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KLAUDIUSZ KOZIELSKI 

SYTUACJA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO NA ZAOLZIU 
(PAŻDZIERNIK 1938-WRZESIEŃ 1939) 

W dotychczasowych badaniach historyków problematyka Śląska Za
olziańskiego rozpatrywana była przede wszys�kim z uwagi na tło kon
fliktu o Zaolzie, bo tak umownie przyjęto nazywać sporne terytorium, 
a następnie stosunków politycznych między Pqlską a Czechosłowacją 
w latach międzywojennych. Mniej natomiast uwagi zwracano na sytua
cję przemysłu zaolziańskiego w okresie od października 1938 do września 
1939 r. 1 Celem niniejszego artykułu jest właśnie charakterystyka pro
blemów procesu integracji górnictwa i hutnictwa zaolziańskiego w okre
sie jego przynależności do Polski 2• 

Pomijając ogólnopolityczne tło konfliktu o Zaolzie, należy stwierdzić, 
iż oprócz dużej liczby zamieszkałej tam ludności polskiej związki tego 
terytorium z Polską były w pewnym stopniu uzasadnione spójnią gospo
darczą z częścią ziem polskich zaboru austro-węgierskiego. Choć po kon
flikcie z 1919 r. Zaolzie miało zdecydowaną supremację w obrotach 
handlowych w Czechosłowacji z Polską, spójnia ta częściowo zanika a. 
Na szerszej realizacji stosunków gospodarczych między obu państwami 
zaważyły przede wszystkim względy często polityczne, w których sta-

1 Por. M. D r o z d  o w s k i, Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939, 
Warszawa 1963, s. 110-114; J. P o p ki e w  i c z ,  F. Ry s z ka, Przemysł ciężki 
Górnego Sląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939), Opole 1959, 

s. 393-394; J. To m a s  z e  w s k i, Położenie klasy robotniczej Sląska Zaolziańskiego
(październik 1938 - wrzesień 1939) (Kwartaln ik Historyczny , 1968, nr 2, s. 337-353). 

2 Artykuł jest częśc ią pracy mag isterskiej napisanej pod kierunkiem doc.

W. Dł ugoborskiego w Katedrze Histori i Gospodarczej Wyższej Szkoły Ekonom icznej

w Katowicach.
3 Por. J. C h 1 e b o  w c z y  k, Początki rozwoju Zagłębia Ostrawska-Karwiń

skiego (Zwrot, 21 VIII •1952, nr 8-9); J. Ho r e j  s e k, Snahy Ceskoslovenske bur
źuazie o hospodcii'sku expanzi do Polska v letech 1918-1929, Praha 1966; M. M y

s ka, K vymezeni ostravske prumyslove oblasti; Genese priimyslovych oblasti -

4 - Sobótka 4/72 
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łym punktem zapalnym była kwestia Śląska Zaolziańskiego 4. W latach 
międzywojennych przemysł zaolziański zdobył sobie ustaloną pozycję 
w gospodarce czechosłowackiej, tym bardziej że w ramach uprzemysło
wionego regionu ostrawskiego zapewniono mu sprzyjające warunki roz
woju. Trudno stwierdzić, czy były to optymalne warunki. Niemniej 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyłączenie Zaolzia do Polski, 
tj. w 1937 r., jego przemysł partycypował odpowiednio w 280/o (485 tys. t) · 
w produkcji czechosłowackiej surówki, w 240/o (552 tys. t) w stali suro
wej, w 38°/o (468 tys. t) w wyrobach walcowanych, w ok. 50°/o (1,1 mln t) 
w produkcji koksu oraz w 43-0/o (7,3 mln t) w wydobyciu węgla kamien
nego 5• Pod rządami czeskimi przemysł zaolziański miał ukształtowaną 
własną strukturę kapitałową, organizacyjno-ekonomic_zną oraz odrębne 
od polskich kierunki zbytu swoich produktów 6. 

Tymczasem 2 X 1938 r. wojska gen. Bortnowskiego przystąpiły do zaj
mowania spornego terytorium. W granice Polski przyłączono powiaty: 
cieszyński, frysztacki oraz część frydeckiego, o łącznym obszarze około 
920 km2, który zamieszkiwało 227 tys. ludności 1. Za wojskami polskimi 
weszły ekipy gospodarcze kierowane przez d_elegata przy Samodzielnej 
Grupie Operacyjnej „Śląsk" - wicewojewodę śląskiego L. Malhomme 8

• 

Zresztą Urząd Wojewódzki Śląski od 1923 r. w porozumieniu z MSZ oraz 
MSW przygotowywał się do objęcia Zaolzia, wydzielając z budżetu ślą
skiego poważne Środki finansowe dla popierania na tym terenie polskich

organizacji społecznych, kulturalnych i politycznych 9
. Przygotowania 

vznik a poćatky vyvoje ostravske pru.myslowe oblasti, sv. I, Ostrava - Katowice -
Opava 1967. 

4 Por. R. Hec k, M. O r zec h o w s k i, Historia Czechosłowacji, Wrocław -
Warszawa - Kraków 1969, s. 353--J55; J. K o  ze ń s k i, Czechosłowacja w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1932-1938, Poznań 1964, s. 254-255 . 
s B. K o ż u s z n i k, The Problem of Cieszyn Silesia, London 1943, s. 6-8; 

J. Ig n a s  ze w s k i, Hutnictwo i przemysł żelazny Zaolzia (Przegląd Gospodarczy,

1938, nr 20, s. 738 .
G J. Ig n a s  ze w s k i, Powiązania kapitałowe koncernów zaolziańskich (Co

dzienna Gazeta Handlowa, 1938, dodatek do nru 27). 
7 Z. Mil ob ę d z  ki, Przemysł na odzyskanych ziemiach Sląska Cieszyńskiego, 

Katowice 1939, s. 14 . 
s Wojewódzkie Archi wum Państwowe Katowice (dalej skrót: WAP Katowice), 

Urząd Wojewódzki śląski - Wydzi ał Prezydi alny, t. 1151, Sprawozdanie Delegata 
Wojewody śląskiego przy Dowódc y Samodzielnej Grupy Operac yj nej „Śląsk" za 

c zas od 29 IX 1938 do 24 X.1938 r. 
9 Do 1923 r. z budżetu ś ląskiego udzielono Zaolzi u pomoc y  fi nansowej w wyso

kości 155 mln mkp, a w okresie od styc zni a 1924 do 30 XI 1938 r. przekazano 
1 267 tys. zł; WAP Katowice, Urząd Woj ., Wydz. Frez., t. 1151, Sprawozdanie Wo
jewody M. Grażyńskiego. 
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aparatu administracji gospodarczej do objęcia przemysłu zaolziańskiego 

szczególnie nasiliły się po utworzeniu na wniosek prezesa Rady Mini

strów F. Sławoja-Składkowskiego 17 IX 1938 r. Rady Gospodarczej, która 

kierowana przez wojewodę śląskiego M. Grażyńskiego miała za zadanie 

utrzymać ciągłość pracy w zaolziańskich zakładach przemysłowych oraz 
ochraniać je przed akcjami sabotażowymi. W tym celu każdemu zakła

dowi Rada wyznaczała komisarza i komendanta wojskowego. Urząd ko

misarza zajmowali fachowcy z dużą wiedzą w określonych dziedzinach 

produkcji górniczo-hutniczej, którzy jednocześnie mieli zgodnie z in
strukcją wojewody śląskiego prowadzić na terenie zakładu politykę re-

polonizacyjną 10. 

Na przyłączonym w 1938 r. do Polski terenie były według spisu 

z 1930 r. 2794 zakłady przemysłowe, w tym 54 należały do kategorii 
zatrudniających ponad 100 osób 11. W hutnictwie żelaza na Zaolziu naj

poważniejsze znaczenie miał jeden z największych wówczas zakładów 

hutniczych w Europie, koncern Towarzystwa Górniczo-Hutniczego (Ban

ska a hutni spolecnost). Oprócz wielkiego kombinatu w Trzyńcu Towa

rzystwo posiadało fabrykę drutu w Boguminie, fabrykę łańcuchów w Mo

rawce, hutę w ·Liskowcu, kopalnie rudy żelaza i węgia kamiennego, 

elektrownie oraz piece wapienne 12
. Dobra jakość wyrobów kombinatu 

trzynieckiego wynikała ze stosowania nowoczesnych urządzeń produk
cyjnych, wysokogatunkowej importowanej ze Szwecji i Związku Ra
dzieckiego rudy żelaza oraz najlepszej jakości koksu karwińskiego. 

Ponadto na Zaolziu znajdowały się też inne obiekty o charakterze żela

zoprzetwórczym: Alberta Hahna w Boguminie produkujący rury, Jakla 
we Frysztacie produkujący rury i profile stalowe oraz mniejsze przed
siębiorstwa Blumenthala i Milcke-Meldera również we Frysztacie. Na 
objętych przez Polskę terenach znajdowały się kopalnie pięciu przed
siębiorstw węglowych: Towarzystwa Górniczo-Hutniczego, Witkowickie
go Gwarectwa Hutniczego i Kopalń Węgla, Gwarectwa Orłowa-Łazy, 
Towarzystwa Hr. Larisch-Monnicha i Dyrekcji Kopalń Skarbowych „Wa
cław" i „Eugeniusz". Ważniejsze koncerny węglowe posiadały odtąd 
swoje kopalnie po obu stronach granicy. Należy zaznaczyć, iż z ogólnej 
liczby 29 czynnych wówczas kopalń Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego 

w granice Polski przeszło 16, co spowodowało zerwanie łączności z ich 
dawnymi ośrodkami dyspozycyjno-kapitałowymi. Wartość węgla ostraw-

10 WAP Katowice, Berghi.i.tte, t. 2944 a, Sprawozdanie z działalności Rady Go
spodarczej dla śląska Zaolziańskiego. 

a K. B r y ń s k i, Sląsk za Olzą, Lwów 1939, s. 28. 
12 I g n a s z e w s k i, Hutnictwo ... ; K. P a s z k o w s k i, Znaczenie śląska Zaol

ziańskiego- dla polskiego hutnictwa żelaznego (Przegląd Gospodarczy, 1938, nr 42, 

s. 1451).
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sko-karwińskiego w głównej mierze polega na doskonałych właściwoś
ciach koksowniczych. Na terenach przyłączonych koks produkowany był 
w pięciu koksowniach 1s. Znaczną pozycję w gospodarce Zaolzia odgry
wał także przemysł chemiczny, związany z produkcją uboczną przy wy
twarzaniu koksu, oraz liczne zakłady o mniejszym znaczeniu gospodar
czym, tj. przemysłu budowlanego, skórzanego i odzieżowego. 

