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WOJEWÓDZTWO SLĄSKIE W ELEKTROENERGETYCE 
POLSKI MIĘDZYWOJENNEJ 

Śląsk posiadając duże zasoby węgla kamiennego był predysponowany 
do odgrywania pr�odującej r,oli w elektroenergetyce polskiej dwudzie
stolecia międzywojennego. Dla II Rzeczypospolitej stanowił główną bazę 
energetyczną i przemysłową. Elektroenergetyka ma duże znaczenie nie 
tylko dla rozwoju przemysłu, ale także polepszenia warunków bytu ma
terialnego ludności. Odpowiednio wykorzystana śląska baza energetycz
na mogła przyspieszyć te procesy na dużym obszarze kraju. 

W niniejszym artykule staramy się pokazać pozycję województwa 
śląskiego w elektroenergetyce i elektryfikacji II Rzeczypospolitej, nie 
wnikając szerzej w zagadnienia już opracowane 1. 

Województwo śląskie na podstawie Statutu organicznego z 15 VII 
1920 r. otrzymało daleko idącą autonomię, która objęła również sprawy 
związane z elektryfikacją 2. W związku z powyższym Śląska 3 nie ob
jęła ustawa elektryczna z 21 III 1922 r., regulująca zasadnicze kwestie 
związane z elektryfikacją kraju, a przede wszystkim procedurę nadawa
nia uprawnień na zakłady elektryczne 4• Wobec tego również i pozostałe 
akty prawne opierające się na ustawie elektrycznej - rozporządzenie 
w sprawie udzielania uprawnień z 20 V 1923 r., popierania elektryfi-

1 A. Gr o z a, Zagadnienie elektryfikacji na Sląsku, Katowice 1937; W. P r z y
b y lo w s k i, Historia elektryfikacji polskiego Zagłębia Węglowego w latach 1918-

1945, Kraków 1970. 
2 „Dziennik Ustaw RP" (dalej DzURP), 1920, nr 73, poz. 497, s. 1299. Na pozo

stałych ziemiach zaboru pruskiego do grudnia 1920 r. sprawy dotyczące górnictwa, 
hutnictwa, gazownictwa, gospodarki elektry,cznością oraz miar i wag wchodziły 
w zakres kompetencji ministra byłej dzielnicy pruskiej. Z dniem 1 XII 1920 r. zo
stały przekazane Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Por. DzURP, 192(\ nr 109, poz. 
715, s. 1916. 

s W dalszej części artykułu używam wymiennie nazw województwo śląskie 

i $ląsk. 
' DzURP, 1922, nr 34, poz. 277, s. 484-486; Ustawa elektryczna uchwalona przez 

Sejm Ustawodawczy RP dnia 21 III 1922 (Przegląd Elektrotechniczny, dalej PE, 
1922, nr 7, s. 97-99). 



20 Józef Piłatowicz 

kacji z 27 X 1933 r., podziału kraju na okręgi elektryfikacyjne z 18 III 
1937 r. 5 

- nie obowiązywały na obszarze Śląska. 

Jakkolwiek ustawa elektryczna nie objęła Śląska, to jednak w paź
dziern�ku 1922 r. Ministerstwo Robót Publicznych wespół z Minister
stwem Przemysłu i Handlu podjęło kroki mające na celu rozciągnięcie 
jej na województwo śląskie. Kilkakrotnie wysyłano w tej sprawie pisma 
do władz śląskich, a·by nadały jej odpowiedni bieg prawny s. Dopiero 
pod koniec marca 1923 r. ustosunkowano się do nalegań resortów cen
tralnych. Stwierdzono, że ustawa nie może być rozciągnięta na Śląsk, 
ponieważ byłoby to sprzeczne ze Statutem organicznym oddającym 
sprawy elektryfikacji do kompetencji Sejmu Śląskiego. Ponadto Kon
wencja Górnośląska (Genewska) gwarantowała swobodę przesyłania 
energii elektrycznej (na okres 15 lat) na obszarze całego Górnego Śląska, 
a więc również jego niemieckiej części. Natomiast ustawa elektryczna 
uzależniała przesyłanie energii elektrycznej poza granice kraju od zgody 
Rady Ministrów. Dalszą dyskusję nad wprowadzeniem ustawy elektrycz
nej uzależniano od treści przepisów wykonawczych 7• Za rozciągnięciem 
jej na teren Śląska opowiedział się natomiast Związek Elektrowni Pol
skich na zjeździe katowickim w maju 1923 r. s 

W 1925 r. władze centralne ponowiły próbę wprowadzenia ustawy 
elektrycznej na Śląsk, ale przeciwstawił się temu Sejm Śląski 9. Zmiana 
stanowiska władz śląskich nastąpiła po objęciu 6 IX 1926 r. przez M. Gra
zyńskiego stanowiska wojewody śląskiego. W czerwcu 1927 r. zażądał 
on od władz centralnych rozciągnięcia ustawy elektrycznej na obszar 
województwa śląskiego. W uzasadnieniu wniosku podkreślano, że in'
tencją ustawy elektrycznej było stworzenie ogólnokrajowej sieci elek
trycznej. Realizacja tego celu nie jest możliwa bez udziału Śląska, po
nieważ jego energetyka stanowiła około 500/o potencjału krajowego. Nie 
można przedłużać sytuacji - argumentował dalej wojewoda - w któ
rej energetyka śląska rozwijać się ·będzie tylko pod kątem potrzeb Io-

s DzURP, 1923, nr 60, poz. 441, s. 679-681; 1933, nr 85, poz. 633, s. 1621-1622; 

1938, nr 69, poz. 503, s. 1170; 1937, nr 24, poz. 156, s. 319-321. 

6 Archiwum Państwowe Miasta Katowic i Województwa Katowickiego (dalej 

APK), Urząd Wojewódzki śląski (dalej UWSL), Wydział Przemysłu i Handlu, sygn. 

112, Pismo Ministerstwa Przemysłu i Handlu do Wydziału Przemysłu i Handlu wo

jewództwa śląskiego z 5 X 1922, 5 II 1923, 16 III 1923 r. Por. także w tej sprawie 

list naczelnika Wydziału Elektrycznego Ministerstwa Robót Publicznych inż. K. Si

wickiego do obradującego w Katowicach 6-8 V 1923 Związku Elektrowni Polskich, 

,,Gospodarka Elektryczna w Polsce", 1923, s. 36-37. 

1 APK, UWSl, Wydział Przemysłu i Handlu, sygn. 112, Pismo wicewojewody 

śląskiego do MPiH z 27 III 1923 r.; tamże, Projekt pisma UWSL do Marszałka Sejmu 
Śląskiego z 31 V 1923 r.; G r  o z a, Zagadnienie elektryfikacji ... , s. 51-52. 

s „Gospodarka Elektryczna w Polsce", 1923, s. 130. 
9 S. z a 1 e s  k i, Gospodarka elektryczna w województwie śląskim (Przegląd 

Górniczo-Hutniczy, 1932, nr 10 s. 567). 
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kalnych, nie mając na względzie interesów całego kraju. Rozciągnięcie 
ustawy na Śląsk - konkludował - spowodowałoby integrację elektry
fikacji śląskiej z ogólnopaństwową, a także wejście śląskiej energetyki 
na tory planowania 10. Starania te nie przyniosły żadnych rezultatów. 

Ponownie zagadnienie podjęły władze śląskie w latach trzydziestych, 
głównie za sprawą M. Grażyńskiego. Z jego inicjatywy Śląska Rada Wo
jewódzka uchwaliła 21 III 1932 r. projekt ustawy rozciągającej moc 
ustawy elektrycznej na obszar województwa i przesłała go do Sejmu 
Śląskiego. Dyskusja w Sejmie została odroczona ze względu na zamie
rzoną nowelizację ustawy elektrycznej. M. Grażyński apelował do władz 
centralnych, że jest niedopuszczalny fa'kt, aby powstawiono jednemu 
województwu tak szeroką swobodę. Przepisy - twierdził - powinny 
być jednolite w całym kraju. Podobnie argumentował wicewojewoda 
Saloni: ,,decydującym powinien być interes państwowy, ogólny, zmie
rzający do skupienia w ręku rządu centralnego całej polityki gospodar
czej, w szczególności także w dziedzinie prawa elektrycznego" 11. Tym 
razem Ministerstwo Przemysłu i Handlu unikało podjęcia decyzji, za
słaniając się rozbieżnością zdań co do interpretacji Statutu organiczne
go 12. 

