
HENRYK ROLA

HUTA „CZĘSTOCHOWA“ OBIEKTEM SPEKULACJI KONCERNU
„OBEREISEN“

W czasie budowy huty „Częstochowa” na Rakowie koło Częstochowy, 
budowy przewidzianej na skalę równą niemal hucie „Bankowej”, Towa
rzystwo B. Hantke zaskoczone zostało kryzysem ekonomicznym. Z tego 
powodu musiano zrezygnować z postawienia trzeciego wielkiego pieca, 
mimo że wybudowano już specjalną dodatkową halę odlewniczą oraz 
wykończono całą kotłownię wielkopiecową. W związku z kryzysem 
Towarzystwo miało również duże trudności w nabyciu kredytów na kon
tynuowanie budowy. Przystąpiono do niej dopiero po uzyskaniu w r. 1899 
za pośrednictwem górnośląskiego koncernu Oberschlesische Eisenindu
strie Actien Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb („Obereisen”) — 
znacznych kredytów w bankach niemieckich finansujących koncern 
„Obereisen” i.

Po tej akcji przenikania niemieckiego kapitału bankowego i górno
śląskiego kapitału przemysłowego koncernu „Obereisen” Towarzystwo 
B. Hantke zostało praktycznie podporządkowane niemieckiemu kapita
łowi finansowemu. Odtąd losy huty „Częstochowa” uzależnione są w co
raz większym stopniu od polityki kapitalistów niemieckich.

Koncern „Obereisen” powstał ze spółki założonej 9 VII 1887 r. pod 
nazwą Oberschlesische Eisenindustrie A. G. für Bergbau und Hütten
betrieb z siedzibą w Gliwicach. Kapitał zakładowy spółki w r. 1887 
wynosił 8 milionów marek niemieckich, a w r. 1900 osiągnął 25 milionów

1 M. O r ł o w s k i ,  Żelazny przemysł hutniczy do r. 1914, Warszawa 1931, 
s. 111—112; O ber schlesische Eisenindustrie A. G. fuer Bergbau und Hüttenbetrieb, 
Glewitz O/S, Bericht über das Jahr 1900 (tekst polski: Aneks V, n r 9). W tłumacze
niu polskim czytamy: „W Towarzystwie Fabryk Metalowych B. Hantke w Warsza
wie, w którym, jak to już informowaliśmy w zeszłorocznym sprawozdaniu, wzię
liśmy udział przez przejęcie akcji, ukończone zostały obszerne nowe budowle 
w Częstochowie ... W arunki (podstawy) przedsiębiorstwa częstochowskiego, które 
dla zbytu części fabrykatów  gotowych ma do rozporządzenia wielkie zakłady prze
róbcze w należących do towarzystwa fabryk gwoździ i drobnych przedmiotów że
laznych w Warszawie, Ekaterynosławiu i Saratowie, uważaliśmy za tak korzystne, 
że nawet przy trw aniu obecnych, niepomyślnych stosunków w Rosji, po zupełnym 
puszczeniu w ruch zakładu częstochowskiego, liczymy na odpowiedni zysk” (s. 303).



marek. W ciągu niespełna 20 lat opanował on szereg obiektów górniczo- 
-hutniczych na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim, a nawet na 
terenie Węgier (kopalnie rudy żelaznej)2.

28 V 1899 r. Towarzystwo B. Hantke, po uzyskaniu zezwolenia Ko
mitetu Ministrów z dnia 5 VII 1896 r., powiększyło kapitał zakładowy 
z 1,5 miliona do 4 milionów rubli (4000 akcji á 1000 ru b li)3, a w na
stępnym do 6 milionów ru b li4. W r. 1890 Towarzystwo B. Hantke 
wybudowało fabrykę metalową w Jekaterynosławiu, a w latach 1895— 
1896 fabrykę wyrobów metalowych w Saratowie. W r. 1900 z obu fabryk 
utworzono samodzielne towarzystwo akcyjne pod nazwą „Russische Eisen
industrie A. G. zu Gleiwitz” o kapitale zakładowym 9,9 miliona marek 
(4 635 992 rubli według ówczesnego kursu), którego wszystkie akcje 
znajdowały się w posiadaniu Towarzystwa B. H an tke5. W ten sposób 
koncern „Obereisen” przy pomocy Towarzystwa B. Hantke kontrolował 
zakłady metalowe należące do „Russische Eisenindustrie”.

Obydwa przedsiębiorstwa powiązane były unią personalną. Do zarządu 
Towarzystwa B. Hantke weszli obok braci Hantke (Alfred i Henryk)

2 Saliny's Böreen-Jahrbuch, Berlin—Leipzig 1919/20, s. 905; O r ł o w s k i ,  op. cit., 
s. 190—194. W r. 1889 spółka Oberschlesische Eisenindustrie połączyła się z Ober- 
schlesische D rahtindustrie A. G. Zakłady, jakie towarzystwo przejęło w chwili 
fuzji: „Julienhütte”, „H erm inehütte”, „Baildonhütte”, Gleiwitzer D rahtw erke”, 
zostały rozbudowane i zajmowały ważną pozycję w przemyśle Górnego Śląska. 
Ponadto „Obereisen” zakupił w okręgu lublinieckim fabrykę gwoździ i artykułów 
hutných oraz kopalnię rudy żelaza w Thorotzko na Węgrzech (1907). Oprócz przed
siębiorstw znajdujących się na terenie Rzeszy i Austro-W ęgier koncern „Obereisen” 
był właścicielem akcji następujących spółek akcyjnych: „Emaillirwerk und Metall
w arenfabrik Silesia A. G.”, „Tow. Akc. Fabryk Metalowych B. Hantke w Warsza
w ie”, „Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken A. G.” z siedzibą 
w Berlinie, „Vereinigte Deutsche Bickel-Wěrke A. G.”, „Konigshullder Stahl und 
Eisenw arenfabrik” w Gliwicach, „Prima Fabrica die Cuie side Tras — Serma in 
Romania” i kilka mniejszych przedsiębiorstw.