Przyłączenie więc do Polski. ogromnego potencjału przemysłowego 
Śląska Zaolziańskiego oznaczało poważne wzmocnienie gospodarki naro
dowej 14. Aby do tego doszło, należało Zaolziu umożliwić utrzymanie 
produkcji górniczo-hutniczej co najmniej na takim samym poziomie, ja
kie miało w ramach państwa czechosłowackiego. 

W październiku 1938 r. prawie cała ówczesna krajowa prasa gospo
darcza z dużym optymizmem rozważała perspektywy dalszego rozwoju 
polskiego górnictwa i hutnictwa 15• Były wprawdzie również głosy realnie 
oceniające możliwości wchłonięcia przez rynek wewnętrzny olbrzymiej 
zaolziańskiej produkcji przemysłowej, jak np. wypowiedź wiceministra 
przemysłu i handlu E. Rosego, który na łamach „Przeglądu Gospodarcze
go" z 15 X 1938 r. przyszłość dalszego rozwoju Zaolzia widział w ścisłym 
związku z czechosłowackim rynkiem zbytu, ale na fali „wielkiego zwy
cięstwa" polityki Becka na razie tego problemu nie zauważano 16 •. Dopie
ro niedaleka przyszłość miała pokazać, czy optymizm ten był uzasad
niony. 

Tymczasem już w pierwszych dniach października 1938 r. wyłoniły 
się trudności w utrzymaniu ciągłości pracy w przemyśle. Polityka rządo
wa nie mogła dopuścić, aby ciągłość pracy kopalń i hut zaolziańskich 
odbywała się kosztem zmniejszenia produkcji rodzimych zakładów. Jed
nocześnie kartele wywierały duży nacisk na politykę rządu, aby nie 
dopuścić do naruszenia swoich interesów produkcyjnych. W związku 
z tym przedstawiciele kopalń Polskiej Konwencji Węglowej (�KW) 
przedstawili już 6 X 1938 r. w Ministerstwie Przemysłu i Handlu wnio-

13 Por. K. Ber g er, O kopalniach Sp. Górniczo-Hutniczej Karwina-Trzyniec 
S.A. (Zaranie Sląskie, 1939, nr 2-4}; S. Z a l e  s k i, Przemysł węglowy Sląska Za
olziańskiego (Przegląd Gospodarczy, 1938 , nr 45). 

14 Por. J. I g n a s z ew s k i, Sląsk Zaolziański w życiu gospodarczym Polski, 
Katowice 1938; F. O l s z a k, Sprawy gospodarcze Sląska Zaolziańskiego (E kono

mista Polski, Londyn 1942 , nr 2); A. W r z o se k ,  Sląsk za Olzą - Obraz gospo
darczy, Warszawa 1938. 

is Por. Gospodarka Ziem Zaolziańskich (Gazeta Polska, nr 2711 z 3 X 1938);

„Sląsk Zaolziański wydatnie wzmocni potencjał gospodarczy Polski" - wywiad 
u ministra przemysłu i handlu p. Antoniego Romana, tamże, nr 272, 4 X 1938; 

Nowe proporcje gospodarcze, tamże, nr 284, 16 X 1938; Znaczenie gospodarcze Slą

ska Zaolziańskiego (Polska Gospodarcza, nr 41, 7 X 1938, s. 1406). 
1G E. Ro se, Przegląd sytuacji (Przegląd Gospodarczy, nr 20, 15 IX 1938).
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sek o utrzymanie względnej autonomii górnictwa zaolziańskiego, wysu
wając postulat, żeby węgiel karwiński nie był sprzedawany na rynku 
krajowym, podobnie zresztą jak węgiel kopalń PKW na terenie Zaol
zia 11. Wniosek PKW został przez Ministerstwo przyjęty, a nad sprawną 
jego realizacją miał czuwać powołany przez Radę Ministrów 3 X 1938 r. 
Komitet Międzyministerialny 1s. 

Nieco odmienne warunki towarzyszyły przejęciu przemysłu hutnicze
go. Kombinat trzyniecki swoją produkcją przewyższał największe huty 
polskie i z powodzeniem mógł konkurować z hutnictwem krajowym, 
tym bardziej że w okresie natężających się zbrojeń rynek krajowy był 
względnie chłonny na produkty hutnicze. Dodatkowo sprzyjającym mo
mentem był fakt, że huty trzynieckie dzięki swoim międzynarodowym 
umowom kartelowym do końca 1938 r. miały zapewnione zagraniczne 
rynki zbytu 19. Liczono również, że w miarę ustabilizowania się stosun
ków politycznych w Europie Zaolzie powróci na swoje dawne rynki, 
a przede wszystkim na rynek czechosłowacki. 

Dla zużycia nadwyżek produkcji przemysłowej rząd zalecił rozsze
rzyć roboty inwestycyjne w kraju, a Komitet Ekonomiczny Ministrów 
19 X 1938 r. nakazał Ministerstwu Przemysłu i Handlu konsekwentne 
przeciwdziałanie przystąpieniu Zaolzia do polskich organizacj1 przemy
słowych 20. Wyjście z tej coraz bardziej groźnej dla Zaolzia izolacji· sta
rano się znaleźć w rozmowach handlowych z rządem czechosłowackim. 
Jednak zarówno rokowania specjalnej komisji przedstawicieli sfer go
spodarczych, jak i pertraktacje Komitetu Międzyministerialnego z rzą
dem praskim nie dały spodziewanych rezultatów, a zawarty prowizo
ryczny układ regulujący wymianę surowców i prefabrykatów miał zni
kome znaczenie. Do Pragi wyjechał również komisarz Towarzystwa 
Górniczo-Hutniczego J. Zieleniewski, ale rozmowy w sprawie zbytu że
laza trzynieckiego w większych rozmiarach niż dotychczas nie powiodły 
się, tak że komisarz zmuszony był przydzielić części załogi „urlop turnu
sowy" 21. Stało się wówczas jasne, że kontynuowanie polityki pełnej 
izolacji gospodarczej Zaolzia jest niemożliwe. Rząd wydał więc zalecenie 
przyjęcia Trzyńca do Syndykatu Polskich Hut Żelaza, co zostało 1 XI 
1938 r. ,,przez wszystkich uczestników jednogłośnie i bez dyskusji apro-

11 WAP Katowice, Polska Konwencja Węglowa, t. 48, Protokół konferencji od

bytej u pana ministra E. Rosego z 6 X 1938 r. 
1a Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej skrót: AAN), Prezydium Rady 

Ministrów - Komitet Ekonomiczny Ministrów, t. 140-20.

19 Por. Pfehled hospodaTskeho vyvoja Ceskoslovenska v letech 1918-1945, Pra-

ha 1961.

20 Dr o z d  o w s ki, Polityka gospodarcza ... 1936-1939, s. 112 . 

• 
21 Tamże.

I 
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bowane" 22. Kombinatowi trzynieckiemu przyznano limit zbytu 215 tys. t 
stali przeznaczonej głównie dla Wspólnoty Interesów i Niemiec 23. Na
stępnie zgodnie z obowiązującą do końca 1940 r. umową Górniczo-Hutni
czą S. A. przyznano 18°/o kwotę udziałową w kapitale zakładowym obli
czoną na podstawie tonażu referencyjnego Syndykatu w stali surowej 
z 1937 r. W wyniku przystąpienia ·Trzyńca do Syndykatu Polskich Hut 
Żelaza zmieniły się proporcje w syndykatowym kapitale zakładowym, 
a T�warzystwo stało się po Wspólnocie Interesów (33,45!0/o udziału) naj
poważniejszym jego uczestnikiem. O wysokiej randze, j?ką w Syndykacie 
zdobyło sobie Towarzystwo, świadczy protokół posiedzenia Zjednoczenia 
Głównego, na którym z początkiem grudnia postanowiono Trzyńcowi 
przydzielić 57,7'0/o z ogólnej sprzedaży syndykatowego żelaza prętowego 
i taśmowego, 12,60/o żelaza kształtowego, 16,7°/o żelaza do produkcji drutu 
oraz 13,5i>/o żelaza przeznaczonego do produkcji szyn kolejowych. Po
wyższe kwoty udziałowe w zbycie Trzyniec uważał za niewystarczające 
i żądał korzystnych dla siebie zmian po 31 I 1939 r. 24 Ponadto aby roz
ładować niezwykle trudną sytuację finansową, rząd zwolnił zakłady od 
podatku· dochodowego i obrotowego za IV kwartał 1938 r. i przyznał 
zniżki taryf kolejowych oraz prawo importu surowców z Czechosłowacji 
bez ?Płat celnych. 

