
mJ 
M U Z E U M M IASTA J A W O R Z N A ^ ^ ^ ^ Y ^ ^ B 

Jaworzno interdyscyplinarnie 
Przemysł pogranicza śląsko-małopolskiego 
na przestrzeni wieków 



Jaworzno interdyscyplinarnie 
Przemysł pogranicza śląsko-małopolskiego 
na przestrzeni wieków 



Jaworzno interdyscyplinarnie 
Przemysł pogranicza śląsko-małopolskiego 
na przestrzeni wieków 

Pod redakcją naukową 
Adriana Ramsa 

Jaworzno 
Częstochowa 
2016 



Na okładce: kopalnia węgla Fryderyk August w Jaworznie, szyb Helena, lata I wojny światowej. 
Źródło: Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna. 

Regionalizm w szkolnej edukacji: tom VII 

Redakcja naukowa tomu: 
Adrian Rams 26 16 ISZ/ZE i * ! 

ouzjOMer 009-Efr Y l AuM^g )(auAy 
raupuoiSay thounojui \v\zn 

Redakcja naukowa serii: VNMęnD VX 31011818 ' 
Dariusz Rozmus ąUBMWfMWDMW »woi!qip Pipte^ 
S ławomir Witkowski 

Recenzenci: 
dr Marzena Bogus, dr hab. Ju l ia Dziwoki , dr hab. Maciej Janik , 
dr hab. S tan i s ł aw Kołodziejski , dr hab. inż. Dorota Kuśnierz-Krupa , 
dr Marek Nita , dr hab. Bea ta Urbanowicz , prof. dr hab. Dariusz Złotkowski 

© Muzeum Miasta J aworzna , Akademia im. J a n a Długosza w Częstochowie 
©Adr i an Rams , Dariusz Rozmus, S ławomir Witkowski 

I S B N : 978-83-934981-9-2 

Wydawca: 
Muzeum Miasta J aworzna 
ul. Pocz towa 5 
4 3 - 6 0 0 Jaworzno 
Dyrektor - P rzemys ław Dudzik 

Akademia im. J a n a Długosza w Częstochowie 
ul. Waszyngtona 4/8 
42-200 Częs tochowa 

Opracowanie graficzne: 
S ławomi r Ś ląsk i 

Korekta: 
Dorota Bialik 
Adrian Rams 

Druk: 
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 

file:///v/zn


Spis treści 

Wstęp 7 

Piotr Franaszek, Przemysł Zagłębia Krakowskiego w XIX i w pierwszej połowie 13 
XX wieku (do 1945 roku) 

Mariusz W. Majewski , Próby rozwoju Pierwszej Wytwórni Parowozów 31 
FablokS.A. w Chrzanowie. Od parowozów i samochodów do sprzętu 
pancernego (1919-1939) 

Marek Szuwarzyńsk i , Przyczynek do historii ałunu w Jaworznie 49 

Maria Leś-Runicka , Działalność Jaworznickiego Gwarectwa Węgla Kamiennego 61 

Adam Frużyński , Borsigowie i ich dziedzictwo 83 

Andrzej Synowiec , Wytwórnia Polskiego Monopolu Tytoniowego w Wodzisławiu 113 
Śląskim wiatach 1945-1947 

Iwona Brandys , Willa fabrykancka Hermanna Senna 135 

Mar ta Ś lusarczyk , Koncepcja rewitalizacji terenów byłej Cementowni 147 
Szczakowa - dawne kasyno Poczekano 

J a r o s ł a w Kra jn iewsk i , Na styku gospodarki i polityki - sekularyzacja dóbr 167 
biskupów krakowskich w dobie Sejmu Czteroletniego 

Dariusz Majchrzak, Maurycy Kossowski, czyli przykład ekonomicznej fuzji 177 
ambicji i pecha 

Zbigniew Hojka, Zabytki techniki przemysłowej na terenie województwa śląskiego 183 

Ka ta rzyna Sobota-L iwoch , Dawid Sych , O potrzebie prowadzenia 219 
interdyscyplinarnych badań nad początkami hutnictwa ołowiu i srebra na 
pograniczu śląsko-matopolskim 

Joanna Tokaj, Magdalena Cyankiewicz , Industriae theatrum ex Silesia 229 
o archeologii przemysłowej dla każdego. Projekt edukacyjny - zabawa, nauka, 
poznanie 



JAWORZNO INTERDYSCYPLINARNIE • PRZEMYSŁ POGRANICZA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO 7 

Adrian Rams 
Muzeum Miasta Jaworzna 

Wstęp 

Monografia Jaworzno interdyscyplinarnie. Przemysł pogranicza śląsko-małopolskiego 
na przestrzeni wieków stanowi V I I tom serii wydawniczej Regionalizm w szkolnej 
edukacji. Tematyka artykułów zogniskowana jest wokół historii przemysłu, dzie
dzictwa kulturowego oraz odrębnpści rozwoju historycznego Jaworzna i pobliskich 
terenów określanych mianem pogranicza śląsko-małopolskiego, które przez wieki 
rozwijały się na styku rożnych kultur i organizmów państwowych. W wydawnic
twie zawarte są także artykuły związane z przemysłem i dziedzictwem przemysło
wym Śląska i Małopolski. 

Podobnie jak w przypadku pierwszego tomu wydanego w 2013 roku, inter
dyscyplinarność rozumiana jest jako pewien model myślenia o człowieku, histo
ri i , kulturze, w którym wychodzi się poza podziały na poszczególne dyscypliny 
naukowe i buduje się kompleksowy opis, posługując się rożnymi perspektywami 
i odmiennymi punktami widzenia. Prowadzi do pytań, na które odpowiedzi nie 
znajdziemy w obrębie wąskich specjalizacji. Pytań o pełne znaczenie i ogólny sens, 
z uwzględnieniem rożnych kontekstów. Interdyscyplinarność przejawia się także 
w pracy zespołu złożonego z przedstawicieli rożnych dziedzin nauki. Inny punkt 
widzenia badaczy i zastosowanie odrębnej metodologii może doprowadzić do sfor
mułowania nowych pytań i wskazania nowych obszarów zainteresowania nauki. 

Monografia, dzięki wieloaspektowości ujęć, wskazuje nowe zagadnienia 
i metody badawcze dla dziejów naszego miasta. Zapełnia puste karty w naszej 
wiedzy o jego historii. Ukazuje bogactwo historyczne, kulturowe oraz pewną od
rębność Jaworzna. Publikacja Jaworzno interdyscyplinarnie. Przemysł pogranicza 
śląsko-małopolskiego na przestrzeni wieków stanowi rzetelne źródło informacji 
na temat przeszłości regionu. Wszystkie opublikowane artykuły zostały podda
ne naukowej recenzji. 

Monografię otwiera artykuł Piotra Franaszka pt. Przemysł Zagłębia Krakow
skiego w xix i w pierwszej połowie xx wieku (do 1945 roku). Jednym z jego głów
nych ośrodków było Jaworzno. Ukształtowanie się Zagłębia Krakowskiego na po
czątku xix wieku i jego rozwój w ciągu tego stulecia związane były z eksploatacją 
węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz hutnictwem cynku. Dla gospodarki 
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Zagłębia istotne znaczenie miały kilkakrotne zmiany jego przynależności pań
stwowej. Po I I I rozbiorze Polski zostało włączone do Austrii. W latach 1809-1815 
znajdowało się w granicach Księstwa Warszawskiego, a następnie, do 1846 roku, 
należało do Wolnego Miasta Krakowa. Ponownie przyłączone do Austrii, wróciło 
do Polski w 1918 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej część obszaru Zagłębia 
została wcielona do I I I Rzeszy,-zaś reszta znalazła się w granicach Generalnej Gu
berni. Od połowy xx wieku termin Zagłębie Krakowskie zaczął stopniowo za
nikać, aby w latach 70. xx wieku zniknąć z oficjalnych dokumentów i zestawień 
statystycznych, co przypieczętowała reforma administracyjna z 1975 roku, w trak
cie której Zagłębie Krakowskie, włączone do województwa katowickiego, stało się 
częścią Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 

W artykule Próby rozwoju Pierwszej Wytwórni Parowozów Fablok S.A. 
w Chrzanowie. Od parowozów i samochodów do sprzętu pancernego (1919-1939) 
Mariusz W. Majewski opisuje okoliczności powołania do życia spółki, wybór lo
kalizacji pod budowę fabryki i zakup maszyn do l ini i produkcyjnej. Przedsta
wia produkowany asortyment, obejmujący parowozy oraz samochody osobowe 
i dostawcze, a także podejmowane próby produkcji, w porozumieniu z Minister
stwem Spraw Wojskowych, ciągników i czołgów dla wojska. 

Marek Szuwarzyński w Przyczynku do historii ałunu w Jaworznie opisuje 
działalność czterech wytwórni ałunu w Jaworznie, czynnych w pierwszej połowie 
xix wieku. O wartości artykułu stanowi fakt, iż jego autor jest geologiem, więc 
w jego metodzie opracowania źródeł widoczne jest merytoryczne zrozumienie 
opisywanej materii. Pozwala mu to uniknąć anachronizmów w odczytywaniu 
przekazu dotyczącego dawno zapomnianej technologii. Kwestia produkcji ałunu 
w Jaworznie została potraktowana inaczej niż dotychczas, punktem wyjścia była 
technologia produkcji. Aby ułatwić jej zrozumienie, zaprezentowano historię 
ałunu jaworznickiego jako integralną część historii wytwarzania tego specyfiku 
w nowożytnej Europie. 

Działalność Jaworznickiego Gwarectwa Węgla Kamiennego została opisana 
w artykule Marii Leś-Runickiej. Owa spółka węglowa działała w Jaworznie przez 
prawie pół wieku, w latach 1871-1919, i zajmowała dominującą pozycję w życiu 
gospodarczym i społecznym Jaworzna. Gwarectwo powstało po sprzedaży skar
bowego przedsiębiorstwa górniczego spółce wiedeńskich przedsiębiorców: Maxa 
Springera, Aleksandra Schoellera i braci Gutmannów. Gwarectwo dokonało 
koncentracji wydobycia, rozbudowało tutejsze kopalnie do poziomu wiodącego 
w Galicji przedsiębiorstwa. Stało się największym producentem węgla w Galicji 
i było największym miejscowym pracodawcą. Sytuacja gospodarcza Gwarectwa 
miała bezpośrednie przełożenie na sytuację gospodarczą całej okolicy i warunki 
bytowe ogółu ludności. 

W kolejnym artykule zatytułowanym Borsigowie i ich dziedzictwo Adam 
Frużyński opisuje wpływ działalności trzech pokoleń rodziny Borsigów na roz
wój Biskupic, obecnie dzielnicy Zabrza. Gdy w połowie xix wieku Borsigowie 
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rozpoczęli pierwsze inwestycje, nie było w Biskupicach rozwiniętego przemy
słu. Ich konsekwentna praca w ciągu następnego półwiecza doprowadziła do 
powstania dużego koncernu górniczo-hutniczego, w którym pracowało 11.000 
osób. Rozwój przemysłu zmienił historię tej miejscowości i życie jej mieszkań
ców. Ze spokojnej i niewielkiej wioski przekształciła się w duży ośrodek prze
mysłowy, w którym struktura ludności uległa zmianie z rolniczo-chłopskiej na 
robotniczo-przemysłową. 

Andrzej Synowiec w artykule pt. Wytwórnia Polskiego Monopolu Tytoniowego 
w Wodzisławiu Śląskim w latach 1945-1947 przedstawia okoliczności odbudowy 
i ponownego uruchomienia powyższego przedsiębiorstwa. W okresie międzywo
jennym w wodzisławskiej wytwórni pracował znaczny odsetek ludności miasta. 
Po zakończeniu 11 wojny światowej stan wytwórni uniemożliwiał rozpoczęcie 
normalnej produkcji. Zniszczenia budynków wytwórni oceniano na 50%. W du
żym stopniu zniszczeniu uległy też urządzenia techniczne. Konieczne było tak
że przeprowadzenie gruntownego remontu w zdewastowanym zakładzie, jednak 
uprzednio Polski Monopol Tytonj^wy musiał formalne przejąć teren wytwórni, na 
którym stacjonowały jeszcze wojska sowieckie. 

W artykule Willa fabrykancka Hermanna Senna Iwona Brandys poddaje 
szczegółowej analizie willę Hermanna Senna - dyrektora cementowni w Szcza
kowej. Willa właściciela lub zarządcy fabryki stanowiła element nowego, niezna
nego dotąd w Jaworznie, kompleksu przemysłowo-mieszkalnego składającego 
się budynków fabrycznych i mieszkalnych dla urzędników i robotników, wzbo
gaconych o kasyna i konsumy. 

Pozostając w tematyce związanej ze szczakowską cementownią, Marta Ślu
sarczyk prezentuje Koncepcję rewitalizacji terenów byłej Cementowni Szczakowa 
- dawne kasyno Poczekana. Przedmiotowy projekt dotyczy fragmentu terenu, 
związanego z jedną z największych polskich cementowni. Oprócz zakładu znaj
dowało się tutaj także osiedle robotnicze, zwane przez mieszkańców Pieczyska. 
Wraz z rozwojem zakładu powstawało także osiedle robotnicze, a wraz z nim 
budynki pomocnicze, m.in. takie jak Poczekana. Poczekana to nazwa potocznie 
używana przez okolicznych mieszkańców na określenie budynku znajdującego 
się w sąsiedztwie fabryki, który był domem gościnnym, restauracją i klubem, 
gdzie można było poczekać na swoją zmianę. Dzisiaj obiekt ten - posiadający 
wysokie walory kulturowe - znajduje się w tragicznym stanie technicznym i stoi 
niewykorzystany. 

Sejm Czteroletni kojarzony jest głównie z próbą ratowania Rzeczypospolitej 
i uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Natomiast Jarosław Krajniewski w artykule Na 
styku gospodarki i polityki - sekularyzacja dóbr biskupów krakowskich w dobie Sej
mu Czteroletniego opisuje inne rozwiązania instytucjonalne przyjęte przez Sejm: 
sekularyzację dóbr biskupów krakowskich oraz inkorporację Księstwa Siewier-
skiego do Korony, a przede wszystkim przedstawia kulisy i przyczyny podjęcia 
decyzji o pozbawieniu biskupów krakowskich ich odwiecznych źródeł utrzymania. 
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Artykuł Dariusza Majchrzaka: Maurycy Kossowski, czyli przykład ekono
micznej fuzji ambicji i pecha dotyczy mało znanego urzędnika i przemysłowca 
działającego na terenie Królestwa Polskiego - Maurycego Kossowskiego. Wokół 
jego osoby nagromadziło się wiele niedomówień i niejasności, które wyjaśnia 
autor artykuł w oparciu o Dokumenty do Księgi Wieczystej Dóbr Grodziec. Źró
dło to obejmuje lata 1799-1876, w tym okres aktywności gospodarczej Kossow
skiego, i zawiera cenne informacje na temat grodzieckiego majątku oraz jego 
kolejnych właścicieli. 

W artykule Zabytki techniki przemysłowej na terenie województwa śląskiego 
Zbigniew Hojka prezentuje obiekty należące do Szlaku Zabytków Techniki Wo
jewództwa Śląskiego. Szlak lansowany jest jako markowy produkt turystyczny, 
zawierający najciekawsze i dobrze zachowane obiekty przemysłowe. Zalicza się 
do nich zabytki związane z górnictwem, hutnictwem, transportem kolejowym, 
przemysłem lekkim i spożywczym, łącznością oraz życiem ludności. Wielką za
letą Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki oraz części skansenów 
i zabytków techniki jest możliwość czynnego uczestnictwa turystów, nieograni-
czającego się tylko do oglądania eksponatów. Przyglądanie się pracy działających 
maszyn i wykonywanie niektórych czynności ma olbrzymi aspekt poznawczy. 

Katarzyna Sobota-Liwoch i Dawid Sych w artykule O potrzebie prowadzenia 
interdyscyplinarnych badań nad początkami hutnictwa ołowiu i srebra na pogra
niczu śląsko-małopolskim na podstawie badań nad stanowiskiem archeologicz
nym nr 5 w Sosnowcu Zagórzu prezentują, w jaki sposób badania specjalistycz
ne uzupełniają dane pozyskane metodami archeologicznymi. Autorzy wskazują 
także, że badania specjalistyczne mogą pomóc wyjaśnić wiele zagadnień, w tym 
określić chronologię początków wydobycia złóż oraz hutnictwa ołowiu i srebra 
na pograniczu Śląska i Małopolski. 