3 Zbiór praw Królestwa Polskiego, t. XXVI, 1898, II półrocze, s. 419, O powięk
szeniu kapitału zakładowego Towarzystwa B. Hantke w Warszawie: „Wskutek 
prośby Tow. Zakładów Metalowych B. Hantke w Warszawie najjaśniejszy pan 
w dniu 3 lipca 1898 r. pozwolił Tow. powiększyć kapitał zakładowy o 2,5 mil. 
rubli za pomocą emisji 2,5 tys. akcji dodatkowych”; 1899 r., II półrocze, s. 491—493: 
„Kapitał zakładowy Tow. składa się z 4 mil. rubli podzielonych na 4000 działów po 
1000 rubli każdy”.

4 Zbiór praw Królestwa Polskiego, t. XVIII, 1900, I półrocze, s. 903, O powięk
szeniu zakładowego kapitału Zakładów Metalowych B. Hantke w Warszawie 
o 2 000 000 rubli za pomocą wypuszczenia akcji dodatkowych, akcje po 1000 rubli 
9. K apitał zakładowy Towarzystwa składa się z 6 000 000 rubli podzielonych na 6000 
akcji po 1000 rubli każda, z których 4000 akcji są całkowicie opłacone.

5 O r ł o w s k i ,  op. cit., s. 98; Oberschlesische Eisenindustrie A. G. für Bergbau 
und Huttenbetrieb, Glewitz O/S Bericht über das Jahr 1895— 1900; por. L. K. 
F r i e d l e r ,  Polen (Königreich) als Absatz-Charlottenburg, 1916, s. 26.



Oscar Care — prezes, Fritz Friedlaender i Paweł Fischer — główni 
akcjonariusze „Russische Eisenindustrie”. Inni przedstawiciele rodziny 
Hantke byli członkami zarządu „Russische” 6.

Mimo kryzysu w przemyśle górniczo-hutniczym Królestwa akcjona
riusze niemieccy, spodziewając się, że depresja szybko minie i nastąpi 
okres koniunktury, kontynuują budowę huty. W sprawozdaniu kon
cernu „Obereisen” za r. 1902 stwierdza się wyraźnie 7, „że inwestowane 
kapitały przyniosą w przyszłości dobre oprocentowanie, ponieważ pod
stawy przedsiębiorstwa Hantke, dzięki wielkim posiadłościom złóz rudy 
żelaznej i urządzeniom zakładów według wszelkich wymagań techniki 
nowoczesnej, są o wiele silniejsze niż innych konkurencyjnych zakładów 
w rosyjskiej Polsce”. Akcjonariusze z koncernu „Obereisen” uzasadniali 
również swoje przewidywania praktyką konkurencyjnych koncernów 
Oberschlesische Eisenbahn-Bedarf A. G. („Oberbedarf”) i „Königs und 
Laurahütte”, które w końcu XIX w. kierując swe kapitały na teren 
Zagłębia Dąbrowskiego — do zakładanych przedsiębiorstw filialnych 
(Fabryka Rur S. Hulczyński i Synowie, huta „Puszkin”, huta „Katarzy
na” i walcownia „Milowice”) — uzyskały znaczne zyski 8. Budowa huty 
„Częstochowa” oraz kopalń położonych w Zagłębiu Częstochowskim 
inwestowane były przez Bank Handlowy w Warszawie oraz Berliner 
Handelgesellschaft, Nationalbank für Deutschland, C. Schlesinger — 
Tieret Co., Schlesischer Bankverein und Dresdner Bank, które powiązane 
były finansowo z koncernem „Obereisen” 9 10.

W pierwszym roku budowy huty według bilansu z 30 VI 1897 r. 
długi Towarzystwa B. Hantke wynosiły 318 557 rubli i dotyczyły głównie 
Fabryki Warszawskiej (tabela 1 )1Q. W połowie 1900 r. w związku z bu
dową huty „Częstochowa” oraz zakupieniem nadań i pól górniczych na 
terenie Zagłębia Częstochowskiego zadłużenie Towarzystwa wzrosło 
do 7734 tys. rubli, a w roku bilansowym 1901/2 osiągnęło kwotę 8 546 571 
rubli.

Według sprawozdania zarządu koncernu „Obereisen” za r. 1902 na 
długi powyższe składały się: „Transakcja pożyczkowa nie wydanych

G Nowe towarzystwo niemieckie w Rosji (Przegląd Techniczny, 1901, n r 14).
7 Tamże, s. 112—115, tekst polski: Aneks nr 10 s. 305.
8 Tamże, s. 305. W sprawozdaniu koncernu „Obereisen” za rok 1902 czytamy: 

„Gdy swego czasu zapewniliśmy sobie poważny udział w tym przedsiębiorstwie, 
braliśmy pod uwagę to, że rozmaite górnośląskie towarzystwa górnicze przez wiele 
lat osiągały właśnie wyrównanie wyników dzięki swym przedsiębiorstwom filial
nym położonym w rosyjskiej Polsce, i to w czasie, w którym zakłady żelazne poło
żone na G. Śląsku dawały niewystarczające nadwyżki (zyski)”.

