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Wstęp

Artykuł niniejszy jest jednym ze studiów przygotowawczych do mo
nografii kopalni „Król1', obejmującej okres 1791—1945.

Państwowa kopalnia „Król“ w Chorzowie (obecnie pole jej jest po
dzielone na 2 kopalnie: „Prezydent“ i „Barbara-Wyzwolenie“) była jed
ną z największych i najlepiej wyposażonych technicznie kopalń węgla 
kamiennego w Zagłębiu Górno-Śląskim. Odgrywała ona poważną rolę 
gospodarczą, będąc do połowy XIX w. głównym dostawcą paliwa 
Królewskiej Huty i skarbowej huty ołowiu i srebra „Fryderyk“ w Strzy- 
bnicy, a następnie — państwowych kolei żelaznych, stoczni i szeregu 
innych przedsiębiorstw rządowych we wschodniej części Prus. Dopiero 
na przełomie XIX i XX w. kilka dalszych kopalń gómo-śląskich zaczęło 
zbliżać się do „Króla“ pod względem wysokości produkcji i górować nad 
nim wyposażeniem w  nowoczesne maszyny i urządzenia techniczne.

Załoga kopalni „Król“ zajmowała przez długi czas przodujące miejsce 
w górno-śląskim ruchu robotniczym, jak o tym świadczy strajk w r. 1847, 
słynny strajk w Królewskiej Hucie w r. 1871 czy aktywny udział robotni
ków „Króla“ w wystąpieniach górniczych w r. 1889. Jednocześnie jednak 
jako załoga przodującej kopalni państwowej podlegała ona wzmożonemu 
naciskowi ekonomicznemu i ideologicznemu ze strony pruskich władz 
górniczych. Nacisk ten z biegiem czasu zaczął dawać pewne rezultaty.

Lata 1918—1922 to okres niebywałego dotychczas zaostrzenia się wal
ki klasowej na Górnym Śląsku i rewolucyjnych wystąpień górno-śląskie- 
go proletariatu walczącego o społeczne i narodowe wyzwolenie. Są to za
razem ostatnie lata rządów pruskich i pruskiej gospodarki w kopalni 
„Król“ i w znacznej części Górnego Śląska. Dzieje jednego z najważniej
szych zakładów przemysłowych w tym okresie są ilustracją różnych form 
wyzysku i ucisku, stosowanych przez górno-śląskich kapitalistów i pru
skie władze wobec robotników zagłębia węglowego, oraz ważnym przy
czynkiem do historii walk klasowych śląskiego ludu.



Praca zastała oparta na podanych w przypisach opracowaniach, na 
materiale prasowym oraz na materiałach archiwalnych, z których najważ
niejszymi są: akta Inspekcji Górniczej w Królewskiej Hucie (Berginspek- 
tion zu Königshütte) w Powiatowym Archiwum Państwowym w Byto
miu — skrót: BIKH; akta koncernu „Skarboferme“ w Wojewódzkim Ar
chiwum Państwowym w Katowicach — skrót: Sk F; kronika kopalni 
„Król“ z lat 1910—1922, przesyłana w formie corocznych uzupełnień do 
Dyrekcji Kopalń Państwowych w Zabrzu, a znajdująca się obecnie w ze
spole „Bergwerksdirektion zu Hindenburg“ w Oddziale Terenowym Wo
jewódzkiego Archiwum Państwowego w Gliwicach — skrót: historia 
1910—1922.
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Omawiany okres — to ostatnie lata rządów pruskich w kopalni „Król“ 
i większej części górno-śląskiego okręgu przemysłowego. Są to lata re
wolucyjnego wrzenia, a następnie plebiscytu i powstań śląskich. Klęska 
wojenna Niemiec osłabiła junkiersko-burżuazyjny aparat państwowy 
i ułatwiła niemieckiej klasie robotniczej rozwinięcie rewolucyjnej walki 
o swe prawa. W r. 1918 liczba strajkujących w Niemczech wzrosła w po
równaniu z rokiem poprzednim przeszło dwukrotnie, a ilość dniówek 
straconych wskutek strajków — blisko trzykrotnie. Większość strajków 
przypadała przy tym na ostatnie miesiące r. 1918. W r. 1919 liczba straj
kujących wzrosła w porównaniu z r. 1918 — 3,6 raza, a ilość dniówek 
straconych wskutek strajków przeszło 9 razy 1. Zagrożona utratą pano
wania niemiecka burżu.azja oddała władzę w ręce swej „socjalistycznej“ 
agentury — SPD — i usiłowała „uspokoić“ robotników przez częściowe 
ustępstwa, jak uznanie rad robotniczych i żołnierskich, ustawa o radach 
załogowych (Betriebsrätegesetz) z 4 II 1920 1 2, powszechne wprowadzenie 
8-godzinnego (w górnictwie nawet 7,5-godzinnego) dnia pracy czy pod
wyżki płac, niweczone zresztą natychmiast przez szalejącą inflację. Jed
nocześnie prowadziła zdecydowaną walkę przeciw najbardziej uświado
mionym odłamom klasy robotniczej skupionym wokół Związku Sparta
kusa, a następnie KPD i przegrupowywała swe siły do przyszłej kontr
ofensywy. Na Górnym Śląsku na pierwszy plan wysunęła się walka pol
skich robotników przeciw niemieckim kapitalistom i junkrom o wyzwole
nie narodowe i społeczne. Rozmach jej osłabili jednak burżuazyjni przy
wódcy dążący do pozbawienia wystąpień polskiego proletariatu ich klaso
wego charakteru i zużytkowania tychże jako atutu w rozgrywkach między

1 H. Z i e l i ń s k i ,  Górno-śląska klasa robotnicza podczas pierwszej wojny 
światowej („Sobótka“, 1955, nr 1—2. tabela po s. 128).

