 1 1, 11 O,il 156,02 51,84 35,8-! 87,68 8,61 J,81 10,42 

Rej . Dąbrowski 
W . U . G. w W arszawie 

O. G . Dąbrowski 232 746 268107 - 466 466 - 500 853 156 278 69 292 225 f170 27 759 6 g9;1 3ł 7fl2 

„ Sosnowiecki . HO 712 255 531 - - - - 396:2-HS 148 279 77 1!3 225 422 28 486 5 25ł 33 74.0 ---- ----
Razem 373 458 . 523 638 - 466 466 - 897 096 304 557 H6435 450 992 56 2,1.') 12 247 68493 

% rozchodu 71,89 100,80 - 0,09 0,09 - 172,69 58,63 28,19 86,82 10,82 2,36 13,18 

% wydoby cia 71,32 100,00 - 0,09 0 ,09 - 171,32 58,16 27,97 86,13 10, 74 2,34 13,08 

Rej. Krakowski 
W . U . G . w Krakowie 

O. G . Krakowski 92 959 172 324 - 5 918 5 918 -- 26;) 283 145 056 330 145 ?,86 25 425 4034 29 459 

% rozchodu !'13, 16 98,56 - 3,38 3,38 - 151,72 8::,96 0, 19 83, 15 I i4,5~ I 2.31 16,85 

i wydobycia 53,94 100,00 - 3,43 3,43 - 153,9-! 84,18 0,19 84.37 14, 7:1 2,3ł 17,09 

O gólem : !534 767 2 ;,99 432 40 27 530 27 530 2 080 4 132 159 1436429 829 015 2 265 4H 245 495 50 681 296 ! 76 

% rozchodu 59,91 101,48 - 1,07 1,07 o,os 161,31 56,08 32,36 88,H 9,58 1,98 ll,56 

% wydobycia !'>9,0t 100,00 - 1,06 1,06 o,os 1;)8,96 55,26 31 ,89 87 ,15 9,44 1,95 11,39 

1) W y dobycie kop. W ald emar niewykazane w m arcu 1927 r. 2) W tern 200 ton rozchodu na k o p . W aldemar, n iewykazane w marcu 1927 r . 

Ogółem 

(1 1+ 14) 

15 

706 ł22 

674 018 

398 922 

87 929 

1 867 291 1 

J00,00 

98,10 

260 322 

259 162 ----· 
519 48-! 

100,00 

99,21 

174 8-!;) 

100,00 

101,46 ---· 
2 561 620 Il 

100,00 

98,54 

-
Pozosta-

łość na 

zwałach 

na na„ 

st<;pny 

miesiąc 

(8- 15) 

16 

-!2 

82 

~8 

17 

89 

O! 
2 

31 

81 

12 

9 

38 

2 

8 

39 

2 
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Obrót węgla brunatnego w Państwie Polakiem w kwietniu r. 1927-go (w tonach). 

o 
o 

R 
o 
R 
B 

QI 
10 

Rejony węglowe 

i 

Okręgi Górnicze 

I 
Rejon Zawiercki I 

krąg Częstochowski . 
krąg Sosnowiecki 

Razem 
,j, Wschod.-Małopol. 

krąg Stanislawowski. 
,jon Pozn.-Pomorski. 
'la Dzielnica Pruska . 

Ogółem 

do rozchodu 
(\,' 

"' 
~o wydobycia ' . 

/ 

-ii 
" N „ „ 
o. u 

" o ... 
O.·- .„ „ 
N.~ >. ..o 

·<> e o .„ "' >. o o .... co ~ „" 
~·a 
N 
o o.. 

2 I 3 I 

402 5 P02 

402 1 

--
5 90:! 

- -

- - I -
40'.! 5 902 

6,64 97,51 

6,81 100, 00 

~ =s ~ ..i: „ u ~e 
„ 

'2. ~ >. '2. ~ i: o o „.o 
.5 o.·- "·O „ „ i: „ 

>. „ ;... - >. „ 
N 0. N .... 

"' 3- N 0. „ „ " „ „ 
0. N o"' o o 0. N 

i: •o o :l e .:i "' ..>: o :l 
i:·- o e i::·-„ i:: o i:: „ „ >. i:: >. - „ 

· - N N „ i:: .„ N 

~"' 
„ 

"' i:: " "' o "'·- ~ N „ o f/l o. 

