
stawione w pracy wypadki mają w dużej mierze charakter sprawozdawczy. Pampuch 
wstrzymuje się od wydania własnej oceny i nie wyciąga wniosków.

Szkoda, że S. Ziemba nie uzupełnił Wyboru rękopisami i nie drukowanymi pra
cami P. Pampucha. Można było wtedy ograniczyć się do przytoczenia bardziej warto
ściowych części pracy Fossores ex Polonia, i zgoła opuścić U samowolni,enie i uwłasz
czenie polskich chłopów gómo-śląskich 1807—1865. W Fossores ex Polonia P. Pampuch 
rzucił po raz pierwszy światło na zagadnienie rekrutacji siły roboczej w przemyśle 
górno-śląskim „w nadziei, że kilka słów o tym przedmiocie zachęci młode siły do do
kładniejszego zbadania tego napływu polskiego“ . Postulat Pampucha został w znacz
nym stopniu zrealizowany przez młodych historyków wrocławskich.

S. Ziemba przestrzega czytelnika, że „prace Pampucha na tematy rolnicze i chłop
skie z punktu widzenia nowoczesnych wymagań naukowych nie mogą zadowolić — mają 
one jednak wiele osiągnięć w zakresie ustalania faktów, a poza tym autor daje w nich 
obraz krzywdy górno-śląskiego chłopa“ . Nie zadowalająca jest zwłaszcza praca Usamo- 
wolnienie i uwłaszczenie polskich chłopów górno-śląskich, której zamieszczenie w Wy
borze było raczej pomyłką. Wypracowanie to, oparte niemal wyłącznie na pracach 
J . Ziekurscha Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte i F. Knappa Bauernbefreiung, 
zawiera szereg błędów merytorycznych i nie wnosi do nauki nic nowego. Praca tym 
bardziej nie zasługuje na reedycję, że część wywodów pozostaje w rażącej sprzecz
ności z wynikami najnowszych badań.

Więcej słusznych „ustaleń faktów“ zawiera Reforma rolna w górno-śląskiej części 
województwa śląskiego. Pampuch wskazuje, że obszarnictwo niemieckie w części Gór
nego Śląska przyznanej Polsce w 1922 r. „jest niebezpieczeństwem narodowym“ i wy
tyka, „że Rzeczpospolita Polska nie zabiera się dotąd do rozwiązania górno-śląskich 
fideikomisów“. Jedną z przeszkód reformy rolnej był zdaniem Pampucha brak polskich 
przepisów prawnych, gdyż obowiązująca na polskim Górnym Śląsku niemiecka ustawa 
osadnicza z 11 VIII 1919 r. pozwoliła niemieckim obszarnikom zatrzymać „jeszcze 
połowę ziemi górno-śląskiej“ . Nadzieje Pampucha, że po wygaśnięciu obowiązującej 
konwencji genewskiej (1937 r.) rząd polski zapewni górno-śląskiej ludności daleko 
więcej ziemi, okazały się płonne. Pampuch trafnie odzwierciedlający krzywdę ludu nie 
zdobył się na właściwą ocenę stosunków feudalnych czy kapitalistycznych. W ocenie 
panujących stosunków społecznych, w wyciągnięciu właściwych wniosków ustępował 
on najwyraźniej J . Marchlewskiemu.

Redaktorzy Wyboru zwracają uwagę na bezsprzeczne niedociągnięcia w pracach 
Pampucha. Strona edytorska Wyboru jest bez zarzutu.

Karol Jońca

F. R y s z k a ,  i S. Z i e m b a ,  DWA DZIESIĘCIOLECIA HUTY „KOŚCIUSZ
KO“, PWN, Warszawa 1955, s. 196.

Huta żelaza „Królewska“ — dzisiejsza huta „Kościuszko“ w Chorzowie — została 
zbudowana przez państwo pruskie w latach 1797—1801 i uruchomiona w r. 1802. Nale
żała ona (i należy nadal) do największych zakładów hutniczych na Górnym Śląsku. 
W r. 1870 nabył ją  od skarbu pruskiego Hugo Henckel von Donnersmarck, który na
stępnie odstąpił ją  założonej przez siebie spółce akcyjnej Vereinigte Königs- und Laura
hütte1 z siedzibą w Berlinie. W r. 1922 wszystkie zakłady przemysłowe tej spółki (któ
rej głównymi akcjonariuszami byli wówczas: bankier wiedeński Bosel i czeski hur
townik węglowy Weinmann) znalazły się na terenie państwa polskiego. Właściciele 
spółki wraz z innymi koncernami górno-śląskimi, ufni w poparcie międzynarodowego 1