2 „Reichsgesetzblatt“, s. 147.



polską a niemiecką burżuazją. W r. 1922 doszło wreszcie do podziału 
Górnego Śląska między burżuazyjną Polskę a burżuazyjne Niemcy. 
Górno-śląskie kopalnie i huty pozostały w ręku dotychczasowych nie
mieckich właścicieli, których prawa zostały dodatkowo zagwarantowane 
przez konwencję genewską; kopalnie skarbowe po stronie polskiej, prze
kazane formalnie na własność państwa polskiego, stały się łupem fran
cuskich kapitalistów. Walki w latach 1918—1922 wzbogaciły jednak 
górno-śląski proletariat licznymi doświadczeniami. Wzrosły wpływy 
partii i organizacji lewicowych, przede wszystkim KPP i Kt*D, które 
rozpoczęły walkę o wyzwolenie śląskiego ludu spod jarzma międzynaro
dowego kapitału.

2

Produkcja kopalni ,,Król“ wykazuje w omawianym okresie poważny 
spadek, i to mimo wzrostu liczby załogi.

Wynosiła ona mianowicie: w latach 1917/18 — 2 749 119 t., 1918/19 — 
2 431 194 t., 1919/20 — 1 934 399 t., 1920/21 — 2 136 159 t., 1921/22 — 
1 832 053 t., chociaż liczba zatrudnionych wzrosła w tym cżasie z 8132 
na 9617 (w r. 1920/21 — nawet 9851)3.

Zmniejszenie się wydobycia spowodowane było olbrzymim spadkiem 
wydajności pracy (z 338 t. na 1 członka załogi w r. 1917/18 na 190,5 t. 
w r. 1921/22) wobec zaostrzenia się walki klasowej i licznych strajków 
oraz przestojów w pracy i trudności gospodarczych wywołanych powo
jenną dezorganizacją niemieckiej i górno-śląskiej gospodarki. Ponadto 
w porównaniu z okresem przedwojennym zmniejszył się procent robot
ników zatrudnionych bezpośrednio przy urabianiu i odstawie węgla (ilość 
rębaczy i przydzielonych im szleprów spadła z 33,3% w r. 1913 na 20— 
21% załogi w latach 1918—1920) 4. Podobne zjawiska obserwujemy zresz
tą w całym górno-śląskim przemyśle węglowym: łączna jego produkcja 
spadła w latach 1918—1921 z 39 968 tys. t. na 29 631 tys. t., liczba ro
botników wzrosła ze 150 tys. na 184 tys., a roczne wydobycie na 1 ro
botnika spadło z 266 na 161 t. (w r. 1913 — 355 t.)5. Inwestycje w kopalni 
„Król“ w latach 1918—1922 polegały przede wszystkim na zakończeniu 
rozbudowy Pola Północnego, gdzie wprowadzono pod ziemią elektryczne 
lokomotywy (zastępując w nich ze względów oszczędnościowych szklan- 
ne szyby płytkami z niepalnego celuloidu)6 i zbudowano elektryczne 
urządzenie przetokowe służące do transportu towarów (było ono połączo-

3 Historia 1910—3 922.
4 BIKH, Lohnstatistik 1898—1921.
5 Według Statistik der oberschlesischen Berg- und Hüttenwerke (w dalszym 

ciągu oznaczanej skrótem Statistik).
4 „Zeitschrift“, 1920, s. 17.



ne ze stacją kolei normalnotorowych w dzisiejszym Chorzowie Starym). 
Poza tym 1 IV 1922 r. ukończono zaczęty jeszcze przed wojną przekop 
w kierunku południowo-zachodnim, który połączył Pole Północne z szy
bem. „Maria“ w Polu Zachodnim; długość jego doszła do 1760 m 7.

Inwestycje w pozostałych polach ograniczyły się do pogłębienia paru 
szybów powietrznych względnie materiałowych i do przedłużenia niektó
rych przekopów w związku z eksploatacją coraz niższych poziomów. Po
nadto zbudowano nowy szyb powietrzny w Bederowcu (Pole Południo
we), który połączono przekopami z resztą kopalni, i zmodernizowano bry- 
kietownię w Polu Zachodnim. O modernizacji kopalni świadczy również 
wzrost mocy motorów elektrycznych w latach 1918—1922 z 12 727 na 
17 454 K M 8. Niepewna sytuacja polityczna i spodziewane przekazanie 
części Górnego Śląska Polsce skłaniały jednak kierownictwo kopalni do 
ograniczenia robót inwestycyjnych.