4 I 5 I 6 I 7 

- - - -
- I - I -- -

- - - -

- - - -

- - - --

- I - I -
--

- I - I - -

- I - I - -

"'"' ' ..... 
o I R o . z c h ó 
~'° 
>. I 
"' "' o+ z b y l z u i y c i e 

"' "" ~+ ·a CO<"'I >. "'"' ... 
"'+ :l es Oj ;; e~ 'iii 

u o. ~ N ·a „_ :; ~+ ._, „ 
N + 

o 
•u ..>: „ ..>: o. "'"' „ ...... li;, c2e " a:~ o·u ~ " = >. 

„ 
Ci Cl 

N N u 

I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 

I I I I 
6 304 5 722 - 5 722 I65 I66 331 

- - - - - - --
6304 5 722 - 5 722 I65 I 6ti 331 

- - - - - - -

- - 1 - - · - - -
I 

6 30! 5 722 - .'> 722 165 i 66 331 --- -
IO!, 15 94,53 - 114,53 2,73 2,74 5,47 ---
106,81 96,95 - 96,95 - '.!.80 2,8I 5 ,61 

Obrót brykietów w brykieciarniach Państwa Polskiego w kwietniu r. 1927-go (w tonach). 

Nazwa brykieciarni 

Emma 
Król. 
Wujek . 
Rym er 
Dziedzice 
T-wo Francusko· Włoskie 

Razem 

% do rozchodu . 

it; dQ W::lltw.~Q.Ś.ci . 

I . I 

-o „ 
N OS „" p. ... o._ 
o. " " N '§ 

•<) .„ o 
o co .... „ „ ·-~i:: 
o 
N 
o 

o.. 

2 

1 606 I 
1 519 

-
] 0.10 

610 

2 528 

7 303 

45,12 

'- - ~8 

„ 
·o
...1o1 
:l 

"' o 
et 

3 

~ 
'2. ~ 
"'·O „ 
>. „ 
N 0. „ „ 
0. N 

o :l 
i::·-„ i:: " „ 

· - N °'"' >. 
N „ 

o.. 

~ „ „ ~ 
e-·~ 
>. „ 
N 0. „ „ 
0. N 

o :l 
i:: ·-o i:: - „ 

'"' N 
~"' 

..>: 
f/l 

i- 41 51 
8541 I - 1 - 1 

I839 I - -
· - - --

] 1 582 - -
- - -
686 -- -

I7 648 - -
----

I09,03 - --·· --
100,00 - -

. 
o 
o. „ ........... 
"' "' oJ 
"' + 
~"' ·o + 
V N 
;i::' 
~· ·c; 

..o >. 
•<) .„ 
dl 

N 

(, 

5 141 I 
3 358 

-

12 622 

6'10 

8 214 

24 95 1 

151,15 

141,38 

R 

z 

:l 
'iii „ 
..>: 

~ 

7 

8 I li I 
I 241 

--

IO 712 

-
22'> 

I 5 289 

94,46 

86,63 

b 

o 

... 
" ·a „ „ 
"" „ N 

8 

y 

205 1 
120 

-
-
-

570 

895 

5,53 - 5,07 

z 

co 
t ..... ....., 
e 
" N „ 

a: 

9 

3 316 

I 36I 

-

I O 712 

-
795 

16184 

99,91:) 

91,70 

c h ó 

z u i y c i e 

·~ „ o 
tj t) 
u ~ 

>. 
li 

10 

-
-

-
-
-
-

--
-- -

I 
I 

>. 
;; 
:; 
o. „ 
o 

11 

-
2 

-

-
-
--

2 

0,01 

0,01 

I 

"'"' e:: 
~+ 
OS o a:-._, 

12 

-
2 

-

-
-
-

2 

O,OI 

0,01 

--

I 

l 
d 

...... 
"" 
+ --....., 
e 
" .... 

•O 
co o 

15 I 

I 
6 053 

-

6 053 I 

-

-
6 053 

I00,00 

102,56 

d 

"'"' N 

+ 
e 
e „ .... 

•O 
co 
o 

13 

3 8I6 I 
I 363 

-
10 712 

-
79f> 

I6 186 -
100,00 

~J,71 

u ... ·; „ "'"' ·e "' ..... 
Cl 

I e i: 

•u >. .„ i: o o. ... „ ... „ „ „ „ 
o „ 
N i:: 
o 

o.. 

16 

251 

-

25I 

-

-

25I 

4,15 

4,25 

" ... 
·;; ,.
.~ ('t'\ e-l „ \O 
i::....., 

•<) >. .„ i:: 
o p. ....... „ „ „ „ „ „ 
~ i:: 
o 

o.. 