Wysiłki Grażyńskiego zostały uwieńczone sukcesem dopiero 23 I 
1939 r., kiedy to Sejm Śląski na wniosek Śląskiej Rady Wojewódzkiej 
podporządkował elektryfikację prawodawstwu polskiemu 1s. Wiązano 
z tym wielorakie nadzieje, przede wszystkim zaś nowoczesnego zorga
nizowania śląskiej gospodarki energetycznej i stworzenia możliwości 
przesyłania energii ze Śląska w głąb kraju. Realizacja ich mogła nastą
pić tylko poprzez koordynację wysiłków jednego głównego elektryfika
tora, dostatecznie silnego finansowo oraz dysponującego odpowiednią 
bazą techniczno-organizacyjną. Pretendowały do takiej roli Śląskie Za
kłady Elektryczne S. A. (SLAZEL), które po r,ozciągnięciu na obszar 
Śląska ustavvy elektrycznej wszczęły starania u władz centralnych o uzy-

10 APK. UWSI., Wydział Przemysłu i Handlu, sygn. 57, Pismo wojewody śląs
kiego do Sląskiej Rady Wojewódzkiej w Katowicach z dn. VI. 1927 r.; H. Re c h o

w i c z, Sejm Śląski 1922-1939, Katowice 1965, s. 25. 
11 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Prezydium Rady Ministrów, Akta Gru

powe (dalej PRM, Grup.), sygn. 91-1, k. 49, 50-53, Pismo wicewojewody śląskiego 

do MPiH z 30 XII 1932 r.; tamże, k. 26-27, Pismo wicewojewody śląskiego do PRM
z 29 X 1932 r. Dyskusję na temat autonomii Sląska w szerszym aspekcie por. Re
eh o w i c z, op. cit., s. 222-240, 278-279.

12 AAN, PRM, Grup., sygn. 95-1, k. 59, Pismo Biura Elektryfikacji MPiH do wo

jewody śląskiego z 19 I 1933 r. 
13 „Dziennik Ustaw Sląskich", 1939, nr 1, poz. 1, s. l; APK, UWSI., Wydział 

Prezydialny, sygn. 449, Notatka z konferencji w MPiH w sprawie całokształtu za

gadnień elektryfikacyjnych na Sląsku z dnia 23 XI 1937 r.; APK, UWS1., Wydział 

PiH, sygn. 57, Pismo wojewody śląskiego z 15 II 1939 r. do wszystkich starostw 
i burmistrzów miast: Krakowa, Chorzowa i Bielska, dotyczące ustawy elektrycznej. 
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skanie uprawnienia na cały teren województwa. Wystąpiły przeciwko 
temu gremialnie przedsiębiorstwa śląskie, zarzucając SLAZEL-owi dąż
ność do monopolizacji produkcji i rozdziału energii elektrycznej 14. 

Ulgi inwestycyjne, którymi został objęty Centralny Okręg Przemy
słowy, rodziły we władzach śląskich obawę, że przemysł tamtejszy bę
�zie stanowił konkurencję dla podobnych branż na Śląsku. Co więcej, 
obawiano się, że ulgi mogą spowodować przenoszenie się niektórych 
gałęzi przemysłu ze Śląska do COP-u 1s. Dlatego podjęto starania o roz
ciągnięcie rozporządzenia o popieraniu elektryfikacji na teren wojewódz
twa śląskiego, co zostało zrealizowane 28 VI 1939 r. 15 

Elektroenergetyka śląska znajdowała się zatem przez cały okres mię
dzywojenny poza sferą oddziaływania .polityki rządowej. Obowiązywało 
natomiast na Śląsku pruskie ustawodawstwo przemysłowe, obejmujące 
również energetykę 17

. Zagadnienie rozciągnięcia prawodawstwa elek
trycznego na teren Śląska jest przyczynkiem do integracji ziem polskich 
w dwudziestoleciu międzywojennym 1s. Było ono ·bardzo istotne w elek
troenergetyce, Śląsk bowiem dysponował największą bazą wytwórczą. 
Pozostałością funkcjonowania tych ziem w organizmie gospodarczym 
państwa niemieckiego był fakt, że Śląsk posiadał ,połączenia sieciowe 
pozwalające przesyłać energię nawet do His2ipanii, natomiast z pozosta
łymi ziemiami polskimi związany był pod tym względem bard2iO luźno. 
Pewne kroki, zresztą nie zrealizowane, podjęto w latach trzydziestych, 

kiedy to planowano połączenie Śląska z Warszawą i COP-em. Stan taki 
był nie tylko wynikiem szerokiej autonomii Śląska, ale także jego spe
cyficznego położenia strategicznego, co wystawiało energetykę śląską 
w czasie konfliktu zbrojnego na bezpośrednie zagrożenie ze strony agre
sora niemieckiego. Problem ten ze szczególną siłą wystąpił w drugiej 
połowie lat trzydziestych. 

Gdy u schyłku I wojny światowej powstała realna nadzieja na od
rodzenie polityczne i gospodarcze państwa polskiego, stało się to bodź-

14 Archiwum Państwowe Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego (dalej 
APKiWK), Elektrownia Miejska w Krakowie, sygn. 1510, 1511, 1513, pisma z VII 
i VIII 1939 r. 

1s APKiWK, Elektrownia Miejska w Krakowie, sygn. 1513, k. 1-9, Odpowiedź 
w sprawie zarzutów, sprzeciwów i żądań przeciwko nadaniu uprawnienia rządo
wego Sląskim Zakładom Elektrycznym S. A. na obszar województwa śląskiego 
z 25 VII 1939 r. 

1& DzURP, 1939, nr 59, poz. 391, s. 932; Uchwały Rady Ministrów, ,,Polska Go
spodarcza" (dalej PG), 1939, nr 21, s. 815; AAN, PRM, Grup., sygn. 95-2, k. 86, 
Ustawa o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia prezydenta o popiera
niu elektryfikacji na obszar województwa śląskiego (1939). 

11 Pr z y b y  lo w s k i, op. cit., s. 32-34; ,,Gospodarka Elektryczna w Polsce", 
1923, s. 37; J. K u b  i ca, Przepisy na Śląsku normujące powstanie i działalność za

kładów elektrycznych (PE, 1937, nr 3, s. 159-161). 
1s Por. J. P il a t  o w i c z, Integracja elektroenergetyki w latach 1918-1939

(Dzieje Najnowsze, 1978, nr 4, s. 81-101). 
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cem dla inżynierów do podjęcia prac nad projektami odbudowy i el�k
tryfikacji przyszłego niepodległego obszaru. Owe zamierzenia elektryfi
kacji Polski znalazły rozwinięcie w okresie dwudziestolecia międzywo
jennego. Ze względu na swój potencjał energetyka Śląska zajmowała 
kluczową pozycję we wszystkich projektach i programach elektryfikacji 
ziem polskich, nawet tych powstałych w okresie I wojny światowej 19. 

Planowej elektryfikacji kraju zarówno fachowcy, jak i władze rządo
we poświęcały wiele uwagi ·od początku istnienia II Rzeczypospolitej. Po 
kilkuletnich pracach prawnoadministracyjnych i statystycznych minister 
robót publicznych Jędrzej Moraczewski przedstawił rządowi w lutym 
1928 r. program elektryfikacji Polski. We wniosku podkreślano ogrom
ne znaczenie elektryfikacji, która obejmuje całość życia społecznego 
i gospodarczego każdego nowoczesnego państwa. Właściwe rozwiązanie 
zagadnienia elektryfikacji będzie w przyszłości decydowało o rozwoju 
przemysłu i rolnictwa, miast i wsi. Podkreślano konieczność centrali
zacji produkcji ze względów ekonomicznych, a z powodu rozmiaru in
westycji, wobec słabości kapitału prywatnego, konieczność udziału ka
pitału państwowego 20. 

Celem zrealizowania powyższych postulatów projekt Ministerstwa 
Robót Publicznych przewidywał 10-letni program elektryfikacji kraju. 
Obejmował on ze względów strategicznych tzw. trójkąt bezpieczeństwa, 
ze względów energetycznych - obszar Zagłębia Węglowego, ewentual
nie pola gazonośne Zagłębia Krośnieńskieg,o oraz ,siły wodne Soły, Du
najca i Sanu. Rynkiem zbytu energii elaktrycznej miały być: Zagłębie 
Węglowe oraz okręgi przemysłowe łódzki i warszawski. Program zakła
dał przede wszystkim racjonalne wykorzystanie 20 największych elek
trowni Zagłębia Węglowego poprzez ich połączenie sięcią wysokiego na
pięcia w jeden zakład energetyczny. Stale miały pracować tylko 4 elek
trownie: Chorzów, Łaziska Górne, Małobądż i Siersza Wodna, reszta 
służyła do pokrywania szczytów lub pozostawała w rezerwie. Przez takie 
połączenie spodziewano się podnieść współczynnik mocy elektrowni 
z 260/o do 50,90/o. 