Po zakończeniu wojny wzrosło znowu zużycie prochu i dynamitu do 
robót górniczych, nie zaniechano jednak odstrzeliwania węgla płynnym 
powietrzem; zbudowano nawet urządzenia do fabrykacji płynnego po
wietrza w Polu Wschodnim i Północnym9.

Analiza finansów kopalni wykazuje, że powojenne trudności gospo
darcze i szybki wzrost cen oraz energiczne wystąpienia załogi o podwyżkę 
płac wobec panującej drożyzny zaskoczyły początkowo władze górnicze. 
Koszty własne na tonę wydobytego węgla wyniosły w r. 1918 — 23,04 M 
wobec preliminowanych 11,91 M (w r. 1917 — 13,66 M wobec prelimi
nowanych 8,21 M )10 11. Mimo podwyżek ceny sprzedażnej węgla z górno
śląskich kopalń państwowych o 2 M na tonę z dniem 1 IX 1918 r. i o dal
sze 12 M na tonę z dniem 1 I 1919 r.11 rok 1918/19 zamknęła kopalnia 
„Król“ deficytem i potrzebowała dopłaty ze skarbu państwa w wysokości 
blisko 3 milionów marek; był to trzeci tego rodzaju i wypadek w ciągu 
114 lat dziejów kopalni od r. 180412 13. W następnych latach Inspekcja 
Górnicza zdołała jednak zrównoważyć swój budżet dzięki dalszym pod
wyżkom cen węgla i osiągnęła znowu zysk. Ilustruje to tabela na s. 75 
(sumy podane w markach na 1 tonę węgla)18.

W tych warunkach sumy przekazane przez kopalnię do skarbu pru
skiego przedstawiały się następująco: w latach 1919/20 — 16 880 500,50 M;

7 Historia 1910—1922 (Jährliche Nachtragungen 1918—1921).
8 „Zeitschrift“, 1922, Statistischer Teil, s. 5; Statistik, 1918—1922.
9 Historia 1910—1922.
19 E. F i s c h e r ,  Die Rentabilität der fiskalischen Steinkohlengruben in Ober

schlesien in den Rechnungsjahren 1912—1921, Berlin—Charlottenburg 1929, s. 148.
11 Ibid., s. 98.
12 Historia 1910—1922.
13 F i s c h e r ,  op. cit., s. 149.



Rok Przeciętna cena sprzedaży Koszty własne

1913 9,99 6,43
1918 23,20 23,04
1919 69,73 54,35
1920 160,23 144,04
1921 285,44 230,02

1920/21 — 5 360 440,88 M +  6 102 659,25 M wpłaconych tytułem podatku 
węglowego (Kohlensteuer); 1921/22 — 58 291 855,25 M 14.

Sumy te nie są oczywiście porównywalne z przedwojennymi ze wzglę
du na postępujący spadek wartości marki niemieckiej. Świadczą one 
jednak, że az do ostatnich dni swej gospodarki władze pruskie ciągnęły 
z kopalni „Król“ poważne zyski przeznaczane na potrzeby pruskiego 
państwa. Do tego należy jeszcze doliczyć bezpośrednie wydatki Inspekcji 
Górniczej na utrzymanie Grenzschutzu i innych niemieckich bojówek. 
Według danych „Arbeiterpost“ I Inspekcja Górnicza w Królewskiej Hu
cie wpłaciła tylko w okresie od 27 kwietnia do 21 grudnia 1920 r. na 
„ochotniczy korpus dla Górnego Śląska“ 52 295 M, a wszystkie 4 górno
śląskie inspekcje wydały w tym samym czasie na ten cel 158 694 M 15 *. 
Do tego należy jeszcze doliczyć płace dla robotników „urlopowanych“ 
do niemieckich formacji.

3

Wojna spowodowała znaczne straty wśród wykwalifikowanej kadry 
robotników i urzędników kopalni „Król“. Spośród zmobilizowanych 
członków załogi 586 poległo na fro n e t lub zaginęło; spośród 220, którzy 
dostali się do niewoli, tylko część wróciła po wojnie do pracy1G. Po za
kończeniu wojny zaczęli wprawdzie powracać do kopalni zdemobilizowa
ni robotnicy, lecz jednocześnie opuszczali ją jeńcy i robotnicy przymu
sowi, których liczba zmniejszyła się z 1449 w r. 1918 na 42 w r. 1919, 
a w roku następnym spadła do zera. Ponadto wobec spodziewanego prze
kazania kopalni władzom polskim opuściło ją w r. 1921 — 234 robotni
ków Niemców 17. W rezultacie mimo< wzrostu liczebnego załogi kopalnia 
stale odczuwała brak dorosłych robotników w pełni sił i musiała ich 
zastępować kobietami i młodocianymi. Nie udało się też wyrównać spo
wodowanego przez wojnę ubytku wykwalifikowanych robotników, zwła
szcza rębaczy, których wyszkolenie wymagało dłuższego czasu. Wobec 
zatrudniania znacznej ilości kobiet kopalnia musiała nadal utrzymywać