W górnictwie węglowym pod presją rządu niektóre kopalnie Polskiej 
Konwencji Węglowej zmm;zone były w październiku 1938 r. odstąpić ko
palniom karwińskim swoje zamówienia na około 47 tys. t, a Ministerstwo 
Komunikacji zobowiązało się do odebrania w tym czasie około 30 tys. t 
węgla. Zamówienia te w żadnym wypadku nie mogły przyczynić się do 
zmniejszenia zapasów węgla, które w końcu października 1938 r. docho
dziły już do 461 tys. t 25. Meldunki z Zaolzia ciągle donosiły, że „dzienne 
wydobycie nie ma zbytu, wobec czego kopalnie i stacje kolejowe są 
zablokowane nadmierną ilością węgla zmagazynowanego w wagonach" 26. 

Trudną sytuację w zbycie wywołało przede wszystkim zahamowanie wy
wozu, ponieważ Czesi ograniczyli zakupy węgla z Karwiny, a transporty 
kierowane do Austrii i Węgier napotykały trudności przewozowe ze 
względu na przetrzymywanie ich na czeskich stacjach w Morawskiej 
Ostrawie i Przerowie; w październiku doszło nawet do unieruchomienia 
eksportu do tych krajów 21. 

22 WAP Katowice, Syndykat Polskich Hut żelaznych, t. 36, Protokół Zgroma
dzenia Głównego PKW z 8 XI 1938 r. 
• 

23 Dr o z d  o ws k i, Polityka gospodarcza ... 1936-1939, s. 112. 
24 W AP Katowice, Syndykat Polskich Hut żelaznych,. t. 36. 
2s WAP Katowice, Polska Konwencja Węglowa, t. 48. 
2s Tamże. 
21 M. D r o  z d o  ws k i, Polityka gospodarcza rządu· polskiego na Sląsku Zaol

ziańskim (Najnowsze dzieje Polski - Materiały i studia z okresu 1914-1939, t. IX, 
Warszawa 1965, s. 229).
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Do ogólnego chaosu przycżyniły się również spory o kompetencje 
między wojewodą śląskim M. Grażyńskim a J. Kulczyckim, który jako 
kierownik Wydziału Przemysłowego Urzędu Wojewódzkiego Śląska był 
członkiem polsko-czechosłowackiej "komisji mieszanej, regulującej pro
blemy ekonomiczne Zaolzia. Spory te zapewne nie przyczyniły się do 
normalizacji stosunków gospodarczych na terenach przyłączonych, gdyż 
bełskie władze wojskowe zwracały uwagę na nieudolność poczynań tu
tejszej administracji i prosiły, aby Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
przysłało tu ·swojego deiegata 2s. Generał Bortnowski w swoim liście do 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu donosił: ,,W obecnej chwili pewne 
niedociągnięcia są jeszcze rozumiane przez robotnika, społeczeństwo 
i każdego obywatela w ogóle. Celowe hamowanie wywozu węgla po
ciągnie jednak za sobą w krótkim czasie nastrój, który może być trudny 
do odnowienia i opanowania, a przede wszystkim może doprowadzić do 
zdemaskowania złej woli w sferach przemysłowych i niedołęstwa w sfe
rach kierujących; trudno będzie wówczas wymagać, by obywatel bez 
względu na to, czy nosi kurtkę czy mundur trwał na stanowisku obywa
telskiego pojmowania rzeczy" 29

. W odpowiedzi na list generała Bort
nowskiego minister A. Roman krytyczną sytuację na Zaolziu tłumaczył 
brakiem taboru kolejowego i trudnościami przewozowymi na terenie 
Czechosłowacji, niekorzystną wymianą polskiego węgla na towary czeskie 
(w obrotach clearingowych) ze względu na znikomą chłonność rynku pol
skiego na czeskie artykuły przemysłowe, niemożliwością zawarcia szer
szego układu handlowego z Czechosłowacją w okresie naprężonej sytua
cji politycznej, trudnościami sprzedaży nowych i nieznanych gatunków 
węgla na skontyngentowane rynki zagraniczne, nieopłacalnością eksportu 
na nieliczne rynki otwarte, niewielkimi możliwościami zakupu węgla 
przez odbiorców krajowych i ograniczonymi warunkami eksportu z Pol
ski ze względu na układ z Wielką Brytanią, ściśle wyznaczający wielkość 
kraj owego wywozu 30. Tak więc minister A. Roman w swoim liście do 
generała Bortnowskiego pomimo wymienienia prawie wszystkich istot
nych powodów dotyczących krytycznej sytuacji w górnictwie karwiń
skim nie podaje zasadniczych środków zaradczych, co wskazywałoby 
na krótkowzroczną politykę w gospodarczej integracji przemysłu Za
olzia. 

Koniec 11938 r. nie przyniósł żadnych korzystnych zmian dla zaolziań-

2s Tamże, s. 233.
29 Tamże, s. 005, telegram gen. brygady W. Bortnowskiego do A. Romana, mi

nistra przemysłu i handlu, w sprawie konsekwencji politycznych trudnej sytuacji 
gospodarczej Zaolzia z 29 X ·1935 r. 

30 Tamże, s. 213·5.
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skiego przemysłu. Poczynania rządu, ograniczone zresztą egoistyczną 
polityką karteli krajowych, miały jedynie charakter doraźny. W dalszym 
ciągu czyniono starania o nawiązanie kontaktów handlowych z Czecho
słowacją, ale również i następny układ zawarty 23 XII 1938 r. przez 
Komitet Międzyministerialny z Czechosłowacją w sprawie rozruchu to
warowego i finansowego miał znikome znaczenie dla obrotu towarowego 
między obu państwami 31_ Rząd zmuszony był odbierać węgiel karwiński 
na zapasy mobilizacyjne wojska, większych zakładów przemysłowych 
i dla PKP. Przewidywano zakup z Karwiny około 2 mln t �ęgla, co 
miało sztucznie zwiększyć chłonność rynku. Na zrealizowanie tego pro
jektu miano wyasygnować około 30 mln zł. W dalszym ciągu nie zmieniło 
się stanowisko przedstawicieli kopalń PKW, którzy w obawie przed kon
kurencją Zaolzia na rynku wewnętrznym wystąpili nawet o nałożenie na 
węgiel karwiński ceł kartelowych 32

. O tym, jak bardzo obawiano się 
konkurencji Karwiny, może świadczyć pismo przedstawicieli Unii Pol
skiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego, którzy donosili wojewodzie ślą
skiemu M. Grażyńskiemu, iż „ze względu na krzyżujące się interesy 
Unia nie może opowiadać się za natychmiastowym ujednoliceniem prze
mysłu karwińskiego i przyłączeniem go do istniejących organizacji prze
mysłowych ani za stworzeniem dla tego przemysłu zupełnie nowej orga
nizacji". Trudności te Unia widziała w zagadnieniach organizacji pracy, 
zbytu i interesów branżowych, które „w kopalniach zaolziańskich są spe
cyficzne" i nie dają się ujednolicić z resztą kopalń polskich 33. Stanowisko 
karteli polskich staje się dopiero wówczas jasne, gdy się prześledzi 
zawarte przez PKW umowy międzynarodowe. Główną przyczyną tak 
bezwzględnego stanowiska PKW wobec Karwiny była rygorystycznie 
określająca wysokość zbytu kwota kartelowa zastrzeżona w Międzyna
rodowym Układzie Węglowym. Polski przemysł węglowy poważnie po
większył swoje możliwości sprzedaży węgla, a mimo to Układ nie przy
dzielił mu zwiększonych kwot kartelowych zbytu. Sytuacja była o tyle 
bardziej skomplikowana, iż Karwina nigdy nie była zwią�ana międzyna
rodowymi układami węglowymi i dotychczas sprzedawała swój węgiel 
na rynkach czeskim i austriackim, które w coraz większym stopniu pe
netrował niemiecki przemysł węglowy 34. 

W lepszym położeniu znajdowało się hutnictwo 2aolziańskie, ponie
waż - jak już wspomniano - zawarte przez Trzyniec międzynarodowe 

31 AAN, PRM - KEM, t. 140-20. 

32 Por. ,,Gazeta Polska", nr 310, 2 XI ll.938. 
,33 W ĄP Katowice, UWSL, Wydział Przemysłu i Handlu, t. 3299. 
34 Por. ,,Polska Gospodarcza", 1938, nr 48, s. 1720; Zagadnienie zbytu węgla 

karwińskiego - wywiad z ministrem A. Romanem w dn. 26 XI 1938. 
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umowy jeszcze· nie wygasły, a nasilające się w kraju zbrojenia potrzebo
wały coraz więcej wysokogatunkowej stali. W końcu grudnia 1938 r. na 
posiedzeniu Zjednoczenia Głównego Syndykatu Polskich Hut Żelaza 
zgłoszono wniosek o przystąpienie do Syndykatu drugiego obok Towa
rzystwa Górniczo-Hutniczego największego na Zaolziu zakładu hutnicze
go A. Hahna w Boguminie. Nie obyło się jednak bez protestów, o czym 
świadczy wypowiedź przedstawicieli huty w Starachowicach i Ostrowcu, 
którzy stwierdzili, że „nie mogą już nic ze swoich kwot ustąpić i dlatego 
głosują przeciwko wnioskowi Komisji". Po bardzo burzliwej dyskusji 
mimo wszystko postanowiono z dniem 1 I 1939 r. firmę A. Hahna przy
jąć „jako pełnoprawnego Uczestnika Syndykatu z główną kwotą udziało
wą w stali surowej 3,90/o w stosunku do tonaży referencyjnych z 1937 
roku" 35. Po przystąpieniu A. Hahna do Syndykatu udział w zbycie pro
duktów hutniczych huty w Starachowicach i Ostrowcu był nieznaczny, 
a ich łączny udział w kapitale zakładowym Syndykatu wynosił tylko 
7,30/o. Niewiele większy był udział huty „Sosnowiec" (5,0°/o) oraz „Mo
drzejów"-Hantke (8,20/o). Zmniejszyła się również przewaga Wspólnoty 
Interesów (31,9°/o) nad udziałem Trzyńca (17,30/a) 36. 