Przesyłanie energii z Zagłębia Węglowego odbywać się miało za po
średnictwem linii wysokiego napięcia (150 kV) do Łodzi i Warszawy 
z odgałęzieniem w Radomsku do Szydłowca. Dla zabezpieczenia dostaw 
energii elektrycznej dla „trójkąta bezpieczeństwa" proponowano wy
budowanie na Dunajcu w Rożnowie zakładu wodno-elektrycznego oraz 

19 J. P il a t  o w i cz, Projekty i programy elektryfikacji Polski w latach 1918-

1939 (Wybrane problemy historii nauki i techniki, Wrocław 1977, Prace Naukowe 

Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, nr 11, 

Seria: Studia i Materiały, nr 4, s. 75-76). 
20 Spory wokół sprawy elektryfikacji Polski (1926-1930). ·Materiały, opr. Cz. 

Madajczyk (Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914-1939, t. V, 

s. 165-169).
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połączenie go z Zagłębiem Węglowym oraz z okręgiem radomskim i War� 
szawą liniami o napięciu 150 kV. W ten sposób miał powstać zamknięty 
system połączeń energetycznych obejmujący Zagłębie Węglowe, Warsza
wę i Dunajec. W myśl założeń programowych rządu system ten miał 
zaopatrywać w energię o'bszar obejmujący 200/o całej powierzchni kraju 
i 300/o zaludnienia. 

Realizacja programu wymagała wielu lat i dlatego rozłożono ją na 
dwa etapy obejmujące: pierwszy - lata 1928-1933 i drugi - 1934-
1938. W pierwszym pięcioleciu zakładano m. in. uporządkowanie gospo
darki elektrycznej Zagłębia Węglowego poprzez wykupienie z rąk nie
mieckich elektrowni okręgowej w Chorzowie za sumę 45 mln zł. Roz
ciągnięty na 10-letni okres ,program elektryfikacji miał kosztować około 
265 mln zł 21. W jego realizacji kierowniczą rolę oddawano organom 
państwowym. Proponowano utworzenie skomercjalizowanego przedsię
biorstwa pod nazwą Państwowe Zakłady Elektryczne, do którego zadań 
zaliczono eksploatację elektrowni w Chorzowie, budowę i eksploatację 
elektrowni w Rożnowie i Porąbce22. 

Wniosek z powyższym programem elektryfikacji Polski był omaw
wiany na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Ministrów z udziałem 
wicepremiera K. Bartla oraz ministrów: E. Kwiatkowskiego, G. Czecho
wicza, F. Składkowskiego i J. Moraczewskiego. Realizację jego bez 
pomocy kapitału obcego uznano wówczas za nierealną, postulując rozpo
częcie rolkowań z firmą W. A. Harrimana 2s. 

Program elektryfikacji kraju sformułowany przez Wydział Elek
tryczny Ministerstwa Robót Publicznych stał się podstawą do pertrak
tacji z firmami amerykańskimi. W latach 1925-1928 toczono rokowania 
z American-European Utilities Co. (AEUC), która projektowała wyko
rzystanie energii Zagłębia Węglowego. Przedstawiciel firmy inż. Ka
zimierz Martini pojawił się w styczniu 1926 r. na Śląsku, zwiedzając 
elektrownie w kopalniach: ,,Mikołaj", ,,Kleofas" ,,Carmen", ,,Hille brand", 
i w hutach: ,,Falva" i „Laura". Wizyta miała na celu stwierdzenie moż
liwości połączenia tych,elektrowni wspólnymi przewodami i wykorzys
tania nadmiaru rezerw maszynowych. Pojawiły się na Śląsku nawet po
głoski, że AEUC uzyskała zgodę niemieckich właścicieli elektrowni cho
rzowskiej na sprzedaż jej Amerykanom 24. 

Po licznych i burzliwych dyskusjach propozycję AEUC odrzucono. 
Podnoszono w nich, że AEUC opanowałaby terytorium, gdzie skoncen
trowane były najważniejsze ośrodki przemysłu polskiego, w tym rów-

21 Tamże, s. 169-172. 
22 AAN, PRM, Komitet Ekonomiczny Ministrów, sygn. 750, k. 22-26. Poufny 

wniosek w sprawie programu elektryfikacji państwa z 28 II 1928 r. 
2s Spory wokół sprawy elektryfikacji ... , s. 191. 
24 APK, UWS1., Wydział PiH, sygn. 1130, Pismo Ministerstwa Robót Publicznych 

do UWS1. z 28 XII 1925 r. i odpowiedź z 12 I 1926 r.; tamże, sygn. 218, Pismo Kon

sula Generalnego w Bytomiu dr A. Szczepańskiego do UWS1. z 16 III 1926 r. 
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mez pracującego na potrzeby wojska. Splatały się więc ze sobą zagad
nienia gospodarcze, wojskowe, a w polskim układzie geopolitycznym 
również polityczne. Właściciel koncesji, dysponujący całością energetyki 
najbardziej uprzemysłowionego obszaru Polski, stawał się w istocie rze
czy kontrolerem całego przemysłu. Oddanie koncesji obcemu kapitałowi, 
i to w dodatku dokładnie nie wiadomo jakiemu 25, mogło narazić na 
szwank polskie interesy narodowe. 

Nie należy zapominać o pozytywnych techniczno-produkcyjnych wa
lorach projektu, gdyby doszło do jego realizacji. Przede wszystkim na
stąpiłoby uporządkowanie systemu energetycznego na obszarze najbar
dziej istotnym zarówno z punktu widzenia zasobów energetycznych, jak 
i ogólnogospodarczych. Połączenie w perspektywie w jeden system 
wszystkich znajdujących się na obszarze koncesji elektrowni cieplnych 
i wodnych sieciami wysokiego napięcia pozwoliłoby racjonalnie wyko
rzystać ich moce, a więc ,bez większych inwestycji zaopatrywać w energię 
dodatkowych odbiorców. Tak racjonalizacja gospodarki energetycznej 
zwiększyłaby sprawność dostaw energii, stanowiąc również etap przej
ściowy do elektryfikacji okręgowej 2s.

Podobnie burzliwy przebieg miała dyskusja w latach 1929-1930 nad 
propozycją Harrimana zbliżoną do oferty AEUC. Kierując się tymi sa
mymi powodami również i ją odrzucono 27

. 

Potencjał energetyczny Śląska odgrywał także decydującą rolę w naj
bardziej kompleksowym projekcie elektryfikacji Polski wykonanym 
w latach 1928-1929 na zlecenie Polskiego Komitetu Energetycznego 
(organ doradczy rządu w sprawach energetyki) przez zespół pod kierun
kiem prof. G. Sokolnickiego. Podstawową ilość energii elektrycznej do 
1965 r. miały wytwarzać elektrownie cieplne w liczbie 17 o łącznej mocy 
6630 MW. Natomiast elektrowniom wodnym wyznaczano skromną rolę, 
na rok 1965 przewidywano ogólną ich moc na 587 OOO kW z produkcją 
1,4 mld kWh. 

W miarę upływu lat malejący udział sił wodnych w ogólnej produkcji 
energii elektrycznej sprawiał, że Zagłębie Węglowe zyskiwało decydu
jące znaczenie. Była to koncentracja produkcji niebezpieczna ze strate
gicznego punktu widzenia, od obszaru bowiem położonego na granicy 
państwowej uzależniano większość życia gospodarczego. Autorzy projek
tu zdawali sobie doskonale sprawę z tych niebezpieczeństw, postulowali 

25 Pojawiła się nawet wiadomość, że AEUC była spółką założoną w 1925 r. przez

niemiecki koncern Allgemeine Elektrizitiits-Gesellschaft w porozumieniu z amery

kańskim General Electric Company, co zdementowało MRPub., wskazując na ame

rykański charakter AEUC. Por. Spory wokół sprawy elektryfikacji ... , s. 164; Sprawa 

Harrimana. Glosy publiczne i dokumenty, zebrał M. Kozłowski, Warszawa 1929, 

s. 20 i 156.
26 J. P i ł  a t  o w i c z, Warunki i polityka elektryfikacji Polski w latach 1914/

/18-1939, Warszawa 1978 (maszynopis rozprawy doktorskiej w bibliotece Instytutu 

Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego), s. 121-138. 
21 Tamże, s. 138-161.
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zatem energiczne poszukiwania geologiczne węgla kamiennego oraz wy
zyskanie węgla brunatnego, sił wodnych i torfu. Następstwem silnej kon
centracji wytwarzania energii elektrycznej w Zagłębiu Węglowym była 
konieczność budowy linii dalekonośnych, a także wybór 200 kV jakc 
podstawowego napięcia sieci przesyłowej (w 1956 r. - 1384 km), dopro
wadzającej energię do rejonów gospodarczo rozwiniętych. W latach 
1930-1965 Zagłębie Węglowe miało uzyskać połączenia sieciowe z elek
trowniami wodnymi i centrami przemysłowymi na południu, Lodzią 
i Warszawą. Koszty programu oszacowano na sumę 12 mld złotych, jej 
wysokość była główną przyczyną faktu, że realizowano go tylko frag
mentarycznie 2s. 