Artykuł Joanny Tokaj i Magdaleny Cyankiewicz pt. Industriae theatrum 
ex Silesia, o archeologii przemysłowej dla każdego. Projekt edukacyjny - zabawa, 
nauka, poznanie jest prezentacją trzech zadań edukacyjnych, odbywających się 
pod wspólnym tytułem Industriae theatrum ex Silesia, a realizowanych przez To
warzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej i Muzeum Miejskie Sztygarka. Wspól
nym założeniem zadań była popularyzacja i przybliżenie odbiorcom zagadnień 
związanych z rozwojem szeroko pojętego przemysłu na pograniczu małopolsko-
-śląskim od wczesnego średniowiecza do xix wieku. Zadania wykonywano za 
pomocą popularnonaukowych odczytów i publikacji, najnowszych technologii 
a także rekonstrukcji archeologicznych. 
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Piotr Franaszek 
Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 
w Przemyślu 

Przemysł Zagłębia Krakowskiego 
w XIX i w pierwszej połowie XX wieku 
(do 1945 roku) 

Zagłębie Krakowskie obejmuje obszar o powierzchni około 1.200 km2, leżący na 
zachód od Krakowa i południowy wschód od Górnośląskiego Zagłębia Węglo
wego. Jego głównymi ośrodkami były miasta: Jaworzno, Chrzanów, Trzebinia, 
Libiąż i Siersza, stanowiąca obetsnie dzielnicę Trzebini. Ukształtowanie się Za
głębia Krakowskiego na początku xix wieku i jego rozwój w ciągu tego stulecia 
związane było z eksploatacją węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz hut
nictwem cynku. 

Dla gospodarki Zagłębia istotne znaczenie miały kilkakrotne zmiany jego 
przynależności państwowej. Po I I I rozbiorze Polski zostało włączone do Austrii. 
W latach 1809-1815 znajdowało się w granicach Księstwa Warszawskiego, a na
stępnie, do 1846 roku, należało do Wolnego Miasta Krakowa. Ponownie przyłą
czone do Austrii, wróciło do Polski w 1918 roku. W okresie okupacji hitlerow
skiej część obszaru Zagłębia została wcielona do I I I Rzeszy, zaś reszta znalazła się 
w granicach Generalnej Guberni. Od połowy xx wieku termin Zagłębie Krakow
skie zaczął stopniowo zanikać, aby w latach 70. xx wieku zniknąć z oficjalnych 
dokumentów i zestawień statystycznych, co przypieczętowała reforma admini
stracyjna z 1975 roku, w trakcie której Zagłębie Krakowskie, wfączone do wo
jewództwa katowickiego, stało się częścią Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 
Od 1999 roku większość obszaru byłego Zagłębia Krakowskiego należy do woje
wództwa małopolskiego. 

Początki eksploatacji górniczej w tym rejonie sięgają końca X I I I stulecia, 
kiedy to rozpoczęto wydobycie rud ołowiu i srebra. Od X I I I do xv wieku w Za
głębiu Śląsko-Krakowskim największą rolę odgrywała produkcja ołowiu. W tym 
czasie, trudna do oszacowania, wielkość produkcji ołowiu z tych złóż wynosiła 
prawdopodobnie kilkaset ton rocznie (od 6.000 do 10.000 cetnarów metrycz
nych). Głównymi ośrodkami wydobycia i przerobu rud ołowiu były Bytom, 
Sławków, Olkusz i Trzebinia. Działalność ta nabrała większych rozmiarów w xv i 
stuleciu. O rudach ołowiu, zawierających niejednokrotnie śladowe ilości srebra, 
wspomina w swoim opisaniu Polski Marcin Kromer. Od końca lat 70. X V I I wieku 
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produkcja stopniowo spadała do kilkunastu ton rocznie'. Już od xv wieku wy
dobycie ołowiu prowadzono również w okolicach Jaworzna, będącego do końca 
X V I I I wieku własnością biskupów krakowskich. 

Drugim znanym bogactwem Zagłębia były pokłady rud cynku (galmanu), 
zawierające od 45% do 60% metalu. W Ostrężnicy, Balinie i Lgocie wydobywa
no je wraz z ołowiem już w X V I I wieku. Wcześniej galman odrzucano jako ska
łę płonną2. Pierwsze poświadczone źródłowo informacje o wydobyciu galma
nu w Hrabstwie Tenczyńskim pochodzą z 1614 roku. Wówczas to do Gdańska 
wysłano 500 beczek rudy cynku3. Z pewnością wydobycie musiało mieć tutaj 
miejsce już w xvi stuleciu, aje systematyczną eksploatację i przeróbkę galmanu 
rozpoczęto na początku X V I I I wieku. Witold Kula podaje, że rudy cynku i oło
wiu eksploatowano w tenczyńskich dobrach rodziny Sieniawskich w 1721 roku. 
Kopalnia funkcjonowała w ramach miejscowego folwarku, a jej główną siłę ro
boczą stanowili okoliczni chłopi. To oni wywozili z dóbr tenczyńskich beczki 
naładowane galmanem do Okleśnej nad Wisłą, skąd spławiano je na tratwach 
przez Kraków do Gdańska. Następnie galman eksportowano do Szwecji i wy
korzystywano do produkcji mosiądzu. Na początku lat 20. X V I I I stulecia tylko 
z kopalń w Ostrężnicy i Psarach wywożono rocznie około 350 ton galmanu, zaś 
w drugiej połowie wieku około 200 ton4. Kopalnia tenczyńska miała funkcjono
wać do 1781 roku, kiedy to została porzucona. Pod koniec X V I I I wieku eksport 
galmanu ustał, a kopalnie stopniowo zamykano. Był to jednocześnie koniec feu
dalnej epoki eksploatacji kruszców w tym rejonie5. Rozwój górnictwa rud cynku 
na skalę przemysłową nastąpił na początku xix wieku, gdy na sąsiednim Śląsku 
zaczęło się rozwijać hutnictwo cynku. 

W xvi wieku na niewielką skalę eksploatowano w okolicach Sierszy węgiel 
kamienny. Prawdopodobnie pod koniec X V I I I wieku miejscowa ludność wydo
bywała go do celów opałowych z płytkich pokładów. W 1792 roku zaczęła działać 
w Jaworznie kopalnia węgla Aleksandra Romiszowskiego, a cztery lata później 
kopalnia rządowa. Co najmniej od X V I I wieku znane było występowanie wę
gla kamiennego w Tenczynku. Jego eksploatację rozpoczęto około 1780 roku. 
Pod koniec stulecia istniała tutaj jedna kopalnia dominialna i druga będąca len
nym nadaniem dla lekarza o nazwisku Filling, który odsprzedał ją Fryderykowi 
Rithowi. Ta kopalnia została w 1814 roku sprzedana przez Ritha za 90.000 zł 

1 D. Molenda, Zastosowanie ołowiu na ziemiach polskich od XIV do XVII wieku, |w:] Metale nieżelazne na 
ziemiach polskich od XIV do XVIII wieku. Studia i materiały z historii kultury materialnej, t. 59, Wrocław 
- Warszawa - Kraków 1987, s. 13-14; tejże, Polski ołów na rynkach Europy środkowej w XIII-XVIII wieku. 
Studia i materiały z historii kultury materialnej, t. 69, Warszawa 2001, s. 14; S. Polaczek, Powiat chrzanowski 
w Wieikiem Księstwie Krakowskiem. Monografia historyczno-geograficzna, Kraków 1914, s. 156. 

2 E. Pietraszek, Ośrodek górniczy Siersza 1804-1861-1961, Kraków 1961, s. 7-8. 
3 D. Molenda, Początki eksploatacji galmanu na ziemiach polskich (do polowy xvnw.), „Kwartalnik Historii 

Kultury Materialnej" 1973, t. 21, nr 1, s. 63. 
4 E. Pietraszek, Ośrodek górniczy Siersza..., s. 7-8; W. Kula, Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku, 

Warszawa 1956, s. 118-135; K. Zamorski, Folwark i wieś. Gospodarka dworska i społeczność chłopska Ten-
czynka w latach 1705-1845, Wrocław - Warszawa - Kraków 1987, s. 64-65. 

5 K. Gibas, Górnictwo i przetwórstwo galmanu w dobrach tenczyńskich w XVIII wieku, Kraków 1982 (mps). 
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księżnej Izabeli Lubomirskiej, zaś Rith został dyrektorem kopalń i hut Hrab
stwa Tenczyńskiego6. W 1798 roku w tenczyńskiej kopalni wydobyto 1.849 kor
ców węgla. Jego zużycie przez dominium było jednak bardzo małe, gdyż ta ilość 
wystarczyła aż na dwa lata7. Fragmentaryczne dane dotyczące produkcji węgla 
w okręgu krakowskim zezwalają tylko na szacowanie wartości przybliżonych 
dla kilku lat w okresie 1770-1795. Można przyjąć, że w 1773 roku wydobyto tutaj 
9.162 tony węgla, w 1782 - 10.000 ton, w 1792 - 28.574 tony, w następnym roku 
30.000 ton, a w 1794 - 50.000 ton8. Węgla wydobywanego w rejonie Szczakowej 
próbowano używać w latach 60. X V I I I wieku w podkrakowskich wapiennikach. 
Efemerydą okazała się śmiała próba eksploatacji węgla w dobrach rządowych 
w Szczakowej z przeznaczeniem, dla zbudowanej w latach 1788-1789, rusznikarni 
w Kozienicach. Tylko jeden raz, w 1790 roku, udało się dostarczyć surowiec do 
rusznikarni. Z powodu wysokich kosztów eksploatacji i transportu już po roku 
zrezygnowano z tych działań9. 

Przemysł Zagłębia Krakowskiego 
w XIX wieku (do 1914 roku) 

W xix stuleciu największe znaczenie w Zagłębiu Krakowskim uzyskało górnic
two węgla kamiennego. Poszerzano eksploatację znanych już wcześniej pokła
dów, odkrywano kolejne, zakładając coraz więcej nowych kopalń. Pokłady węgla 
kamiennego ciągnące się od Górnego Śląska dochodziły na wschodzie do miej
scowości Krzeszowice i Tenczynek, a na południu do Żarek i Grójca. Jakościowo 
dobre pokłady znajdowały się w Jaworznie i Sierszy. Mniejsze przedsiębiorstwa 
znajdowały się w Libiążu, Moczydle, Myślachowicach, Tenczynku, Zwierzyń
cu, Czarnym Bagnie, Jeleniu, Luszowicach, Filipowicach i Górach Luszowskich. 
W kilku kopalniach napotykano na poważne problemy z wodą zalewającą ko
palniane chodniki, co niejednokrotnie zmuszało do zamykania tych zakładów. 
Tak właśnie było w Kościelcu, Dąbrowie, Niedzieliskach czy Rudnie. Na początku 
xix stulecia szybko zwiększał się popyt na węgiel, co łączyło się z jego rosną
cym zastosowaniem przemysłowym. Ponadto popiół węglowy był jednym z pod
stawowych surowców wykorzystywanych do produkcji ałunu, który stosowano 
w przemyśle tkackim10. 

6 E. Pietraszek, Zagłębie Krakowskie w latach 1796-1848. Zarys społeczno-gospodarczy, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej" 1961, t. 9, nr 4, s. 748. 

7 K. Zamorski, Folwark i wieś..., s. 68. 
8 J. Jaros, Historia górnictwa węgłowego w Zagłębiu Górnośląskim do roku 1914, Wrocław - Warszawa -

Kraków 1965, s. 23. 
9 W. Kula, Szkice o manufakturach..., s. 581-586; M. Gotkiewicz, Początki dobywania węgla w Polsce za 

Stanisława Augusta, „Wiadomości Muzeum Ziemi" 1952, s. 103-111; E. Pietraszek, Poszukiwania górnicze 
w południowej Małopolsce na przełomie XVIII i XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1961, 
t. 9, nr 1, s. 65-73. 

10 S. Polaczek, Powiat chrzanowski..., s. 145; E. Pietraszek, Zagłębie Krakowskie w latach 1796-1848..., 
s. 746-753. 
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W 1804 roku rozpoczęto eksploatację węgla w kopalni założonej nad po
tokiem Kozi Bród w przysiółku o nazwie Stara Maszyna, położonym na granicy 
Sierszy i Gór Luszowskich. Jej właścicielami byli Jakub Nowak, Jan Selwa, Ignacy 
Bauman, hr. Nimitsch i Christian Espenhan. W 1805 roku wydobyto tutaj 2.000 
ton węgla. W następnym roku właścicielem kopalni został książę sasko-cieszyń-
ski - Albrecht, syn króla Augusta 1. Kopalni nad Kozim Brodem nadał imię 
Albrecht, a położone nieopodal osiedle robotników nazwano Stara Maszyna. 
Nazwa pochodziła od zainstalowanych z inicjatywy księcia dwóch 32-calowych 
maszyn parowych, które napędzały pompy odwadniające kopalnię. W 1816 roku 
kopalnię kupiła księżna Izabela Lubomirska z Czartoryskich. Już wcześniej na 
jej zlecenie poszukiwano w rejonie Sierszy złóż węgla. Zaowocowały one zało
żeniem w 1808 roku kopalni o imieniu Izabella. Po śmierci Izabeli Lubomirskiej 
koptalnia Alfred przeszła na własność rodziny Potockich. 

W latach 20. xix wieku w Krzu powstała kopalnia węgla Zofia, której pro
dukcja w latach 1823-1824 wyniosła około 11.000 ton. W kopalni funkcjonowało 
kilkanaście szybów, które były czynne do połowy xix stulecia. W 1843 roku, na 
południe od kopalni Izabella powstała kopalnia Elżbieta. Działała przez 25 lat. 
W1854 roku z inicjatywy hr. Adama Potockiego powstała spółka Zakłady Górni
cze i Hutnicze w Sierszy. Oprócz Potockiego jej współwłaścicielami byli Henryk 
i Wilhelm Rau oraz Leonard Erbreich. W odległości około kilometra od kopal
ni Izabella spółka zbudowała nowoczesną kopalnię nazwaną Nowa Izabella1'. 
W związku z szybkim wyczerpaniem się powierzchniowych pokładów, w poło
wie lat 50. xix wieku pogłębiono do 80 metrów szyb Izabella. Był to jednocze
śnie początek regularnej eksploatacji węgla w Sierszy. W wyniku prowadzenia 
prac poszukiwawczych w latach 1880-1884 zbudowano szyb Artur o głębokości 
100 metrów. Od połowy xix wieku węgiel eksploatowany w kopalniach Izabella, 
Wilk, Elżbieta, Adam i Artur dostarczano głównie do miejscowych hut cynku. 
W 1889 roku kopalnię Artur połączono linią kolejową ze stacją Trzebinia, co 
gwarantowało dalszy jej pomyślny rozwój12. 

Największym przedsiębiorstwem prowadzącym eksploatację węgla kamien
nego było Gwarectwo Jaworznickie, posiadające ogromne obszary uprawnień gór
niczych zakupione od rządu w 1854 roku. Do 1846 roku tereny te były własnością 
Wolnego Miasta Krakowa. W 1871 roku Gwarectwo przeszło w ręce „wiedeńskich 
baronów węglowych" - spółki Guttmann, Springer i Oppenheim. W 1902 roku, 
przez pół roku 2.000 górników pozostawało bez pracy, gdyż jaworznickie kopal
nie były nieczynne z powodu wielkiego pożaru, a następnie zalewania szybów 
wodą. W 1914 roku Gwarectwo posiadało w Jaworznie dwie kopalnie: Fryderyk 
August i Jacek Rudolf, w których czynne były trzy szyby eksploatacyjne: Helena 
(o głębokości 120 m), Paulina (160 m) i Rudolf (102 m). Pozytywnym skutkiem 

11 S. Orłowski, Trzebinia i region w latach 1815-1918, [w:] Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, red. 
F. Kiryk, Kraków 1994, s. 210-218. 

12 Tamże, Powiat chrzanowski..., s. 147-148. 
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nieszczęść z początku xx wieku było unowocześnienie zakładów, m.in. w kopalni 
Jacek Rudolf napęd parowy zastąpiono elektrycznym. Pod koniec 1912 roku w ko
palni Fryderyk August było zatrudnionych ponad 1.500 robotników, a w kopalni 
Jacek Rudolf - 804 robotników. 