14 Historia 1910—1922.
13 „Gazeta Robotnicza“, 5 III 1921.
1G Historia 1910—1922 (Jährliche Nachtragungen] —■ Rechnungsjahr 1918).
17 Ibid. (Jährliche Nachttagungen 1913—1921).



założony w czasie wojny żłóbek dla niemowląt. Poza tym zwiększono 
ilość ogródków działkowych, gdyż ta forma pomocy dla robotników nie 
pociągała za sobą wydatków ze strony skarbu górniczego, a nawet przy
nosiła mu zyski w postaci czynszu. Wydatki na zakup żywności i odzieży 
dla robotników osiągnęły wprawdzie w r. 1919/20 łączną wysokość 6 mi
lionów M, a w r. 1920/21 nawet 15 milionów M, jednak już w roku na
stępnym Inspekcja Górnicza poprzestała na zorganizowaniu tylko zaku
pów kartofli, uważając podwyżki płac za zupełnie wystarczające 18.

Szczegółowa statystyka załogi i płac dla omawianego okresu zacho
wała się niestety tylko do r. 1920. Sporządzone na jej podstawie zesta
wienie przedstawia się następująco. W główce: 1 — rębacze i szleprzy, 
2 — pozostali robotnicy pod ziemią, 3 — dorośli robotnicy na powierzch
ni, 4 — młodociani od 14 do 16 lat, 5 — kobiety; w boczku dla poszcze- 
gónych lat: a — ilość robotników, b — płaca netto na dniówkę w mar
kach, c — wartość świadczeń w naturze w przeliczeniu na 1 dniówkę 
(w markach), d — przeciętny zarobek roczny w markach (nie licząc war
tości świadczeń w naturze)19.

Rok 1 2 3 4 5

1913 a 2235 2337 1821 518
b 5,13 3,39 3,12 1,25 —

c 0,18 0,15 0,15 — —

d 1633 1103 1 0 2 1 366 —

1918 a 1425 2358 1704 501 851
b 11,98 7,46 7,19 3,47 3,55
c 0,32 0,28 0,28 — 0,66
d 3880 2474 2391 1092

i
1128

1919 a 1799 2991 2625 568 566
b 23,23 14,60 14,20 5,74 5,86
c 0,77 0,69 0,67 — 0,24
d 7074 4513 4470 1710 1768

1920 a 2082 3723 2856 768 338
b 50,54 37,27 36,84 14,27 20,65
c 2,50 2,00 2,00 — 1,00

d 16197 12036 11930 4338 6474

Ilość rębaczy i szleprów wzrastała więc stopniowo (w grudniu 1920 r. 
doszła do 2153), nie osiągnęła jednak jeszcze poziomu przedwojennego;

16 Ibid.
10 Według BIKH, Lohnstatistik 1898—1921.



malała natomiast liczba zatrudnionych w kopalni kobiet, które po zakoń
czeniu wojny zaczęto stopniowo zwalniać i zastępować mężczyznami (naj
wyższa liczba zatrudnionych kobiet — 922 — przypada na listopad 
1918 r., w grudniu 1920 r. było ich już tylko 298). Liczba robotników 
młodocianych wykazuje wyraźny wzrost, przy czym większość z nich 
(w r. 1920 — 455, czyli prawie 60°/o) pracowała pod ziemią. W ten spo
sób kopalnia wychowywała sobie nową kadrę wykwalifikowanych ro
botników, a jednocześnie obniżała koszty robocizny, zatrudniając pod 
ziemią robotników otrzymujących znacznie niższe wynagrodzenie niż 
reszta załogi.

W okresie 1918—1920 nastąpił mniej więcej pięciokrotny wzrost 
płac nominalnych, przy czym złożyły się na to zarówno podwyżki zarob
ków, jak i przerzucenie na kopalnię kosztów dostarczanych robotnikom 
pracującym pod ziemią materiałów oświetleniowych. Najbardziej wzro
sły przy tym płace kobiet (581%) i robotników dorosłych pracujących 
na powierzchni (512%), czyli najgorzej wynagradzanych spośród robotni
ków dorosłych, najmniej płace młodocianych (411%) oraz rębaczy i szle- 
prów (422%).

W okresie szalejącej inflacji obserwujemy więc stosunkowo szybszy 
wzrost płac robotników niewykwalifikowanych. Fakt, że zarobki młodo
cianych odbiegają od tej reguły, wynika niewątpliwie stąd, iż robotnicy 
ci nie byli obarczeni rodzinami i często pozostawali jeszcze sami na utrzy
maniu rodziców, wobec czego nie uważano za konieczne, aby podwyższyć 
im płace w tym samym stopniu co reszcie załogi.