Ekspansja hut zaolziańskich w Syndykacie Polskich Hut Żelaza była 
wyraźna, ale jednocześnie w zakładach tych pogłębiały się kłopoty finan
sowe. Zasobne dawniej w środki finansowe Towarzystwo Górniczo
-Hutnicze przechodziło w końcu października 1938 r. ostry kryzys finan
sowy. Zmuszał on dyrekcję do podjęcia starań o kredyty w Banku 
Francusko-Polskim (3 mld zł), w Zjednoczeniu Fabryk Związków Azoto
wych (400 tys. zł), w Polskim Eksporcie Żelaza (ok. 500 tys. zł), w Kon
tynentalnym Towarzystwie (500 tys. zł) oraz w firmie Riltgersa 37. 

Wstępny okres przejęcia przemysłu zaolziańskiego wskazywał na 
piętrzące się przed administracją polską trudności. W prasie zaczęły się 
pojawiać artykuły krytykujące nieudolność poczynań administracji pań
stwowej. Z trybuny Sejmu Śląskiego poseł Kapuściński stwierdził wręcz, 
że „na odcinku górniczo-hutniczym wystąpił brak twórczych koncepcji 
i zdrowych tendencji realizacyjnych. W kierunku wyzyskania istnieją
cych wielkich możliwości wewnętrznego rynku na surowce kluczowe nie 
zrobiono - jak się wydaje - dosłownie nic. Panował za to ożywiony 
ruch w zakresie targów o kwoty kartelowe. I ruch zdaje się o wiele bar
dziej jeszcze ożywiony w zakresie współzawodnictwa o suto płatne sta
nowiska w przemyśle Zaolzia" 38. 

3s Sprawozdanie stenograficzne z 26 posiedzenia IV Sejmu Śląskiego w dn. 
31 I 1939 r., s. 23-30. 

35 WAP Ęatowice, Syndykat Polskich Hut Żelaznych, t. 36. 
J6 Tamże, t. 25. 
31 WAP Katowice, UWSL, Wydział Przemysłu i Handlu, t. 3299.
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Niezbyt optymistycznie przedstawia się również sytuacja materialna 
społeczeństwa. Według stanu z 30 VI 1938 r. w zaolziańskich zakładach 
górniczo-hutniczych zatrudnione były 25 564 osoby, gdy w pozostałych 
gałęziach gospodarki tylko 12 600, tj. 330/o 39. Liczba zatrudnionych w ko
palniach i hutach świadczyła o wybitnie przemysłowej strukturze gospo
darczej Zaolzia. W tych warunkach wszelkie zakłócenia w ciągłości pra
cy zakładów górniczo-hutniczych nieuchronnie musiały rzutować na 
politykę zatrudnienia. Po zajęciu Zaolzia przystąpiono do uzupełnienia 
zdekompletowanego składu personelu techniczno-administracyjnego po
chodzenia czeskiego i niemieckiego. Należy zaznaczyć, iż mimo dużej licz
by dobrowolnych uchodźców administracja polska zgodnie z instrukcJą 
wojewody śląskiego prowadziła przymusowe wysiedlenia, które w głów
nej mierze objęły niewygodnych z przyczyn polity�znych urzędników 
czeskich. W mniejszym stopniu akcje wysiedleń objęły czeskich robotni
ków 40

• W wyniku tych poczynań w porównaniu ze stanem sprzed 2 X 
1938 r. w hutnictwie w końcu grudnia 1938 r. zatrudnienie zmniejszyło 
się do 6,4 tys. pracowników, tj. o 17,00/o, a w górnictwie węglowym do 
13,8 tys., czyli aż o 23,0°/o 41

. Pomimo tak dużego spadku liczby zatrud
nionych nie wyeliminowano na Zaolziu bezrobocia. Oficjalne sprawozda
nia rządowe w końcu grudnia 1938 r. podają (zaniżoną przypuszczalnie) 
liczbę bezrobotnych na ponad 6 tys. osób 42

. Wprawdzie przemysł zaol
ziański nawet w latach �ajlepszej koniunktury nie był w stanie zatrudnić 
wszystkich chętnych, ale wówczas, jak wykazywały statystyki, bezrobo
cie obejmowało głównie Polaków, którzy mieli wysoki odsetek tzw. 
,,biernych zawodowo" 43

. W nowych warunkach liczba bezrobotnych na
rodowości polskiej poważnie się zmniejszyła 44

• Pozostaje pytanie, czy po 
2 X 1938 r. robotnicy faktycznie poprawili swoją sytuację ekonomiczną? 
Otóż z wyjątkiem nielicznej grupy pracowników hutnictwa zarobki po
zostałych robotników zaolziańskich kształtowały się na niższym poziomie, 
niż to miało miejsce w okresie przynależności Zaolzia do Czechosłowacji. 
Dotkliwie uderzyło mieszkańców Zaolzia arbitralne, nieuzasadnione eko
nomicznie, podyktowane względami czysto fiskalnymi zawyżenie kursu 
przeliczeniowego koron na złote. Nawet po obniżce relacji z pierwotnie 

39 ·w AP Katowice, Wydz. Prez., t. 1134; Sprawozdanie Referatu Przemysłowego.
40 T o m a s z e w s k i, op. cit., s. 342-343.
41 WAP Katowice, Wydz. Prez., t. 1134; ,,śląskie Wiadomości Statystyczne", 

1939, nr 1-6. 
42 Sprawozdanie stenograficzne z 25 posiedzenia Sejmu śląskiego z 23 I 1939. 
43 Por. W. S w o r  ak o w sk i, Polacy na Sląsku za Olzą, Warszawa 1937, 

.s. 183-184. 
44 T o m a s z e w s k i, op. cit., s. 346. 
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przewidywanej wysokości 1 zł = 8 Kc do 1 zł = 6,25 Kc kurs ten ozna
czał w praktyce obniżkę płac i uposażeń o około 20°/o 45. Szalejąca z dnia 
na dzień drożyzna w jeszcze większym stopniu pogarszała warunki ma
terialne robotników. W ciągu jednego tylko miesiąca - października -
koszty utrzymania na Zaolziu wzrosły o 4,60/o 46. 

Po fali entuzjastycznego optymizmu przyszły rozczarowania, co naj
pełniej oddaje notatka zamieszczona 19 XI 1938 r. w cieszyńskim „Dzien
niku Polskim": ,,Ze wszystkich stron śląska Zaolziańskiego nadchodziły 
wieści o fatalnych skutkach, jakie spowodowała fala drożyzny, obejmując 
cały nasz teren od Mostów aż po Bogumin. Ludność polska na Zaolziu nie 
może zrozumieć, co spowodowało nagły wzrost cen artykułów pierwszej 
potrzeby i co jest powodem tego, że stopa życiowa tutejszej ludności, 
przede wszystkim robotniczej, obniżyła się gwałtownie, osiągając poziom 
smutnej wegetacji" 47. Faktycznie, zarobki robotników zaolziańskicł:1 były 
niezwykle niskie i np. w porównaniu z zarobkami robotników śląskich 
były mniejsze o około 390/o, a przy pracy w akordzie aż o 460/o 48• Ofi
cjalne statystyki rządowe różnice te niwelowały, podając, iż płace gór
ników na Górnym Śląsku są wyższe od zaolziańskich tylko od 5 do 100/o, 
a w hutnictwie od 15 do 35°/o 49. Na terenach przyłączonych zarabiano 
więc_ mniej niż na Śląsku, co z pewnością nie było atutem propagando
wym dla poczynań rządowych. Sytuacja materialna społeczeństwa zaol
ziańskiego do pewnego stopnia uległa poprawie dopiero w końcu 1938 r., 
kiedy obniżono ceny artykułów żywnościowych o około 4,70/o. W wyniku 
interwencji władz podniesiono również płace w górnictwie od 3 do 4°/o, 
a w hutnictwie aż od 25 do 300/o. co w tym ostatnim wypadku odpowia
dało płacom realnym sprzed października 1938 r. ;;o 

Istotnym osiągnięciem robotników zaolziańskich było ujednolicenie 

przepisów dotyczących rozmiarów urlopów dla robotników i urzędników. 
Czeskie przepisy ustawodawstwa pracy przewidywały mnię-jsze rozmiary 
urlopów po identycznej jak w Polsce ilości przepracowanych lat, np. ro
botnik w Polsce po przepracowaniu 3 lat" otrzymywał 15 dni urlopu, gdy 

4S Wojewódzkie Archiwum Państwowe, Bank Cukrownictwa , t. 601, List pre

zesa Przedstawicielstwa Składnicy Cukru w Cieszynie P. Borowskiego do Banku 

Cukrownictwa w Poznaniu z dn. 3 XII 1938 r. 

46 T o m a s z ew s k i ,  op. cit., s. 347. 

47 Ceny artykułów spożywczych na Zaolziu. są wyższe niż w Warszawie! Admi

nistracja winna opanować falę drożyzny (Dziennik Polski, nr 268, 1'9 IX '1938). 

48 Por. Hutnictwo żelazne a przyłączenie Zaolzia (Sprawy Gospodarcze, nr 1-

2, 15 I - 1 II 1939). 

49 T o m a s z ew s k i ,  op. cit., s. 348. 
so Tamże, s. 347. 
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natomiast w Czechosłowacji po 15 latach pracy tylko 8 dni. Pracownik 
umysłowy w Polsce po 1 roku pracy otrzymywał 1 miesiąc urlopu, 
a w Czechosłowacji po przepracowanych 5 latach tylko 2 tygodnie 51. 

Generalnie jednak biorąc, przepisy ubezpieczeń społecznych w Cze
chosłowacji przewidywały takie same udogodnienia, jakie były w Polsce, 
a w niektórych wypadkach były nawet korzystniejsze (np. kwestia eme
rytur). Ten stan rzeczy mocno komplikował realizację zadania szybkiej 
unifikacji prawnej ustawodawstwa społecznego na terenach przyłączo
nych 52, jakie stanęło przed polskim aparatem administracyjnym po przy
łączeniu Zaolzia. 