W 1907 roku powołano towarzystwo Galicyjskie Akcyjne Zakłady Górni
cze w Sierszy, które przejęło wszystkie przedsiębiorstwa górnicze i hutnicze wraz 
z wszystkimi nadaniami i prawami górniczymi, należące wcześniej do hrabiego 
Andrzeja Potockiego. Kapitał akcyjny towarzystwa - podzielony na 25.000 ak
cji - wynosił 5.000.000 koron. Własnością towarzystwa stała się kopalnia Ar
tur w Sierszy i Krystyna w Tenczynku. W kopalni Artur działały dwa bliźniacze 
szyby o głębokości 140 metrów. Jednocześnie utrzymywano stary szyb Izabella 
służący do odwadniania zachodniej części kopalni. W 1912 roku, przy zatrud
nieniu przekraczającym 1.440 osób, wielkość wydobycia węgla w kopalni Artur 
wyniosła ponad 435.105 ton. Kopalnia posiadała bezpośrednie połączenie linią 
wąskotorową z hutą cynku Artur w Krzu. W celu eksploatacji pokładów węgla 
w Tenczynku, Galicyjskie Akc^fie Zakłady Górnicze uruchomiły w 1895 roku 
cztery pokłady o nazwach Andrzej, Krystyna 1, Krystyna 11 i Adam. W sumie 
Galicyjskie Zakłady zatrudniały ponad 2.300 robotników13. 

W Tenczynku znajdowała się niewielka kopania Kmita, będąca własnością 
inżyniera Józefa Hromka. Wydobywany w niej węgiel prawie w całości był sprze
dawany w Krakowie. Inna niewielka i prymitywna tenczyńska kopalnia Franci
szek H. Kulki i Poniżali została w 1912 roku przejęta przez towarzystwo West-
-Boehmische Aktiengesellschaft. Po przejęciu wszystkie szyby zostały zasypane. 
Nie było także eksploatowane tenczyńskie pole górnicze Katarzyna, należące do 
fabryki szyb Kupfer i Glaser w Szczakowej, podobnie jak pole górnicze Roman, 
będące własnością inżyniera Romana Brzozowskiego z Morawskiej Ostrawy. 

W Libiążu Małym działało towarzystwo Compagnie Galicienne des Mines. 
Jednak rozpoczęte przez nie w 1905 roku prace nad pogłębianiem szybu Janina 1 za
kończyły się niepowodzeniem z powodu dużego napływu wody. Z kolei z powodu 
złej jakości węgla nie dały pozytywnych rezultatów próby eksploatacji szybu Albi
na. Dopiero prowadzone od końca 1908 roku prace nad szybem Janina 11 zaowo
cowały w 1911 roku eksploatacją pokładów znajdujących się na głębokości ponad 
300 metrów. Towarzystwo Societe Anonyme Miniere et Industrielle de Verviers 
z siedzibą w Strasburgu było właścicielem kopalń Bory i Sobieski znajdujących się 
na terenie gminy Jeleń. Kopalnia Bory, niegdyś własność galicyjskiego inżyniera 
górniczego Roberta Domsa, nie była eksploatowana z powodu przestarzałego wy
posażenia. W przeciwieństwie do niej, kopalnia Sobieski była jedną z najnowo
cześniejszych w Zagłębiu, zatrudniała około 1.000 górników, a wydobywany tutaj 
węgiel był dobrej jakości. Natomiast Austriackie Towarzystwo Górniczo-Hutni
cze z siedzibą w Cieszynie zakupiło dobrze zbadane pokłady węgla w Górach 

13 S. Polaczek, Powiat chrzanowski..., s. 147,149; A. I!< :Miej$k»flibUottik»PtAllł?naw4*V»łirtle Przemyśl 
górniczy i fabryczny, Kraków 1910, s. 13. BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
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Luszowskich, których jednak nie eksploatowało, dysponując dużymi kopalniami 
w Karwinie14. 

W 1906 roku pod Oświęcimiem, nad granicą pruską, założona została ko
palnia Brzeszcze. Jej powstanie poprzedziły długie, trwające od 1898 roku, wier
cenia poszukiwawcze prowadzone na zlecenie Arnolda Rapoporta. Początkowo 
roczna produkcja wynosiła około 120.000 ton węgla, chociaż planowano pod
niesienie wydobycia do 500.000 ton. W 1907 roku zmieniono nazwę kopalni 
na Gwarectwo Węglowe Brzeszcze z siedzibą w Krakowie. Wydobywany tutaj 
węgiel był wysokiej jakości. 

Na początku xix wieku łączne wydobycie węgla kamiennego w kopalniach 
Zagłębia Krakowskiego wynosiło ponad 5.000 ton. W połowie wieku przekro
czyło 60.000 ton, a w latach 70. kształtowało się na poziomie około 300.000 
ton. W ciągu pierwszej dekady xx wieku wielkość produkcji węgla kamiennego 
w Zagłębiu systematycznie rosła i wynosiła w kolejnych latach (w tonach): 1903 
- 815.532,1904 - 988.438,1905 - 1.118.200,1906 - 1.303.686,1907 - 1.366.896,1908 
- 1.276.259, 1909 - 1.176.233. Załamanie tendencji wzrostowej pod koniec tego 
dziesięciolecia było wynikiem rozpoczętego w 1909 roku długotrwałego strajku, 
który objął kopalnie w Jaworznie i Sierszy. Jednak już w 1910 roku wydobycie 
wzrosło do 1.345.602 ton, w następnym roku wyniosło 1.636.576 ton, a w 1912 
roku - 1.910.532 tony. W 1913 roku całkowita wielkość produkcji osiągnęła blisko 
2.000.000 ton". 

Oprócz węgla kamiennego w xix wieku eksploatowano w Zagłębiu rudę że
laza oraz rudy cynku i ołowiu. Obecność rudy żelaza stwierdzono w wielu miej
scowościach Zagłębia. Były to głównie rudy darniowe. Niektóre pokłady eksplo
atowano doraźnie. Na początku xx wieku wydobyciem rud żelaza w okolicach 
Czernej zajmowało się Gwarectwo Rudy Żelaza i Węgla Kamiennego Czerna, 
należące do pruskiego przedsiębiorstwa Laurahuette. Ruda ta była dostarczana 
do przerobu w Friedenshuette na Śląsku. Rudę wydobywaną w Czernej wywożo
no także do huty w Witkowicach koło Ostrawy. Z kolei Austriackie Towarzystwo 
Górniczo-Hutnicze z siedzibą w Cieszynie wydobywało rudę w okolicach Płok, 
wysyłając ją do huty w Trzyńcu na Śląsku Cieszyńskim. Od końca lat 40. x ix 
wieku, przez około 30 lat, w samych Płokach działała niewielka huta z wiel
kim piecem. Część rudy żelaza zużywała także fabryka farb ziemnych Merkur 
w Krzeszowicach. Pod koniec xix wieku zaprzestano wydobycia rud z kopalni 
w Trzebini. 

14 S. Polaczek, Powiat chrzanowski..., s. 150-153. 
15 A. Benis, Zagłębie Krakowskie..., s. 4-5; J. Jaros, Górnictwo węgla kamiennego..., [w:] Zarys dziejów 

górnictwa na ziemiach polskich, t. 2, red. J. Pazdur, Katowice 1961, s. 65-67; W. Długoborski, Górnictwo 
i hutnictwo do 1918 r., [w:] Uprzemysłowienie ziem polskich w xix i xx wieku. Studia i materiały, red. 
I . Pietrzak-Pawłowska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970, s. 118-121,132-135; E. Pietraszek, Zagłębie 
Krakowskie w latach 1796-1848..., s. 758-759; A. Burzyński, Robotnicy w przemyśle ciężkim w Galicji 
w dobie autonomicznej. Struktura zatrudnienia, Wrocław - Warszawa - Kraków 1985, s. 17-18; J. Bar, 
P. Franaszek, Informator statystyczny do dziejów przemysłu w Galicji. Górnictwo i hutnictwo (Produkcja, 
Ceny, Zbyt, Przedsiębiorstwa, Zatrudnienie), red. H. Madurowicz-Urbańska, Kraków 1981, s. 78-87. 
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Na przełomie X V I I I i x ix wieku nie było zbytu na galman i górnictwo rud 
cynku zamarło. Jego eksploatację wznowiono w 1810 roku, jednak powtarzają
ce się w ciągu kolejnych 20 lat kryzysy znacznie ograniczały eksploatację tego 
surowca. Dopiero od początku lat 30. x ix wieku kopalnie i huty cynku w Za
głębiu Krakowskim weszły w okres prosperity. Ceny cynku wzrosły z 13 złp za 
cetnar w 1833 roku do 25 złp w 1838 roku, osiągając na początku lat 40. cenę 35-40 
złp. Galman eksploatowano w wielu miejscowościach, ale na przełomie xix i xx 
wieku najważniejsze kopalnie znajdowały się w Balinie, Chrzanowie, Kościelcu, 
Jaworznie, Górce, Czyżowicach, Psarach, Lgocie, Płokach, Czernej, Trzebionce 
i Sierszy. Najwięcej galmanu wydobywano w Psarach (blisko 1.200 ton w 1914 
roku) i w Sierszy. Część rud przetapiano na miejscu, część zaś wywożono na 
Śląsk pruski. Wytopiony cynk w większości wysyłano z Zagłębia na Morawy16. 

Na przełomie x ix i xx wieku funkcjonowało kilka kopalń rud ołowiu. 
Największą z nich była kopalnia Matylda w Kątach pod Chrzanowem, należąca 
od 1874 roku do niemieckiego przedsiębiorstwa Giesches Erben. Wydobycie rud 
w tej kopalni systematycznie rosłfrz 231 ton w 1890 roku do 6.286 ton w 1907 roku. 
Zatrudnienie na początku xx wieku przekraczało 550 osób. Surowiec wysyłano 
do własnej huty ołowiu Walter Kroneck w Szopienicach. 

W1907 roku własnością Galicyjskich Akcyjnych Zakładów Górniczych stała 
się kopalnia rud ołowiu Andrzej w Trzebionce. Firma dążyła do poszerzenia prac 
wydobywczych oraz do budowy nowej huty cynku w Krzu, którą można by opalać 
miejscowym węglem. Prowadzone w 1910 roku prace nad pogłębianiem szybu do 
120 metrów zakończył niespodziewany przypływ wody, który spowodował zato
pienie budowanego szybu17. 

Z eksploatacją rud cynku i ołowiu wiązał się rozwój hutnictwa metali koloro
wych. W1811 roku, jako pierwsza w Zagłębiu Krakowskim, rozpoczęła działalność 
huta cynku w Sierszy. Natomiast huta cynku w Niedzieliskach w powiecie chrza
nowskim, założona w 1820 roku, była hutą rządową Rzeczpospolitej Krakowskiej. 
W 1862 roku przeszła w ręce wrocławskiej firmy Loebbecke, która posiadał kilka 
podobnych zakładów na Śląsku. W1865 roku w Niedzieliskach uruchomiono fa
brykę bieli cynkowej, która stała się ważniejsza od samej produkcji cynku. W la
tach 1905-1907 przeprowadzono modernizację i rozbudowano oba zakłady. Wiel
kość produkcji bieli cynkowej w 1907 roku wynosiła 3.170 ton, a wartość 2.165.000 
koron. Jedna trzecia produkcji szła na rynek austriaclci, zaś pozostała do innych 
krajów Europy i do Ameryki. Fabryka zatrudniała ponad 400 osób. 

Produkcja cynku w Sierszy była powiązana z miejscowym wydobyciem wę
gla kamiennego. Wraz z przesuwaniem się eksploatacji węgla na wschód, hutę 
także przeniesiono w tym kierunku. W rezultacie w 1870 roku obok kopalni 

16 S. Orłowski, Trzebinia i region wiatach 1815-1918..., s. 198-210; S. Polaczek, Powiat chrzanowski..., s. 154-
155. 

17 S. Polaczek, Powiat chrzanowski..., s. 156-157; E. Pietraszek, Zagłębie Krakowskie w latach 1796-1848..., 
s. 754, 759-760. 
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węgla Artur powstała w Krzu huta cynku, także nazwana Artur. Na przełomie 
xix i xx wieku hutę znacznie przebudowano, wprowadzając 12 nowych pieców 
i nowy młyn do mielenia rudy. Przed 1 wojną światową, wobec wyczerpania się 
miejscowych pokładów rudy, galman i blendę sprowadzano ze Szwecji, Hisz
panii, a nawet z Australii, natomiast korzystano z własnych pokładów węgla 
kopalni Artur. W 1912 roku-huta zatrudniała 2 inżynierów, 5 dozorców i około 
240 robotników. Rocznie produkowano 300 ton cynku, przerabiając 9.500 ton 
blendy i galmanu oraz 40.000 ton węgla. Cynk z tej huty był znany na rynku pod 
marką SS. Ponad połowa produkcji była sprzedawana do walcowni na Śląsku 
austriackim, zaś reszta do hut niemieckich18. 

Huta cynku w Trzebini powstała w 1895 roku. Dwa lata później została 
przejęta przez firmę Dr Lowitsch i Spółka, aby od 1908 roku funkcjonować jako 
Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych i Górniczych. Początkowa produk
cja, wynosząca 300 ton, wzrosła w 1910 roku do 10.000 ton. Pod koniec 1912 roku 
w hucie pracowało 1.440 robotników. W 1907 roku przy hucie założono fabrykę 
kwasu siarkowego, wykorzystując do jego produkcji siarkę z wytapianego galma
nu. W następnym roku powstała kolejna fabryka stężonego kwasu siarkowego. 
Produkowany tutaj kwas był wykorzystywany w rafinerii ropy naftowej w Trze
bini oraz w fabrykach nawozów sztucznych w Borku Fałęckim pod Krakowem 
i w Oświęcimiu. Podobnie jak w przypadku huty w Krzu, wobec malejącego 
wydobycia rud cynku, importowano je z Górnego Śląska, ze Szwecji i Australii. 
Wkrótce huta stała się największym tego typu zakładem w całej monarchii austro-
-węgierskiej, a pierwsza wojna światowa przyczyniła się do dalszej jej rozbudowy. 
Do 1868 roku funkcjonowała huta cynku Zofia w Sierszy, własność hrabiów Po
tockich'9. 

W Zagłębiu Krakowskim na znaczną skalę działały zakłady przemysłu ma
teriałów budowlanych i surowców skalnych. Funkcjonowały liczne kamienioło
my marmurów, porfiru i kamienia wapiennego. Eksploatowano również glinkę 
ogniotrwałą oraz materiały budowlane. W rejonie działało wiele cegielni, a do 
najważniejszych należały cegielnie w Bobrku, Bolęcinie, Chrzanowie, Dąbrowie, 
Długoszynie, Dulowej, Górce, Jaworznie, Kątach, Kościelcu, Krzeszowicach, 
Młoszowej, Szczakowej, Tenczynku i Trzebini. Często zakłady te powstawały 
z inicjatywy miejscowego ziemiaństwa. Tak było z cegielnią tenczyńską, położo
ną w Woli Filipowskiej, która powstała z inicjatywy hr. Adama Potockiego. W la
tach 80. xix wieku bardzo podupadła: „[...] przedstawia cegielnia obraz nędzy 
i rozpaczy: ani drogi, ani płotu, ani żadnej rzeczy; dawne budynki w gruzach, 
z urządzeń tylko szczątki, piec jakiś kopulasty pruskiego pochodzenia, opalany 

18 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku, Wrocław - Warszawa -
Kraków 1965, s. 16; S. Polaczek, Powiat chrzanowski..., s. 174-175; J. Jaros, Słownik historyczny hut cynku 
na ziemiach polskich, Katowice 1987, s. 1,11; W. Długoborski, Górnictwo i hutnictwo do 1918 r...., s. 159. 

19 J. Jaros, Słownik historyczny hut cynku..., s. 16; A. Benis, Zagłębie Krakowskie..., s. 29; S. Polaczek, 
Powiat chrzanowski..., s. 175-176; E. Pietraszek, Zagłębie Krakowskie w latach 1796-1848..., s. 760-762. 
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oczywiście tylko pruskim węglem"20. W latach 90. xix stulecia rozpoczęto odbu
dowę tej cegielni, zainstalowano pierwszą, pożyczoną lokomobilę, a na początku 
xx wieku zakupiono w krakowskiej fabryce Zieleniewskiego maszyny parowe 
o mocy 40 K M . Rozbudowano suszarnię cegieł. Zadbano także o zaplecze sa
nitarne dla robotników. Dzięki tym zabiegom wydłużono czas funkcjonowania 
zakładu z kampanii pięciomiesięcznej na pracę całoroczną. Innym przykładem 
podobnej inicjatywy ziemiaństwa była parowa cegielnia założona w 1907 roku 
przez hr. Edwarda Mycielskiego w Trzebini. Początkowy kapitał zakładowy wy
nosił 285.000 koron. Fabryka była wyposażona w maszynę parową o mocy 50 
K M , dwie prasy ceglarskie, pompy parowe, wyciągi automatyczne. Dzięki temu 
roczna produkcja wynosiła 3.000.000 cegieł i 1.000.000 dachówek. 