W porównaniu z r. 1913 płace nominalne w r. 1920 wzrosły ponad 
dziesięciokrotnie, przy czym wzrost zarobków rębaczy i szleprów jest 
znowu stosunkowo najmniejszy (985%). Według cytowanych już danych 
w „Amtsblatt der Regierung Oppeln“ ceny podstawowych artykułów 
żywnościowych w gómo-śląskim okręgu przemysłowym w latach 1918— 
1920 wzrosły 4 — 5 razy, a więc w przybliżeniu w tym samym stosunku, 
co płace robotników kopalni „Król“. Jeżeli weźmiemy przy tym pod 
uwagę zarówno niedokładności oficjalnej statystyki cen z tego okresu20, 
jak i fakt, że wobec trwającej inflacji opłacani z dołu robotnicy otrzy
mywali pieniądze dopiero wówczas, gdy ceny uległy już dalszym pod
wyżkom, przekonamy się, że zarobki realne, które obniżyły się znacznie 
już w latach wojny, spadały w dalszym ciągu. Jedyną istotną zdobyczą 
robotników było więc tylko skrócenie czasu pracy do 7,5 godzin oraz 
obniżka norm akordowych.

W latach 1921—1922 wzrastały nadal zarówno ceny, jak i płace. W li

20 Od r. 1915 „Amtsblatt“ nie podaje cen bytomskich, lecz tylko niższe od nich 
ceny gliwickie jako „przeciętne dla rejencji“, przy tym są to ceny hurtowe, które 
niewątpliwie wzrastały wolniej od detalicznych.



stopadzie 1921 r. rębacz w kopalni „Król“ otrzymywał już przeciętnie 
123,31 M na szychtę, a więc blisko dwukrotnie więcej niż w r. 1920 21. 
Przeciętny roczny zarobek brutto wynosił w r. 1920 — 12 686 M, w r. 
1921 — 18 855 M, w r. 1922 — ponad 207 tys. M 22. Lecz jednocześnie 
ceny artykułów żywnościowych osiągnęły astronomiczną wprost wy
sokość. Według „Amtsblatt der Regierung Oppeln“ z r. 1922 szafel (Neu- 
scheffel =  50 litrów) pszenicy na Górnym Śląsku kosztował już 9065 M, 
szafel żyta — 7350 M, szafel kartofli — 472,50 M. W przeciągu 2 lat 
ceny tych 3 artykułów wzrosły więc od 154 do 176 razy, podczas gdy 
zarobki robotnicze ,w kopalni „Król“ tylko 16 razy. Podobnie przedsta
wiała się zresztą sytuacja górników w innych kopalniach gómo-śląskich, 
przy czym — jak wykazuje statystyka — zarobki robotników „Króla“ 
były w omawianym okresie nadal nieco wyższe od przeciętnych dla ca
łego zagłębia węglowego.

4

Dostosowywanie płac roboczych do wzrastających cen odbywało się 
w warunkach zaostrzonej walki klasowej i wzrastającej aktywności po
litycznej załogi. Już w maju 1917 r. w odpowiedzi na poufną ankietę 
Górno-Śląskiego Związku Pracodawców Górniczo-Hutniczych I Inspekcja 
Górnicza donosiła, że spośród 6612 robotników kopalni „Król“ około 
25% należy do organizacji socjaldemokratycznych, 50% do Polskiego 
Zjednoczenia Zawodowego i chrześcijańskich związków zawodowych, 
a tylko 25% jest nie zorganizowanych 23 *. Z biegiem czasu zaznaczył się 
dalszy wzrost wpływów socjaldemokratów i PZZ kosztem chrześcijań
skich związków zawodowych. Kierownictwo socjaldemokracji znajdowało 
się wprawdzie w ręku elementów oportunistycznych, l^tóre łudząc robo
tników „lewicowych“ frazesami usiłowały powstrzymać rozwój walki 
o wyzwolenie narodowe i społeczne. Np. sprawozdania agentów Inspekcji 
z listopada 1918 r. donoszą z zadowoleniem, że na zebraniach socjalde
mokratycznych agitowano przeciw przyłączeniu Górnego Śląska do Pol
ski, ponieważ „polscy władcy nie byliby lepsi od baronów węglowych“21. 
Wśród socjaldemokratycznych robotników zaznaczało się jednak również 
lewe skrzydło, pozostające pod wpływami Spartakusa i USPD.

Już w lipcu 1918 r. rozpoczęła się nowa fala strajków górniczych na

21 EIKH, Lohnstatistik 1898—1921 (formularz dla Górno-Śląskiego Związku 
Przemysłowców Górniczo-Hutniczych zawierający miesięczną statystykę płac).

22 Przeliczenie według Statistik za lata 1920—1922.
23 BIKH, Aufsicht der Bergbehörden über das Verhältnis der Arbeiter 1911:-  

1920.
2J Ibid.