14 

1 831 

1 995 

-
1 910 
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2 4i9 

8 765 -
54,15 

19,67 
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Obrót koksu w koksowniach w Państwie Polskiem w kwietniu r . 1927-go {w tona ch). -
-ii ~ ~ 

,.... 
R h ó d 

u 

"' o z c ,,,. 
Cl ·O ·O I ·o; 
N „ "' » " » Ń o "" 

Cl 
c. u N «I N '· ·s „ c. „ c. "'O +-o ,,,. "' c. "' c. "' 

,.... 
c.·- ·o- N N ::> "' I 

z b y t z u i y c i e N » „ „ + - "'i: N.!? ...>: o ::> • ::> ...>: + i: c. 
Nazwa koksowni .„ e ::> i: · - g.a o t!- ,.... .,. 

"O "' i: o Cl ...>: I co I e •() -.„ I) .!? 4,) 
,,,. 

+ ·a » 
.„ „ 

o o cl: Cl. N :(D N •O ·o- ::> u Oj e -::::- o "' ... tli> »"'O 4)"'0 .„ » ·;o ·a D 4) ~ e ... i: 
"'4) ... ~ !! 
~·a ~ ~ ~ N „ 

"' - o ~ 4) - 4) 

I 
...>:"' o ...>: „ 

I e 4) „ 

I 
c. N+ ... „ 

Cl. „ Cf) „ o. tli> U..>: "'o ·O o 
N c. c. 

" ~ "' 
Cl o 4) a: - tli> N 

o „ „ » N N ...>: Cl ....... o o 
Cl. "'O "' Cl. - a: 

2 3 14 1 5 6 7 8 9 
---------------------:;------;------~--~-----:;----- ----:------;------;--------;-----;------:------;------

10 11 12 13 14 

Czerwionka 
Em 
Fa 
P o 
Go 
Hu 
Kn 
Kr 
w 

383 1 410!':> 1- 1 4488 1 4106 1 106 1 4 212 I 
20 902 

3 2 4 217 271 

()I 

o 

a 
lva 
kój 
thard 
ber t 
u rów 
ólewska Huta 
olfgang 

R azem 

do rozchodu 

d o p rodukcji 

51 541 

119!) 

975 

79 

120 

858 

1 999 

0429 

63 579 

!\7,11 

58,32 

21 239 72 780 19 451 

5 289 6 484 5 73!':> 

19 438 20 413 19 586 

9 521 9 600 8 460 

9 714 9834 8 531 

1fi 838 17 696 14 267 

8 996 10 99f:> 9 855 

13 882 20 3 11 15 031 

109 022 l '/2 601 105 022 

97,94 l M,05 94,35 

100,00 158,32 P6,33 

1 451 

- 5 735 

- 19 586 

995 9455 

1 189 9 720 

1 398 15 665 

- 9 855 

884 15 9l f> 

6 023 111 045 

5,41 99,76 

5,f>3 101,86 

-
204 

-
-
-

41 

--
3 

251 

0,22 

0.23 

1 

8 

10 

21 

0,02 

0,02 

1 20 903 51 877 

204 5 939 f>!5 

- 19 586 1 827 

- 9 455 145 

- 9 720 114 

41 15 706 1 990 

8 9 863 1 132 

13 1f> 928 ł 383 

272 Ill 3 17 61 28! 

0,24 100,00 55,05 

0, 25 102, 11 56,21 

Zbyt koksu z koksowni w Państwie Polskiem w kwietniu r. 1927-go w /g sortymentów {w tonach). 

z b y t 

I. w kraju. 
li. Zagranicę. 

em1ec Do Ni 
„ Au strji 
,, W O lnego 
„ w ęg1er 

mUnJI 

miasta 

„ Ru 
„ Cz echosłowacji 

lnego m iasta " w o 
„ Sz waJcarJ1 
„ Da n Jl 

"w 
" Ju 
„ Sz 

łoch 

gosławji 

w ecJl 
itwy " L 

" Ło 
„ Bu 
„ No 

twy 
łgarj i 

rwe gji 

Gdańska 

Kłajpedy . 