W miejscowościach: Nawojowa Góra, Okleśna, Płaza, Pogorzyce i Trzebinia 
działały wapienniki. Cementownia Górka w Sierszy była własnością austriackie
go towarzystwa akcyjnego z kapitałem zakładowym 3.000.000 koron. Powstała 
w 1913 roku i korzystała z miejscowego zaplecza surowcowego. Pracowały w niej 
najnowocześniejsze, jak na ten czas, urządzenia. Dobre położenie, obok ważnego 
węzła komunikacyjnego w Trzebini, ułatwiało transport wyprodukowanego ce
mentu na Śląsk i do Królestwa Polskiego. Fabryka cementu i wapna w Szczakowej 
była własnością Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Portland-Cementu w Wiedniu. 
Pod koniec 1912 roku zakład zatrudniał około I . I O O robotników. Jeszcze jedna ce
mentownia pracowała w Ciężkowicach. Własnością Franciszka Olasa była założo
na w 1907 roku fabryka wyrobów cementowych i betonowych w Krzeszowicach. 
Olas był także właścicielem założonej w 1911 roku w Sierszy fabryki wody sodowej 
sprzedawanej jako Zdrój Sierszański. W Szczakowej działał zakład produkujący 
szkło taflowe, zatrudniający w 1912 roku 350 robotników. Była to własność firmy 
Kupfer i Glaser. W wielu krajach znane były wyroby Fabryki Obrabiania Kamieni 
Szlachetnych Józefa Bouellata z Trzebini. Fabryka obrabiała kamienie szlachetne 
wykorzystywane przy produkcji przyrządów elektrycznych, fonografów, telegra
fów, aparatury meteorologicznej, biżuterii i zegarków21. 

W Szczakowej działała fabryka gazu świetlnego. Dużo większe znaczenie 
miała jednak rafineria ropy naftowej w Trzebini. Wniosek hr. Andrzeja Potockie
go o zezwolenie na jej budowę został zatwierdzony 6 czerwca 1895 roku przez na
miestnika Galicji - hr. Kazimierza Badeniego. Już w następnym roku przerabiano 
tutaj około 400 ton ropy miesięcznie. W kolejnym roku moc produkcyjna rafine
rii wzrosła do 1.000 ton. Rafineria produkowała kilka gatunków nafty oświetle
niowej. W 1898 roku rafineria stała się własnością Spółki Akcyjnej z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością, zaś w 1903 roku przeszła w ręce austriackiego towarzystwa 
Mineraloel A . G . Z siedzibą w Wiedniu. Wówczas też rozpoczęła się intensyw
na rozbudowa zakładu. Jego wyposażenie w nowoczesną instalację pozwalało 
w 1905 roku na destylację 5.000 ton ropy miesięcznie. W kolejnych latach 

20 S. Polaczek, Powiat chrzanowski..., s. 176. 
21 Tamże, s. 157-159,176-180. 
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w rafinerii powstała fabryka parafiny, wytwarzająca 12.000 ton tego surowca 
rocznie. Zaczęto odzyskiwać benzyny oraz przerabiać ciężkie frakcje pozostałe 
po destylacji ropy. W rezultacie, już w 1907 roku, w rafinerii uzyskiwano wszyst
kie produkty finalne pochodzące z przerabianej ropy. W 1913 roku rozpoczęto 
produkcję toluenu, wykorzystywanego do produkcji materiałów wybuchowych. 
W okresie 1 wojny światowej budowa kolejnych zbiorników pozwoliła na zwięk
szenie ilości przerabianej ropy do 60.000 ton rocznie. Zakład dysponował wła
sną elektrownią, o nominalnej mocy 690 K W w 1912 roku. Tuż przed wybuchem 
1 wojny światowej w rafinerii pracowało około 300 osób22. 

W 1903 roku powstała w Trzebini Fabryka Armatur, Pomp, Odlewarnia 
Żelaza i Metali. Jej założycielem był inż. Karol Rudolph, a współudziałowcami 
hr. Edward Mycielski i Stanisław Czerwiński. Natomiast dzięki staraniom inży
niera Kazimierza Gayczaka, przy udziale kapitału francuskiego, uruchomiono 
w Sierszy Wodnej elektrownię dysponującą trzema kotłami, każdy o powierzchni 
grzewczej 340 m2 oraz dwiema turbinami o mocy 3.000 K M każda. Pełną moc 
elektrownia uzyskała w 1913 roku. Korzystając z gorszych gatunków węgla z miej
scowych kopalń, elektrownia zasilała w energię elektryczną Chrzanów, Trzebinię, 
Krzeszowice, Tenczynek, cementownię Górka, Galicyjskie Zakłady Górniczo-
-Hutnicze oraz kamieniołomy miękińskie. 

W Zagłębiu funkcjonowało wiele zakładów przerabiających płody leśne (tar
tak wodny w Krzeszowicach, Filipowicach, Trzebini, tartak parowy w Trzebini) 
oraz zakłady przemysłu spożywczego (młyny wodne, parowe, gorzelnie, browary). 
Istniał też miejscowy przemysł rękodzielniczy23. 

W maju 1909 roku zakłady przemysłowe Zagłębia Krakowskiego wizytowali 
członkowie inspekcji Krajowej Komisji Przemysłowej na czele z marszałkiem kra
jowym - hr. Stanisławem Marcinem Badenim. W składzie delegacji znalazło się 
sześciu członków Koła Polskiego w Radzie Państwa w Wiedniu oraz prezydent Kra
kowa - Juliusz Leo. Zwiedzano hutę cynku, kopalnię Artur i inne zakłady. W zgod
nej opinii, przemysł skoncentrowany w Sierszy i Trzebini należał w tym czasie do 
najnowocześniejszych24. Rozwój górnictwa i przemysłu w Zagłębiu łączono z pla
nami budowy kanału Kraków - Wiedeń. Nie doszło jednak do ich realizacji25. 

Przemysł Zagłębia Krakowskiego 
w okresie międzywojennym i w latach 
II wojny światowej 

Działania 1 wojny światowej nie spowodowały większych zniszczeń w Zagłębiu 
Krakowskim. Zmieniły się jednak warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 

22 S. Orłowski, Trzebinia i region w latach 1815-1918..., s. 222-223. 
23 S. Polaczek, Powiat chrzanowski..., s. 181-182. 
24 Wycieczka do Zagłębia Krakowskiego, „Czas" z 7 maja 1909 r„ s. 1; z 12 maja 1909 r., s. 3; z 13 maja 1909 r., 

s. 3, wyd. wieczorne; z 14 maja 1909 r., s. 1; z 15 maja 1909 r., s. 1-2, wyd. wieczorne. 
25 A. Benis, Zagłębie Krakowskie..., s. 22. 
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oraz stosunki własnościowe. W latach wojny wyraźnie obniżyło się wydobycie 
węgla kamiennego do około 183.000 ton w 1919 roku. Wydobycie spadało tak
że w kolejnych latach pomimo nieznacznego wzrostu w 1921 i 1923 roku. Jednak 
większość istniejących tutaj zakładów kontynuowała swoją działalność z okresu 
zaborów. Pod koniec okresu międzywojennego wielkość zatrudnienia w przemy
śle Zagłębia wynosiła około 17.000 osób. 

W1920 roku uruchomiono w Trzebini niewielką kopalnię Zbyszek. Jednak 
największym przedsiębiorstwem górniczym pozostawały Galicyjskie Akcyjne 
Zakłady Górnicze w Sierszy. W1921 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy na Sier-
szańskie Zakłady Górnicze S . A . Było to duże przedsiębiorstwo skupiające kopal
nie Artur w Sierszy, Krystyna w Tenczynku, Wanda w Sierszy, którą dzierżawiło 
Franciszkowi Stempelowi z Krakowa i kopalnię Zbyszek dzierżawioną Spółce 
Przemysłowej Trzebinia S . A . Własnością Sierszańskich Zakładów Górniczych 
S . A . były również nieczynne kop"81nie galmanu w Lgocie, Psarach i Nowej Górze 
oraz - także nieczynny - szyb rud cynku Andrzej w Trzebionce. Przedsiębior
stwo zatrudniało ponad 2.500 robotników. Rozpoczęte na początku lat 20. xx 
wieku prace modernizacyjne w kępalni Artur przyczyniły się do wzrostu wydo
bycia węgla kamiennego. Jednak załamanie produkcji nastąpiło 3 sierpnia 1922 
roku po katastrofie, w trakcie której, po obfitych opadach deszczu, wody potoku 
Kozi Bród zalały szyb Artur. Śmierć poniosło 28 górników, a straty materialne 
były znaczne26. 

Oprócz Sierszańskich Zakładów Górniczych w Zagłębiu Krakowskim dzia
łały cztery duże przedsiębiorstwa węglowe: Jaworznickie Komunalne Kopalnie 
Węgla S . A . w Jaworznie, Compagnie Galicienne des Mines w Libiążu, Societe 
Anonyme Miniere et Industrielle w Borach [obecnie dzielnica Jaworzna - przyp. 
red.] i państwowe Gwarectwo Węglowe w Brzeszczach. Wydobycie węgla pod
legało dużym fluktuacjom spowodowanym zarówno lokalnymi czynnikami, jak 
i szerszymi uwarunkowaniami natury gospodarczej i politycznej (kryzys koń
ca 1923 roku, reforma walutowa z 1924 roku, wojna celna z Niemcami w 1925 
roku, strajk górników angielskich w 1926 roku). Zasadniczy problem wiązał się 
z możliwościami zbytu surowca, co wynikało m.in. z niskiej kaloryczności i wy
sokiej zawartości siarki i popiołu27. W lipcu 1927 roku, wobec trudnej sytuacji 
ekonomicznej kopalń węgla kamiennego w Zagłębiu Krakowskim, dyrektorzy 
trzech przedsiębiorstw wystosowali memoriał do ministra przemysłu i handlu 
Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jego kopia została także skierowana do Piotra Mar
kiewicza - Prezesa Konwencji Węglowej Dąbrowsko-Krakowskiej. 

Sygnatariuszami memoriału byli: Zygmunt Szczotkowski - dyrektor Compa
gnie Galicienne des Mines, Michał Dunajecki - dyrektor Sierszańskich Zakładów 

26 E. Pietraszek, Ośrodek górniczy Siersza..., s. 80-102; J. Hampel, Miasto, mieszkańcy, władze samorządowe, 
[w:] Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu..., s. 345-347. 

27 J. M . Majewski, Zarządzanie produkcją i zbytem węgła w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, „Przegląd 
Górniczy" 1988, nr 3, s. 23; nr 6, s. 15. 



Górniczych oraz Ludwik Oelwein - dyrektor Societe Anonyme Miniere et Indu-
strielle. Memoriał zawierał dokładną analizę sytuacji górnictwa węglowego w Za
głębiu, wskazywał na grożące niebezpieczeństwa oraz sposoby jego uzdrowienia. 
Podkreślano wyjątkowe znaczenie strategiczne przemysłu węgłowego Zagłębia 
Krakowskiego dla polskiej polityki gospodarczej. Postulowano podjęcie przez 
władze działań podnoszących rentowność kopalń Zagłębia. Chodziło zwłaszcza 
o rozwiązania umożliwiające zwiększenie dostaw węgla dla Polskich Kolei Pań
stwowych oraz zmniejszenie obciążeń fiskalnych ciążących na kopalniach. Wska
zywano także na aspekt społeczny pomyślnego funkcjonowania kopalń węgla ka
miennego28. 

Wkrótce jednak nadeszły lata wielkiego kryzysu gospodarczego, który jeszcze 
bardziej pogorszy! sytuację miejscowych kopalń. W kwietniu 1929 roku zamknięto 
kopalnię Krystyna, a produkcja kopalni Artur malała w szybkim tempie, do czego 
przyczyniały się spadające ceny węgla kamiennego (np. w 1933 roku aż o 40%, 
do poziomu 16,24 zł za tonę). Dopiero pod koniec okresu międzywojennego ko
palnie zaczęły odzyskiwać swoją kondycję ekonomiczną29. W okresie okupacji 
hitlerowskiej Niemcy prowadzili rabunkową eksploatację pokładów węgla ka
miennego. Kopalnie w Sierszy i Trzebini zostały przejęte przez koncern Balle-
strema. Strategiczne znaczenie węgla przyczyniało się do gwałtownego wzrostu 
jego wydobycia30. 

W okresie międzywojennym pozostała w Zagłębiu Krakowskim jedyna huta 
cynku, znajdująca się w Trzebini, należąca do Towarzystwa Akcyjnego Zakładów 
Hutniczych i Górniczych. Większość jej akcji przeszła w ręce niemieckiej firmy 
Beer, Sondheimer et Co. A . G . Z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W 1918 roku 
hutę przejęła firma Giesche S . A . W Katowicach. Zapotrzebowanie na cynk i kwas 
siarkowy w czasie 1 wojny światowej sprzyjało rozwojowi przedsiębiorstwa. Ro
sło też zatrudnienie. W 1920 roku zakończono budowę dwóch nowych pieców 
obrotowych i planowano uruchomienie wytopu ołowiu. Powstała również wal
cownia blachy cynkowej. Jednak, w związku z zaprzestaniem eksploatacji rud 
cynku w Zagłębiu, coraz większym problemem stawał się brak własnego zaplecza 
surowcowego. Rudy cynku sprowadzano z zagranicy, głównie ze śląskiej kopalni 
Szarlej Biały w Brzezinach. Jednak wkrótce rozmiary produkcji cynku ograni
czył wybuch kryzysu oraz fakt przystąpienia huty do spółki z amerykańską firmą 
Harrimanów. Z rynku rosyjskiego produkty firmy wypierał cynk norweski, zaś 
z rynku niemieckiego wyroby nowej huty cynku w Magdeburgu. W rezultacie od 
początku lat 30. huta w Trzebini ograniczyła swoją produkcję do wyrobu kwasu 

28 Memoriał w sprawie kopalń Zagłębia Krakowskiego złożony ]. W. Panu Inż. Eugeniuszowi Kwiatkowskie
mu ministrowi przemysłu i handlu przez przedstawicieli kopalń w Borach, Libiążu i Sierszy w lipcu 1927 r., 
ht(p://upload.wikimedia.org/wikisource/pl/4/4e/SprawaKopalnZaglebiaKrakowskiego.pdf, dostęp: 
15.3.2013. 

29 J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim wiatach 1914-1945, Katowice-Kraków 
1969, s. 206-209, 214-215; J. Hampel, Miasto, mieszkańcy, władze samorządowe..., s. 349-351. 

30 J. Chrobaczyński, Wrzesień 1939. Klęska. Początek okupacji, (w:| Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu..., 
s. 469-472; J. Jaros, Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim..., s. 229-238. 
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siarkowego, rezygnując z produkcji cynku. Namacalnym społecznym skutkiem 
tej decyzji było pozostawienie zaledwie jednej czwartej stanu załogi3'. 

Narzucone traktatami państw Ententy zasady przejmowania majątku państw 
centralnych sprawiły, że rafineria w Trzebini, należąca do austriackiego towarzy
stwa Mineraloel A . G . przeszła w 1923 roku w ręce grupy francuskich Towarzystw 
Naftowych Premier z dyrekcją we Lwowie i siedzibą w Paryżu32. Po organizacyj
nym połączeniu z rafinerią w Rychcicach koło Drohobycza rafinerie tworzyły 
Spółkę Akcyjną Polskie Związkowe Rafinerie Olejów Skalnych. Już w 1918 roku 
rozpoczęto wiele prac inwestycyjnych, dzięki którym asortyment produkcji był 
bardzo zróżnicowany (benzyna, nafta, parafiny, asfalt, a z czasem eter naftowy 
i nafta kosmetyczna). Znaczna część tej produkcji szła na eksport do Czechosło
wacji, Szwecji, Niemiec, Włoch i Anglii33. W czasie 11 wojny światowej rafineria 
znalazła się w rękach zrzeszenia Kontinentale Oel A . G . W Berlinie. Jako obiekt 
o wyjątkowym znaczeniu strategicznym została w sierpniu 1944 roku zbombar
dowana przez lotnictwo alianckiu^Trwający przez dwa tygodnie pożar poważnie 
zniszczył instalacje fabryki, która już do końca wojny nie podjęła produkcji34. 