1 W recenzowanej pracy stosowana jest niesłusznie nazwa Vereinigte Königs
und Laurahütten,



kapitału, przyjęli od początku metodę sabotowania polskiej gospodarki, uchylając się 
od płacenia podatków i spekulując kapitałem obrotowym. Jednocześnie okazywali jaw
ne lekceważenie dla wydawanych przez polskie władze zarządzeń. Pod naciskiem opinii 
publicznej rząd polski podjął wreszcie decyzję o wywłaszczeniu majątków ziemskich 
Vereinigte Königs- und Laurahütte jako należących do firmy niemieckiej (stosownie 
do uprawnień przyznanych mu przez konwencję genewską). Decyzja ta została jed
nak unieważniona przez Trybunał Międzynarodowy w Hadze, który stanął na stano
wisku, że spółka nie jest niemiecka (mimo że miała siedzibę w Berlinie i kierowała 
się niemieckimi przepisami prawnymi) ze względu na obywatelstwo jej głównych akcjo
nariuszy2.

W latach 1924—1926 doszło wreszcie do ugody między spółką a rządem polskim. 
Za cenę moratorium podatkowego i zwolnienia od podatku majątkowego na przysz
łość Vereinigte Königs- und Laurahütte utworzyła ze swych polskich przedsiębiorstw 
koncern — „córkę“ pod firmą „Górno-Śląskie Zjednoczenie Huty Królewska i Laura 
Sp. Äks.“ z siedzibą w Katowicach, w której skarb polski otrzymał 17,5u/o kapitału 
akcyjnego. Posunięcie to poza bezpośrednim zyskiem w formie ulg podatkowych i za
bezpieczeniem przed nowymi próbami wywłaszczenia umożliwiło ponadto spółce ma
cierzystej wyciąganie znacznych sum od „Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury“ 
w postaci odsetek od fikcyjnych długów w Vereinigte Königs- und Laurahütte. Na
tomiast dla skarbu polskiego przewidywane korzyści z posiadanego udziału zostały 
faktycznie sprowadzone do zera wskutek machinacji zagranicznych właścicieli spółki.

W r. 1927 firma Vereinigte Königs- und Laurahütte przeszła w ręce niemieckiego 
koncernu Flicka. W r. 1929 powstało w Nowym Jorku niemiecko-amerykańskie towa
rzystwo holdingowe Consolidated Silesian Steel Corporation, w którym 70% udziałów 
posiadał Flick, a 30% Harriman. Towarzystwo to posiadało większość akcji „Zjedno
czonych Hut Królewskiej i Laury“ i Vereinigte Königs- und Laurahütte oraz 100% 
akcji drugiego wielkiego górno-śląskiego koncernu — „Katowickiej Spółki Akcyjnej dla 
Górnictwa i Hutnictwa“ . Te trzy firmy, zachowując na zewnątrz odrębną osobowość 
prawną, utworzyły tzw. Wspólnotę Interesów (Interessengemeinschaft) skupiającą 
około 50% całej polskiej produkcji żelaza i około 20% polskiej produkcji węgla ka
miennego.

Systematyczne osłabianie finansowe znajdujących się w Polsce przedsiębiorstw na 
korzyść zagranicznych właścicieli i spekulacje giełdowe3 spowodowały wreszcie go
spodarcze załamanie koncernu w okresie kryzysu. Podyktowane względami polityczny
mi zerwanie umowy handlowej.z ZSRR przez polskie koncerny hutnicze w r. 1931 przy
śpieszyło katastrofę finansową. W r. 1934 dla zapobieżenia całkowitemu bankructwu 
rozciągnięto nad „Katowicką Sp. Akc.“ oraz „Królewską i Laurą“ nadzór sądowy. P q 
jego uchyleniu w r. 1936 skarb państwa przejął obie firmy (które w r. 1937 zostały 
oficjalnie połączone w jeden koncern pod nazwą „Wspólnota Interesów Górniczo- 
Hutniczych Sp. Akc.“ ), zobowiązując się spłacić ich dotychczasowym zagranicznym 
akcjonariuszom ponad 81 milionów złotych. Koszty tej transakcji spadły znowu na 
barki szerokich mas polskich podatników.

Na tle dziejów V er einig te Königs- und Laurahütte i „Wspólnoty Interesów“ Ryszka 
i Ziemba przedstawiają stagnację ekonomiczną huty „Królewskiej“ (przemianowanej 
w r. 1935 na hutę „Piłsudski“ ) w latach międzywojennych, chroniczne niewykorzystanie 
urządzeń produkcyjnych przy jednoczesnym wzroście wyzysku załogi, morderczej ka
pitalistycznej „racjonalizacji“ i masowym stosowaniu „świętówek“ w okresie kryzy

2 Praca recenzowana, s. 31—32.
3 Ibid., s. 39—40.



su. Opisują również walkę strajkową prowadzoną przez robotników huty — walkę, 
w której kierowniczą rolę odegrali członkowie KPP i WZZ.