9 I. P i e t r z a k - P a w l o w s k a ,  Królestwo Polskie w początkach imperia
lizmu, . 1900—1905.

10 Tablicę 1 opracowano na podstawie Bilansów Towarzystwa B. Hantke za 
lata 1895—1903 (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego).



Tab. l. Działalność finansowa huty „Częstochowa”, Fabryki Warszawskiej i kopalń 
rudy żelaznej Towarzystwa B. Hantke (1896—1903)

Stan w dniu
Rodzaj kapitału 30 VI 30 VI 30 VI 30 VI 30 VI 30 VI

1897 1899 1900 1901 1902 1903

Kapit. akcyjny 1500000 4000000 6000000 6000000 6000000 6000000
Kapit. amortyzacyjny 191782 366833 500735 — 472122 472122
Kapit. zapasowy 168446 780934 795050 795565 383077 185048
Kapit. obligacyjny — — — 3000000 2937000 2871000
Czysty zysk (straty) 88779 240000 424713 140303 412487 198029
Kapit. kredytowy

wierzyciel, (długi) 318557 . — 7734000 — 8546571 7932189
Wartość produkcji

h. „Częstochowa”,
Fabryki Warszaw-
skiej, kopalń rudy 1713198 — — — 5338434 5569708

jeszcze obligacji hipotecznych i obciążenie 4500 tys. marek akcji Rosyj
skiego Towarzystwa Przemysłu Żelaznego, które znajdują się w posia
daniu Towarzystwa B. Hantke, razeny około 5 milionów rubli ... Długi 
bieżące w wysokości około 3 468 540,55 rubli” n .

Udział Banku Handlowego w finansowaniu spółki B. Hantke wynosił 
40% (3 425 000 ru b li) , koncernu „Obereisen” — 26,7% (2 218 638 rubli), 
pozostałe 39,5% przypadało na kapitały niemieckie powiązane z kon
cernem „Obereisen” 11 12. Wynika stąd jasno, że faktycznym właścicielem 
huty „Częstochowa” był niemiecki kapitał finansowy. W sprawozdaniu 
zarządu koncernu „Obereisen” za rok operacyjny czytamy: „Co się tyczy 
naszego udziału w Tow. Fabryk Metalowych B. Hantke w Warszawie, 
komunikujemy, co następuje: W końcu 1902 r. posiadało nasze towarzy
stwo 1272 sztuki akcji Tow. B. Hantke w Warszawie, po 1000 rubli każda 
nominalnie, łącznie z tymi sztukami [akcji], które uzyskaliśmy w roku 
sprawozdawczym na zasadzie zawartej przy naszym udziale umowy” 13.

11 Sprawozdania Tow. Zakładów Metalowych B. Hantke w  Warszawie za lata 
1896/97; 1899/1900, 1901/1902 (BUW); O r ł o w s k i ,  op. cit., s. 304. W sprawozdaniu 
koncernu „Obereisen” za r. 1902 uwzględnione są długi Towarzystwa B. Hantke na 
30 VI 1902; Z. P a s t u ł a, Monopoli w mietałłurgiczeskoj promyszlennosti Carstwa 
Polskogo i ich uczastije w  „Prodamiete” (Istoriczeskije Zapiski, Moskwa 1958); 
„Gazeta Handlowa”, n r 79 z 8 VII 1902 r.

12 O r ł o w s k i ,  op. cit. W tym czasie Bank Handlowy w Warszawie prowadził 
ożywioną działalność finansową we wszystkich dziedzinach przemysłu, a m. in. 
w hutnictwie Zagłębia Dąbrowskiego. W Sosnowcu zapobiegł on bankructw u To
warzystwa Wyrobów Kotlarskich i Mechanicznych „Pitzner-Cam per” oraz udzielał 
kredytu Towarzystwu Sosnowieckich Fabryk R ur i Żelaza i Towarzystwu Zakładów 
Milowickich. P i e t r z a k - P a w ł o w s k a ,  op. cit., s. 194—196.

13 O r ł o w s k i ,  op. cit., s. 303, Aneks V, n r 10.



Przejęcie pakietu kontrolnego akcji Hantkego przez „Obereisen” 
w latach bilansowych 1899—1901 przyniosło 565 015 rubli czystego zysku. 
Ale już w następnych latach, w związku z pogłębiającym się kryzysem 
w przemyśle górniczo-hutniczym, huta, kopalnie i Fabryka Warszawska 
pracowały deficytowo. Według oficjalnych bilansów z okresu od 1 VII 
1901 do czerwca 1903 r. Towarzystwo poniosło straty wynoszące 610 516 
rubli. Równocześnie w r. 1902/3 umorzono 129 000 rubli z kapitału obli
gacyjnego, a zadłużenie u wierzycieli zmniejszyło się w tym czasie
0 614 382 ruble. Tak więc mimo bilansowych strat kapitał finansowy 
w okresie od 1 VII 1900 do 30 VI 1903 skierował do banków ponad
1 541 000 rubli.