W okresie międzywojennym kontynuowały swoją działalność zakłady prze
mysłu materiałów budowlanych i surowców skalnych. Zmieniły się jednak warun
ki zbytu produkowanych surowcow i stosunki własnościowe. Cementownia Górka 
w Sierszy, która po wojnie utraciła swoje dotychczasowe rynki zbytu w monarchii 
austro-węgierskiej na początku lat 20. xx wieku, zawarła umowę kartelową z ce
mentowniami Szczakowa, Boleszów i Bonarka, tworząc Biuro Sprzedaży Cementu 
w Krakowie. W 1927 roku fabryka Górka weszła w fuzję z przedsiębiorstwami 
Firlej i Ogrodzieniec, tworzących grupę Zjednoczone Fabryki Portland-Cementu. 
Cementownia Górka dysponowała fabryką łupku azbestowo-cementowego Eter
nit oraz wapiennikami i kamieniołomami. Nadal funkcjonowała większość cegiel
ni z czasów rozbiorowych35. 

W okresie międzywojennym Zagłębie Krakowskie stało się ważnym ośrod
kiem przemysłu energetycznego. Uruchomiona w 1913 roku w Sierszy Wodnej 
elektrownia już w czasie wojny rozbudowywała swoją sieć przesyłową docierając 
do Krzeszowic, Tenczynka i Karniowic. Od lat 20. xx wieku zasilała w energię elek
tryczną hutę cynku w Trzebini, kopalnię Krystyna w Tenczynku, kamieniołomy 
w Niedźwiedziej Górze, nowo powstałą Fabrykę Mydła w Trzebini i lokomotyw 
w Chrzanowie oraz inne przedsiębiorstwa i miejscowości. W rezultacie na przeło
mie lat 20. i 30. xx wieku długość linii przesyłowych przekroczyła 200 km, a liczba 

31 M. Alberg, Położenie przemysłu cynkowego, „Przegląd Górniczo-Hutniczy" 1934, t. 26, nr 9-10, s. 541-542; 
J. Jaros, Słownik historyczny hut cynku..., s. 16; J. Hampel, Miasto, mieszkańcy, władze samorządowe..., 
s. 355-357. 

32 P. Franaszek, Kapitał francuski w procesie centralizacji kapitału w polskim przemyśle naftowym 1920-
1939, „Studia Historyczne" 1986, t. 29, z. 2 (113), s. 229-243. 

33 J. Hampel, Miasto, mieszkańcy, władze samorządowe..., s. 360-362. 
34 J. Chrobaczyński, Wrzesień 1939. Klęska...., s. 472-473; http://chrzanowski24.pl/blogi-uzytkownikow-

-chrzanowski24-pl/bombardowanie-rafinerii-trzebinia-781944-html, dostęp: 15.3.2014. 
35 J. Hampel, Miasto, mieszkańcy, władze samorządowe..., s. 357-360. 

http://chrzanowski24.pl/blogi-uzytkownikow-
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odbiorców 8.000. Elektrownię szybko rozbudowywano i modernizowano. Wkrót
ce stała się jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych 11 Rzeczpospo
litej. Jej akcje notowane były na giełdzie w Krakowie. W latach 30. weszła w skład 
zgrupowania Siła i Światło w Warszawie36. 

Ważnym przedsiębiorstwem energetycznym była elektrownia w Jaworznie. 
Jej początki sięgające przełomu xix i xx wieku wiążą się z instalacją agregatów 
prądotwórczych przy szybach Jacek Rudolf i Fryderyk August. W wyniku prze
prowadzonych w 1921 roku prac modernizacyjnych elektrownia osiągnęła moc 
popad 7.600 kW, dzięki czemu możliwe było dostarczanie energii elektrycznej 
do Jaworzna i okolic. Tuż przed wybuchem 11 wojny światowej moc elektrowni 
wzrosła do blisko 40 M W 3 7 . PO zajęciu Zagłębia Krakowskiego przez Niemców we 
wrześniu 1939 roku zakłady energetyczne zostały podporządkowane firmie Ost 
Energie, a w 1942 roku przejęte przez spółkę Energieversorgung Oberschlesien 
A . G . z siedzibą w Katowicach38. 

W okresie międzywojennym w Zagłębiu Krakowskim powstało kilka no
wych, niezwykle ważnych przedsiębiorstw przemysłowych. Jednym z nich była 
Fabryka Przetworów Tłuszczowych w Trzebini. Zakład uruchomiono i poświę
cono w lipcu 1921 roku. Fabryka produkowała różnego rodzaju mydła oraz prosz
ki do prania, pastę do zębów i kosmetyki. Trzy lata później rozpoczęto produkcję 
jadalnych tłuszczów roślinnych. Trudności finansowe z połowy lat 20. dopro
wadziły do przejęcia fabryki przez firmę G. Schicht, z czym wiązała się zmiana 
nazwy na Fabryka Przetworów Tłuszczowych Schicht S . A . W Warszawie, oddział 
w Trzebini. Zmiany organizacyjne doprowadziły do zmian w profilu produkcji. 
Likwidacji uległ dział mydlarsko-kosmetyczny, zaś zakład w całości został prze
stawiony na produkcję tłuszczów jadalnych. W 1930 roku zakład wszedł w skład 
koncernu Unilever Limited London39. 

Fabryka Przetworów Tłuszczowych nie była jedynym, ważnym przedsię
biorstwem, jakie powstało w Zagłębiu Krakowskim w okresie międzywojennym. 
W 1931 roku w Chełmku rozpoczęto budowę fabryki obuwia Tomasza Baty. 
Wcześniej, bo już od 1917 roku, działały Zakłady Chemiczne Azot w Jaworznie. 
W połowie lat 20. w zakładach uruchomiono produkcję potażu żrącego, czyli 
wodorotlenku potasu. Sprzedawany był w wielu krajach świata. Natomiast w la
tach 30. zakład zaczął się specjalizować w produkcji środków ochrony roślin. 
Powstały nowe oddziały, w których wytwarzano cyjanek wapnia używany jako 
środek owadobójczy, grzybobójczy i przeciwko szkodnikom oraz siarczan mie
dzi, wykorzystywany do zwalczania grzybów atakujących rośliny. W czasie 11 wojny 

36 Z. Rauch, Zarys historyczny i rozwój Elektrowni Okręgowej w Sierszy Wodnej, [w:] Elektryfikacja Ziemi 
Krakowskiej. Materiały energetyczno-elektryfikacyjne Izby Przemysłowo-Handlowej, Kraków 1937, s. 29-30; 
Zagadnienie elektryfikacji i jej potrzeb, „Przegląd Gospodarczy" 1933, nr 2, s. 376; J. Hampel, Miasto, 
mieszkańcy, władze samorządowe..., s. 352-355. 

37 Historia Elektrowni Jaworzno III, http://web.archive.Org/web/20071019012333/http://www.pke.pl/dp/ 
cms/content.xml?id=&mi=mid98&mp=mid98, dostęp: 25.3.2014. 

38 ). Chrobaczyński, Wrzesień 1939. Klęska..., s. 472. 
39 J. Hampel, Miasto, mieszkańcy, władze samorządowe..., s. 362-364. 

http://web.archive.Org/web/20071019012333/http://www.pke.pl/dp/
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światowej fabryka weszła w skład koncernu I G Farben-Industrie. W fabryce Niem
cy uruchomili produkcję cyklonu B, używanego w komorach gazowych obozów 
koncentracyjnych40. 

W maju 1919 roku inżynierowie Piotr Drzewiecki, Stanisław Karłowski, 
Władysław Jechalski i Leopold Wellisz oraz Bank Małopolski w Krakowie i Bank 
Handlowy w Warszawie założyli w Chrzanowie Fabrykę Lokomotyw w Polsce 
S . A . W następnym roku zmieniono nazwę firmy na Pierwsza Fabryka Lokomo
tyw w Polsce S . A . Zakłady w Chrzanowie, potocznie nazywaną Fablok. Pierwszy 
parowóz z Chrzanowa przekazano P K P W kwietniu 1922 roku. W latach 30. roz
poczęto produkcję parowozów przeznaczonych na eksport do Bułgarii, Maroka, 
na Łotwę i do Z S R S . W chrzanowskich zakładach powstał także szybki skład mo
torowy znany jako Luxtorpeda. W latach 11 wojny światowej pod nazwą Ober-
schlesiche Lokomotivwerke A G "Krenau o/s fabryka stała się filią niemieckiego 
koncernu Henschel & Sohn w Kassel. 

Zakończenie 

Po zakończeniu 11 wojny światowej wszystkie kopalnie i większość zakładów prze
mysłowych Zagłębia zostały przejęte przez państwo. Rozpoczęto ich odbudowę po 
ogromnych stratach, jakie przyniosła 11 wojna światowa. Zniszczenia te były po 
części wynikiem bezpośrednich działań wojennych, rabunkowej eksploatacji po
tencjału gospodarczego Zagłębia, podjętych przez Niemców próbami wywiezienia 
do Rzeszy urządzeń produkcyjnych i parku maszynowego, ale także w dużej mie
rze rezultatem demontażu i wywozu wyposażenia zakładów prowadzonych przez 
Armię Czerwoną. Znaczną cześć wyposażenia kopalni Artur zdemontowanego 
przez Niemców udało się odnaleźć w sąsiednich miejscowościach*1. 

W marcu 1945 roku utworzono w Krakowie Krakowskie Zjednoczenie 
Przemysłu Węglowego ( Z P W ) , które objęło kopalnie węgla kamiennego Zagłę
bia Krakowskiego. W styczniu 1947 roku, wraz z likwidacją Krakowskiego Z P W , 
kopalnie Zagłębia weszły do Jaworznicko-Mikołowskiego Z P W które przeję
ło kopalnie dawnego Krakowskiego i Mikołowskiego Z P W oraz kopalnię Silesia 
z Rybnickiego Z P W Dwa lata później obie kopalnie połączono organizacyjnie pod 
wspólną nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego Siersza. W 1951 roku przyłączo
no do niej kopalnię Krystyna w Tenczynku, zlikwidowaną cztery lata później. 
Z przekształceniami organizacyjnymi połączona była zmiana dotychczasowych, 
tradycyjnych nazw. W 1945 roku połączono kopalnie Piłsudski, Kościuszko, Jan 
Kanty i Leopold pod wspólną nazwą Jaworzno. Dwa lata później włączono do 
niej również kopalnię Sobieski. W 1954 roku kopalnię Jaworzno zmieniono na 

40 S. Proksa, Dzieje przemysłu, s. 37, http://www.jaworzno.pl/nasze-miasto/historia/historia-przemyslu. 
pdf, dostęp: 30.3.2014^http://jaworzno.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1224441,historia-jaworzna-za-
klady- chemiczne-organika-azot-zdjecia,id,t.html, dostęp: 30.3.2014. 

41 E. Pietraszek, Ośrodek górniczy „Siersza"..., s. 103. 

http://www.jaworzno.pl/nasze-miasto/historia/historia-przemyslu
http://jaworzno.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1224441,historia-jaworzna-za-
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Bierut, wyłączono z niej kopalnię Sobieski, aby w 1963 roku przywrócić nazwę 
Jaworzno. Dziesięć lat później kopalnia Sobieski ponownie została włączona do 
kopalni Jaworzno. Dzięki temu powstała jedna z największych polskich kopalń 
węgla kamiennego. Intensywna industrializacja rozpoczęta po 11 wojnie świato
wej wymagała ogromnej ilości energii elektrycznej. Po wojnie elektrownia Siersza 
Wodna odegrała bardzo ważną rolę w elektryfikacji powiatu chrzanowskiego, wa
dowickiego, oświęcimskiego, nowotarskiego (m.in. do sieci elektrowni włączono 
Zakopane) i bialskiego. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów i napraw 
rozbudowywano także zaplecze elektrowni. Wkrótce okazało się, że elektrownia 
jest nierentowna, a zainstalowane w niej urządzenia przestarzałe. Dlatego też 
w 1960 roku elektrownię postawiono w stan likwidacji. Jednocześnie, już dwa lata 
wcześniej, rozpoczęto wznoszenie elektrowni Siersza 11. W 1970 roku elektrownia 
ta, z czterema turbozespołami o łącznej mocy 500 M W , była zaliczana do najno
wocześniejszych w kraju. Naturalnym zapleczem surowca energetycznego była 
kopalnia Siersza42. 

Zagłębie Krakowskie zalicza się do najstarszych polskich okręgów przemy
słowych. Jego powstanie i rozwój wiązały się z występowaniem pokładów rud 
cynku i ołowiu, a następnie z eksploatacją węgla kamiennego oraz wydobyciem 
materiałów skalnych i budowlanych. W pierwszej kolejności powstawały więc 
kopalnie tych surowców i fabryki je przerabiające (huty, cementownie, wapien
niki itp.). Z czasem pojawiły się przedsiębiorstwa niekorzystające z miejscowych 
zasobów surowcowych np. rafineria, zakłady przemysłu chemicznego i maszy
nowego. Szybko rosnący potencjał przemysłowy Zagłębia wymuszał powstanie 
przemysłu energetycznego. Względy polityczne i administracyjne zadecydowały 
o wykreśleniu w latach 70. xx wieku Zagłębia Krakowskiego z listy wyodrębnio
nych ośrodków przemysłowych kraju. Natomiast na przełomie xx i x x i wieku 
uwarunkowania ekonomiczne doprowadziły do zamknięcia wielu spośród dzia
łających na tym obszarze przedsiębiorstw. 

42 A. Paciorek, Życie gospodarcze po II wojnie światowej, [w.] Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu. 
s. 550-553. 
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Próby rozwoju Pierwszej Wytwórni 
Parowozów Fablok S.A. w Chrzanowie. 
Od parowozów i samochodów do sprzętu 
pancernego (1919-1939) 

Bezpośredni wpływ na założenie Fabryki Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie 
miała sytuacja w Fabrykach Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski w Krakowie, 
Lwowie i Sanoku. Po odzyskaniu niepodległości warunki funkcjonowania tych 
wytwórni były nad wyraz ciężkie. Zakłady zostały zniszczone, część parku ma
szynowego wywieziona na terytorium Niemiec i Austro-Węgier, a dotychczaso
wy zespół specjalistów - inżynierów i techników - rozproszony. Głównie z po
wodu braku zamówień wytwórnia podejmowała się wszelkich zadań, które nie 
były wcześniej przedmiotem jej specjalizacji. Dla Kolei Państwowych realizo
wano prace remontowe w zakresie kotłów parowozowych, a dla władz wojsko
wych dostosowano lokomotywy na potrzeby pociągów pancernych. Licząc na 
zwiększenie dostaw, wdrożono produkcję wagonów w zakładach w Ostrowcu. 
Naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju było także uruchomienie produkcji 
lokomotyw. Z inicjatywy dyrektora Fabryki Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski 
- Władysława Jechalskiego, dyrektora Towarzystwa Zakładów Kotlarskich i Me
chanicznych S .A . W. Fitzner i K. Gamper - Piotra Drzewieckiego, przedsiębior
cy Leopolda Wellisza oraz bankiera Stanisława Karłowskiego doprowadzono 
do założenia 20 maja 1919 roku Spółki Akcyjnej Pierwszej Fabryki Lokomotyw 
w Polsce1. Ponad rok później zawarta została ze Skarbem Państwa umowa na 
produkcję 1.200 lokomotyw w okresie dziesięciolecia. Trudności piętrzące się 
przed grupą założycieli po podpisaniu kontraktu zdawały się nie kończyć. Brak 
specjalistów, którzy pracowali uprzednio w wytwórni lokomotyw, perturbacje ze 
zdobyciem odpowiednich środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie 
procesów inwestycyjnych oraz brak możliwości zakupu maszyn i urządzeń, sta
nowiły w ówczesnych realiach gospodarczych nie lada problem do rozwiązania2. 

1 W 1921 roku nastąpiła zmiana nazwy Fabryki Lokomotyw na Pierwsza Wytwórnia Parowo
zów Fabłok S.A. Zob.: W. Saryusz-Zalewski, Dzieje przemysłu w b. Galicji 1804-1929, Kra
ków 1930, s. 290-292; Dziesięciolecie Polskich Kolei Państwowych 1918-1928, Warszawa 1928, 
s. 100-102; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I I kadencji, druk nr 80, Sprawozdanie Komisji 
Budżetowej o budżecie Ministerstwa Komunikacji na rok 1928/1929; Statut Spółki Akcyjnej 
pod firmą Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A., „Monitor Polski" 1930, nr 271, s. 4. 