Odmiennie ujęto znaczenie Zagłębia Węglowego w czteroletnim 
(1937-1940) planie inwestycji elektryfikacyjnych. Główną uwagę sku
piono na dostarczeniu energii elektrycznej zakładom przemysłowym po
wstającym na terenie COP-u, który pod względem energetycznym nie 
był przygotowany do szybkiego rozwoju przemysłowego. Taki kierunek 
inwestycji był podyktowany sytuacją polityczną i koniecznością rozbu
dowy przemysłu zbrojeniowego. Dlatego zrezygnowano m. in. z szero
kiego wykorzystania elektrowni śląskich dla zaopatrzenia w energię 
Warszawy i COP-u, decydując się na budowę tam nowych elektrowni, 
mimo że energia dostarczona ze Śląska byłaby tańsza. Wiele uwagi po
święcono wykorzystaniu dla produkcji energii elektrycznej sił wodnych 
i gazu 20. 

Program inwestycyjny na lata 1937-1940 był układany przede 
wszystkim pod kątem obrony państwa, dlatego kolejność inwestycji nie 
była dyktowana względami ekonomicznymi. Energetyczną sytuację Pol
ski z punktu widzenia wojskowego tak określił inż. W. Giinther, jeden 
z wybitnych polskich elektrotechników: ,,Państwo nasze, posiadając swój 
przemysł wojenny, oparty o źródła energii węglowej, w razie zajęcia 
przez wojska nieprzyjacielskie naszych Zagłębi Węglowych zmuszone 
będzie już w krótkim czasie do kapitulacji. Cóż z tego, że rozbudujemy 
nasz przemysł wojenny, jeżeli w wypadku odcięcia od węgla nasze fa
bryki broni i amunicji najdalej za trzy miesiące będą stały w śmiertel
nej martwocie. Toteż wszystkim zakładom, które mają jakikolwiek zwią

zek pośredni lub bezpośredni z obroną państwa, musi tbyć dana możliwość 
czerpania energii z innych źródeł, nie tylko z węgla. Jedynie rozbudowa 
sieci, łączenie już istniejących elektrowni między sobą, budowa nowych 
elektrowni wodnych, gazowych i ewentualnie na torfie może nas od 
takiej katastrofy zabezpieczyć" so.

2s Tamże, s. 166-174.

29 Tamże, s. 181-189. 

ao Centralne Archiwum Wojskowe, Sztab Główny, Oddział I, Sekretariat Obrony 

Rzeczypospolitej, sygn. 3, k. 3-4, W. G ii n t h e r, Uwagi w sprawie 4-letniego pro

gramu inwestycyjnego w dziale elektryfikacji, opracowanego przez Biuro Elektry

fikacji MPiH z 22 IX 1936 r. 
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W ogólnych zarysach w podobnym kierunku szedł program, kładąc 
nacisk •na rozbudowę sieci ·oraz budowę elektrowni wodnych i gazowych. 

Olbrzymi potencjał energetyczny województwa śląskiego nie był 
wykorzyistany w dwudziestoleciu międzywojennym, w pierwszych latach 
z powodu konieczności znacznych inwestycji sieciowych, a następnie 
w latach trzydziestych dołącźyła do tego sytuacja strategiczna, która 
powodowała, że energetyka śląska była wystawiona na pierwsze uderze
nie wojsk niemieckich. 

Do 1925 r. trudno o wię'kszą dokładność w statystyce elektroenerget
tycznej, dopiero bowiem od tego roku Ministerstwo Robót Publicznych 
poczęło prowadzić szeroką i dokładną statystykę zakładów elektrycznych. 
Na podstawie wyrywkowych informacji statystycznych można stwier
dzić, że w 1920 r . .na obszarze późniejszego województwa śląskiego znaj
dowały się 64 elektrownie o mocy 346 832 kW 31, co sta•nowiło przeszło
500/o mocy ogólnokrajowej. Dla lat 1925-1936 można zweryfikować po
zycję Śląska w skali kraju jak i w relacji z innymi województwami. 
Województwo śląskie, posiadając stosunkowo małą liczbę elektrowni 
(oscylowała ona od 60 do 73), dominowało pod względem mocy i ,pro
dukcji przez cały okres międzywojenny, zwłaszcza w latach dwudzies
tych, kiedy to w 1925 r. elektrownie śląskie dysponowały .niemal 50°(0 

mocy i dawały 61,7°/o produkcji. 
Moc elektrowni śląskich w porównaniu z innymi województwami 

rosła powoli, dlatego jej udział procentowy malał aż do 37,20/o w 1936 r. 
Podobne zjawisko można zaobserwować w zakresie .produkcji, która ule
gła dużemu załamaniu w okresie kryzysu gospodarczego. Najwyższy 
pułap pr·odukcja osiągała w 1929 r., elektrownie śląskie wytworzyły 
wówczas 1 670 404 OOO kWh, co stanowiło 55,50/o produkcji ogólnokrajo
wej. Od 1930 r. nastąpił spadek wytwórczości, która osiągnęła swoje dno 
w 1932 r., wynosząc 934 386 OOO kWh i stanowiąc 40,4°/o produkcji ogól
nokrajowej 32_ Od 1933 r. rozpoczął się powolny wzrost produkcji. Trzy
letnia tendencja zniżkowa dotyczyła przede wszystkim elektrowni prze
mysłowych, musiały one bowiem ograniczyć wytwarzanie energii elek
trycznej na własne potrzeby. Wystąpił ścisły związek pomiędzy kryzy
sem w przemyśle a spadkiem produkcji w elektrowniach niezawodo
wych - przyfabrycznych. Zmiany w górę lub w dół wskaźnika produk
cji przemysłowej wiązały się z podobnymi zmianami w produkcji ener
getyki niezawodowej. 

31 Statystyka tymczasowa elektrowni w Polsce (PE, 1922, nr 5, s. 65-66, 71). 

Inne statystyki podają moc o 15-24 OOO kW wyższą. Por. Elektryfikacja Górnego 
Slc,ska ( część polska) (Miesięcznik Statystyczny, 1922, t. V, cz. 2, s. 648); z Komisji 
Sejmowej Robót Publicznych (PE, 1923, nr 7, s. lr.6); Z gospodarki elektrycznej 

(tamże, 1923, nr 19, s. 332). 

32 Statystyka Zakładów Elektrycznych w Polsce", 1928/29, s. 197; 1930/31/32, 

s. 109.



Tab. 1. Elektrownie według mocy instalowanej i produkcji w poszczególnych województwach 
w 1925 i 1936 r. (elektrownie o wiadomej mocy i produkcji) 

1925 r. I 
Województwo 

1.e. I % I Moc w kW I % I Produkcja Iw lOOOkWh % I l.e. I 
Polska 597 - 824 213 - I 667 435 - 1 018
M. st. W-wa 5 0,8 37 445 4,6 77 725 4,6 16 
Warszawskie 78 13,1 21 251 2,6 26 913 1,6 91 

Łódzkie 76 12,7 63 872 7,8 77 584 4,6 105 
Kieleckie 78 13,l 104 985 12,8 181 553 10,9 95 
Lubelskie 40 6,7 5 199 0,6 5 921 0,3 63 
Białostockie 30 5,0 10 491 l,3 11 665 0,7 56 
Wileńskie 18 3,0 3 191 0,4 5 104 0,3 40 
Nowogródzkie 7 1,2 734 0,1 l 033 0,06 31 
Poleskie 12 2,0 l l 66 0,1 1 229 0,07 29 
Wołyńskie 13 2,2 I 130 0,1 I 539 O,l 66 
Poznańskie 59 9,9 40 622 4,9 51 857 3,1 98 
Pomorskie 33 5,6 17 069 2,1 21 531 l,3 44 
Śląskie 60 10,0 410 746 49,9 1 028 122 61,7 60 
Krakowskie 42 7,0 78 727 9,5 l 31 437 7,9 83 
Lwowskie 28 4,7 25 102 3,0 42 088 2,5 65 
Stanisławowskie 9 1,5 1 288 0,1 1 143 0,07 43 
Tarnopolskie 9 1,5 1 195 0,1 991 0,06 34 

ród Io: ,,Statystyka Zakładów Elektrycznych w Polsce", 1925, s. 381, 383; 1935/1936, s. 127, 
129. l.e. = liczba elektrowni

1936 r. 