W czasie pogłębiającego się kryzysu koncerny niemieckie zmuszone 
były ograniczyć produkcję górniczo-hutniczą. W grę wchodziła tu rów
nież konkurencja ze strony przemysłu hutniczego południowej Rosji, 
opanowanego przez kapitał francuski. Przemysł ten dzięki wysoko
procentowym zasobom rudonośnym, bliskości rynków zbytu, a więc 
i niższym kosztom produkcji surówki żelaza, stał się poważnym kon
kurentem  przemysłu hutniczego Królestwa. Zmuszało to hutnictwo 
Zagłębia Dąbrowskiego i Częstochowskiego do łączenia się w zrzeszenia 
kartelowe, mające na celu podwyższenie ceny sprzedażnej wyrobów. 
Przedstawiciele Towarzystwa B. Hantke, Zakładów Starachowickich, hut 
„Milowice” i „Puszkin” zawarli 12 II 1902 r. umowę w sprawie sprze
daży żelaza walcowanego (tabela 2). W imieniu Towarzystwa B. Hantke
go porozumienie podpisał przedstawiciel koncernu „Obereisen” — 
W. Wolf-Zittelman 14. K artel przewidywał wspólną sprzedaż żelaza han
dlowego w Królestwie w okresie od 12 lutego do 1 V 1902 r. Towarzy
stwo B. Hantke partycypowało w czwartej części kwoty kartelowej, 
a pozostałe cztery spółki akcyjne w 75%. Udział kapitału niemieckiego 
w powyższym kartelu wynosił 60%. Uczestnikom kartelu nie udało się 
podwyższyć cen sprzedawanego żelaza i utrzymali je na poziomie 132 ko
piejek za pud. Zmniejszono natomiast zapasy posiadanego żelaza han
dlowego 15.

Orłowski, op. cit., s. 138—139. Główne punkty przewidywały: „1. Wyżej wy
mienione zakłady postanowiły wspólną sprzedaż w Królestwie Polskim żelaza 
handlowego; 2. Zakłady Starachowickie, Ostrowieckie i B. Hantke będą otrzy
mywały po 25.f'/o każdy z ilości sprzedanych tego żelaza, zaś zakłady „Milowice” 
i „Puszkin” — razem 25° o; 3. Przez żelazo handlowe należy rozumieć żelazo okrąg
łe i kwadratowe grubości do 4", płaskie do 6” -włącznie, kątowe o szerokości bloków 
do 5” włącznie [Winkeleisen bis inclusive 5” Schenkelbreite]”. Dalsze punkty umo
wy dotyczyły warunków zapłaty, powołania sądu polubownego, zobowiązania „do 
bezwarunkowego dotrzymania umowy bez wszelkich dochodzeń” oraz rozwiązania 
kartelu.

15 „Ekonomista”, III, 1902, s. 301.



Towarzystwa akcyjne Kapitał
zakładowy

Udział w zbycie Główny
udziałowiecdo 1 V po 1 V

B. Hantke 6000000 25% 26%% „Obereisen”
Zakł. Starachowickie 2250000 25% 26%% Bank Handlowy
Zakł. Ostrowieckie 2000000 25% 26%% Bank Dysk.
Walcownia „Milowice” 1252000 25% 20 % „Oberbedarf”
Huta „Puszkin” 750000

Kapitaliści górnośląscy z koncernu „Obereisen” uważali udział To
warzystwa B. Hantke w zbycie żelaza za niedostateczny i żądali zmiany 
kwot kartelowych. Po upływie term inu umowy kartelowej (1 maja), 
9 V 1902 r. przedłużono ją do września 1902 r. Według nowej umowy 
huta „Częstochowa” i Fabryka Warszawska otrzymały 26,66% ogólnej 
ilości sprzedawanego żelaza. Podobnie Zakłady Starachowickie i Ostro
wieckie — kosztem huty „Milowice” i „Puszkin” (20%) J6.

30 VIII 1902 r. term in umowy kartelowej powtórnie przedłużono, 
ale już w połowie sierpnia z kartelu wystąpiły Zakłady Ostrowieckie. 
Spowodowało to spadek cen żelaza handlowego do 115 kopiejek za pud 
i ostateczne rozwiązanie kartelu w końcu tegoż roku 17.

W tym  czasie w przemyśle górniczo-hutniczym Królestwa rywalizo
wały dwie koncepcje: niemiecka i francusko-rosyjska. Pierwsza dążyła 
do utworzenia niezależnego kartelu  podporządkowanego polityce mono
poli górnośląskich, druga do całkowitego podporządkowania przemysłu 
Królestwa przemysłowi południoworosyjskiemu pod egidą kapitału fran
cuskiego. Rzecznikiem ostatniej koncepcji w Królestwie był inż. Wła
dysław Żukowski, przedstawiciel tej grupy polskiego kapitału, która 
dążyła do podporządkowania przemysłu polskiego kapitalistom rosyjsko- 
-francuskim 18.

5 VII 1902 r. powstał syndykat rosyjski „Prodameta” pod nazwą 
„Towarzystwo Sprzedaży Wyrobów Rosyjskich Zakładów Metalurgicz
nych” . Do „Prodam ety” weszło 12 towarzystw akcyjnych, w tym 2 z Kró
lestwa Polskiego. Z dniem 1 października syndykat rozpoczął swą dzia
łalność w zakresie zbytu żelaza walcowanego i uniwersalnego, podnosząc 
jego cenę z 1,10 do 1,5—1,55 za p u d 19.

10 O r ł o w s k i ,  op. cit., s. 140, Aneks V, nr 13, s. 307.
17 „Ekonomista”, III, 1902, z. 3, s. 130; „Gazeta Handlowa”, n r 211 z 17 IX 

1902 r.
18 P i e t r z a k - P a w ł o w s k a ,  op. cit., s. 127.
19 O r ł o w s k i ,  op. cit., s. 141. Towarzystwo Wielkich Pieców i Zakładów 

Ostrowieckich przekazało „Prodamecie” sprzedaż następujących wyrobów: „blachy 
żelaznej i stalowej wszelkiego rodzaju i wymiaru, wszelkiego rodzaju żelaza i stali



Tow. B. Hantke przystąpiło do „Prodam ety” 1 I 1903 r., przekazując 
syndykatowi do 30 VII 1904 r. wyłączne prawo sprzedaży swego żelaza 
uniwersalnego. Zakłady Sosnowieckie i huta „K atarzyna” przystąpiły 
do syndykatu 1 IV 1903 r. jako „grupa Sosnowieckich Zakładów”.