2 Ministerstwo Kolei Żelaznych podpisało trzy umowy długoterminowe na dostawy parowozów. 
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Po szczegółowych poszukiwaniach wybrano teren w Chrzanowie i podpisa
no umowę z burmistrzem Mikołajem Bytomskim. Za sprzedaż parceli przylega
jącej do stacji kolejowej o powierzchni 28 ha zapłacono 251.840 mkp, otrzymując 
jednocześnie od władz municypalnych zwolnienie od podatków na okres 5 lat. 
Dopiero od 1926 roku zaczęły obowiązywać stosowne opłaty, najpierw w wyso
kości 25%. W kolejnych latach były one sukcesywnie podnoszone, tak aby całość 
należnych podatków wpływała do kasy gminnej od 1930 roku3. Położenie fabryki 
dla założycieli miało dość istotne znaczenie. Wyboru dokonano trafnie, ponieważ 
zakłady zostały lokowane na ruchliwej trasie komunikacyjnej Kraków - Katowice. 
Zapewniono dogodny dostęp do źródeł surowców: węgla kamiennego w Libiążu, 
kamieniołomów i wapienników w Krzeszowicach. Nie było również większego 
problemu z dowozem surowców z Friedenshuette (Huty Pokój), dostawami energii 
elęktrycznej z Sierszy Wodnej oraz realizacją zamówień na kotły parowe i odlewy 
żeliwne z W. Fitzner i K. Gamper S . A . W Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu4. Z tą 
ostatnią wytwórnią podpisano umowę, w myśl której zapewniono sobie niezbędne 
dostawy. Przyjęte rozwiązania były korzystne dla obydwu stron. Fablokowi przy
czyniło znacznych oszczędności, ponieważ proces inwestycyjny mógł być ograni
czony tylko do produkcji lokomotyw, a nie podzespołów. Natomiast śląskie wy
twórnie otrzymały stałego i pewnego odbiorcę kotłów, na które zbyt w tym okresie 
był już ograniczony działaniami licznej konkurencji. Sąsiedztwo z Górnośląskim 
Okręgiem Przemysłowym oznaczało również możliwości pozyskania wdrożonego 

W czerwcu 1920 roku z Fablokiem na 1.200 parowozów. W kolejnym roku z Warszawską Spół
ką Akcyjną Lokomotyw na 350 parowozów oraz z Zakładami Hipolita Cegielskiego S.A. na 
1.040 parowozów. Zob.: Dziesięciolecie Polskich Kolei Państwowych 1918-1928, Warszawa 1928, 
s. 99-101. Kapitał zakładowy chrzanowskiej wytwórni wynosił 25.000.000 mkp. Udziałowcami 
byli: Bank Małopolski w Krakowie, Bank Handlowy w Warszawie oraz akcjonariusze. W skład 
Rady Zarządzającej weszli: prezes Alfred hr. Potocki, zastępca Jan hr. Goetz Okocimski, Piotr 
Drzewiecki, dr Jerzy Guetter, dr Ernest Habicht, dr Paweł Horain, Józef Karpowicz, Władysław 
Jechalski, Czesław Klamer, Jan Kozłowski, Stefan Ossowski, Ernest Prossy, Aleksander hr. 
Skrzyński, Adam hr. Tarnowski, Albert Ungar, Aleksander Weiner, Leopold Welisz. W zarzą
dzie zasiadali Czesław Klamer, Władysław Jechalski, Stefan Ossowski, Albert Ungar i Leopold 
Welisz. Dyrekcja to Jan Strasburger i Roman Morawski. Por.: Prospekt emisyjny Pierwszej 
Fabryki Lokomotyw w Polsce, „Monitor Polski" 1920, nr 296, s. 6; Archiwum Państwowe w War
szawie (dalej: APW), Sąd Okręgowy Warszawa Wydział I I Handlowy, Rejestr Handlowy B V 
670; XXXIII , poz. 5189. 

3 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Pierwsza Fabryka Lokomotyw - Chrza
nów, 15, k. 36, Akt sprzedaży nieruchomości pomiędzy burmistrzem Chrzanowa Mikołajem 
Bytomskim, zastępcą burmistrza Gustawem Rieserem, radnymi Józefem Tomaszkiewiczem, 
Samuelem Eisnerem oraz dyrektorem I Fabryki Lokomotyw Janem Strasburgerem z 30 XI1920. 

4 Prospekt S.A. Towarzystwa Zakładów Kotlarskich i Mechanicznych W. Fitzner i K. Gamper 
S.A. w Sosnowicach, „Monitor Polski" 1923, nr 79, s. 15; APK, Polskie Zakłady Babcock Zie
leniewski S.A., 44, k. 14-23, Wykaz zleceń warsztatowych Babcock Zieleniewski za lata 1930-
1931 wykonanych dla Fablok S.A. (bez daty); k. 32-33, Pismo Józefa Klimoscha do prezesa 
Rady Nadzorczej Babcock Zieleniewski w sprawie kredytowania dostaw dla PKP z 22 IX 
1932; Fitznerowska Fabryka śrub i nitów. T. z 0.0. Laura - Huta Siemianowice, „Przemysł 
i Handel Górnośląski" 1924, nr 4-5, s. 483. 
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do produkcji w przemyśle metalowym personelu robotniczego. Najwięcej trosk 
przysparzało zatrudnienie specjalistów, którzy już uprzednio pracowali przy pro
dukcji lokomotyw. Przypadek sprawił, że nawiązano kontakty z Janem Strasbur-
gerem oraz Romanem Morawskim. Obywaj mieli bezpośredni wpływ na budo
wę i wyposażenie fabryki, a także dobór personelu5. Plan budowy wytwórni i jej 
organizacji wewnętrznej został ustalony dopiero po upływie kilkumiesięcznych 
studiów porównawczych. Było to o tyle ważne, że już na etapie projektowania 
zastosowano wymagania związane z transportem wewnętrznym oraz zasadami 
racjonalnej produkcji. We wszystkich elementach budowli wykorzystano żelbet, 
który nie był najtańszym materiałem i wiele innych, powstałych w tym czasie bu
dynków fabrycznych było wznoszonych w oparciu o klasyczne technologie. Głów
nym ośrodkiem zakładów była hala montażowa o wymiarach 104,5 x 66,25 m> po
dzielona na 4 nawy boczne. Nieco większe pomieszczenie zaprojektowano dla hali 
warsztatowej (104,5 x 72>6 m). Oprócz nich wybudowano jeszcze kuźnię, warsz
taty mechaniczne, odlewnie brązu, kotłownię, magazyny i inne. Obok wytwórni 
w 1925 roku rozpoczęto budowę kolonii urzędniczej i robotniczej. Składały się one 
z domków jednorodzinnych. Bafdzo istotne dla rozwoju produkcji parowozów, 
ale także dla relacji międzyludzkich, było przyjęcie do pracy młodych inżynierów 
i techników, nieobciążonych jeszcze balastem starych metod pracy i organizacji. 
Personel ten otrzymał jednocześnie dużą swobodę i inicjatywę organizacyjną. 
Bezpośredni wpływ na zmiany dotychczasowych schematów organizacyjnych 
w nowo powstającym zakładzie i dużą pomoc okazał również manager L. Ziele
niewskiego Władysław Jechalski, który uprzednio już w zakładach krakowskich, 
lwowskich i sanockich wdrażał podstawy naukowej organizacji pracy. Sprawa była 
istotna, gdyż wprowadzenie tych nowości było wstępem do zaplanowanych dzia
łań przemysłowych w oparciu o doświadczenia Ralpha W. Emersona, Frederika W. 
Taylora i Henry Fayola, przeniesione na grunt polski przez profesora Politechniki 
Warszawskiej Karola Adamieckiego. Najkrócej mówiąc, polegały one na wprowa
dzeniu bezpośredniej odpowiedzialności za wyniki finansowe zarządu, dyrekto
rów i personelu inżynieryjno-technicznego. Potrzeby zakupu praktycznie każdej 
obrabiarki były najpierw dyskutowane pod względem przyszłego wykorzystania, 
ale także możliwości montażu w hali fabrycznej. W chrzanowskiej wytwórni 
wprowadzony został podział pracy na poszczególne stanowiska. Kolejnym po
wodem trosk zarządu było zdobycie odpowiedniego kapitału, umożliwiającego 
finansowanie inwestycji. Pomoc okazywana przez ówczesnych dyrektorów Ban
ku Małopolskiego Stanisława Karłowskiego i Alberta Ungara wobec procesów 
hiperinflacyjnych marki polskiej była niewystarczająca6. Niezbędne było także 

5 Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce Sp. Akc. w Chrzanowie, „Przegląd Techniczny" 1921, 
nr 51, s. 321-324; Pierwsza Fabryka Lokomotyw S.A. w Chrzanowie, Chrzanów 1927, s. 5-10. 

6 Pierwsza Fabryka Lokomotyw S.A. w Chrzanowie, „Przegląd Przemysłowo-Handlowy" 
28 XI 1925, s. 475; Wydawnictwo Pamiątkowe Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. 
z okazji wykonania 500-ej lokomotywy, Kraków 1932, s. 10-11. 
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finansowanie inwestycji przez Bank Handlowy. Powstanie wytwórni wspierał 
ówczesny dyrektor tej placówki Czesław Klamer. Pomocą technologiczną w dłu
gim okresie służył Ernest Prossy z austriackiej firmy Staats-Eisenbahn-Gesell-
schaft7, również specjalizującej się w produkcji lokomotyw. 

Zarząd wytwórni przy zakupie niezbędnych maszyn zwrócił się z ofertami 
do wielu firm niemieckich, szwajcarskich, francuskich i szwedzkich. Po napły
nięciu ofert i ich wybraniu istniał tylko jeden problem - płatności. Na sprzedaż 
kredytową lub rozłożenie należności w czasie firmy nie wyrażały zgody. Wy
jątek stanowiła grupa fabryk szwedzkich skupionych wokół Svenska Verktygs 
Maskinfabrikes Export Aktiebolag. Nie tylko przyzwolono na przejęcie części 
papierów wartościowych chrzanowskiej spółki, ale resztę należności rozłożono 
na długoletni okres spłaty. Spłata tej należności była jednocześnie oparta o gwa-
rarfcję Skarbu Państwa na poczet kredytów reliefowych8. Przyjęte zobowiązania 
długoterminowe są znane dopiero za rok 1928 i wynosiły wówczas 2.100.112 ko
ron szwedzkich. W roku kalendarzowym przeciętnie spłacano po około 734.000 
koron szwedzkich9. Pokonanie rozlicznych trudności umożliwiało rozpoczęcie 
produkcji. W początkowym okresie zapewniono sobie ścisłą współpracę z wie
deńskim producentem lokomotyw Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. Obok pomo
cy technologicznej, otrzymano m.in. części, które umożliwiały montaż pierwszej 
lokomotywy, ukończony 7 kwietnia 1924 roku. 

W dziejach zakładu można wyróżnić kilka charakterystycznych okresów. 
Do 1926 roku udało się zakończyć prace organizacyjne, wyposażono także wy
twórnię. Głównym przedmiotem zamówień były lokomotywy, które wytwarzano 
początkowo tylko na zamówienie Ministerstwa Kolei Żelaznych (Kolei, Komu
nikacji). Zestawienie zamówień na parowozy w latach 1922-1939 przedstawiono 
w tabeli 1. 

Dotychczasowe profile uległy już zmianom po 1927 roku. Podstawą ich była 
w dalszym ciągu produkcja lokomotyw, ale doszły także nowe zadania. Na za
mówienie firm państwowych, jak i prywatnych rozpoczęto budowę lokomotyw 
wąskotorowych (tendrzaków, przetokowych) i rotacyjnych pługów śnieżnych. 
Ponadto budowano drezyny motorowe i walce drogowe, w oparciu o licencje 
silników wysokoprężnych firmy Deutz10. Wśród innych działań podejmowanych 

7 M. Odlaniecki-Poczobut, Rozwój trakcji kolejowej w ostatnim 60-leciu, „Przegląd Techniczny" 
1934, nr, 26, s. 753-757. 

8 Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. Bilans za okres sprawozdawczy 111927-31 Xli 
1927, „Monitor Polski" 1928, nr 197. 

9 Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. Bilans za okres sprawozdawczy 111928-31 XII 1928, 
„Monitor Polski" 1929, nr 121, s. 7; Statut firmy Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A., 
„Monitor Polski" 1930, nr 271, s. 4. 

10 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Wojskowy Instytut Badań In
żynierii, 1.342.317, Program prac odbiorczych z I I I 1928 odbioru parowozu wąskotorowego; 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Komunikacji, 3448, k. 1-7, 
Umowa na budowę walców drogowych 4W (10,5 t) i 5W (13,5 t) z 26 II 1938. Łącznie Mini
sterstwo Komunikacji zamówiło 7 walców za kwotę 262.400 zł; APK, Pierwsza Wytwórnia 



Tabela 1. Produkcja parowozów w Pierwszej Wytwórni Parowozów Fablok S.A. w latach 1923-1939. 

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Razem 

Tr21 101 20 24 54 - - - - - - - - - - - - - 108 

Os-24 - - - 41 19 - - - - - - - - - - - - 60 

Ty23 - - - - 34 49 - 10 10 3 - - - - - - - 106 

Przemysłowe - - - - 1 5 2 5 2 - - 1 1 - 1 1 2 21 

Ok22 - - - - - 2 62 38 27 23 21 U - - - - - 184 

Pt31 - - - - - - - - '- 3 
4 

4 15 14 22 24 28 110 

Pm36 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 2 

Wąskotorowe2 - - - 2 10 U 12 3 3 2 - 1 - 1 2 3 - 50 

Łotwa - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 6 

ZSRR - - - - - - - - - - 19 - - - - - - 19 

Bułgaria 10 3 13 

Maroko 12 12 

Razem 10 20 24 97" 64 67 74 56 58 43 40 17 18 15 28 28 30 691 

Namówione prawdopodobnie w Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. 
2Parowozy wąskotorowe posiadały następujące oznaczenia: W3C, W4B, W5B, W2B, W3B, 
2A, W4A, W5A, W7A, W1A, W3A, W7B, WID, WIE , W6A, T1C, T3C, T1A, T2A, T1D, T1B. 
Źródło: APK, 14, k. 1, Zestawienie produkowanych parowozów 1922-1944 (bez daty). 
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w Fabloku można jeszcze zauważyć wzrastającą, zwłaszcza w okresie kryzysu 
gospodarczego, produkcję części zapasowych do lokomotyw. Redukcja dotych
czasowych zamówień Ministerstwa Komunikacji na lokomotywy Pt3i, u schyłku 
lat trzydziestych także Pm36 oraz wąskotorowych, wpłynęła bezpośrednio na 
poszukiwanie nowych rynków zbytu". Pierwsze kontrakty podpisano z Łotwą, 
Marokiem i Z S R R ' 2 . Następnie zawarto umowę na realizację zamówień bułgar
skich. Na przełomie lat 1938 i 1939 w trakcie negocjacji były także kolejne umowy 
z Litwą, Hiszpanią, Turcją, Grecją i Egiptem. Rozpoczętych prac jednak nie uda
ło się już zrealizować w obliczu tragicznych wydarzeń września 1939 roku. 

Wyraźną cezurę w dziejach Fabloku stanowi 1936 rok'3. Początki ożywienia 
gospodarczego i przezwyciężenie trudności stąd wynikających zaowocowało de
cyzjami zarządu wytwórni w sprawie uruchomienia produkcji różnego rodzaju 
narzędzi, począwszy od gwintowników, narzynek, uchwytów, frezów (na bazie 
licencji firm Svea, Pratt, Tyringen), a skończywszy na różnego rodzaju przymia
rach i sprawdzianach. Sukcesy te zostały osiągnięte nie bez zmartwień. Początko
wo, wobec minimalnego zapotrzebowania sprzedaż przynosiła straty'4. Dopiero 
w 1938 roku należy odnotować interesujące przemiany, polegające na przekro
czeniu poziomu dochodów płynących z produkcji ubocznej w porównaniu do 
zasadniczej. W miejsce dotychczasowych lokomotyw parowych rozpoczęto tak
że prace konstrukcyjne nad spalinowymi", elektrycznymi i aerodynamicznymi. 
W oparciu o licencje Austro-Daimler zainicjowane zostały przygotowania do 
produkcji wagonów motorowych. Również w oparciu o licencje Metropolitan 

Lokomotyw - Chrzanów, 14, k. 91, Protokół posiedzenia Zarządu Pierwszej Fabryki Lokomo
tyw w Polsce S.A. z 21 XII 1938; M. Hauke, Polskie parowozy pośpieszne, „Życie Techniczne" 
1934, nr 7, s. 20-21. 