% I Moc w kW-, % 

- 1 554 706 -

1,6 76 044 4,9 
8,9 77 377 5,0 

10,3 138 820 8,9 
9,3 239 789 15,5 
6,2 16 921 1,1 
5,6 22 638 1,4 
3,9 7 375 0,5 
3,0 3 124 0,2 
2,8 3 915 0,2 
6,6 9 466 0,6 
9,6 110 400 7,1 
4,3 46 324 3,0 
5,9 577 727 37,2 
8,1 149 806 9,6 
6,4 57 858 3,7 
4,2 12 481 0,8 
3,4 4 641 0,3 

I Produkcja IwlOOOkWh 

3 049 096 
165 456 
151 522 
302 493 
522 486 
22 839 
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12 894 
3 679 
6 797 

11 533 
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60 121 

1 254 179 
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21 890 
4 822 
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5,2 
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Spadek produkcji ogólnokrajowej w latach 1929-1932, który wyniósł 
ogółem 791 mln kWh, pochodził prawie całkowicie ze Śląska - 730 mln 
kWh. Wystąpił on głównie w przemyśle chemicznym i metalowym. Po
zostałe rejony Polski wy:kazywały spadek minimalny, pochodzenia na 
ogół przemysłowego. W 1934 r. Polska bez Śląska przekroczyła normy 
zużycia energii z 1929 r., Śląskowi zaś wciąż brak było 0,5 mld kWh 
głównie w przemyśle chemicznym 33_ O ile na Śląsku elektryfikację do
stosowano do wielkości produkcji przemysłowej, to w słabo uprzemysło
wionych województwach stanisławowskim i tarnopolskim zauważyć moż
na w latach 111ajgłębszego kryzysu (1931-1932) znaczny wzrost konsum
pcji energii elektrycznej 34. W pewnym sensie wynikiem kryzysu, ale 
nie tylko, bo także potrzebami enrgetycznymi COP-u oraz polityką 
władz państwowych dążących do dekoncentracji energetyki śląskiej, było 
przenoszenie nie wykorzystanych rezerwowych turbogeneratorów śląs
kich elektrowni hutniczych i kopalnianych na teren Zagłębia Dąbrows
kiego i Krakowskiego 35. 

Elektroenergetyka województwa śląskiego odróżniała się zasadniczo 
od innych województw nie tylko wielkością mocy i produkcji, ale także 
mocą poszczególnych elektrowni. Na Śląsku znajdowały się największe 
elektrownie o mocy powyżej 5000 kW. Np. w 1936 r. na ogólną liczbę 36 
elektrowni o mocy powyżej 10 OOO kW na Śląsk przypadało aż 16. W in
nych województwach, poza kieleckim (8) i krakowskim (4), elektrowni 
takich albo w ogóle nie było, albo występowały jednostkowo. Śląsk miał 
w dwudziestoleciu najwłaściwszą strukturę wielkościową elektrowni, po
siadał bowiem w 1936 r. największą lic21bę dużych elektrowni, a naj
mniejszą małych, zwłaszcza tych o mocy do 100 kW - zaledwie 2 36. Tu 
znajdowały .się największe elektrownie (poza warszawską), do których 
należy zaliczyć Zakłady „Elektro" S.A. Łaziska Górne - 87 100 kW 
i Śląskie Zakłady Elektryczne S.A. w Chorzowie - 76 OOO kW s7

_ 

Duże elektrownie były 1bardziej nowoczesne, stosowały z reguły 
jednorodny typ napędu, o znacznej mocy urządzenia turbinowe, choć 
w porównaniu z innymi krajami ustępowały im pod względem mocy 
jednostkowej. Nowoczesność dużych elektrowni rzutowała pozytywnie na 
koszty produkcji, co uwidaczniało się przede wszystkim w zużyciu wę-

33 J. Obrą p a  1 sk i, Program realizacji elektryfikacji Polski (PE, 1935, nr 16, 

s. 511); ,,Annuaire Statistique de la So ciete de s Nation s", 1931/32, s. 44, 1933/34,
s. 126/27.

3� AAN, PRM, KEM, sygn . 1123, k .  5, Ro zwój i tempo elek tryfika cji, 1933;
A. R i n g m a  n, Uprzemysłowienie a obrona paiistwa, Warszawa 1937, s. 122/123;

,,Statystyka Zakładów Elektryczn ych w Pol sce", 1931, s. 103, 109; 1933-1934, s. 125.

as M .  M. Dro z d  o w sk i, Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939, 

Warszawa 1963, s. 122. 
as „Statystyka Zakładów Elektryc znych w Pol sce", 1935/1936, s. 127 . 
37 P r z y b y l o w s k i, op. cit., s. 35. 
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gla dla wytworzenia 1 kWh. Np. w 1934 r. elektrownie o mocy powyżej 
1000 kW potrzebowały 'Ila to 1,124 kg węgla, o mocy od 100 do 1000 
kW - 2,7 kg, do 100 kW aż 6,54 kg ss. Wytwórczość energii w dużych 
elektrowniach wymagała mniej paliwa, przez co energia stawała się 
tańsza, odciążało to również w wydatny sposób transport. 

Elektroenergetyka śląska na tle całego kraju wyróżniała się pozy
tywnie zarówno pod względem mocy, produkcji, jak i poziomu technicz
nego. 

Przyjęliśmy, że podstawowym wskaźmikiem orientującym o stopniu 
elektryfikacji przemysłu w danym województwie jest liczba silników 
elektrycznych oraz ich udział w globalnej liczbie i mocy silników wszyst
kich typów. Dla tego zakresu badawczego kompletnymi danymi dyspo
nujemy tylko dla 1936 r. (por. tab. 2), statystyka z lat 1925 i 1926 39 jest 
mało precyzyjna i dlatego nie może służyć do porównań z 1936 r. 

Zdecydowanie tak pod względem liczby silników elektrycznych, jak 
i ich mocy dominowało województwo śląskie. Liczby te zwiększyłyiby się 
znacznie, gdyby statystyką objęto górnictwo. Jeśli chodzi o udział sil
ników elektrycznych w ogólnej mocy, to odbiega wyraźnie od wszyst
kich województw Warszawa, co było wynikiem szczególnej struktury 
przemysłu warszawskiego. 

W elelktryfikacji poszczególnych gałęzi przemysłowych znajdował się 
Śląsk równie w czołówce, przewyższając średnie krajowe. Niemal 
wszystkie gałęzie posiadały większy odsetek silników elektrycznych 
w stosunku do ogólnej ich liczby. Podobnie ma się rzecz z mocą silników 
elektrycznych, z wyjątkiem przemysłu metalowego, który posiadał niższy 
stopień elektryfikacji od przeciętnej krajowej tej gałęzi. Na Śląsku 
w przemyśle metalowym dominowało hutnictwo. 