Górnym Śląsku, potężniejsza niż w roku poprzednim, przy czym robotni
cy często samowolnie przerywali pracę po 8 godzinach 25. Strajki wzmo
gły się po załamaniu się Niemiec w listopadzie tegoż roku. Powstały ra
dy robotnicze i żołnierskie, których kierownictwo zostało jednak opano
wane przez burżuazyjne agentury z Hörsingiem na czele. Pod naciskiem 
robotników kierownictwa kopalń musiały się zgodzić na podwyżki płac 
oraz na udzielenie płatnych urlopów członkom załóg wybranym do rad 
robotniczych. W końcu grudnia 1918 r. załoga kopalni „Król“ zażądała 
wobec szalejącej drożyzny przyznania dodatku drożyźnianego, po 800 M 
jednorazowo na robotnika. Aby zastraszyć górników i zmusić ich do pracy 
na dotychczasowych warunkach, Inspekcja Górnicza w Królewskiej Hucie 
rzekomo w porozumieniu z Radą Robotniczą wezwała pułk strzelców 
konnych, który 2 I 1919 r. obsadził kopalnię „Król“. Wywołało to olbrzy
mie wzburzenie wśród załogi, która przerwała pracę domagając się usu
nięcia wojska. 3 stycznia, gdy posterunek wojskowy ostrzelał pochód 
robotniczy, demonstranci rozbroili żołnierzy i zaatakowali oddziały znaj
dujące się w budynkach Inspekcji Górniczej. Wojsko otworzyło do tłumu 
ogień z karabinów maszynowych zabijając 16 robotników i ciężko ra
niąc 21. Walka, która rozpoczęła się około godz. 15, trwała aż do półno
cy — robotnicy ustąpili dopiero na wieść o przybyciu artylerii. Żołnie
rze pobili również przewodniczącego rady robotniczej w Królewskiej 
Hucie stolarza Klose26. 6 stycznia wprowadzono w Królewskiej Hucie 
i okolicy stan oblężenia.

Robotnicy nie dali się jednak zastraszyć. Na zebraniu załogi Pola Po
łudniowego kopalni „Król“ uchwalono podjąć pracę dopiero po usunięciu 
wojska, zwolnieniu dyrektora kopalni oraz odpowiedzialnych za masakrę 
urzędników i po wypłaceniu odszkodowań dla ofiar masakry lub ich ro
dzin. Do strajku przyłączyły się również inne kopalnie. Jeszcze 3 stycznia 
Hörsing zmuszony był wydać rozkaz wycofania wojska z Królewskiej 
Huty. W nocy z 4 na 5 stycznia opuścił Królewską Hutę również dy
rektor kopalni „Król“, radca górniczy Wiester. Pozostali spośród oskarżo
nych urzędników zostali tymczasowo „urlopowani“, z tym że sprawa 
ich miała zostać rozstrzygnięta drogą postępowania dyscyplinarnego. 
Niemiecka burżuazja musiała zastosować mniej rażące środki dla „ochro
ny swego mienia“, używając do tego celu zamiast wojska ochotniczych

25 BIKH, Arbeitseinstellung und Arbeiterunruhen 1910—1922.
26 BIKH, Sozialdemokratische Strömungen und die grossvolnischen Bewegungen 

1902 — 30 VI 1920 (raport Dyrekcji Kopalń Państw, z 6 I 1919); R. S c h m i d t ,  
Kleines Stadtbuch von Königshütte Ob er Schlesien, Königshütte O/S 1941, s. 123; 
F. R y s z k a i S. Z i e m b a ,  Dwa dziesięciolecia Huty „K o ś c i u s z k o Warszawa 
1955, s. 20.



oddziałów Aulocka oraz części własnych robotników urlopowanych przez 
kopalnie do Grenzschutzu27.

W ostatnich dniach stycznia zakończył się strajk zarówno w kopalni 
„Król“, jak i w innych kopalniach. Górnicy wrócili do pracy uzyskawszy 
częściowe zaspokojenie swych żądań. W pierwszej połowie marca tegoż 
roku wybuchły w kopalniach państwowych nowe strajki, jednak w ko
palni „Król“ ograniczyły się one tylko do krótkiej przerwy w pracy.

W końcu marca 1919 r. odbyły się w kopalniach państwowych wybory 
do wydziałów robotniczych (Arbeiterausschüsse). Wzięła w nich udział 
tylko część uprawnionych do głosowania robotników (w I Inspekcji Gór
niczej 68%, w II — 41%, w III (Bielszowice) — 46,5%, w IV (Knurów) — 
tylko 33%). Wykazały one znaczny wzrost wpływów PZZ, które podzie
liło się mandatami z SPD. W Knurowie na 14 mężów zaufania wybrano 
nawet 2 komunistów (radikale). W kopalni „Król“ 12 mandatów zdobyła 
SPD, 9 PZZ, 2 — personel nadzorczy. Zarówno duży procent głosują
cych, jak i podział mandatów świadczyły o wyraźnej przewadze ele
mentów „umiarkowanych“, dalekich od konsekwentnie rewolucyjnych 
celów. Potwierdzają to zresztą również sprawozdania kierownictwa ko
palni i raporty Dyrekcji Kopalń Państwowych w Zabrzu do pruskiego 
Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Działacze SPD i PZZ prowadzili 
wprawdzie ze sobą głośne spory polityczne na temat przyszłej przyna
leżności Górnego Śląska do Polski lub Niemiec, byli jednak zgodni we 
wspólnym powstrzymywaniu załogi od strajków i innych bardziej zde
cydowanych wystąpień przeciw wyzyskowi. Gdy w kwietniu i maju 
1919 r. załogi kopalń państwowych zażądały usunięcia części urzędników 
i zorganizowały w tym celu szereg strajków, ruch ten nie objął kopalni 
„Król“ (do I Inspekcji Górniczej wpłynęło tylko anonimowe pismo z żą
daniem usunięcia dyrektora Wiestera). Również 1 Maja 1919 r. miał 
w tej kopalni przebieg spokojny. Natomiast część załogi „Króla“ dla 
zaznaczenia swych polskich przekonań strajkowała w dniu 3 Maja. Po
nowna przerwa w pracy kopalni nastąpiła w końcu lipca 1919 r.28