W okresie okupacji należące do „Wspólnoty Interesów“ huty żelaza zostały prze
jęte przez niemiecki koncern państwowy Berghütte. Huta „Kościuszko“ (przemiano
wana wówczas znowu na Königshütte) weszła w skład spółki Königs- und Bismarck
hütte A. G., będącej „córką“ (Tochtergesellschaft) koncernu Berghütte4. Firma ta 
odgrywała ważną rolę w niemieckiej produkcji zbrojeniowej. W dziejach załogi huty 
okres okupacji to lata wzmożonej germanizacji i prześladowań polskich robotników, 
z których wielu osadzono w obozach koncentracyjnych lub wydalono z pracy, a kilku
dziesięciu zamordowano.

Wyzwolenie Chorzowa nastąpiło 28 I 1945 r. Załoga huty „Kościuszko“ zdołała 
uchronić swój zakład pracy przed zniszczeniem przez cofającego się okupanta i mimo 
olbrzymich trudności w kwietniu 1945 r. wznowiła produkcję. W dziejach huty roz
począł się teraz okres szybkiej rozbudowy (najpoważniejsze inwestycje — to zbudowa
nie nowych wielkich pieców „B“ i „C“ , uruchomionych 12 VIII 1951 r. i 23 I 1953 r.) 
i stałego wzrostu produkcji. Są to zarazem lata zasadniczych zmian w życiu robotników 
huty, którzy po raz pierwszy w dotychczasowych dziejach stali się gospodarzami swego 
zakładu pracy. Z szeregów ich wyszli wybitni racjonalizatorzy i przodownicy pracy 
z Władysławem Truchanem na czele, wielu „kościuszkowców“ uzyskało dyplomy inży
nierów lub techników, stukilkudziesięciu awansowało w łatach 1945—1953 na stano
wiska kierownicze w polskim uspołecznionym przemyśle.

Monograficzne studium Ryszki i Ziemby przedstawia dzieje huty „Kościuszko“ 
w dwóch różnych dziesięcioleciach: w pierwszym dziesięcioleciu rządów Polski burżu- 
azyjno-obszarniczej (1922—1932) i w Polsce Ludowej w okresie 1945—1953. W pracy 
uwzględniony jest również okres wzniesienia fali rewolucyjnej w latach 1918—1922, 
poprzedzający objęcie władzy przez Polskę nad częścią Górnego Śląska, oraz lata 
1933—1945 łączące „dwa dziesięciolecia“ . Autorzy zajmują się przede wszystkim po
łożeniem robotników huty, ich walką przeciw kapitalistycznym wyzyskiwaczom w okre
sie międzywojennym oraz ich ofiarną pracą nad zwiększeniem i usprawnieniem pro
dukcji w latach po wyzwoleniu, wreszcie awansem społecznym szeregu członków załogi 
i stałym wzrostem jej dobrobytu i kultury w Polsce Ludowej. Obie części monografii 
mają charakter pionierski, gdyż badania nad dziejami Polski Ludowej znajdują się 
dopiero w zaczątkach, a historii okresu międzywojennego poświęcono dotąd zaledwie 
kilka poważniejszych prac. Toteż monografia Ryszki i Ziemby oparta jest przede 
wszystkim na materiałach archiwalnych (częściowo znajdujących się jeszcze w skład
nicy akt huty), na wspomnieniach członków załogi, współczesnych artykułach praso
wych oraz na drukowanych sprawozdaniach i statystykach. Zachowane materiały źró
dłowe sprzed r. 1945 mają jednak nader poważne luki, a materiały archiwalne 
powstałe po r. 1945 są jeszcze w dużej części bardzo trudno dostępne dla badaczy. 
Powoduje to fragmentaryczność danych liczbowych dotyczących gospodarki huty i po
łożenia załogi będącą głównym brakiem monografii. Ponadto autorzy poświęcają nie
współmiernie mało miejsca rozwojowi technicznemu huty, a położenie załogi w okresie 
powojennym przedstawione jest niewątpliwie w barwach zbyt różowych (zwłaszcza 
rozdział IX). Tło historyczne rozbudowane jest może za szeroko, tak że niejednokrot
nie przesłania ono nawet dzie'2 samego zakładu (zwłaszcza w części pierwszej). Do 
pomniejszych usterek należy przecenianie roli robotników z Królewskiej Huty w ruchu 
strajkowym w latach 1905—1906 i 1912 — 1913 (s. 17) oraz pewne uproszczenia w za
kończeniu pracy (s. 189, 194). Drobne pomyłki występują również w przypisach, np. 
akta huty „Batory“ znajdują się nie w Powiatowym Archiwum Państwowym w Byto