Elektryfikacja tej branży wymagała znacznych nakładów finanso
wych i była trudniejsza technicznie ze względu na skalę wielkości. Hut
nictwo w okresie międzywojennym stawało się coraz większym odbiorcą 
energii elektrycznej, co związane było m. in. z unowocześnieniem na
pędu. W hutnictwie górnośląskim w zakresie posiadanych napędowych 
sił mechanicznych np. zakłady wielkopiecowe nie wykazywały większych 
zmian aż do r. 1925, kiedy to zaznaczył się wzrost lic�by i mocy za-insta
lowanych silników elektrycznych wypierających stopniowo maszyny pa
rowe i gazowe. W latach 1922-1928 liczba silników elektrycznych wzro
sła prawie dziesięciokrotnie, natomiast przeszło dwukrotnie spadła liczba 

88 S. Kr u sz ews k i, Spożycie węgla kamiennego w elektrowniach zawodo

wych w Polsce w 1934 r. Sprawozdania i Prace Polskiego Komitetu Energetycznego, 

1937 (Przegląd Mechaniczny, 1937, nr 11-13, s. 83-85). 

c9 „Rocznik Statystyki RP", 1925/26, s. 179, tab. 31; 1927, s. 185, tab. 28. 
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Tab. 2. Silniki elektryczne według województw (31 XII 1936) 

Liczba sil-
Moc silni-

Liczba Moc silni- ków elek-
Województwa silników ków wKM ników elek- % trycznych % 

trycznych* 
w KM* 

M. st. Warszawa 13 807 87 666 13 609 . 98,6 61 873 70,6 
Warszawskie 5 6]4 ]34 798 4 473 79,7 56 248 41,7 
Łódzkie 17 060 358 331 15 703 92,0 166 195 46,4 

Kieleckie 11 719 386 707 10 356 88,4 186 841 48,3 
Lubelskie 1 804 50 173 665 36,9 9 768 19,5 
Białostockie 1 674 39 812 1 031 61,6 12 394 31,1 
Wileńskie 940 20 913 525 55,8 2 755 13,2 
Nowogródzkie 609 14 765 ]24 20,4 1 375 9,3 
Poleskie 426 12 089 186 43,7 1 712 ]4,2 
Wołyńskie 1 246 40 418 413 33,1 6 291 15,6 
Poznańskie 9 315 245 982 7 424 79,7 85 649 34,8 
Pomorskie 3 315 89 811 2 426 73,2 38 926 43,3 
Śląskie 17 315 628 021 16 629 96,0 322 893 51,4 

Krakowskie 7 862 199 544 7 095 90,2 87 262 43,7 
Lwowskie 4 005 86 349 2 845 71,0 22 904 26,5 
Stanisławowskie 1 220 34 561 558 45,7 8 324 24,1 
Tarnopolskie 991 20 923 123 12,4 98] 4,7 

Polska 98 922 I 2 450 843 84 185 I 8s,1 l 1 on 391 I 43,7 

Żródło: Statystyka przemysłowa. Zeszyt uzupełniający. Maszyny wytwarzające energię, 
1936, Statystyka Polski, Seria C, z. 93, Warszawa 1938, s. 6-31, tab. l. Por. tamże uwagę 
na s. X dotyczącą metody liczenia mocy silników. 

* Łącznie zakłady z własnymi elektrowniami jak i pobierającymi energię z zewnątrz·
W ogólnej mocy silników podano tylko moc silników elektrycznych zainstalowanych w zakła
dach bez własnego prądu. Dlatego chcąc pokazać moc wszystkich silników elektrycznych w sto
sunku do ogólnej mocy musielibyśmy dodać do ogólnej mocy silników moc silników elektrycz
nych pornszanych energią wytworzoną w samym zakładzie przemysłowym. Następuje tu podwójne 
liczenie mocy silników elektrycznych, niwelowane poprzez również podwójne liczenie mocy ogólnej. 
Dodać należy, że prezentowana tu statystyka obejmuje tylko następujące g·ałęzie przemysłu: 
mineralny, metalowy, elektrotechniczny, chemiczny, włókienniczy, papierniczy, skórzany, drzewny, 
spożywczy i poligraficzny 

maszyn parowych. Ten kierunek modernizacji był kontynuowany w la

tach trzydzi,estych 40. 

W przeciwieństwie do hutnictwa stosunkowo łatwa była elektryfikacja 
poligrafii, ałbowiem wymagała z reguły silników o niewielkiej mocy. 

40 J. p' o p k i e w i c z, F. R y s z k a, Przemysł ciężki Górnego Sląska w gospo

darce Polski międzywojennej 1922-1939, Opole 1959, s. 161, 333, 410-411; Sprawo

zdanie Komisji Ankietowej, t. XIII, Przemysł metalurgiczny, s. 133, 135; A. Gr o z a, 
Zarys elektryfikacji hut żelaznych (PE, 1929, nr 12, s. 272-279); Encyklopedia pod

ręczna polskiego przemysłu, handlu i finansów, Warszawa 1929, s. 105; S. Ryc h
l i ń s ki, Marnotrawstwo sil i środków w przemyśle polskim, Warszawa 1936, s. 93. 
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Mimo że przemysł poligraficzny zelektryfikowano w 1000/o, to jednak 
zużywał on najmniej energii. Natomiast najbardziej energochłonny był 
przemysł chemiczny, reprezentowany głównie przez Państwowe Fabryki 
Związków Azotowych w Chorzowie i Mościcach, które posiadały własne 
elektrownie, zaliczane do największych w Polsce, pokrywające ich po
trzeby 41. 

Znaczna energochłonność cechowała również górnictwo węglowe, 
nie uwzględnione w statystyce. Wprowadzenie. elektryczności do górnic
twa napotkało początkowo duże trudności. Specyficzne warunki pracy 
górnika nie sprzyjały rozwojowi zastosowania tu prądu elektrycznego. 
Wilgoć, ciasnota, kurz i brud, brak przejrzystości, zła obsługa - wszyst
kie te czynniki wybitnie hamowały korzystanie z energii elektrycznej. 
Do nich należy dodać spotykaną w wielu kopalniach obecność metanu 
i gazów wybuchowych, co powodowało obawę przed elektrycznością, 
ponieważ stać się ona mogła powodem iskry, a w dalszej konsekwencji 
wybuchu. Mimo wszystko energia elektryczna znalazła zastosowanie 
dzięki licznym zaletom i elektryfikacja prac poczyniła znaczne postępy. 

Tab. 3. Silniki elektryczne w ogólnej liczbie i mocy silników w Polsce (31 XII 1936) 

Ogólna 
Ogólna moc Gałęzie przemysłu liczba 

silników silników* 

Mineralny 4157 174070 
Metalowy 26 688 650 786 
Elektrotechnicz. 4111 21 205 
Chemiczny 13 072 428 617 
Włókienniczy 16 715 332 693 
Papierniczy 3 451 160 387 
Skórzany J 810 24008 
Drzewny 4936 136 495 
Spożywczy 19 566 512 030 
Poligraficzny 4 416 10 552 

Razem i 98 922 i 2 450 843

Źródło: jak w tab. 2, s. 2-5, tab. 1. 
* wyjaśnienie jak w tab. 2.

Liczba Moc silni-
silników % ków elek- % 

elektrycznych trycznych 

3 251 78,2 80 155 46,0 
26 003 97,4 371 891 57,1 
4081 99,3 16 828 79,3 

12 314 94,2 189 645 44,2 

16 026 95,9 157 211 47,2 
3 286 95,2 70 824 44,1 
1 619 89,4 13 282 55,3 
3 112 63,0 27 093 19,8 

10 102 51,6 135 911 26,5 

4 391 99,4 9 551 90,5 

84185 i 85,1 i 1 012 391 i 43,1 

Kopalnie zanotowały w latach 1925-1929 wzrost zużycia energii 
z 400 mln kWh do 500 mln kWh. Zdecydowana jej większość pochodziła 
z elektrowni kopalnianych. Proces modernizacji kopalnictwa węglowego, 

wyrażający się we wzroście mocy parku maszynowego, zwłaszcza maszyn 
elektrycznych, następował szybko w latach 1918-1921. W latach następ-

41 T. Cz ap 1 icki, Współpraca elektrotechniki z chemią i metalurgio, (PE, 1924,
nr 18, s. 282-287); Gr o z a, Zagadnienie elektryfikacji ... , s. 42-45; Pr z y by i o w
s ki, op. cit., s. 77-78. 
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nych proces ten uległ zahamowaniu, czego wyrazem był fakt, że liczba 

i moc zainstalowanych silników elektrycznych oraz liczba wiertarek, loko

motyw kopalnianyych, kolejek łańcuchowych i linowych była mniejsza 

w 1928 r. niż w 1924 r., przy równoczesnym nieznacznym wzroście na
pędu parowego. A więc prawie dwukrotny wzrost wydajności pracy 
w latach 1923-1928 osiągnięty został w niemałej mierze kosztem wzro

stu intensyfikacji pracy robotnika. 

Tab. 4. Silniki elektryczne w ogólnej liczbie i mocy silników w województwie śląskim (31 XII 1936) 

Ogólna 
Gałęzie przemysłu liczba Ogólna moc 

silników silników• 

Mineralny 685 I 27 763 
Metalowy 7 984 358 785 
Elektrotechnicz. 595 1 580 
Chemiczny 3 685 178 980 
Włókienniczy J 772 13 688 
Papierniczy 709 25 361 
Skórzany 286 2 019 
Drzewny 422 5 999 
Spożywczy 819 13 103 
Poligraficzny 358 742 
Razem I 11315 I 628 021 

Źródło: jak w tab. 2, s. 24-25. 
• Wyjaśnienie jak w tab. 2.