Korzystając z „uspokojenia się“ robotników władze górnicze zdołały 
w końcu lipca 1919 r. przeforsować przywrócenie na dawne stanowiska 
urzędników zawieszonych w urzędowaniu na żądanie załogi w związku 
z masakrą styczniową. Sprzeciw górników został złamany przez „strajk 
urzędniczy“ (posunięcie równoznaczne z lokautem) oraz interwencję Hör- 
singa29. Postępowanie władz wywołało jednak niezadowolenie załogi

27 BIKH, Sozialdemokratische Strömungen und die grosspolnischen Bewegun
gen 1902 — 30 6  1920.

28 Ibid, oraz BIKH, Arbeitseinstellung und Arbeiterunruhen 1910—1922.
2B Ibid. oraz BIKH, Jahresberichte 1920—1922 i historia 1910—1922 (Jährliche 

Nachtragungen — Rechnungsjahr 1919).



i przyczyniło się do wzrostu nastrojów lewicowych. W dniach 12 — 22 
VIII 1919 r. strajkowało blisko 90% robotników „Króla“ solidaryzując 
się ze strajkującymi górnikami z innych kopalń. Część z nich wzięła 
również udział w pierwszym powstaniu śląskim. Zebrana przez kierow
nictwo kopalni nieliczna grupa łamistrajków została w nocy z 19-na 20 
sierpnia uwięziona w kotłowni. 13 sierpnia doszło też do rozruchów 
w Królewskiej Hucie, podczas których odebrano pobierającym paskarskie 
ceny handlarzom nagromadzone zapasy żywności. Koło mieszkania szcze
gólnie znienawidzonego przez robotników nadsztygara Eule podłożono 
15 sierpnia nabój dynamitowy, którego eksplozja nie wyrządziła jednak 
poważniejszych szkód 30.

Terror niemiecki po zdławieniu pierwszego powstania śląskiego spa
raliżował na kilka miesięcy wystąpienia robotnicze. Latem 1920 r. na
stąpiły jednak nowe protesty załogi przeciw coraz jaskrawszym naduży
ciom ze strony urzędników Inspekcji. Przywódcą niezadowolonych stał 
się przewodniczący rady zakładowej Pola Wschodniego ślusarz Kühler 
(członek USPD), wybrany również na przewodniczącego wspólnej rady 
zakładowej całej kopalni. Stwierdził on mianowicie, że znaczna ilość ro
botników (w Polu Wschodnim około 100 dziennie) opłacanych z kasy 
kopalni wykonuje w czasie szychty różnego rodzaju prywatne prace dla 
urzędników, co wpływa na obniżenie zarobków reszty załogi. Stwierdze
nie, czy robotnicy, którzy pobrali marki, istotnie pracują w danym dniu 
w kopalni, okazało się jednak utrudnione. W odpowiedzi na przeprowa
dzane przez Kühlera kontrole Wiester wydał zarządzenie, że członkowie 
rady zakładowej mogą zjeżdżać do kopalni jedynie po zawiadomieniu 
o tym Inspekcji przynajmniej na 24 godziny naprzód i uzyskaniu zezwo
lenia sztygara objazdowego. Gdy 14 VI 1920 r. Kühler usiłował zjechać 
do kopalni bez zezwolenia, został pobity przez sztygara powietrznego 
Offczarczyka. Mimo tego nie zaprzestał kontroli i ogłosił ze swej strony* 
że robotnik, który wykonuje prace dla urzędnika, a pobiera za to wy
nagrodzenie z kopalni, zostanie dyscyplinarnie zwolniony. Zabronił rów
nież dyrektorowi kopalni samowolnego wywożenia węgla przy pomocy 
prywatnych furmanek. Wówczas Inspekcja Górnicza zdołała w dniu 23 
lipca przeforsować usunięcie Kühlera przez wydział rozjemczy (Schlich
tungsausschuss) rady zakładowej „za przekroczenie swych kompetencji“. 
Decyzja ta została zatwierdzona przez Dyrekcję Kopalń Państwowych 
w Zabrzu i ministra handlu i przemysłu, napotkała jednak zdecydo
wany sprzeciw całej załogi. Gdy nie pomogły pertraktacje, robotnicy 
Pola Wschodniego i częściowo Zachodniego urządzili 14 sierpnia de

30 BIKH, Arbeitseinstellung und Arbeiterunruheil 1910 -1922; Sozialdemokra
tische Strömungen und die grosspolnischen Beilegungen 1902 — 30 VI 1920; /.Ga
zeta Robotnicza“, 16 VIII 1919.
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monstracyjny strajk, żądając przywrócenia Kühlera na dotychczasowe 
stanowisko. Po zakończeniu strajku rada zakładowa Pola Wschodniego 
demonstracyjnie podała się do dymisji; w wyniku nowych wyborów Kü
hler został ponownie wybrany jej przewodniczącym81.