4 Handbuch für den oberschlesischen Industriebezirk, Bytom 1942, s. 21—28.



miu (s. 7, przyp. 1), lecz w WAP w Katowicach; zbędne wydaje się powoływa
nie na monografię O. Junghahna (i to passim) przy podawaniu ogólnie znanego 
faktu, że huta została założona przez państwo pruskie w r. 1802 i otrzymała nazwę 
„Królewskiej“ (s. 9, przypis 1). Przytoczona na tej samej stronie informacja o pierw
szych wielkich piecach huty znajduje się w pracy Voltza nie na str. 177, lecz na stro
nie 174 (s. 9, przyp. 4 ); podane na stronié 112 wiadomości o koncernie Göringa (fakt 
przejęcia huty „Kościuszko“ przez koncern Göringa nie znajduje zresztą potwierdzenia 
w naszym materiale aktowym) znajdują się w cytowanym wydaniu książki Nordena 
Czego nas uczą dzieje Niemiec na stronie 240, a nie 241 (przyp. 2) itd. Wreszcie ze 
względu na źródłowy charakter Dwóch dziesięcioleci pożądane byłoby uzupełnienie ich 
aneksami obejmującymi zestawienie głównych danych statystycznych (ilustrujących 
drogi rozwojowe huty w omawianych okresach), teksty wyzyskanych wspomnień robot
niczych oraz teksty ważniejszych dokumentów archiwalnych, na które powołują się 
autorzy monografii.

Wyliczone tu usterki nie zmieniają jednak faktu, że Dwa dziesięciolecia kuty „Ko
ściuszko“ stanowią trwały wkład do badań nad dziejami Śląska w obu omawianych 
okresach.

Jerzy Jaros

A. Lo c h ,  G. S zen d z i e l  orz,  KARTKI Z DZIEJÓW HUTY „BATORY“ , 
Wstęp dr J. Kokot, „Śląsk“, Katowice 1956, s. 268.

Wśród prac z zakresu problematyki śląskiej na uwagę zasługują Kartki z dziejów- 
huty „Batory“ głównie z tego względu, że autorami książki są pracownicy opisywanego 
zakładu przemysłowego, którzy mieli możność korzystania z relacji naocznych świadków 
opisywanych wydarzeń, konfrontacji swoich wniosków i spostrzeżeń z uwagami uczest
ników walk z kapitałem niemieckim i polskim. Całość opracowania wykazuje, iż auto
rzy sięgnęli do źródeł często trudno dostępnych dla historyka. Dlatego też — jak 
słusznie zaznaczył w przedmowie dr J . Kokot — Kartki należy uważać za pamiętnik, 
w którym żyje zbiorowa pamięć załogi.

Praca jest podzielona na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej „W kleszczach 
kapitalizmu“, A. Loch przedstawił zarys dziejów huty i ludzi z nią związanych od 
początków istnienia zakładu (1872) do 1945 r. W części drugiej G. Szendzielorz zajął 
się okresem władzy ludowej, przemianami, jakie zaszły w dziesięcioleciu.

Fakt zatytułowania całości Kartkami z góry zakłada dowolność w wyborze za
gadnień, luźne zestawienie problemów. Autor części pierwszej stanął przed trudnym 
zadaniem ujęcia szerokiego wachlarza spraw długiego stosunkowo okresu. W zasadzie 
wywiązał się z tego zadania, uwzględniając najważniejsze, najbardziej typowe spra
wy. Nie znaczy to jednak, że konstrukcja nie budzi zastrzeżeń, dotyczy to w szczegól
ności klasyfikacji materiału według kryterium ważności. W wielu wypadkach za dużo 
miejsca poświęcono sprawom mało istotnym z pominięciem szeregu nadzwyczaj waż
nych momentów. Zbyt wiele uwagi poświęcił autor osobie Kollmanna, pierwszego 
dyrektora huty, w poważnym stopniu przeceniając jego zasługi w kierowaniu zakła
dem. Czytelnik odnosi wrażenie, jakoby Kollmann sam decydował o polityce gospo
darczej i społecznej powierzonej mu placówki nie licząc się z dyrektywami przełożonych 
z A. G. fuer Eisenhuettenbetrieb Bismarckhuette (szczególnie silnie podkreślił to 
autor na stronie 41). W tym wypadku mamy do czynienia z błędną interpretacją tego 
rzecznika kapitału ze strony autora. A. Loch nie uwzględnił bowiem całokształtu 
stosunków przemysłowych Górnego Śląska, wydzielił hutę „Bismarck“ z innych za
kładów tego typu, zasugerowany dostępnym mu materiałem przecenił rolę dyrektora 
huty.