Cztery przedsiębiorstwa hutnicze związane z syndykatem posiadały 
monopol * na wytwórczość żelaza uniwersalnego w Królestwie. O ile 
w r. 1904 kontrolowały one 38,4% produkcji, to w 1905 już 61%, a w ro
ku następnym aż 84,8%. Huta „Częstochowa” (Tow. B. Hantke) i Zakłady 
Ostrowieckie w okresie od 1 I 1904 do 11 II 1905 r. sprzedawały poprzez 
„Prodametę” belki i walcowane dźwigary, monopolizując w r. 1904 
w swoich rękach 72,3%, a w 1905 r. 82,6% wytwórczości Królestwa * 20.

Kapitał górnośląski nie zrezygnował jednak z planów utworzenia 
własnego koncernu stalowego, który by zapewnił w przemyśle górniczo- 
-hutniczym dominację kapitałowi niemieckiemu i ograniczył wpływ 
„Prodam ety”. Górnośląski kapitał poprzez penetrację w przemyśle dążył 
do utrzymania, a nawet wzmocnienia swej pozycji. Typowym przykładem 
tej polityki było fińansowanie budowy nowoczesnej huty  „Częstochowa”, 
co zapewniało temu kapitałowi dominację w przemyśle górniczo-hutni
czym Zagłębia Częstochowskiego.

Ważnym etapem w kierunku opanowania przemysłu górniczo-hunicze- 
go Królestwa było wybudowanie w latach 1899—1902 huty „Zawiercie” 
przez koncern „Huldschinsky H uttwerke A. G. Glewitz” przy współ
udziale filii Towarzystwa Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza 21.

Uruchomienie wspomnianych obiektów wzmocniło wpływy kapitału 
niemieckiego w hutnictwie. W związku w przedłużającym się kryzysem 
pogłębiło to jednak konkurencję między poszczególnymi przedsiębior
stwami hutniczymi i ułatwiło „Prodamecie” podporządkowanie sobie 
niektórych działów wytwórczości przemysłu hutniczego koncernów nie
mieckich. Toteż kapitaliści niemieccy próbują utworzyć koncern stalowy/ 
do którego miały wejść huta „Częstochowa”, Zakłady Ostrowieckie, 
„Milowice”, huta „Puszkin”, a w dalszym etapie Towarzystwo Sosno
wieckich Fabryk Rur i Żelaza (huta „Zawiercie”) i huta „Bankowa”. 
Wstępne rozmowy w tej sprawie odbyły się w Berlinie w kwietniu

uniwersalnej począwszy od 8 cali ang. szerokości włącznie i odcinków żelaza 
uniwersalnego i blachy”. X X V I Zjazd Przemysłowców Górniczych Rosji Południo
wej w Charkowie, Warszawa 1902; B. F. B r a n d t ,  Targowopromyszlennyj krizis 
w zapadnoj Jewropie i w Rosji, cz. II, R. V, s. 174; por. L. B. K a f e n g a u z, 
Sindikaty w russkoj żelaznoj promyszlennosti, Moskwa 1910.

20 P u s t a ł a ,  op. cit., s. 102.
21 O r ł o w s k i ,  op. cit., s. 87; por. Die Montanindustrie im  Königreich Polen 

(Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins, z. W., 1915, 
s. 9—29).



1903 r. 22 Zamiar stworzenia ogólnopolskiego trustu  stalowego nie doszedł 
do skutku ze względu na negatywne stanowisko kapitalistów francuskich 
i belgijskich, dysponujących hutą „Bankową” i Zakładami Ostrowiec
kimi, a także ze względu na poprawę koniunktury w przemyśle hutnik 
czym i wreszcie w związku z wybuchem wojny rosyjsko-japońskiej. 
Nowoczesna huta „Częstochowa” poważnie zwiększyła produkcję, za
lewając rynek Królestwa tanią surówką żelazną 23.

W tym właśnie 1903 r. w Zagłębiu Dąbrowskim pojawił się drugi 
potężny koncern górnośląski, „Oberbedarf”, posiadający akcje Towarzy
stwa Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza oraz hutę „Zawiercie”. Dążył 
on do podporządkowania sobie Towarzystwa B. Hantke, przez co zyskałby 
sobie monopolistyczną pozycję w Zagłębiu Dąbrowskim i Częstochow
skim. „Oberbedarf” napotkał jednak rywala. Był nim koncern „Ober- 
eisen”, który starał się za wszelką cenę utrzymać swą pozycję w prze
myśle górniczo-hutniczym Królestwa. O próbach czynionych w tym 
kierunku dowiadujemy się z listu dyrektora Zarządu Towarzystwa 
B. Hantke, Zuckerkandla. 27 XII 1909 r. pisze on do radcy Emila Berve: 
„Gdyby wytwórczość surówki Zawiercia—Częstochowy połączyć w jed
nym z tych dwóch zakładów, oba zakłady osiągnęłyby z tego bardzo 
znaczne zyski ... liczne rokowania o fuzje Częstochowy z Zawierciem nie 
dały rezultatu i przypuszczam, że dalsze próby w tym kierunku miałyby 
ten sam przebieg” 24.