11 APK, Pierwsza Wytwórnia Lokomotyw - Chrzanów, 14, k. 102, Protokół posiedzenia Za
rządu Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. z 23 IX 1938; k. 41, Protokół posiedzenia 
Zarządu Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. z 6 V I 1939. 

12 Parowozy zostały zakupione w 1933 roku przez Aszinskij Lesochemiczeskij Kombinat, Pier-
womajskaja Wiatka, Uralwostokles, Ponizowskij Lespromchoz. Por.: Parowozy wąskotorowe, 
„Biuletyn Informacyjny Izby Handlowej Polski i ZSRR" 1939, nr 1, s. 13-15. 

13 Z Ministerstwa Komunikacji, „Monitor Polski" 1936, nr 110, s. 2. 
14 Echa tegorocznych Targów Poznańskich, „Ilustrowany Kuryer Codzienny" 1936, nr 150, s. 4; 

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce Spółka Akcyjna, „Technik Komunikacyjny" 1939, nr 
2-3, s. 56; APK, Pierwsza Wytwórnia Lokomotyw - Chrzanów, 14, k. 28-170, Protokoły posie
dzeń Zarządu Pierwszej Wytwórni Lokomotyw z 4 XI 1938 - 4 V I I 1939. 

15 W wagonach motorowych Fabloku wykorzystano zespół napędowy Saurera WBLDP pro
dukowany w PZInż. Próby eksploatacyjne przeprowadzono 9 kwietnia 1936 roku. Uczest
niczyli w nich Juliusz Ulrych, Julian Piasecki, Józef Kożuchowski, Adam Kręglewski, Piotr 
Drzewiecki, Aleksander Krzywicki, gen. dyw. Janusz Głuchowski. Wagon dla 56 pasażerów 
rozwijał prędkość do 115 km/h. Ministerstwo Komunikacji zamówiło w Fabloku 5 wago
nów motorowych. Por.: Opis konstrukcji i obsługi silnika WBLDP, Warszawa 1935, arkusz 1-5; 
O. Ogórek, Postępy motoryzacji na Polskich Kolejach Państwowych i możliwości jej rozwoju 
(Referat wygłoszony na XIV Zjeździe Polskich Inżynierów Kolejowych), „Inżynier Kolejowy" 
1936, nr 8-9; O. Ogórek, Rozwój metod trakcyjnych i zagadnienia paliwa ze szczególnym 
uwzględnieniem Kolei Państwowych, „Inżynier Kolejowy" 1938, z. 2, s. 64-65. 
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Vickers i dostarczone z Manchesteru podzespoły rozpoczęto montaż elektrycz
nych lokomotyw. Dla przedsiębiorstw komunikacyjnych rozpoczęto produkcję 
hamulców zespolonych systemu Westinghausea, kół elastycznych i regulatorów 
hamulców, m.in. wykorzystywanych w tramwajach (licencja S A B ) , zderzakach 
i buforach (licencje Siegena Zaruby, a następnie Siegener Eisenbahnbedarf A . G . ) . 

Prowadzone były prace nad dymochłonami i gazogeneratorami (Koela Producer 
Gas Plant Corp.). Również nad przyczepkami (terenowymi, paliwowymi, amu
nicyjnymi) na licencji Satam i Sultizer dla Kierownictwa Zaopatrzenia Lotnictwa 
oraz Kierownictwa Zaopatrzenia Broni Pancernych w Ministerstwie Spraw Woj
skowych. Dla tej ostatniej instytucji wykonano również prototyp pociągu warsz
tatowego16. Wreszcie uruchomione zostały prace nad dmuchawami, aparatami 
dezynfekcyjnymi (licencja Pozniakoff i Siergiewskiego), filtrami oleju, silnikami 
wysokoprężnymi (licencja Deutz), turbinami parowymi (Brown-Boveri). Du
żym osiągnięciem chrzanowskiej firmy była budowa parowej maszyny o mocy 
300 K M dla Marynarki Wojennej. Sukces ten był tym większy, że był to pierwszy 
w historii naszego państwa samodzielnie skonstruowany zespół napędowy. Dla 
PZInż. produkowano również piasty, osie i wahacze (silentblock) dla samocho
dów ciężarowych. Na zamówienie P K P wykonano w 1936 roku eksperymentalne 
karoserie stalowe'7. Zwiększenie profili wytwórczych spowodowało w tym czasie 
rozbudowę wytwórni. Zwiększono wówczas powierzchnię hal fabrycznych, jak 
i powiększono park maszynowy. Nakłady inwestycyjne w latach 1936-1938 do
tyczyły kwoty 1.636.151 zł. Plany rozwoju produkcji motoryzacyjnej w Fabloku 
spowodowały przystąpienie do Huty Aluminium S . A . Początkowo planowanej na 
terenie Sanoka, a po interwencji Ministerstwa Spraw Wojskowych w Pławie. Wy
kupiono 20% kapitału zakładowego w kwocie 1.400.000 zł. Pozostałymi udzia
łowcami byli: Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów L. Zieleniewski, 
Fitzner-Gamper S . A . , Zakłady Amunicyjne Pocisk S . A . W Warszawie oraz Sepewe 
Eksport Wytworów Polskiego Przemysłu S . A . ' 8 . 

16 Koszt zamówienia pociągu warsztatowego wyniósł 165.000 zł. Por.: APK, Pierwsza Wytwór
nia Lokomotyw - Chrzanów, 14, k. 157, Protokół posiedzenia Zarządu Pierwszej Fabryki 
Lokomotyw w Polsce S.A. z 26 I I I 1938; k. 187, Stan zamówień zewnętrznych na 1 XI1938 
i przewidywany program produkcji na 1939; „Technik Komunikacyjny" 1939, nr 2, s. 3. 

17 Cześć zamówień zewnętrznych dla Fabloku pozostanie nieznana, ponieważ posługiwano się 
specyficznymi skrótami, najczęściej utworzonymi z kolejnego numeru zamówienia (z do
piskiem wojskowe) i podawano nazwę instytucji, która będzie odbiorcą, np. Zieleniewski 
- sprawa 14; Starachowice - sprawa 27, Zakłady Południowe - sprawa 5. Po wykonaniu 
zamówienia w sprawozdaniach zarządu Fabloku dodawano jeszcze kwotę. Karoserie auto
busowe produkowane w kraju, „Codzienna Gazeta Handlowa" 1937, nr 133, s. 3. 

18 APK, Pierwsza Fabryka Lokomotyw - Chrzanów, 1, k. 1, Protokół posiedzenia Komitetu 
Wykonawczego Rady Nadzorczej Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. z 17 I I 1939; 
AAN, Min. Skarbu, 77, k. 324, Akt notarialny założenia S.A. Huty Aluminium z 2 XII 1938; 
Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce, „Morze" 1937, nr 10, s. 39; O nową strukturę prze
mysłu metalowego, „Drogi Polski" 1938, nr 4, s. 250-253; F. Barciński, Surowcowe możliwości 
uprzemysłowienia Polski, Poznań 1939, s. 26; A. Roman, Problemy i wytyczne w dziedzinie 
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Oprócz dynamicznych działań, mających na celu dostosowanie produk
cji do zapotrzebowania rynku, zarząd Fabloku inwestował również w zasoby 
ludzkie. W 1938 roku wydano 216.000 zł na budowę mieszkań dla pracowników 
i łaźni przy fabryce. Dotowano również budowę kościoła, na którą przeznaczono 
162.000 zł. Wśród pozostałych subwencji były także ochronka dla dzieci, szkoła 
przyzakładowa, Towarzystwo Sportowo-Oświatowe Fablok. Ta ostatnia organiza
cja pracownicza powstała w 1926 roku. Jej działalność przyczyniła się do funkcjo
nowania licznych sekcji: kolarskiej, narciarskiej, piłki nożnej, oświatowej, szacho
wej, muzycznej, hokejowej, tenisowej, strzelecko-łuczniczej, kajakowej. W trak
cie organizacji była ponadto sekcja szybowcowa. Bezpośrednio z tego środowiska 
wyłoniony został szereg inicjatyw, począwszy od usprawnień organizacyjnych 
wytwórni, przez organizację wypoczynku, do starań mających na celu budowę 
basenu pływackiego. Łącznie w pracach towarzystwa uczestniczyło 600 osób na 
1.589 ogółem zatrudnionych. Przewodniczącym był Marian Symonowicz, a jego 
zastępcą Ludwik Panz. Pracownicy Fabloku mogli liczyć na stosunkowo wyso
kie zarobki. Wyliczenia znane są za okres dwóch tygodni. Przeciętne zarobki 
w grupie robotników wykwalifikowanych wynosiły (w złotych): kuzienny - 53, 
mechanik - 30, montażysta - 228. W grupie inżynierów młodszych - 217, kon
struktorów - 386 zł. W warunkach małego miasta zachodniej części Małopolski 
uposażenia te należy uznać za godziwe'9. 

Jak już uprzednio zauważono, bezpośrednią przyczyną poszukiwania od
miennych od lokomotyw przedmiotów produkcji była przede wszystkim syste
matyczna redukcja zamówień Ministerstwa Komunikacji. Przyznawane wytwór
niom programy stanowiły bowiem niezbędne minimum dla utrzymania pracy 
fabryk i jednocześnie chroniły zespół pracowników przed redukcjami. Niemniej 
minimalne zwolnienia, redukcje czy przesunięcia do innych prac były niezbęd
ne. Przedmiotem zainteresowania w możliwych programach wytwórczości dla 
zarządu Fabloku była również motoryzacja, ale drogi, które obrano do realizacji, 
były odmienne od pozostałych montowni. Latem 1935 roku zarząd małopolskiej 
wytwórni zwrócił się do przedstawicieli Dowództwa Broni Pancernej z propozy
cją przeprowadzenia prób wozów terenowych Steyer-Daimler-Puch A D A Z , póź
niej także ciągnikami A D M K 20, A D S K , A D Z K i A D A T 2 0 . 

przemysłu, handlu i żeglugi. Przemówienia wygłoszone w Sejmie i Senacie RP w sesji budżetowej 
1929/40, Warszawa 1939, t. 3, s. 23; „Polityka Gospodarcza" 1939, nr 90, s. 19; Produkujemy 
wreszcie aluminium, „Czas" 1939, nr 144. 

19 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, poz. 1799; Dziesięć lat pracy „Fabloku", „Ilustro
wany Kuryer Codzienny" 1937, nr 257, s. 18; APK, 14, k.123, Pismo Związku Przemysłowców 
Przemysłu Metalowego do Fabloku w sprawie tempa inwestycji publicznych i prywatnych 
w Chrzanowie z 27 I 1939; Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. Wyniki działalności 
w roku 1938 (komunikat nadesłany); „Polska Zbrojna" 1939, nr 121, s. 4; APK, Pierwsza Fabryka 
Lokomotyw - Chrzanów, 14, k. 28, Zestawienie przeciętnego zarobku za czas 7 V - 20 V 1939. 

20 APW, SOW Wydz. I I Handl., RHB V 670; CAW, Oddz. I SG, 1.303.3.755, Notatka płk. Stani
sława Kopańskiego w sprawie prób z ciągnikami Austro-Daimler oraz Bofors z 28 IV 1936. 
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Konkluzje wynikające z owych eksperymentów terenowych były w zasadzie 
podobne, proszono o usunięcie braków i niedostatków21, najczęściej o dostoso
wanie napędu do łańcuchów górskich, wprowadzenie zmian w nadwoziu czy 
zmian napędu gąsienicowego na kołowy. Fablok zaś na swój koszt odsyłał sprzęt 
do Austrii, jednocześnie zwracając się z następnym wnioskiem o udostępnienie 
kolejnego modelu. Tak również było w przypadku prototypów A D S K i A D Z K , 

ostatecznie przesłanych do Chrzanowa w 1938 roku. Reżim prób, jakie władze 
wojskowe przeprowadzały z tym sprzętem, był dosyć intensywny i po wydaniu 
stosownych świadectw należało przeprowadzać remonty kapitalne sprzętu. Nie 
były to jednak duże obciążenia finansowe, biorąc pod uwagę ewentualne korzyści 
w przypadku ich zamówienia22. Ostatecznie nieudane eksperymenty z austriac
kimi pojazdami spowodowały zainteresowanie zarządu Chrzanowa francuskimi 
pojazdami militarnymi firmy Societe Anonyme des Automobiles Industriels La-
til , których licencję na sprzedaż w Polsce pozyskano23. 

W przedłożonej w Sztabie Głównym ofercie proponowano uruchomienie 
ich produkcji na terenie C O P . W tym przypadku proszono o złożenie minimal
nego zamówienia 600 ciągników w okresie 6 lat. Z całej palety ciągników fran
cuskiej firmy został wybrany model M .2TL624 . Dwumiesięczne próby terenowe 
przeprowadzone w Puszczy Kampinoskiej ostatecznie zakończyły się wydaniem 
negatywnej opinii o przydatności ciągnika. Niepokoiły: mała ładowność 850 kg, 
sztywne zawieszenie oraz wady lrnociągu. Na marginesie warto podkreślić, że 
specjaliści wojskowi opowiadali się za korzystaniem z uniwersalnych konstruk
cji, umożliwiających eksploatację na wszystkich możliwych podłożach25. Czynni
kiem, który zadecydował ostatecznie o odrzuceniu projektu, były paradoksalnie 

21 CAW, Oddz. I SG, 1.303.3.755, Program prób dla ciągników Steyer-Daimler i Bofors (bez 
daty); BBTBr. Pana, I . 342.4.86, Orzeczenie Biura Badań Technicznych Broni Pancernych 
1020A-674/LS z 28 IX 1939 w sprawie przydatności ciągnika kołowego Steyer-Daimler AG 
typu ADZK. 

22 CAW, SeKOR, 1303.13.225, Notatka Pierwszej Fabryki Lokomotyw dla szefa Sztabu Głów
nego z 4 XI 1936; BBTBr. Pana, 1.342.4.65, Pismo Pierwszej Fabryki Lokomotyw do Biura 
Badań Technicznych Broni Pancernej w sprawie pokazu Steyer-Daimler-Puch z 16 XI 1937; 
APK, Pierwsza Fabryka Lokomotyw - Chrzanów, 14, k. 99, Protokół posiedzenia zarządu 
Pierwszej Fabryki Lokomotyw - Chrzanów z 17 XI 1938. 

23 CAW, Oddz. I SG, 1.303.3.711, Pismo dowódcy Broni Pancernych gen. bryg. Włodzimierza 
Maxymowicza-Raczyńskiego do szefa SG z 30 V I 1937; SeKOR, 1.303.13.225, Wykaz zasto
sowania czterokołowych ciągników silnikowych Latil typu TL oraz pochodnych w armii 
francuskiej (bez daty około XI 1937). 

24 Oferowano ciągniki (TL, KTL-4, TL-4, TL-6, TZ) o bardzo różnorodnym zastosowaniu: 
od przewożenia pontonów, pługi śnieżne, przez standardowe artyleryjskie, paliwowe, do 
pomiarów fotometrycznych, linociąg i innych. Por.: AAN, SG, 616/296, k. 314, Pismo Kie
rownictwa Zaopatrzenia Broni Pancernej do attache wojskowego i morskiego w Paryżu płk. 
dypl. Wojciecha Fydy z 20 VI I 1937. 