Liczba silni- Moc silni-
ków elek- % ków elek- % 

trycznych trycznych 

585 85,4 13 959 50,3 
7 764 97,2 187 791 52,3 

592 99,5 1 418 89,7 
3 562 96,7 86 307 48,2 
J 730 97,6 5 527 40,4 

695 98,0 ) 6 176 63,8 
277 96,8 l 581 78,3 
362 85,8 2 833 47,2 
704 85,9 6 559 50,0 
358 100,0 742 100,0 

16 629 I 96,o 1 322 893 1 51,4 

W latach trzydziestych zmiany, jeśli chodzi o silniki elektryczne, były 
niewielkie, również elektrownie kopalniane ominęła mode:mizacja. Na 
ogólną liczbę 147 zespołów prądotwórczych górnośląskiego przemysłu 
węglowego połowa (74) wybudowana została przed I wojną światową. 
Jeszcze gorzej przedstawiał się „wiek" kotłów w kopalnianych kotłow
niach, gdyż niemal 730/o pamiętało początek I wojny światowej. W re
nowację elektrowni kopalnianych nie inwestowano. Przemysł węglowy, 
a wraz z nim elektrownie kopalniane przez wiele lat, w szczeglności 
w okresie kryzysu, były obiektem gwałtownej dekapitalizacji i rabun
kowej eksploatacji ,2. 

Analizując elektryfikację poszczególnych urządzeń można zauważyć 
częstokroć znaczny stopień jej zaawansowania. I tak np. zelektryfiko
wane były: pompy w 920/o, wentylatory - 900/o, lokomotywy - 880/o, 
kompresory 37,5,o/o. Ale w wypadku najwaimiejszego urządzenia kopal-

42 J. Obrą pa 1 ski, Urządzenia elektryczne 714 kopalni (PE, 1926, nr 12,
s. 217-224); Sprawozdanie Komisji Ankietowej, t. V, Węgiel, s. 79; Produkcja ener

gii elektrycznej na Górnym Stąsku. (PE, 1931, nr 1, s. 14); Popki e w  i cz, Rys z ka,
op. cit., s. 48, 61-62, 154-156, 318-319, 321, 324, 326.

3 - Sobótka 1/80 
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ni - maszyny wyciągowej - odsetek elektryfikacji wynosił zaledwie 
34,5. Postęp elektryfikacji był tu zatem niewielki, co powodowała, sztu
cznie przedłużana, długa żywotność maszyn parowych, których „ wiek" 
w Zagłębiu Węglowym przekraczał często 60 i 70 lat. W innych rodza
jach urządzeń, przede wszystkim do pracy pod ziemią, sytuacja przed
stawiała się jeszcze gorzej. Np. wiertarki udarowe, młotki odbudowy 
i wrębówki słupowe na,pędzano w 1000/o sprężonym powietrzem. Wrę
bówki duże zelektryfikowane zostały w 640/o, a wiertarki w 75°/o, ale 
rynny przetrząsalne razem z taśmami ·transportowymi już zaledwie 
w 18,50/o, a kołowroty w 24,50/o. Niewiele lepiej wyglądała elektryfikacja 
pomp pochylnianych i wentylatorów, gdyż pierwsze w 47,50/o posiadały 
napęd elektryczny, drugie w 46, 70/o. W 850/o były zelektryfikowane od
stawy linowe ,s. 

Stopień elektryfikacji danej gałęzi przemysłu zależał od specyficznych 
cech procesu produkcyjnego. Np. całkowita elektryfikacja przemysłu 
włókienniczego nie była możliwa w dużej mierze ze względów ekono
micznych. Liczne bowiem zakłady włókiennicze potrzebowały znacznych 
ilości pary do produkcji, zużytkowując część pary odlotowej do napędu 
maszyn parowych 44. 

Polska ustępowała w elektryfikacji przemysłu krajom uprzemysło
wionym 45. Był to wynik funkcjonowania w polskim przemyśle przesta
rzałego parku maszynowego i braku nowych technologii. Zmiany wyma
gały znacznych nakładów finansowych na moderniazcję, w tym również, 
wobec słabości przemysłu środków produkcji, na zakup technologii za
granicznych. 

Kryzys gospodarczy jeszcze bardziej zmniejszył możliwości. Polski 
w tym zakresie, o czym może świadczyć niezwykle silny spadek importu 
inwestycyjnego i produkcji silników elektrycznych 46_ Elektryfikacja 
jednak pozostawała głównym kierunkiem modernizacji zakładów prze-

u S. K u 1 e j e w s k i, Elektryczność w górnictwie polskim (PE, 1939, nr 10, 

s. 291-294). O stanie technicznym górnictwa węglowego, w tym także jego elektry
fikacji, obszernie pisze J. J a r o s, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Gór

nośląskim w latach 1914-1945, Katowice 1969, s. 81-125; t e  n ż e, Postęp techniczny

i wydajność pracy w górnictwie węglowym na ziemiach polskich (Gospodarka

przemysłowa i początki cywilizacji technicznej. Studia i materiały pod red. I. Pie
trzak-Pawłowskiej,· Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 152-157). Na

tomiast rys historyczny zastosowania elektryczności w górnictwie dal Ob r ą  pa 1-
s k i, Urządzenia elektryczne w kopalni, s. 217-218.

44 Z. Ra u, Obecny stan elektryfikacji i przyszłe zapotrzebowanie energii elek

trycznej w łódzkim okręgu przemysłowym (Gospodarka Elektryczna w Polsce, 1922, 

s. 64-65).
45 AAN, Ministerstwo Przemysłu, Handlu i żeglugi w Londynie 1939-1945,

sygn. 1134, k. 3, 5, Zapotrzebowanie energii elektrycznej w ciągu 10-15 lat w Pol
sce i sposób jej pokrycia (brak daty); Stany Zjednoczone (PE, 1927, nr 4, s. 73). 

46 z. La n d a u, Sytuacja przemysłu polskiego w latach kryzysu gospodarczego 
(1930-1935) (Przegląd Historyczny, 1977, nr 2 s. 306-307). 
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mysłowych. Światkz.y o tym nie tylko liczba i moc silników elektrycz
nych, ale także wzrost znaczenia turbin parowych i wodnych wytwa
rzających energię elektryczną, przy równoczesnym spadku roli maszyn 
parowych. 

Również w zakresie elektryfikacji miast i wsi województwo śląskie 
wyraźnie wyprzedzało .pozostałe ziemie polskie, łącznie z Warszawą. 

W 1939 r. spośród 25 miast śląskich wszystkie posiadały elektryczność 47
. 

Odsetek zelektryfikowanych miast i ludności zamieszkującej je jest 
wskaźnikiem mówiącym tylko o możliwości dostępu do energii elektrycz
nej, a nie korzystania z niej. Uściślić może go odsetek miejskich budyn
ków mieszkalnych korzystających z elektryczności i ludności je zamie
szkującej. Spis powszechny w 1931 r. wykazał, że w Po·lsce tylko 37,8°/o 
z 618 099 budynków miesz.kalnych posiadało elektryczność, a zamieszki
wało je 58,30/o ludności miejskiej. W województwie śląskim było aż 
80,30/o budynków zelektryfikowanych, w których mieszkało 85,90/o lud
ności. Jedynie Warszawa zbliżała się do wskaźników śląskich, pozostałe 
województwa pozostawały daleko w tyle 48. 

Stopień elektryfikacji zależał od wielkości miasta, im większe ono 
było, tym większy miało odsetek zelektryfikowanych budynków. Dodać 
jednak należy, że nawet w zelektryfikowanych budynkach nie wszyscy 
korzystali. z energii elektrycznej lub korzystali często w minimalnym 
wymiarze ze względu na niskie zarobki i wysokie ceny. Dotyczyło to 
zwłaszcza bezrobotnych. Np. badania ankietowe wśród bezrobotnych 
gómików w Rudzie Śląskiej wykazały na 122 badane rodziny: 34 oświe
tlające mieszkania karbidem, 8 naftą, 2 świecami, 78 zaś elektrycznoś

cią 49. Ale i tak więcej budynków miejskich 'korzystało z elektryczności 
niż z kanalizacji, wodociągów i gazu so. Energia elektryczna była niezbęd
na w życiu codziennym i dla przemysłowego rozwoju miast, toteż jej zu
życie, zwłaszcza w dużych miastach, szybko wzrastało s1

. Ponadto dopro
wadzenie do budynku sieci elektrycznej było tańsze i łatwiejsze technicz
nie niż gazu, wody czy kanalizacji. 