Plany fuzji nie zostały więc zrealizowane na skutek rywalizacji obu 
koncernów.

Towarzystwo B. Hantke w okresie przejściowej koniunktury zwięk
szyło produkcję w hucie „Częstochowa” i zalało rynek Królestwa tanią 
surówką żelazną, chcąc w ten sposób pogłębić trudności finansowe kon
kurencyjnych przedsiębiorstw hutniczych. 1 VIII 1904 r. Towarzystwo 
wystąpiło z syndykatu „Prodameta” i rozpoczęło sprzedaż żelaza handlo
wego na własną rękę. Jedynie walcowane dźwigary i belki kierowano 
na rynek krajowy za pośrednictwem „Prodam ety” 25. 15 maja tegoż roku 
Towarzystwo B. Hantke przystąpiło do organizowania syndykatu pod 
nazwą Warszawskie Towarzystwo Sprzedaży Żelaza i Stali. Mimo że

22 Według akt „Stahlverband-Trust”, Archivum Sp. Akc. Wielkich Pieców i Za
kładów Ostrowieckich, tekst w tłum. O r ł o w s k i ,  op. cit., s. 104—106; por. 
„K artell-Rundschau”, R. III, z. 9, Wien 1905, s. 502.

23 Sborník statisticzeskich swiedienij o gornozawodskoj promyszlennosti, s. 1903 
s. 326—331. Dyrekcja huty „Częstochowa” sprzedawała 1 pud surówki żelaznej po 
53 kop.

2/* Acta der Direction der Oberschlesischen Eisenbahn-Bedarf A. G. zu 
Friedenhütte betreffend „Vereinigung Zawiercie-Czenstochau”. List dyr. Zucker
kandla do radcy handlowego Emila Berve z 27 XII 1909 r„ tekst, w tłum. O r ł o w 
s k i ,  op. cit., s. 306, Aneks V. n r 11.

25 P u s t a ł a, op. cit., s. 102.



syndykat ten nie rozwinął działalności, istniał jednak jako jednostka 
prawna, gotowa w każdej chwili do przejęcia funkcji ,,Prodamety” 
w Królestwie Polskim 26.

Kapitaliści niemieccy, którzy mieli zainwestowane kapitały w prze
myśle górniczo-hutniczym Królestwa, nie mogli narzekać na brak zy
sków. Według oficjalnych bilansów Towarzystwo od 1 VII 1903 do 30 VI 
1907 r. uzyskało 838 460 rubli czystego dochodu, a Towarzystwo Sosno
wieckich Fabryk Rur i Żelaza osiągnęło w tym czasie aż 3 170 400 rubli 
zysku 27 28. Faktyczne zyski Towarzystwa były jednak większe, gdyż w tym 
czasie jego długi zmalały o 2 430 425 rubli, umorzono obligacje na kwotę 
230 000 rubli, a w ciągu 2 lat zwiększono kapitał amortyzacyjny o 635 818 
rubli. W ten sposób kapitał finansowy odprowadził do swych banków 
ponad 4 miliony rubli. Na hutę „Częstochowa” i kopalnie rudy przy
padało 85% tej kwoty.

W okresie rewolucji 1905 r. nastąpił spadek akcji Towarzystwa 
B. Hantke. O ile w r. 1903 jego akcje posiadały kurs 92,18%, to w r. 1905

Tab. 3. Działalność finansowa huty „Częstochowa“ i Fabryki Warszawskiej 28

Stan w dniu
Rodzaj kapitału 30 VI 

1904
30 VI 
1905

30 VI 
1906

30 VI 
1907

K apitał zakładowy 6000000 6000000 6000000 6000000
K apitał amortyzacyjny 472121 1107939 — —
K apitał zapasowy 185048 187815 199976 190698
K apitał obligacyjny 2802000 2729500 2653000 2572300
Czysty zysk (straty) wg bi

lansu 562366 141824 114629 18651
Kapitał kredytowy 

(wierzyciel) długi 7944164 6042947 5513638 5513638
Wartość produkcji 

huty „Częstochowa” 7776569 6253358 —

26 O r ł o w s k i ,  op. cit., s. 300—301, Aneks V, n r 3. Wstępna umowa między 
Ostrowieckimi Zakładami i Towarzystwem B. Hantke przewidywała m. in.: „Kon
trahenci uważają za pożyteczne dla uniknięcia istniejącej wzajemnej konkurencji 
oraz celem racjonalnego pod względem przemysłowym prowadzenia zakładów 
i interesów reprezentowane przez nich towarzystwa, domicyliowanie w  rosyjskiej 
Polsce, połączyć w jednolite przedsiębiorstwo. Podczas gdy pan Rupe ostateczne 
powzięcie postanowienia w tej sprawie zastrzega sobie od zgody swoich głównych 
akcjonariuszy, jako dalsze przeprowadzenie transakcji przewiduje się zawarcie 
z Zakładami Starachowickimi, Milowicami i Puszkinem układu w tym kierunku 
idącego, aby zakłady te również przystąpiły do tworzącego się wspólnego tow a
rzystwa, o ile nowe towarzystwo nie będzie wolało nabyć w drodze kupna akcji 
towarzystwa Milowickiego albo Puszkina”. Por. P u s t a ł a, op. cit., s. 104.