Już z tych wstępnych, zresztą bardzo pobieżnych rozważań wynika, 
że z wyjątkiem tych robotników, którzy poprzednio byli bezrobotni, oraz 
nielicznej grupy hutników położenie społeczeństwa zaolziańskiego po 
wkroczeniu wojsk polskich uległo pogorszeniu. Oczywiście same akta 
ustawowe w niczym nie mogły tego stanu zmienić, a wyraźna poprawa 
położenia ekonomicznego społeczeństwa mogła dopiero nastąpić przy 
utrzymaniu normalnej produkcji zakładów przemysłowych. W górnictwie 
węglowym kopalnie karwińskie chcąc wyjść z izolacji od polskich orga
nizacji· kartelowych i rozszerzyć swoje możliwości sprzedaży węgla zde
cydbwały się 15 XI 1938 r. na utworzenie własnego Wspólnego Biura 
Sprzedaży Węgla i Koksu W' Cieszynie, które miało kieroW'aĆ zespołem 

wszystkich pięciu zaolziańskich koncernów węglowych 53. Staraniem rzą
du kartel miał trwały charakter, o czym świadczy przepis stwierdzający, 
że jego rozwiązanie może nastąpić tylko przez wypowiedzenie umowy ze 
strony jednego uczestnika w ciągu pierwszych 14 dni stycznia, ale ze 
skutecznością pod koniec danego roku kalendarzowego, co było dopu
szczalne dopiero w 1942 r. 54 Powstanie WBS było jeszcze jednym dowo
dem, że polityka rządowa zmierzająca do integracji górnictwa karwiń
skiego z górnictwem krajowym zakończyła się niepowodzeniem. Do 
takiego stwierdzenia upoważniają działania przedstawicieli PKW, jak 
i Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego, którzy w obawie przed 

51 Hutnictwo żelazne ... {Sprawy Gospodarcze, 1939, nr 1-2). 

52 Sprawy socjalne na Zaolziu (Przegląd Gospodarczy, nr 21, 1 XI 1938). 

53 WAP Katowice, Wspólne Biuro Sprzedaży, t. 5. 

54 Kapitał akcyjny Wspólnego Biura Sprzedaży w wysokości 100 tys. zł dzielił 

się pomiędzy poszczególne koncerny na �O równych części udziałowych. Największej 

na Zaolziu Spółce Górniczo-Hutniczej przydzielono 70 udziałów, co odpowiadało 

kwocie 35 tys. zł, Dyrekcji Kopalń Węgla i Koksu Hr. Larisch-Monnicha 52 udzia

ły za 26 tys. zł, Towarzystwu Orlowa-Lazy 42 udziały za 21 tys. zł, Dyrekcji Kopalń 

„Wacław" i „Eugeniusz" 18 udziałów za 9 tys. zł i kopalni Betina 18 udziałów za 

.9 tys. zł; WAP Katowice, Wspólne Biuro Sprzedaży, t. 1-5. 

/ 
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konkurencją Zaolzia s�arali się zepchnąć jego górnictwo do podrzędnej 
roli w polskim przemyśle węglowym. 

W tych warunkach WBS zmuszone było do prowadzenia samodzielnej 
polityki sprzedaży węgla. Pod presją rządu PKW zmuszona była do 
przyznania Zaolziu prawa zbytu węgla na rynku krajowym w takiej 
ilości, w jakiej nie został on zakupiony w CSR (w tym wypadku każda 
tona z 1 mln nie wysłanego na rynek czechosłowacki podlegała przeli
<:zeniu na 0,5 t w zbycie wewnętrznym), oraz zapłaty 3,5 zł od każdej 
tony, która nie znalazła zbytu w kraju z ilości uzgodnionej jako udział 
Zaolzia na rynku wewnętrznym 55

. Działalność WBS w kierunku zwięk
szenia możliwości zbytu węgla karwińskiego była ustawicznie paraliżo
wana sporami z PKW. o uzyskanie korzystnych dla siebie licencji wywo
zowych na rynki bliskie, obejmujące obok rynku krajowego i Wolnego 
Miasta Gdańska również Niemcy i Czechosłowację. Zagłębie Karwińskie 
żądało 20,50/o konwencyjnego wywozu na rynki bliskie, gdy PKW przy
znawała tylko 17,1°/0 56

. Sytuacja kopalń WBS stała się szczególnie trud
na, gdy po zerwaniu przez PKW układu z Anglią i po utworzeniu przez 
Niemcy Protektoratu Czech i Moraw węgiel zaolziański zaczęto wypierać 
prawie ze wszystkich dotychczasowych rynków zbytu.: W tych warunkach 
WBS zmuszone było do systematycznego obniżania cen swojego węgla, 
np. cena węgla grubego, sprzedawanego przez WBS w zakładach włas
nych w kraju i w Czechosłowacji, średnio kształtowała się w cenie 
15,19 zł za tonę, ale już przy sprzedaży drobnej i pozakartelowej z 21,47 zł 
w listopadzie 1938 r. po zaledwie siedmiu miesiącach, tzn. w maju 
1939 r., spadła do 3,75 zł 51. Dodatkowe trudności kopalnie zaolziańskie 
miały też z powodu nałożonych przez Departament Handlowo-Taryfowy 
wysokich opłat przewozowych, które hamowały wywóz węgla. WBS bar
dzo często apelowało w Ministerstwie Komunikacji o obniżenie taryf, 
twierdząc, iż Zaolzie jest „znacznie upośledzone pod względem taryfo
wym w stosunku do innych zagłębi polskich" ss. 

Brak rynku zbytu sprawił, że kopalnie karwińskie już z początkiem 
kwietnia stanęły w obliczu poważnego kryzysu nadprodukcji. Nie mogły 
go nawet zażegnać zamówienia rząd.owe na tzw. ,,zapasy specjalne". 
Przedstawiciele kopalń zaolziańskich postanowili wówczas, że obok włas
nego biura zajmującego się zbytem węgla {i.tworzą własny kartel jedno
czący wszystkie kopalnie terenów przyłączonych, który będzie miał za 

ss WAP Katowice, PKW, t. 47, Protokół posiedzenia Komitetu Wykonawczego

PKW z 27 I 1939. 
ss WAP Katowice, UWŚL, Wydz. Przemysłu i Handlu, t. 1338. 
s1 WAP Katowice, WBS, t. 31. 
se Tamże, t. 79. 
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zadanie m. in. obronę interesów gospodarczych wszystkich uczestników. 
Kartel taki powstał 31 V 1939 r., a w myśl jego statutowych postano
wień poszczególnym spółkom węglowym wyznaczono normy kontyngen
tów dostosowanych do wielkości ich wydobycia. Umowa kartelowa 
gwarantowała Górniczo-Hutniczej S. A. 37 ,90/o udziału wywozowego, 
Towarzystwu Hr. Larisch-Monnicha 25,9°/o, Towarzystwu Orłowa-Łazy 
20,00/o, Dyrekcji Kopalń „Eugeniusz" i „Wacław" 8,40/o oraz kopalni 
,,Betina" 7,8°/o 59_ 

W poprzednich rozważaniach przy okazji analizowania przyczyn, dla 
których PKW nie chciała dopuścić do swojej organizacji kopalni zaol
ziańskich, stwierdzono, iż w dużej mierze sprawił to ograniczający eks
port układ z Wielką Brytanią. Dlatego dopiero prześledzenie przebiegu 
pertraktacji PKW z Wielką Brytanią wyjaśnia prawdziwe przyczyny 
polityki PKW wobec kopalń zaolziańskich. Z tego też względu w tym 
miejscu należałoby temu układowi poświęcić trochę miejsca. Otóż w myśl 
podpisanego w 1934, a następnie parafowanego w 1937 r. na dalsze dwa 
lata układu polska kwota eksportu węgla na każdy kwartał nie mogła 
przekroczyć 21,0°/o węgla faktycznie wyeksportowanego przez Anglię 
w kwartale do wsżystkich krajów, z wyjątkiem Irlandii, czyli w skali 
rocznej 8 750 tys. t eksportu węgla 60. Istota układu polegała na tym, że 
strona polska w zamian za ograniczenie zbytu swojego węgla uzyskiwała 
zwiększoną cenę sprzedażną. Jednakże z czasem okazało się, iż układ ten 
dla polskiego przemysłu węglowego stał się niewygodny, ponieważ ha
mował rozwój ekspor.tu i w konsekwencji spowodował, że na opuszczone 
przez Polskę rynki wszedł niemiecki przemysł węglowy. Zresztą Niemcy 
zastosowali całkowicie odmienną od polskiej politykę eksportu węgla, 
kt(>ra - jak się później okazało - była o v.riele bardziej skuteczna. I tak 

· Niemcy początkowo nie przystąpili do międzynarodowego porozumienia
kartelowego sprzedaży węgla, chcąc najpierw drogą d.umpingowych cen
zwiększyć swój eksport, aby później przy zawieraniu układu móc dykto
wać korzystne dla siebie warunki:. Tymczasem górnictwo polskie po
przyłączeniu Zaolzia zwiększyło SVfÓj potencjał wydobywczy, co w jesz
cze większym stopniu pogłębiło trudności zbytu węgla. Dlatego przed
stawiciele PKW wystąpili o uzupełnienie układu z Anglią o kwoty eks
portu dla Zaolzia. Wstępne rozmowy na ten temat zostały przeprowa
dzone przez delegację PKW z przedstawicielami przemysłu brytyjskiego
podczas spotkania w Paryżu w końcu 1938 r. Rozmowy te wykazały
zasadnicze rozbieżności, jakie istniały w kwestii zwiększenia kwoty eks-

so Tamże, t. 1, Umowa kartelowa.
Go P op kie w i cz, Rys z k a, op. cit., s. 372.
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portowej dla górnictwa polskiego, gdyż delegat Central Coal Mines Sche
me prezes Lee wysunął sugestie co do powiększenia eksportu polskiego 
o 1,2 mln t wobec żądanych przez PKW 2,0 mln t 61. Należy więc wnio
skować, iż nieuregulowanie układu węglowego z Wielką Brytanią było
głównym powodem utrzymania górnictwa karwińskiego poza ramami
organizacyjnymi PKW, co znalazło swoje odbicie na posiedżeniu Komi
tetu Wykonawczego PKW 12 XII 1938 r., na którym mimo wyraźnego
zapewnienia przedstawiciela rządu, wiceministra E. Rosego, że „rząd nie
ma nic przeciwko temu, żeby PKW rozpoczęła rozmowy z kopalniami
zaolziańskimi o związanie ich z Konwencją", podjęto decyzję niewłącza
nia Zao�zia do PKW, zanim nie zostanie zweryfikowany układ z gór
nictwem brytyjskim 62

• Na jednym z posiedzeń PKW wysunięto nawet
projek·t, aby w rozmowach z Anglikami występo�ało ono samodzielnie 63

. 