Najwięcej energii na 1 mieszkańca dla oświetlenia zużywano w Ka
towicach - 99,7 kWh w 1937 r., w innych większych miastach, łącznie 
z Warszawą, połowę tego lub jeszcze mniej s2. Przyczyną niskiego zużycia 

'7 „Rocznik Poli t yczny i Gospodarczy PAT", 1939, s. 328-422.
48 Statystyka Polski, Seria C, z. 26, Drugi spi s ludności z dn. 9 X.II 1931 r. Ni e

ruchomości i budynki w miastach, Warszawa 1935, część A, s. 1, tab. 1, s. 9, tab. 7. 
o H. Kr a h e 1 ska, S. P r u s  s, Zycie bezrobotnych. Badania ankietowe, War

szawa 1933, s. 5g_:..70. 
50 Por. np. K. Kr z e  c z  ko w ski, Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich�

Warszawa 1939, s. 34-39. 

s1 K. S i  w i ck i, Elektryfikacja polskich miast 1926-1936 (PE, 1938, nr 1, s. 12). 
62 Tamże, s. 12; ,,Mały Rocznik Statystyczny", 1939, s. 16, tab. 14. 
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na cele domowe były z jednej strony wysokie taryfy, z drugiej ograni
czone możliwości zastosowania energii elektrycznej w gospodarstwie do
mowym. Dopiero od końca lat dwudziestych zaczęto propagować wyko
rzystanie energii elektrycznej nie tylko do oświetlenia 53. 

Elektryfikacja wsi w województwie śląskim daleko wyprzedzała po
zostałe województwa. W 1929 r. liczba zelektryfikowanych wsi wynosiła 
w Polsce 1204, co stanowiło 2,90/o ogólnej liczby wsi. Odsetek ten wzrósł 
do 4,80/o w 1936 r. Zamieszkiwało je 6,20/o ludności wiejskiej w 1929 r. 
i 10,30/o w 1936 r. W latach 1929-1936 elektryfikacja wsi śląskiej po
stępowała najszybciej, liczba bowiem wsi posiadających elektryczność 
wzrosła z 188 (15,50/o) do 303 (25,00/o), a zamieszkiwało je odpowiednio 
68,50/o i 92,70/o ludności wiejskiej 54. Wysokość ostatnich liczb była 
spowodowana miejskim charakterem wielu wsi śląskich, liczących po 
kilkanaście tysięcy mieszkańców, a nie posiadających praw miejskich. 

Elektryfikacja wsi napotkała duże trudności głównie z powodów fi
nansowych. Nie była ona inwestycją rentowną dla prywatnego kapita
listy, mającego na względzie przede wszystkim dochodowość własną. 
Elektryfikację wsi utrudniało rozrzucone budownictwo, co podnOł;iło 
koszty doprowadzenia energii elektrycznej. Konieczne zatem stały się 
subwencje państwowe. W tym właśnie kierunku poszła polityka krajów 
Europy Zachodniej i Północnej, przynosząc dobre rezultaty 55. Polska 
weszła na tę drogę zbyt późno i w zbyt wąskim zakresie, aby mogło to 
spowodować skutiki zauważalne. A tymczasem elektryfikacja na dużą 
skalę stałaby się punktem wyjścia głębokich przemian w społeczności 
wiejskiej, tak w sferze produkcji, warunków ,bytowych, jak i kultury. 

Kluczowa rola województwa śląskiego w elektroenergetyce polskiej 
wynikała z koncentracji na jego terenie węgla kamiennego. Obliczano, że 
stanowił on 88,170/o wszystkich polskich zasobów energetycznych 56, a więc 
pozostałe źródła energii odgrywały minimalną rolę 57• Aczkolwiek ogól
ny bilans zasobów energetycznych przedstawiał się korzystnie, zapewniał 

ss Organizacja gospodarki świetlnej (PE, 1930, nr 2, s. 43-48); T. Sc h w a r  t z, 

Kuchnie elektryczne (tamże , 1936, nr 13, s. 503-505); Elektryczność w pokoju sy

pialnym, Warszawa 1928; Elektryczność w pokoju jadalnym, Warszawa 1928; ,,Elek

tryczność w Do mu", 1933-1939. 

54 „Statystyka Zakładów Elektrycznych w Polsce", 1928/29, s. 249-279; 1935/36, 

s. 215-265; ,,Mały Rocznik Statystyczny", 1939, s. 11, tab. 4; J. Sc h e  i n ko n i g, 
J. Ko w a 1 c z e  wski, Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warsza

wa 1938, s. V.

ss F. S z y s z  ko - Wit u 1 sk a, Elektryfikacja wsi, Warszawa 1937, s. 210-

238, 249-273. 

s& E. F r y c  z k o  w sk i, Rola węgla kamiennego w Polsce na tle innych źródeł 
energii. Sprawozdania i Prace Polskiego Komitetu Energetycznego, 1937 (Przegląd 

Mechaniczny , 1937, nr 11-13, s. 60). 

s, pil a t  o w i c z, Warunki i polityka elektryfikacji Polski ... , s. 17-24. 
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Polsce samowystarczalność, to jednak istniały znaczne różnice między 
poszczególnymi regionami kraju. I tak deficyt źródeł energii występo
wał w Polsce centralnej, w Poznańskiem i na Pomorzu, duże zaś rezer
wy na Górnym Śląsku i w Polsce południowej. Konieczny był zatem 
transport lub budowa linii elektrycznych dla uruchomienia rezerw śląs
kich i małopolskich. Pierwszy sposób, wobec słabo rozwiniętej sieci kole
jowej, .nie mógł rozwiązać zagadnienia. Dlatego rozbudowa sieci elek
trycznych znajdowała się w polu widzenia wszystkich autorów projek
tów i programów elektryfikacji Polski. 

Węgiel śląski, a tym samym i elektroenergetyka śląska, posiadały 
niekorzystne z ówczesnego strategicznego punktu widzenia położenie, to
też władze państwowe podkreślały znaczenie dla polskiej elektroenerge
ty,ki gazu ziemnego, a także sił wodnych. Podjęto też poszukiwania no
wych złóż węgla kamiennego w Polsce centralnej. Wykorzystanie sił wod
nych zaledwie zapoczątkowano, wymagało to bowiem znacznych nakładów 
kapitałowych, którymi nie dysponowano. Graniczne położenie wojewódz
twa śląskiego nie pozwoliło w pełni wykorzystać jego elektroenergetyki 
dla elektryfikacji ogólnopolskiej. 

Integrację elektroenergetyki śląskiej z resztą kraju utrudniała odręb
ność prawnoadministracyjna. Sprzyjające warunki do tego procesu za
istniały dopiero w ostatnich miesiącach II Rzeczypospolitej, kiedy to pod
porządkowano ją prawodawstwu ogólnopolskiemu. 

Dzięki węglowi kamiennemu energetyka śląska przodowała zdecydo
wanie w zakresie mocy i produkcji. Dawało to podstawy do szerokiej 
elektyfikacji ,przemysłu, miast i wsi. Województwo śląskie było jedynym,

którego wskaźniki elektyfikacji zbłiżały się do wgkaźników państw Eu
ropy Zachodniej. 

Potencjał energetyczny Śląska nie został w pełni wyk·orzystany dla 
r·ozwoju gospodarki polskiej z przyczyn subiektywnych - zbyt szeroko 
pojmowana autonomia województwa w sprawach elektryfikacji, a prze
de wszystkim obiektywnych, do k!tórych należy zaliczyć jego niepomyśl
ne położenie strategiczme o,raz konieczność znacznych nakładów Hnan
sowych na budowę sieci elektrycznych umożliwiających przesyłanie enr
gii do województw centralnych. 

DIE WOIWODSCHAFI' SCHLESIEN IN DER ELEKTROENERGIEWIRTSCHAFT 

POLENS IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT 

Das kohlereiche Schlesien spielte in der Elektroenergiewirtschaft der II. Repu

blik eine fuhrende Rolle. Es bildete die Hauptbasis fiir die Energiewirtschaft und 
die Industrie. Die zweckmassige Verwertung der schlesischen Energiebasis trug zur 

Beschleuningung der Industrialisierung des Landes wesentlich bei. In dem Beitrag 

wird der Versuch unternommen, aufgrund zahlreicher archivali1Scher Quellen und 

der Gegenstandsliteratur die Bedeutung der Woiwodschaft Schlesien fur die Ele

ktrifizierung und die Energiewirtschaft Vorkriegspolens zu bestimmen. 