27 P i e t r z a k - P a w ł o w s k a ,  op. cit., s. 76.
28 Tabelę 3 opracowano na podstawie Bilansu Towarzystwa B. Hantke za rok



wartość ich spadła do 85% wartości nominalnej. Sytuację tę ponownie 
wykorzystał koncern „Obereisen”. W końcu r. 1902 koncern ten posiadał 
1716 akcji (28,6%) huty „Częstochowa” i Fabryki Warszawskiej 29, nato
miast w r. 1907 jego stan posiadania osiągnął aż 95% akcji Hantkego. 
Celem ostatecznego przejęcia majątku Towarzystwa B. Hantke koncern 
„Obereisen” z dniem 25 VI 1907 r. zwiększył swój kapitał akcyjny 
o 2,8 tys. marek, przeznaczając go na wykupienie akcji Hantkego. Po 
przejęciu akcji przez „Obereisen” kapitał akcyjny Towarzystwa B. Hant
ke został zwiększony z 6 milionów do 7 milionów rubli i składał się 
obecnie z 6000 akcji zwyczajnych po 500 rubli oraz 8000 akcji uprzywi
lejowanych, także po 500 ru b li30.

O ile do r. 1907 Towarzystwo B. Hantke było uzależnione od kapitału 
górnośląskiego, to od połowy 1907 r. stanowiło już własność koncernu 
„Obereisen”. Zmiany w stanie posiadania portfelu akcji znalazły wyraz 
w składzie Zarządu Towarzystwa B. Hantke. W r. 1901/2 w jego skład 
wchodziło dwóch przedstawicieli koncernu „Obereisen” : Fritz Friedlaen- 
der i Paweł Fischer, natomiast' w r. 1906/7 zarząd był opanowany całko
wicie przez Niemców, jeśli nie liczyć Henryka H antkego31, występują-

1903/4 (BUW) oraz Bilansów publikowanych w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym” 
za lata 1905—1907.

29 „Gazeta Handlowa”, n r 80, 1903, s. 2.
30 J. J. W e s t p h a l ,  Jahrbuch für den Oberbergamtsbezirk, Wroclaw.

31 Cżłonkowie Zarządu Towarzystwa B. Hantke (1896—1908) na podstawie 
Bilansu Towarzystwa za lata 1896—1908:

Zarząd Towarzystwa Zakładów Metalowych B. Hantke
Rok prezes, dyrektor 

zarządzający
członkowie kandydaci

1896/7 Bernard Hantke Henryk Hantke 
M. Marczewski 
Alfred Hantke

1901/2 Oscar Caro Fritz Friedlaender 
Paweł Fischer 
Alfred Hantke 
Henryk Hantke

1906/7 Henryk Hantke B. Caro 
Rudolf Victor 
Zuckerkandl 
Robert Brandt 
Robert Friedlaender 
G. Wolff

B. Hantke

1907/8- Robert Brandt O. Caro 
R. Friedlaender 
G. Wolff 

Ehrlich 
E. Linnerte

B. Hantke



cego w charakterze obywatela państwa rosyjskiego, i to zresztą nie
mieckiego pochodzenia.

Jak już wspomnieliśmy, w latach 1908—1909 koncern „Obereisen” 
rozpoczął rokowania z koncernem „Oberbedarf” w sprawie fuzji huty 
„Częstochowa” z hutą „Zawiercie”. W ten sposób „Obereisen” dążył do 
opanowania rynku krajowego. Rokowania te nie doprowadziły jednak 
do w yników 32, gdyż „Oberbedarf” nie miał zamiaru dzielić się zyska
mi — najwyższymi w Królestwie — z konkurencyjnym koncernem 
„Obereisen”, zwłaszcza w okresie ponownej depresji gospodarczej. Po 
nieudanych próbach połączenia obu przedsiębiorstw hutniczych i w wyni
ku groźnej konkurencji ze strony „Prodam ety” członkowie Zarządu Towa
rzystwa B. Hantke: C. Caro, R. Friedlaender, G. Wolf, zadecydowali 
o przystąpieniu do tegoż syndykatu z dniem 14 I 1909 r. jako „Grupa 
polska”, zapewniając w ten sposób hucie „Częstochowa” zbyt żelaza 
handlowego na okres trzech lat (do 1912 r.) 33.

Umowy z „Prodam etą” podpisano początkowo na okres od stycznia 
do czerwca 1909 r., następnie przedłużono je do 31 XII 1911 r. Obejmo
wały one zbyt kształtowników i prętów ze stali walcowanej. Udziały 
„Grupy polskiej” i huty „Częstochowa” przedstawia tabela 4 34.

Tab. 4. Udziały w zbycie żelaza handlowego i kształtowego w kwotach 
„Prodamety“ (1 I 1909—31 XII 1914 r.)

1 I 1909—30 VI 1909 1 VI 1909—31 XII 1911 1 I 1912—31 XII 1914

Udział Udział Udział Udział Udział Udział
w „Proda- „Grupy w „Proda- „Grupy w „Proda- „Grupy

mecie“ polskiej“ mecie“ polskiej“ mecie“ polskiej“

Huta „Częstocho
wa“ l,75°/0 8,00 % 2,12% 9,70% o

oO
1

t-H 10,22%
Grupa polska 
„Prodamety“ 21,83% 100,00% OoC

O
00<
N 100',00% 18,60% 100,00%

Stosownie do punktu 7 umowy syndykackiej „Grupa polska” posia
dała w „Prodamecie” udział wynoszący 10 milionów pudów stali walco
wanej, czyli huta „Częstochowa” mogła sprzedawać za pośrednictwem 
„Prodamety” początkowo 800 tys. pudów, następnie 970 tys. pudów 
żelaza handlowego, a więc całkowitą produkcję tego rodzaju wyrobów. 
Produkcja żelaza handlowego stanowiła ca 30% całkowitej produkcji 
wyrobów walcowanych huty „Częstochowa”. W ostatnich latach przed