W tym czasie na łamach polskiej prasy gospodarczej zaczęły pojawiać 
się artykuły dowodzące, że Karwina będąc poza PKW stała się konku
rentem dla rodzimej produkcji węglowej i że jedynym rozwiązaniem tego 
problemu jest natychmiastowe zerwanie hamującego zbyt układu z Wiel
ką Brytanią. Bardziej obiektywnie pozwalają ocenie politykę rządową 
w stosunku do kopalń zaolziańskich materiały archiwalne. Otóż jak wy
nika ze sprawozdań Komitetu Wykonawczego PKW, liczono na możli
wość korzystnych zmian limitów zbytu dopiero po utworzeniu w marcu 
1939 r. nowego układu w ramach Międzynarodowej Konwencji Węglo
wej, w której obok Anglii główną rolę miały odegrać też Niemcy. Po
stanowiono, że wyjściowym żądaniem Polski w ramach tego układu 
winno być przyznanie udziału w zbycie powiększonego ? ponad 17,0°/o 
w stosunku do dotychczasowego eksportu, przy czym na rzecz Za.olzia. 
kwota ta miała być powiększona tylko o 4,5°/o 64

. Postulaty PKW jednak
że nie zostały spełnione. Na odbytej 17 i 18 III 1939 r. w Berli�ie .kon
ferencji poświęconej utworzeniu Konwencji żądania polskie zostały przez 
Anglię · i Niemcy kategorycznie odrzucone. W związku z tym 30 III 1939 r. 
na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia PKW podjęto decyzję zawieszenia 
polsko-brytyjskiego układu węglowego. W obszernym liście do Central 
Coal Mines Scheme w Londynie przewodniczący PKW J. Cybulski wy
jaśnia ten fakt dwiema przyczynami: 1. wzrostem wydobycia węgla 
w Polsce na skutek przyłączenia Zagłębia Karwińskiego, które „wskutek 
niemożności eksportu na swoje dawne rynki zbytu ciąży dodatkowo nie-

Gi WAP Katowice, PKW, t. 47, Protokół posiedzenia Komitetu Wykonawczego
PKW z 12 XII 1938. 

62 Tamże. 
63 Kartele i Zaolzie {Przegląd Gospodarczy, nr 22, 15 XI 1938).
G, WAP Katowice, PKW, t. 48. 
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zmiernie silnie na rynku wewnętrznym", 2. zmianami terytorialnymi 

państw, które dawniej były znacznymi importerami polskiego węgla 65.
Odpowiedź Anglików była zdecydowana - żadnych zmian na korzyść 
PKW. Ostatecznie członkowie PKW postanowili zerwać układ, co też 

uczyniono dopiero 10 V 1939 r. na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego 
PKW 66. Przeciwko tej decyzji protestowali przedstawiciele kopalń kar
wińskich, co było podyktowane tym, iż po zerwaniu przez PKW układu 
Karwinie wyrósł jeszcze jeden ko11kurent na zagranicznych rynkach 

zbytu. 
Wydaje się, iż przy ówczesnych możliwościach eksportu górnictwa 

polskiego układ Międzynarodowej Konwencji Węglowej był dla PKW 

niekorzystny i dopiero po przyłączeniu do Polski przemysłu zaolziańskie-

. go z jego górnictwem problem ten został jasno uwidoczniony. Dlatego· 
wysunięte przez PKW na konferencji w Berlinie żądanie powiększenia 
eksportu dla kopalń karwińskich o 4,5°/o w stosunku do dotychczasowej 
wielkości eksportu polskiego miało dla Karwiny znikome znaczenie i do
wodziło, że PKW starała się jedynie o wykorzystanie Zaolzia jako głów.: 

nego argumentu w rokowaniach z Anglią, aby uzyskać dla pozostałych 
kopalń polskich wysoki udział w zbycie w nowo tworzącej się Między
narodowej Konwencji Węglowej. 

Niemal od początku przyłączenia przemysłu zaolziańskiego do Polski 
daje się zauważyć korzystniejszą w porównaniu z górnictwem sytuację 
hutnictwa. W tych warunkach rosło znaczenie kombinatu trzynieckiego 
w Syndykacie Polskich Hut Żelaza. Na posiedzeniu Zjednoczenia Głów-
nego 16 I 1939 r. postanowiono hucie trzynieckiej udzielić nowych, więk-
szych od poprzednich norm przy sprzedaży żelaza do produkcji drutu 
(35,0'0/o), szyn kolejowych (40,0°/o), żelaza prętowego i taśmowego (19,80/o) 
oraz żelaza kształtowego (27,00/o) 67. Tym samym już w styczniu 1939 r. 
Trzyniec zdobył sobie w kraju supremację w produkcji drutu i szyn 
kolejowych, a w produkcji żelaza kształtowego i żelaza prętowego zaj
mował drugie po Wspólnocie Interesów miejsce w kraju. Równolegle ze 
zdobywaniem coraz większych udziałów rosła ranga Trzyńca w Zarządzie 
Syndykatu; o czym świadczy fakt, iż w kwietniu 1939 r. na Walnym 
Zgromadzeniu Syndykatu przy wyborach nowych członków do Rady 
Nadzorczej przyznano mu trzy miejsca członkowskie i trzy miejsca za
stępców, co dawało Trzyńcowi najwięcej po Wspólnocie Interesów głosów 

65 Tamże, t. 90, List J. Cybulskiego (prezesa PKW) do prezesa Central Coal

Mines Scheme p. Lee z 5 IV 1939. 
66 Tamże, t. 413.
67 WAP Katowice, SPHŻ, t. 25. 
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w Radzie Nadzorczej 68
• W okresie przynależności do Polski rosła syste- -

matycznie produkcja hutnicza zakładów zaolziańskich, co uwidocznia po
niższe zestawienie: 

Tab. l. Produkcja hutnictwa zaolziańskiego w okresie od października 1938 do czerwca 1939 r. (w tys. t) 

Pro d u k cja 
Miesiąc surówki 

% 1 stali %
wyrobów 

% żelaza walcowanych 
__ , __

-- -Średnia produkcja miesięczna 40,4 100.0 i w 1937 r. 46,0 100,0 39,0 100,0 

1938 r. 
październik 29,7 73,5 31,5 68,5 18,4 47,2 listopad 28,0 69,3 37,5 81,5 21,1 54,l grudzień 30,9 76,5 43,0 93,5 21,4 54,9 

1939 r. 
styczeń 35,0 86,6 49,5 107,6 21,9 56,2 luty 29,4 72,7 37,2 80,9 18,6 47,7 marzec 34,2 84,6 51,1 111,0 22,8 58,5 kwiecień 35,0 86,6' 49,4 107,4 22,4 57,4 maj 38,0 94,0 51,2 111,3 25,3 64,9 czerwiec 36,1 89,4 52,2 113,5 28,0 71,8 
Razem 296,3 -=-1402,6 - 199,9 -

-- --

Średnia produkcja miesięczna 
w okresie od października do 32,9 81,4 44,7 97,2 22,2 56,9 czerwca 1939 r. I ' 

żródto: ,,Sląskie Wiadomości Statystyczne", 1939, nr 1-6; J. Ign aszew
ski, Hutnictwo i przemysł żelazny Zaolzia, ,,Przegląd Gospodarczy", 1938, nr 20. 

W. czwartym kwartale 1938 r. huty zaolziańskie wyprodukowały
88,6 tys. t surówki żelaza, 112,0 tys. t stali i 60,9 tys. t wyrobów walco
wanych, co odpowiadało odpowiednio: 40,80/o, 46,90/o oraz 24,00/o poziomu 
produkcji krajowej w tym czasie 69. W pierwszym półroczu 1939 r. na
stąpił dalszy wzrost produkcji hutniczej Zaolz!a i tak np. w II kwartale 
1939 r. wyprodukowano już 109,1 tys. t surówki żelaza, 152,8 tys. t stali 
oraz 75,7 tys. t wyrobów walcowanych. Ogółem w okresie od paździer
nika 1938 r. do końca czerwca 1930 r. wyprodukowano 296,3 tys. t su
rówki, 402,6 tys. t stali i 199,9 tys. t wyrobów walcowanych. Poziom 
powyższych wskaźników ilościowych produkcji hutniczej Zaolzia znacz
nie odbiegał od wyników, jakie osiągano w ramach państwa czec�osło
wackiego. W tabeli 1 za podstawę obliczeń przyjęto dane przeciętnej 

6B Po pki ew i c z, Ry s z ka, op. cit., s. 430. 
69 Tamże, s. 393-394. 

s - Sobótka 4/72 
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produkcji miesięcznej z 1937 r. Otóż w porównaniu z produkcją z 1937 r. 
w okresie od października 1938 r. do czerwca 1939 r. przeciętna pro
dukcja miesięczna surówki żelaza zmniejszyła się o 18,6°/o, stali o 2,8°/o, 
a wyrobów walcowanych aż o 43,10/0 10. 