R azem zagranicę 

Ogółem 

% do zbytu ogólnego 

I G a t 

Gruby I Kostka I 
1 i Il 

Orlech I 
76 5R3 9 982 4518 

- - -

293 i og3 871 

676 501 29 

98 45 30 

1 0 13 4b 65 

- - - -
45 - -

- - -· 

200 - -
~o 40 -

- - -

40 319 136 

10 -- -
60 - -

- - -
- - -

2 4:'10 l 988 1 131 

78 933 Il !F O 5 649 

71,13 10,78 ó,09 

u n k i o· 
o 

Razem do zby tu 
O rzech I Gro- I D ro· 1 Po- I Kok· 1 M' ł ogólnego 

Il szek bny spółka sik ia 

1 832 1 995 964: 3 065 6 133 - 105 022 94,58 

- - - - - - - -
84 - - - - - 2 286 2,06 

- - - - - - 1 286 1,09 

30 - - - - -- 198 0,18 

180 - - - 160 -- 1 463 1,32 

- - - - - - ·- -
- - - - - - 45 0,0-! 
- - - - -- - - -
- - - - - - 200 0,18 

- - - - - - 60 O,Of:> 
- - - - - - - -

- - -- - - - 495 o,u 
- - - - - - 10 0,01 
- - - - - -· . 60 0,05 

- - - - - - - -
- - -·- - - - - -

------- -
294 - - - 160 - 6 023 5,42 --------

2 126 1 995 964 8065 6 293 - 111 045 100,00 

1,91 I, 79 0,87 2, 76 5, 67 - - -
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Zbyt węgla kamiennego w kraju z kopalń Państwa Polskiego w kwietniu r . l 927 
według odbiorców. 

-
R ~ jon y w ęg low e 

R a z e m 

R o d za j o d b i o r ców Śląski Dąbrowski Krakowski 

tony I % tony I % tony I % tony l % 

I. P r ze m ysł. I 

Metalurgiczny-żelazny 89 641 9,08 38 566 12,66 690 0,48 128 897 8,97 

Metalurgiczny-inny ch metali 85 373 8,65 6 720 2,21 - - 92 093 6,41 

Koksown ie - 158 137 15,52 . - - - - 153 137 10,66 

Brykietownie 16 858 1,71 - - - -- 16858 1,17 

G azownie 32 658 3,31 352 0, !2 - - 33 010 2,30 

Górniczy (kopalnie rud i k opalnie nie mające węgla 
własnego )1) 4 347 0,44 2 694 0,88 1160 0,80 8 201 0,57 

Naftowy 15 351 1,56 250 0,08 2 516 1,73 18 11 7 I,26 

Solny 215 0,02 1 060 0,35 7 796 5,37 9 071 0,63 „ 
Cem entowy i ceramiczny oraz cegielnie i wap ien. 54325 5,50 IO 140 3,33 7 612 5,25 72077 5,02 

Obróbczy (metalowy i inne) 9435 0,96 3 366 1,11 383 0,26 13 184 0, 92 

Chemiczny 24 79~ 2,51 12 405 4,07 6 362 4,39 435:>9 3,03 

Garbarski i p rzetworów zwierzęcych 1 44Q 0,15 11'>1 0,05 115 0,08 1 706 O,J2 

Rolniczy (przetw. rolne, browary, młyny i gorzelnie) 3;, 315 3,58 10 517 3,4fl 424 0,29 46 256 3,22 

Cukrowniczy 14 991 1,52 2 947 0,97 30 o,o:::, 17 968 I ,25 

Papierniczy •· 
- 12 609 1,28 5 385 1,77 l 300 0,90 19 294 1,34 

Włókienniczy ; 30616 1,10 30263 9,94 110 0,08 60989 4,25 

Inne gałęzie przemysłu 
' 91 868 9,31 11 434 3,75 2 465 1,70 105 767 7,37 

5 1 Razem przemysl1) 672 971 68,20 136 250 44,74 80963 21,35 840 184 5&,49 

Il. Inni odbiorcy. 

Koleje żelazne - 148 288 15,03 90 598 29,75 83143 57,32 322 029 22,42 

Żegluga. 1 355 0,14 815 0,27 - - 2 170 0,15 

Instytucje miejskie (elektrownie, tramwaje, wodo-
ciągi, i inne oprócz ga zowni) 21 775 2,21 IO 375 3,40 4483 3,09 36 633 2,55 

Wojskowość 3302 0,33 1 854 0,61 315 0,22 5 471 0,38 

Instytucje państwowe 1 246 0,12 590 0,19 225 0,15 2 061 0,14 

Opał domowy2) • 72 708 7,37 21463 7,05 23 104 15,93 117 275 8,17 

Pośrednicy 65 171 6,60 42 612 13,99 2 823 1,94 110606 7,70 

5 2 Razem inni odbiorcy 2) 313 8.J.5 31,80 I 168 301 I 55,~6 114 093 78,65 596 245 41,fil 

5 3 Ogółem w kraju 5 1 +s2 
1) i 2) 986 816 100,00 I 304 557 1 100,00 145 056 1 100,00 1 436 429 100,00 

' ) Bez zużycia właonego na cele techniczne kopalń, które wynosi: d la re j. Śląskiego 163 82:i ton, dla rej Dąbrow. 56245 ton, dla re;. Krak ow . 25425 ton. 
2) " " „ n a deputa ty " .. " " „ 34 400 " „ ,. „ . 12247 " „ " . " 4034 " 
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Eksport węgla kamiennego z kopalń Państwa Polskiego 
w · kwietniu r. 1927. 