Kilkudniowe strajki robotników „Króla“ w początkach sierpnia 
i w końcu października 1920 r. zmusiły Inspekcję Górniczą do obniżenia 
norm akordowych. Również drugie powstanie śląskie poparła część zało
gi kopalni 8-dniowym strajkiem, w którym wzięło udział 50% górników 
z Pola Północnego i 23% z Pola Południowego. Powstańcy zajęli przej
ściowo hutę „Agnieszka“ i przeprowadzili 22 VIII 1920 r. konfiskatę bro
ni u urzędników z Pola Północnego31 32.

W listopadzie 1920 r. opuścił ostatecznie kopalnię „Król“ znienawi
dzony przez robotników dyrektor Wiester, który został służbowo prze
niesiony do Wyższego Urzędu Górniczego w Dortmundzie. Miejsce jego 
zajął dotychczasowy sztygar objazdowy kopalni „Bielszowice“ Jałowiecki 
(Jalowietzky). Usunięcie znienawidzonego przez robotników Wiestera 
przyczyniło się niewątpliwie do poprawy stosunków między kierownic
twem Inspekcji Górniczej a załogą kopalni „Król“33.

W trzecim powstaniu śląskim robotnicy „Króla“ (zwłaszcza z Pola 
Północnego) wzięli przypuszczalnie dość liczny udział. Wybuch powstania 
spowodował przerwę w pracy kopalni, która trwała w Polu Północnym 
tydzień, w pozostałych polach 1 — 2 dni. Powstańcy ani pozostali robot
nicy „Króla“ nie występowali jednak przeciw kierownictwu kopalni. In
spekcji Górniczej udało się nawet zorganizować straż spośród robotni
ków, która ochraniała urządzenia kopalniane34. Po zakończeniu powsta
nia, w czerwcu 1921 r., opuściło kopalnię w obawie przed polskimi re
presjami 74 robotników Niemców35. W następnych miesiącach wobec spo
dziewanego przekazania kopalni władzom polskim zrezygnowały z pracy 
jeszcze dalsze grupy niemieckich robotników, których łączna liczba nie 
przekraczała jednak 2% załogi36. 20 VI 1922 r. kopalnia „Król“ została 
przekazana władzom polskim. Faktycznie przeszła w ręce kapitału fran
cuskiego występującego pod maską polsko-francuskiej spółki dzierżawT- 
nej „Skarboferme“.

Ogółem w ciągu 131 lat pruskiej gospodarki wydobyto z kopalni po
nad 96 milionów ton węgla, przeważnie z grubych i łatwo dostępnych

31 BIKH, Tätigkeit des Betriebsrats 1920—1922; Politische Bestrebungen 1920— 
1922.

32 BIKH, Politische Bestrebungen 1920—1922; historia 1910—1922 (Jährliche 
Nachtragungen-Rechnungsjahr 1920).

33 Ibid.
34 Historia 1910—1922 (Jährliche Nachtragungen-Rechnungsjahr 1921).
3E BIKH, Politische Bestrebungen 1920—1922.
30 Ibid.



pokładów: 501, 504, 507 i 510, a zyski z eksploatacji osiągnięte przez 
skarb pruski wynosiły około 200 milionów marek przedwojennej warto
ści. Znajdujące się jeszcze w polu kopalni „Król“ zasoby węgla oszaco
wane zostały w r. 1922 przez pruskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu 
na 436 milionów m3, a przypuszczalny okres dalszego istnienia kopalni 
nawet przy pewnym zwiększeniu wydobycia — na około 100 la t37, było 
to jednak obliczenie zbyt optymistyczne. Duża część nie wyeksploatowa
nego węgla przypadała na filary ochronne oraz nie cienkie pokłady gru
py 600 i jeszcze głębsze (do głębokości 1000 m pod powierzchnią ziemi), 
których eksploatacja przedstawiała znaczne trudności i wymagała bardzo 
poważnych inwestycji, część wreszcie została zmarnowana wskutek ra
bunkowej eksploatacji w ubiegłych okresach. Ilość węgla, jaka pozostała 
jeszcze w łatwo dostępnych częściach grubych pokładów grupy 500, mo
gła przy dotychczasowej produkcji kopalni wystarczyć na około 36 lat. 
Na taki też okres zawarła spółka „Skarboferme“ umowę dzierżawną 
z rządem polskim — umowę, która zapewniała francuskiemu kapitałowi 
większość zysków z dalszej eksploatacji „Króla“.

37 WAP Katowice, Sk F5 (Uebersicht Nr 21b, Anlage I).