Stosunkowo najlepsze wyniki Zaolzie osiągnęło w produkcji stali, na 
co w dużej mierze miały wpływ zamówienia poczynione w Trzyńcu 
przez Wspólnotę Interesów, jak również zbyt wewnętrzny stali do pro

dukcji wyrobów walcowanych. Regres zaolziańskiej produkcji hutniczej 

był wynikiem zmniejszającej się roli rynku czechosłowackiego i państw, 
które z końcem 1938 r. po wygaśnięciu umów handlowych nie odbierały 
z Zaolzia tak dużych, jak w poprzednim okresie, transportów produkcji 
hutniczej. W tych warunkach kombinat trzyniecki coraz więcej swojej 
produkcji zmuszony był kierować na rynek krajowy. 

Tab. 2. Zbyt wyrobów hutniczych Zaolzia w okresie od października 1938 do czerwca 1939 r. (w tys. t) 

I IV k w. 1938 r. 
I

I kw. 1939 r. I II kw. 1939 r. Rodzaj wyrobu w kraju I granicą w kraju I za granicą w kraju j za granicą za 
Surówka żelaza 6,5 I 0,5 5,7 1,4 37,2 1,0 Stal 

I
0,2 0,2 - 1,6 -

Wyroby walco-wane ]2,8 34,6 29,2 3],4 43,2 30,J 
Razem 19,3 I 35,3 I 35,1 I 32,8 I 82,0 I 31 ,I 

Zródlo: domości Statystyczne", 1939, nr 1-6. „Sląskie Wia 
W ciągu 9 miesięcy zaszły zasadnicze zmiany w strukturze sprzedaży 

zaolziańskich wyrobów hutniczych. O ile więc w IV kwartale 1938 r. 
Zaolzie pozostawało jeszcze pod wpływem rynku czechosłowackiego 

i w Polsce sprzedało ogółem 19,3 tys. t wyrobów hutniczych, tj. 35,30/o 
łącznej kwartalnej sprzedaży, o tyle już w II kwartale 1939 r. mimo 
usilnych zabiegów o rynki zagraniczne sprzedaż w kraju jest znacznie 
większa od eksportu i wynosi 82,0 tys. t, czyli 72,50/o ogólnego zbytu 11. 

Ponadto zwraca uwagę fakt, iż w łącznej sprzedaży w kraju i za granicę 
największy udział, bo az 181,3 tys. t, tJ. 76,90/o, miały wyroby walcowane, 
których produkcja (por. tab. 1) wykazywała w okresie przynależności 
Trzyńca do Polski największy regres. Dowodzi to, że Trzyniec miał w du
żym stopniu nie wykorzystane możliwości produkcyjne. Porównanie wiel

kości produkcji oraz wielkoścr zbytu poszczególnych rodzajów wyrobów 

hutniczych wskazuje na tworzenie dużych zapasów produkcyjnych 

10 „Sląskie Wiadomości Statystyczne", 1939, nr 1-6. 71 Tamże. 

' 
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w kombinacie trzynieckim. Niestety, dokładne określenie zapasów jest 
niemożliwe, gdyż statystyki z tego okresu nie obejmują danych dotyczą
cych zużycia na potrzeby wewnętrzne kombinatu. Zapasy te musiały być 
jednakże duże, skoro od października 1938 r. do czerwca 1939 r. z łącznej 
produkcji surówki żelaza 296,3 tys. t sprzedano tylko 52,3 tys. t, tj. 
17,60/o, z produkcji 402,6 tys. t stali sprzedano 2,0 tys. t, czyli 0,5°/o,

. a z produkcji 199,9 tys. t wyrobów walcowanych sprzedano 181,3 tys. t, 
co stanowiło 90,70/o 72

. Zbyt w kraju w żadnym wypadku nie mógł zastą
pić dotychczasowych powiązań Zaolzia z rynkami w Czechosłowacj� 
i w innych państwach, a rozmiary, w jakich odbywało się wkroczenie 
hutnictwa trzynieckiego na rynki krajowe, wskazywały na przymusowy 
charakter tego procesu 7a. 

W górnictwie węglowym w wyniku działalności WBS w stosunkowo 
krótkim czasie nastąpiła znaczna poprawa w wydobyciu węgla kamien
nego. Ciągle jednak na niskim poziomie kształtowała się produkcja 
koksu. 

Tab. 3. Wydobycie węgla kamiennego i produkcja koksu górnictwa zaolziańskiego w okresie 

od 10 X 1938 do 31 V 1939 r. 

Miesiąc 
Wydobycie 

Produkcja koksu 
węgla kamiennego 

Średnie wydobycie i produkcja 
w tonach % w tonach % 

miesięczna w 1937 r. 
612 667 100,0 96 334 100,0 

1938 r. 
. 

paidzieroik 415 495 67,8 71 833 74,6 
listopad 447 615 73,0 80 187 83,2 
grudzień 529 504 86,4 80 352 83,4 

1939 r. 
styczeń 588 182 96,0 79 314 82,3 

Juty 575 480 93,9 69 426 72,1 

marzec 668 301 109,0 81 ll2 84,2 

kwiecień 649 099 105,9 78,903 81,9 

maj 660 975 107,9 80,352 83,4 

Razem 4 534 651 - 621,479 -

Średnie wydobycie i produkcja 
miesięczna od paidzieroika 566 831 
1938 do maja 1939 r. 

92,5 77 685 80,6 

Żródlo: WAP Katowice, Wspólne Biuro Sprzedaży, t. 31; B .  Kożusznik, 

The Problem of Cieszyn Silesia, London 1943. 

72 Tamże. 

7J Por. P opkiew icz, Ry szka, op. cit., s .  393-394. 



598 Klaudiusz Kozielski 

Od października 1938 do końca maja 1939 r. na Zaolziu wydobyto po

nad 4534 tys. t węgla kamiennego oraz wyprodukowano ponad 621 tys. t 

koksu 74
• Przy ocenie dynamiki tych wskaźników posłużono się danymi 

porównawczymi średniego wydobycia węgla i produkcji koksu z 1937 r. 

Jak wynika z tabeli 3, średnie wydobycie miesięczne węgla kamiennego 

od października 1938 do maja 1939 r. zmniejszyło się o 9,1()/o, a produkcja 

koksu aż o 19,4°/o. Stosunkowo dobre wyniki w wydobyciu węgla, zwła

szcza od marca 1939 r., nie mogły przesłonić faktu, że sprzedawano go 

po niezwykle niskiej cenie na tzw. zapasy specjalne. Zresztą najpełniej 

o sytuacji górnictwa karwińskiego świadczą dane dotyczące sprzedaży

węgla odbiorcom krajowym, zagranicznym oraz na potrzeby wewnętrzne

i deputaty rodzin górniczych. Wynika z nich, że od października 1938 do

maja 1939 r. sprzedano łącznie 3 952 417 t węgla, tj. zaledwie 88,70/o

wydobycia w tym czasie, co daje wyobrażenie o wielkości zapasów wę

gla 1s.

Tab. 4. Sprzedaż węgla zaolziańskiego w okresie od 10 X 1938 do 31 V 1939 r. (w tonach) 

Sprzedaż 

I I I 
---

Miesiąc na potrzeby 
w kraju za granicą łączna 

wewnętrzne 
-

1938 r. 
październik 24 937 99 916 58 403 183 256 
listopad 29 552 91 972 194 843 316 367 
grudzień 33 106 58 325 236 314 

-

327 745 
I' 

1939 r. 
styczeń 35 526 245 623 302 157 583 306 
luty 37 605 239 741 282 895 560 241 

marzec 48110 333 451 292 245 673 806 
kwiecień 48 052 329 284 268 889 646 225 
maj 45053 335 637 280 781 661 471 

-

Razem 301 941 1 733 949 1916527 3 952 417 

Zródlo: WAP Katowice, PKW, t. 47; ,,Przegląd Górniczo-Hutniczy", 1939, 
nr 1-6. 

W strukturze sprzedaży (por. tab. 4) największe znaczenie miały 

rynki zagraniczne, na które kierowano 1 916 527 t węgla, tj. 48,50/o ogól

nego zbytu, a następnie dopiero rynek krajowy - 43,90/o (1 733 949 t) 

i sprzedaż na potrzeby wewnętrzne - 7,6<>/o (301 941 t). Odmiennie 

w analogicznym okresie kształtowały się kierunki sprzedaży koksu, gdyż 

74 WAP Katowice, WBS, t. 31. 
75 WAP Katowice, PKW, t. 47. 
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ponad 528 tys. t koksu znajdowało zbyt w kraju, a tylko 21,3°/o z łącznej 
sprzedaży, tj. 143 tys. t, za granicą 76. 

Dla górnictwa naczelnym problemem było zagadnienie rynków zbytu. 
Dlatego w tym miejscu należałoby poświęcić więcej miejsca temu tema
towi. Przed włączeniem Zaolzia do Polski największą ilość węgla ka
miennego sprzedawano w Czechosłowacji, Austrii, Włoszech i na Wę
grzech 77• Tymczasem od października 1938 r. główni ci importerzy bar
dzo poważnie ograniczyli zamówienia. Przedstawiciele PKW, zdając sobie 
sprawę z tych trudności, stanęli mimo to na stanowisku, że „Karwina 
po.winna się wstrzymać z wywozem na rynki zorganizowane a zadowolić 
się tą znaczną przewagą w stosunku do swoic� możliwości, jakie posiada 
w Czechosłowacji, Niemczech, Rosji i we Włoszech" 78. W rzeczywistości 
możliwości takich Zaolzie nigdy nie miało. Eksport węgla do Czechosło
wacji i Niemiec systematycznie malał, a do Związku Radzieckiego mimo 
prowadzenia wstępnych rokowań nie wysłano żadnego transportu. Po
ważne straty poniesiono również na rynku austriackim, który dawniej 
był poważnym odbiorcą węgla karwińskiego, a w nowej sytuacji poli
tycznej nie zakupił z Zaolzia nawet tony węgla. Stosunkowo najbardziej 
opłacalny był rynek skandynawski, którego importerzy gotowi byli do 
zakupu węgla koksowego z Karwiny na zasadzie długoletnich umów. 
Jednakże w pertraktacjach z importerami szwedzkimi na przeszkodzie 
stanęło stanowisko PKW, która wyznaczała Karwinie tylko 56/o. udziału 
w eksporcie polskim do Szwecji wobec żądanych przez Karwinę 150/0, 10. 