R e 

Ś 1 ą s k i 
D o k r a j ó w o 

o 
e k spor tu tony 
z re jonu 

I Śląskiego 

' I . 
2 I 3 I . 

I 
D o Austri i 128 0!7 18, 77 

Węgier 20205 ?.,ll6 
Szwecji 16'.l 960 23,88 

„ Gdańska . 18 ó94 I ') -9 -, '-
• Danji 79 326 11 ,63 
„ Jugosławii 20 033 I 2.9! 

Czechosłowacji 31 232 4,58 

„ Łotwy 27 238 3,99 
„ Itali i 9:'>211:1 13,1)6 
„ Rumunji . 7 673 1,12 
„ Litwy 20! 0 0,30 
„ Szw ajcarji 15 599 2,29 
„ Kłajpedy . 140 I 0,11 
„ Francji 280ó 0,41 
„ Holandji . - -
„ Finlandii . . I 17 730 2,60 
„ Estonii 300 0,04 
„ Norwt>gji . 16 375 2,40 
„ A lgie ru 1 000 O, l ó 
„ Be lgii . I 16 24.0 2,38 I 
„ Niemiec l 217 0.18 
• Bułgari i - -
„ Islandii 460 0, 07 
węgiel okrętowy 17 2?.3 2,52 

Ogółem 683 25'.l 100,00 

Ogólny e ksp Qrt w lutym . I 696 398 roku 1927-go 100,00 

O gólny eksp ort w ma rcu . I 61:1256 roku 1926-go 100,00 

j o 

0:o 
ogólne go 
e k sportu 

4 
. 
I 

1.),44 

2,44 

19,66 

2,24 1 
9,57 

3,77 

2,42 I 
3,29 

1 I,48 

0,93 

0,25 

1,88 

o,o9 I 
0,34 

-
2,1! 

0,03 

1,97 

0, 12 

1,96 

0,15 

-
0,05 

2,08 

82,:lO 

83,21 

91, ll 

n y w ę g 

D ą browsk i I -
t ony 

5 

15 908 

3 710 

69 238 

8 024 

5 590 

13890 

5 25:'> 

30 

3 623 

27:'> 
-

490 

-
1?. 49.'J 

-
; 150 I 

-

2 650 

3 3ó7 

- I 
-

lóO 

-
-

146 435 I 
1 4018~, 1 

o 
o 

e ksportu z 
re jonu Dą· 
browokiego 

6 

10,86 

2,53 

47,28 

5,48 

3,82 

9,49 

3,ó9 

0,02 

2,48 

o,rn 

-
. 0,33 

-
8,53 
-

1,20 
-

i,8i 

2,29 

-
-

0,10 

-
-

100,00 

100,00 

ó9 532 I ' 100,00 

o o 
ogólnego I 
eksp ortu 

. 
7 I 

1,92 

0,45 

8,35 

I 
0,68 

1,67 

0,97 

I 0,63 
-

O,H I 
0,03 
-

I 
0,06 

- I 
1151 

--
0,21 

-

0,32 

0,40 

-
-

0,02 

-
-

! 7 ,66 

16,75 

8,85 

1 

-

o w e 

·----
Kr ak o w sk i 

o!o o 
e ksportu o 

tony 
z r e jonu Kra · 

ogólnego 

kowsk iego 
eksportu 

8 I 9 I 10 I 

75 22,73 0,01 

- - -
- -- -

=I 
I 

- =I ·-

25:'> 77,27 0,03 

- - --
. -- - -

- - I - -
- - -

-· - -

=I - -

-- I -
- - -
- - --
- - -
- - -

- - -
-- -

- - -
- - - -

- - --
- - -
- -- -

330 100,00 0,0! 

3!3 100,'.:0 0,0! 

312 100,00 0,04 

R a z 

tony 

11 

144 030 
23 91 ,, 

1 

232 198 1 
3!l 511 

2418! 

93 216 

25 288 

27 268 

98836 

7 9!8 

2 040 

16 089 

7! 0 

15 300 

-
19 480 

300 

19 025 

4 3ó7 

16 240 

J 217 

150 

460 

17 223 

829 01'> 

836 926 1 

e m 

0
10 

ogólnego 
eksportu 

12 

1 7, 3~· 

2,89 

28,01 

4,77 

100,00 

100,00 

673 100 I 100,00 

Alek&ander Stein. 
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