32 O r ł o w s k i ,  op. cii., s. 306.
33 Tamże. s. 143.
3,1 Tamże, s. 144—147.



wojennych nastąpiło ożywienie koniunkturalne w przemyśle górniczo- 
-hutniczym Królestwa. Huta „Częstochowa” znacznie zwiększyła swą 
produkcję, osiągając najwyższy wskaźnik w r. 1913. Wzrosły również 
zyski Towarzystwa B. Hantke, zwłaszcza po sprzedaniu Fabryki War
szawskiej (14 VI 1911 r.) Towarzystwu Akc. Rosyjskiego Przemysłu 
Żelaznego (dawniej B. Hantke). W roku bilansowym 1911/12 zmniejszono 
kapitał zakładowy Towarzystwa z 7 milionów do 5 milionów rubli 
i 2 miliony rubli przeniesiono do kapitału amortyzacyjnego, pomniej
szone równocześnie o 547 tys. rubli z powodu sprzedania Fabryki W ar
szawskiej.

Okres od 1 VII 1907 do 30 V 1914 r. ma szczególne znaczenie w hi
storii huty, prowadzonej przez organizacje monopolistyczne wielkiego 
kapitału. Czysty zysk bilansowy wyniósł bowiem w tym okresie prawie 
5 milionów rubli (tabela 5).

Ponieważ kapitał amortyzacyjny wzrósł o 4 342 896 rubli, kapitał 
zapasowy o 100 000 rubli, długi zmalały o 942 185 rubli i umorzono akcje 
na sumę 266 000 rubli, łatwo obliczyć, że kapitał finansowy odprowadził

Tab. 5. Działalność finansowa Towarzystwa B. Hantke (1901—1914)35

Rodzaj kapitału
Stan w dniu

30 VI 
1908

30 VI 
1909

30 VI 
1909

30 VI 
1910

30 VI 
1911

J

30 VI 
1913

30 VI 
1914

Kapitał zakładowy 7000000 7000000 «̂
3

O O O o o o
__ -a o o o o o o

i
5000000Í 5000000 5000000

Kapitał umorzony 4177939 4377939 5830939 6130925 6450935
Kapitał zapasowy 190698 3316 3316 103316
Kapitał obligacyjny 2399500 2306500
Czysty zysk (straty) 15146 319294 19210 375722 111872, 1201019!
K apitał kredytowy

wierz, (długi) 5947324 5102150 5005140 5291816
Wart. prod. huty
„Częstochowa”, i '

F-ki Warszawskiej 7008562 7378039

w tym czasie do swych banków 11 640 000 rubli. Ogółem od 1 VII 1900 
do 30 V 1914 r., obliczając szacunkowo, kapitał przemysłowy i bankowy 
odprowadził do swych banków ponad 17 400 000 rubli. Po odliczeniu 
kapitału amortyzacyjnego pozostaje prawie 12 milionów rubli faktycz
nego zysku kapitału finansowego. Przy średniej rocznej wartości pro
dukcji, wynoszącej ca 6,4 miliona rubli, daje to 13,2Vo faktycznego zysku 
rocznie, mimo że bilansowy czysty zysk wynosił tylko 6,6fl/o w stosunku 
do wartości produkcji.

35 Bilans Towarzystwa B. Hantke za lata 1908—1913.



Na przykładzie huty „Częstochowa” — należącej do najbardziej kło
potliwych dla kapitału finansowego — widzimy, jak poważne zyski 
czerpał kapitał przemysłowy i bankowy z zakładów hutniczych. Należy 
przy tym pamiętać, że hucie „Częstochowa” udało się opanować rynki 
zbytu dopiero w latach 1911—1914.

DIE HÜTTE „CZĘSTOCHOWA“ ALS SPEKULATIONSOBJEKT DES KONZERNS
„OBEREISEN“

W ährend des Baues der Hütte „Częstochowa” in Rakow bei Częstochowa wurde 
die Gesellschaft B. Hantke durch eine ökonomische Krise überrascht. Sie ver
zichtete deshalb auf den Bau des dritten  Ofens und erhielt Kredite auf die 
Fortsetzung des Baues im Jahre 1899 durch Vermittlung des oberschlesischen 
Konzerns „Oberschlesische Eisen-Industrie Actien-Gesellschaft für Bergbau und 
H üttenbetrieb” („Obereisen”) in deutschen Banken, die diesen Konzern finanzier
ten. Auf diese Weise wurde die Gesellschaft B. Hantke in der Praxis dem deutschen 
Finanzkapital unterordnet, das in den nächsten Jahren bestrebt war, die Bergbau- 
und H üttenindustrie der Krone durch den Bau von neuen H ütten in Zagłębie 
Dąbrowskie un ter seine H errschaft zu stellen. Auf diesem Gebiet w irkte seit 1903 
ebenfalls ein zweiter m ächtiger oberschlesischer Konzern „Oberbedarf”, der mit 
„Obereisen” konkurierte. In diesem Kampf blieb der Konzern „Obereisen” siegreich, 
und der durch ihn kontrollierten Hütte „Częstochowa” gelang es in den Jahren 
1911—1914 die Absatzmärkte des Königreiches zu beherrschen. Das deutsche Finanz
kapital schöpfte daraus bedeutenden Gewinn. In den Jahren 1900—1914 betrug er 
durch schnittlich jährlich 13,2°/o.