Głównym odbiorcą węgla zaolziańskiego była Czechosłowacja, która od 
października 1938 do kwietnia 1939 r. zakupiła 1 210 tys. t węgla, co 
stanowiło w tym czasie 74,0°/o eksportu Karwiny Bo. Od marca 1939 r. 
eksport węgla do tego kraju gwałtownie maleje, osiągając w maju 1939 r. 
już tylko 12,9°/o. ogólnej sprzedaży 81. 

Uczestnicy PKW bardzo często zarzucali Zaolziu, iż wykorzystując 
wysoką cenę na rynku krajowym nie było zainteresowane w eksporcie 
węgla. Wydaje się, że wobec systematycznie rosnących zapasów węgla 
i koksu, jak również wobec wymuszonego ograniczenia wydobycia węgla 
takie stanowisko dla przedstawicieli Wspólnego Biura Sprzedaży ·było 
nie ·do przyjęcia. Zresztą jak wynika z tab. 4, Zaolzie dopiero w marcu 

7G „Sląskie Wiadomości Statystyczne", 1939, nr 1__:6. 
77 Por. M. P r u s z y ń s k i, Z zagadnień przemysłu węglowego, Kraków 1939, 

s. 136-139.
78 WAP Katowice, PKW, t. 90, Protokół ogólnego zebrania eksporterów PKW

z 10 III 1939. 
79 Tamże, t. 91. 
eo Tamże, t. 47. 
a1 W AP Katowice, WBS, t. 31. 
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1939 r. zaczęło osiągać przewagę przy sprzedaży węgla na rynku krajo
wym, co wynikało z przymusowej sytuacji, jaka powstała na skutek 
pociągnięć politycznych Niemiec wobec Czechosłowacji. 

Reasumując należy stwierdzić, iż w okresie przynależności- zaolziań
skiego przemysłu węglowego do Polski dokÓnały się nowe, niekorzystne 
dla jego rozwoju zmiany, tak o charakterze organizacyjno-produkcyj
nym, jak i w kierunkach zbytu węgla. W ciągu niespełna jednego roku 
górnictwo karwińskie stanęło przed widmem poważnego kryzysu, tym 
bardziej groźnego, że nie mającego szans zażegnania w ciągu następ
nych miesięcy. Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy były minimal
ne możliwości konsumpcji węgla na rynku wewnętrznym, brak szerszych 
rynków eksportowych, izolacja od Polskiej Konwencji Węglowej, kon
kurencja kopalń polskich i niezdecydowana postawa rządu w sprawie 
wydania wiążących decyzji dotyczących integracji górnictwa zaolziań
skiego z przemysłem węglowym reszty kraju. W tych trudnych dla ko
palń zaolziańskich warunkach na szczególną uwagę zasługuje działal
ność WBS, które mimo konkurencyjnych pociągnięć pozostałych polskich 
karteli węglowych potrafiło zape�nić górnictwu zaolziańskiemu zbyt 
węgla tak na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. 

W ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej nastą
piła pod niektórymi względami wyraźna poprawa w położeniu material
nym robotników zaolziańskich. Przede wszystkim wzrosło zatrudnienie, 
co wskazywało na częściowe opanowanie chaosu gospodarczego, ale jed
nocześnie należy pamiętać, że po 2 X 1938 r. z Zaolzia wyemigrowało 
około 50 tys. ludności czeskiej, pozostawiając wolne stanowiska pracy 82. 

W kwietniu 1939 r. w hutach zaolziańskich pracowało 7,1 tys. robotni
ków, a w kopalniach 16,9 tys. 83 Szczególnie więc duży skok nastąpił 
w górnictwie, gdzie w porównaniu ze stanem sprzed października 1938 r. 
pracowało o około 50/0 mniej robotników, a w hutnictwie o około 80/o 84. 
Zmniejszyła się też liczba bezrobotnych. Statystyki urzędu pośrednictwa 
pracy podają, że w końcu maja 1939 r. na Zaolziu poszukiwało pracy 
1,7 tys. robotników, tj. aż o 6 tys. mniej w porównaniu ze stanem z koń
ca stycznia 1939 r. 85 Przy analizie tego zjawiska należy również uwzględ
nić politykę rządową, która ze. względów czysto propagandowych zmie
rzała do polepszenia położenia ekonomicznego zaolziańskiej ludności pol
skiej. Tak więc wysoka liczba zatrudnionych była zjawiskiem na pewno 
wymuszonym polityką rządową, o czym świadczy przeciętna liczba dni 

32 T o m a s z e w s k i, op. cit., s. 342. 
83 „Sląskie Wiadomości Statystyc zne", 1939, n r  1-6. 
84 Tamże, WAP Katowice, Wy d z. P rez., t .  1134. 
as Por . T o m  as ze w s  k i, op. cit., s. 346.
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pracy w ciągu miesiąca w kopalniach i hutach zaolziańskich (24), a także 
niższe w porównaniu z robotnikami Górnego Śląska zarobki 86

. Pod tym 
względem, z wyjątkiem tej grupy ludności, która w poprzednim okresie 
była bezrobotna, położenie materialne reszty robotników uległo pogor
szeniu. 

Przyłączenie do Polski ogromnego potencjału górniczo-hutniczego 
Zaolzia przypadło w momencie, gdy gospodarka krajowa przeżywała 
ze względu na gorączkę zbrojeniową falę koniunkturalnego ożywienia. na 
rynku wewnętrznym i za granicą. Te korzystne dla gospodarki polskiej 
czynniki w żadnym wypadku nie mogły przyczynić się do pełnej inte
gracji przemysłu zaolziańskiego, ponieważ rynek wewnętrzny nie był 
w stanie wchłonąć tak dużych nadwyżek węgla i żelaza, a zagraniczni 
odbiorcy w nowym układzie granic poważnie ograniczyli import pro
duktów przemysłowych z Zaolzia. Sytuacja ta stwarzała więc olbrzymie 
trudności dla produkcji i zbytu przemysłu krajowego, w tym również 
i zaolziańskiego, który zmuszony był do ograniczenia wszystkich rodza
jów swojej produkcji. Zmniejszyło się na Zaolziu zatrudnienie, a po
czynania rządu zmierzające do likwidacji bezrobocia wśród ludności pol
skiej nie mogły przesłonić faktu, że ich zarobki były niższe od zarobków 
robotników Górnego Śląska. W ciągu niespełna rocznej przynależności 
Zaolzia do Polski niezmiennie wysuwa się dla jego przemysłu podsta
wowy problem, który był zasadniczym powodem wszystkich trudności 
produkcyjnych - brak rynków zbytu. Wprawdzie sprawiła to nieko
rzystna sytuacja polityczna w Europie, wskutek której Zaolzie utraciło 
wiele rynków, ale trudności te przede wszystkim wynikały z postawy 
niektórych przedstawicieli polskich sfer przemysłowych, którzy trakto
wali Zaolzie jako niedogodnego konkurenta. Przy ocenie wyników poli
tyki gospodarczej rządu na Zaolziu należy pamiętać o tym, że realizowa
no ją niespełna rok i przerwała ją wojna. Z całą pewnością jednak mo
żna stwierdzić, iż potencjał gospodarczy Zaolzia nie wyzyskano w pełni 
na potrzeby kraju i nie stworzono nowym terenom optymalnych warun
ków rozwoju. 

DIE SITUATION IN DER SCHWERINDUSTRIE IN ZAOLZIE UNTER DER 

POLNISCHEN HERRSCHAFT (OKTOBER 1938-SEPTEMBER 1939) 

Der Anschluss von Zaolzie erfolgte in einer Zęit des durch die intensive Rii
stung bedingten wirtschaftlichen. Aufschwungs in Polen. Dieser Umstand vermochte 
jedoch die volle Integration der Industrie von Zaolzie nicht zu Wege zu bringen, 
denn die Aufnahmefli.higkeit des polnischen Marktes war gering, und mit dem 

86 „Sląskie Wiadomości Statystyczne", 1939, nr 1-6. 
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Absatz von Produkten im Ausland gab es Schwierigkeiten. Das Ergebnis war die 

Beschrankung der Produktion, Abnahme der Zahl der Beschaftigten und die Ver

ringerung der Uihne. Schwierigkeiten in Zaolzie wurden noch durch die Haltung 

der polnischen Industriekreise vertieft, die dieses Gebiet als unbequemen Konkur

renten betrachteten. Bei der Beurteilung der Ergebnisse der Wirtschaftspolitik der 

polnischen Regierung inbezug auf Zaolzie sollte man jedoch nicht vergessen, dass 

diese Politik nur knapp ein Jahr !ang realisiert werden konnte und durch den 

Kriegsausbruch unterbrochen wurde. Tatsache bleibt, dass das Wirtschaftspotenzial 

von Zaolzie nicht vollkommen fur die Bedti.rfnisse des Staates genutzt wurde und 

dass diesem neuen Territorium keine optimalen Entwicklungsbedingungen geschaf

fen worden sind. 