25 CAW, Oddz. I SG, 1.303.3.711, Sprawozdanie kierownika Biura Badań Technicznych Broni 
Pancernych dla dowódcy Broni Pancernych z prób technicznych sprzętu PZInż. z 25 X1937; 
Sprawozdanie z prób sprawności ciągnika kołowego M.2TL6 z 4 XI 1937. 
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znikome potrzeby Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ciągnik M .2TL6 miał być 
przeznaczony tylko do motoryzacji artylerii 75 mm, wz. 38. Wobec przyjęcia in
nych priorytetów projekt uruchomienia produkcji w Fabloku został zakwestiono
wany. Warto również nadmienić, iż w tym samym czasie w PZInż. trwały ostatnie 
przymiarki do uruchomienia produkcji C4P, który mógł podołać tym zadaniom26. 
Prawie równocześnie z próbami Latila został sprowadzony także szwedzki cią
gnik o trakcji gąsienicowej Bolinder Munktell. Inicjatorem tych działań nie był 
jednak zarząd małopolskiej firmy, a szef Departamentu Artylerii Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Poprawne wyniki prób spowodowały uzyskanie priorytetów, 
zwłaszcza że ewentualne korzyści z posiadania ciągników sprowadzałyby się nie 
tylko do zastosowania o charakterze militarnym, ale przede wszystkim w pracach 
rolnych. Dlatego koszty pokrycia zapotrzebowania władz wojskowych mogły być 
zrAinimalizowane, ponieważ liczono że po wybuchu działań wojennych ciągniki 
zostaną pozyskane na drodze obowiązujących świadczeń27. W początkach 1938 
roku Fablok ponownie sprowadził uzupełniony w międzyczasie ciągnik M.2TL628. 
Zaskakujące jest, że dokonano ponownego wyboru właśnie tego ciągnika, które
go właściwości były kwestionowane uprzednio. Firma Latil proponowała kolejne 
prototypy ciągników M.7T1 i M .4TK. Pochlebne opinie Komisji Broni Pancer
nych, na czele z przewodniczącym płk. Eugeniuszem Wyrwińskim spowodowa
ły, iż ponownie rozważano uruchomienie produkcji Latili w montowni Fabloku. 
W tym wypadku wiceminister Komunikacji Julian Piasecki interweniował dosyć 
ostro. Jak wynika z notatek gen. bryg. Tadeusza Malinowskiego, zwrócono się 
z kategorycznym nakazem uporządkowania spraw związanych z przyszłym pro
gramem zamówień dla montowni29. 

26 CAW, Oddz. I SG, 1.303.3.711, Referat dla Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych w sprawie 
motoryzacji artylerii naziemnej, przeciwlotniczej i formacji pancernych z 9 VI I 1937. 

27 Jeszcze przed oficjalnym wręczeniem koncesji przewodniczący Komisji Motoryzacyjnej Ju
lian Piasecki przekazał pisemną propozycję montażu 100 ciągników Bolinder Munktell dla 
Warszawy; APK, Pierwsza Fabryka Lokomotyw - Chrzanów, 14, k. 38, Protokół posiedzenia 
zarządu Pierwszej Fabryki Lokomotyw - Chrzanów z 25 II 1939. 

28 APK, Pierwsza Fabryka Lokomotyw - Chrzanów, 1, k. 170, Protokół posiedzenia Komitetu 
Wykonawczego Rady Nadzorczej Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. z 11 I 1938; 
CAW, Oddz. I SG, 1.303.3.711, Pismo Biura Badań Technicznych Broni Pancernych do do
wódcy Broni Pancernych MSWojsk. z 7 VI 1938 w sprawie uwag i opinii o ciągnikach koło
wych FN typu 4RM63/PII, Latil M.2TL6 i samochodu terenowego Chevrolet (GMC T 216) 
z pokazu w Puszczy Kampinoskiej 19 V 1938 oraz rajdu doświadczalnego Warszawa - Kobryń 
- Warszawa, przeprowadzonego 27-31 V 1938. 

29 CAW, GISZ, 1.302. 4. 1884, Sprawozdanie z prac Komisji Broni Pancernych pod przewod
nictwem płk. Eugeniusza Wyrwińskiego w sprawie zakupu sprzętu pancernego i zbadania 
możliwości zakupienia terenowego sprzętu ciągnikowego i samochodowego 8 V I - 9 VI I 
1939; CAW, Oddz. I SG. 1.303.3.756, Notatka gen. bryg. Tadeusza Malinowskiego dla pik. 
dypl. Józefa Wiatra z 5 VI I I 1939; Francuska pożyczka dla Polski 430 min. franków na dozbro
jenie „Codzienna Gazeta Handlowa" 1939, nr 189, s. 1; Dekrety w sprawie francuskiej pożyczki 
dla Polski, „Codzienna Gazeta Handlowa" 1939, nr 191, s. I. 
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Od 1935 roku zarząd Fabloku interesował się również produkcją czołgów na l i 
cencji firmy Christie Company Ltd. w Hoboken. Rozmowy formalnie zostały 
zainicjowane przez Dowództwo Broni Pancernych. Dlaczego wybrano taką for
mułę, można jedynie przypuszczać. Być może wynikała ona z nieudanych prób 
wejścia w porozumienie z amerykańskim wynalazcą w początkach lat 30. Re
konesans dla nowego działu produkcji wykonał dyrektor chrzanowskiej spółki 
z Kierownictwa Samodzielnego Referatu Przemysłu Wojennego w Dowództwie 
Broni Pancernych. W trakcie miesięcznego pobytu w U S A , C O najmniej paro
krotnie doszło do wizyt w fabryce i osobistych spotkań z Walterem Christie. 
Pomimo wcześniejszych uprzedzeń, propozycje były atrakcyjne. Za udostępnie
nie licencji na czołg lekki (ąt) wraz z modyfikacjami żądano kwoty 75.000 U S D . 
Powrót komisji zza oceanu nie spowodował natychmiastowego zainteresowa
nia dowódcy Broni Pancernych. Dopiero w początkach marca 1937 roku ppłk 
Eugeniusz Wyrwiński zwrócił się do Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku, 
prosząc o złożenie oferty przez Christiego. W porównaniu do wcześniej złożo
nych warunków współpracy, no\^e uległy zasadniczym zmianom. Udostępnienie 
licencji wyceniono na 300.000 U S D oraz pokrycie kosztów organizacji podró
ży. Wymaga podkreślenia fakt, iż w trakcie negocjacji nie została przedstawiona 
stronie polskiej jakakolwiek oferta pomocy technicznej przy organizacji produk
cji w Polsce. W przypadku błędów w technologii wykonanej w innym układzie 
metrycznym skutki byłyby dalekosiężne. Po rezygnacji z pokazu przez gen. bryg. 
Włodzimierza Maxymowicza-Raczyńskiego sporadycznie powracano jeszcze do 
zarzuconego pomysłu30. Problemy z wdrożeniem produkcji sprzętu pancernego 
w Chrzanowie oraz nowej montowni spowodowały także, iż rozpoczęto poszuki
wanie licencjodawcy, który zechciałby odstąpić prawa do produkcji sprzętu mo
toryzacyjnego w Polsce. Wśród firm wytwarzających motocykle były B S A i Zorel. 
Zdecydowanie więcej troski poświęcono producentom samochodów. Rozpatry
wano propozycje firm francuskich: Renault, Citroen i Peugeot. Wśród pozosta
łych także Ganza i Rootes Group - zrzeszającą angielskich producentów samo
chodów: Hilman, Humber, Talbot, Commercial, Karrier, Beatle. Z zrzeszeniem 
Williama Rootes powiązany był kapitałowo producent transporterów opancerzo
nych, w późniejszym czasie również czołgów Alvis-Straussler. Oprócz propozycji 
produkcji samochodów osobowych, tylko dwie firmy - Renault i Rootes Group 
- przedstawiły także program produkcji samochodów ciężarowych oraz wojsko
wych. Znaczenie obydwu propozycji dla Fabloku było praktycznie równorzędne. 
O wyborze licencjodawcy i przyszłego kooperanta zadecydowały przede wszyst
kim względy polityczne i kapitałowe. Rokowania prowadził we Francji i Wielkiej 
Brytanii ze strony Fabloku Aleksander Krzywicki. Kanałami dyplomatycznymi 

30 AAN, Oddz. I I SG, 616/296, k. 105-106, Pismo Dowództwa Broni Pancernych do Konsulatu 
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku z 8 111 1937; k. 141, Poufne pismo 
charge d aftaires ad iterim Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie Witolda 
Wańkowicza do Dowództwa Broni Pancernej MSWojsk. z 26 VIII 1937. 
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już wcześniej prowadzono rozmowy na temat uruchomienia montowni Renault 
w „rejonie centralnym", zakończyły się one początkowo zawieszeniem rozmów, 
gdyż Francuzi zażądali rewizji taryfy celnej, zagrozili ponadto zmniejszeniem do 
25% wszystkich kontyngentów celnych na towary przywożone z Polski". Po za
warciu traktatu w Rambouillet, rozmowy z dyrekcją zakładów Renault prowadził 
Wiktor Hłasko z Grupy Francuskich Towarzystw Naftowych, Przemysłowych 
i Handlowych w Polsce Małopolska. Po wycofaniu się z negocjacji Francuzów, 
rozmowy prowadził Aleksander Krzywicki i Marian Symonowicz32. 

Dalsze poszukiwanie sprzętu pancernego prowadzono przede wszystkim 
we Francji. Pomimo wielokrotnie podejmowanych w latach 1936-1938 przez 
stronę polską prób porozumienia, rząd francuski niechętnie odnosił się do pol
skich próśb w sprawie zakupu. Zmiana sytuacji politycznej spowodowała, że la
tem 1939 roku komisja płk. Eugeniusza Wyrwińskiego powróciła z częściowymi 
sukcesami. Jednakże pobyt oficerów zakończył się tylko połowicznym sukcesem. 
Na podstawie umowy ( 1 2 0 / K F ) Z rządem Francji zakupiono 50 czołgów Renault 
R.35,3 czołgi Hotchkiss H39, 5 samochodów terenowych Laffly S15R, samochody 
warsztatowe oraz części zapasowe i amunicję. Całość tej transakcji opiewała na 
kwotę 54.863.032 franków francuskich. Warto podkreślić, że na przełomie czerw
ca i lipca 1939 roku rozmowy w sprawie produkcji francuskich czołgów prowa
dzili managerowie Fabloku Marian Symonowicz i Kazimierz Bauda. Celem ich 
działań było nie tylko zapoznanie się z procesem montażu samochodów, część 
rozmów poświęcona była produkcji broni pancernej. Jeśli uznać za możliwe uru
chomienie kompletnej montowni Fabloku w C O P już w 1940 roku, to dwa lata 
później byłoby także realne produkowanie tam broni pancernej33. 

W końcu grudnia 1938 roku zarząd Pierwszej Wytwórni Parowozów Fablok 
w Chrzanowie podjął decyzję w sprawie powołania do życia spółki mającej na 
celu uruchomienie montowni, a następnie samodzielnej wytwórni samochodów. 
Przyjęte rozwiązanie miało na celu dokończenie starań o przyznanie koncesji. 

31 AAN, MSZ, 3885, k. 69, Raport attache handlowego Ambasady Rzeczypospolitej w Paryżu 
Henryka Stebelskiego (bez daty); k. 39, List podsekretarza stanu w Ministerstwie Przemyślu 
i Handlu Franciszka Doleżala do Józefa Becka z 27 XI 1934. 

32 Wiktor Hłasko pełnił funkcję generalnego dyrektora w Polskiej Naftowej Spółki Akcyjnej 
Premier, która wchodziła w skład kartelu Grupy Francuskich Towarzystw Naftowych, Prze
mysłowych i Handlowych w Polsce Małopolska. W tej ostatniej Wiktor Hłasko był również 
prezesem. CAW, SeKOR, 1.303.13.106, Notatki z konferencji motoryzacyjnej gen. bryg. Tade
usza Malinowskiego z 12 I I I 1937; APK, Pierwsza Fabryka Lokomotyw - Chrzanów, 14, k. 99, 
Protokół posiedzenia zarządu Pierwszej Fabryki Lokomotyw - Chrzanów z 17 XI 1938. 

33 APK, Pierwsza Fabryka Lokomotyw - Chrzanów, 1, k. 48, Protokół posiedzenia zarządu 
Pierwszej Fabryki Lokomotyw - Chrzanów z 27 VI 1939; CAW, GISZ, 302.4.1884, Spra
wozdanie z prac Komisji Broni Pancernych pod przewodnictwem płk. Eugeniusza Wyrwiń
skiego w sprawie zakupu sprzętu pancernego i zbadania możliwości zakupienia terenowego 
sprzętu ciągnikowego i samochodowego 8 V I - 9 VI I 1939; S. Kopański, Moja służba w woj
sku polskim 1917-1939, Londyn 1965, s. 226-227; K. Sosnkowski, Przyczynki do sprawy zbro
jeń polskich w okresie 1935-1939, Londyn 1973, s. 8-9. 
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Powołano do życia Spółkę Akcyjną pod nazwą Wytwórnia Samochodów i Wyro
bów Metalowych Fablok. Na koszty organizacyjne wpłacono w 1938 roku kwotę 
86.458 zł. Całość kapitału - 4.000.000 zł - zgromadzono już w kolejnym roku, 
z czego Fablok wpłacił 3.920.000 zł, reszta pochodziła z wkładów udziałowców. 
Wraz z powołaniem spółki, która podołać miała w przyszłości produkcji motory
zacyjnej, rozpoczęto prace inwestycyjne. Początkowo planowano uruchomienie 
prac w Oświęcimiu bądź w Trzebini. Względy oszczędnościowe spowodowały, iż 
z planów tych zrezygnowano, decydując się na tymczasowe rozpoczęcie montażu 
na terenie chrzanowskiej wytwórni. Postanowiono połączyć pomieszczenia do
tychczasowej stolarni z magazynem przejściowym. Dzięki tym zabiegom otrzy
mano halę montażową o całkowitej powierzchni 1.205,5 m 2 . Projekt wykonał 
w połowie maja 1939 roku architekt inż. Wojciech Saboń. W lipcu hale montażo
we zostały już wyposażone, równocześnie zamówiono podzespoły do montażu 
samochodów. Minister Skarbu wyraził zgodę na powstanie Podurzędu Celnego 
przy siedzibie przedsiębiorstwa Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie. 
Wraz z rozpoczęciem prac adaptacyjnych został zainicjowany proces rekrutacji 
inżynierów oraz techników o specjalności budowy samochodów. Pierwszeństwo 
w przyjęciu do pracy mieli ci, którzy władali językiem francuskim34. 

Paradoksalne wydawać się może, że wytwórnia w Chrzanowie, dysponu
jąc wszelkimi atutami w zakresie podpisanych porozumień z licencjodawcami, 
a także bazą materiałową, która umożliwiała uruchomienie montażu pojazdów 
mechanicznych, powinna wdrożyć prace już w 1938 roku, czego jednak nie uczy
niła. Na przeszkodzie stały uwarunkowania prawne związane z koncesją udzie
loną Wspólnocie Interesów Górniczo-Hutniczych S . A . Przeciągające się w czasie 
zawarcie porozumień, ciągła zmiana warunków i żądań niemieckich producen
tów spowodowała, iż dalsza realizacja zamierzeń w śląskiej, a następnie radom
skiej montowni znalazła się pod znakiem zapytania. W trudnej dla Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu sytuacji, w której program motoryzacji państwa nie był re
alizowany, postanowiono się zabezpieczyć na wypadek fiaska dalszych rozmów 
z kontrahentami niemieckimi, udzielając Fablokowi koncesji na produkcję samo
chodów oraz traktorów. Komitet Ekonomiczny Ministrów rozpatrując sytuację 
motoryzacji w Polsce postąpił bezwzględnie słusznie, gdyż realizacja programu 
motoryzacji miała dwojakie cele. Próbowano nadrobić w krótkim czasie zaległo
ści w upowszechnieniu środków motorowych, jednocześnie zapewnić odpowied
nią ilość środków transportu Ministerstwu Spraw Wojskowych. W tym ostatnim 
przypadku szło jednak o takie samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki, które 
były produkowane na terenie państwa i co za tym idzie - posiadano do nich od
powiednią ilość części zapasowych, umożliwiających długotrwałe wykorzystanie 

34 Rozporządzenie Ministra Skarbu o utworzeniu podurzędu celnego w siedzibie przedsiębior
stwa Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. w Chrzanów, Dz.U. RP, 1939, poz. 478; Mon
taż i produkcja samochodów francuskich Renault, „Codzienna Gazeta Handlowa" 1939, nr 
160, s. 5. 
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sprzętu w trakcie działań wojennych. Władze państwowe, dysponując ograniczo
nymi środkami finansowymi, oczywiście nie mogły i nie chciały gromadzić du
żych zapasów środków motorowych. Udzielając natomiast koncesji miałyby bez
pośredni wpływ na marki i typy produkowanego sprzętu z jednej strony, z drugiej 
zaś ukierunkowywałaby zainteresowania motoryzacyjne społeczeństwa przyzna
jąc ulgi w podatku dochodowym i zwolnienia z opłat na rzecz Państwowego Fun
duszu Drogowego. Nie trzeba nadmieniać, iż zakupione przez społeczeństwo i in
stytucje życia gospodarczego samochody ciężarowe, specjalistyczne oraz autobusy 
podlegałyby rekwizycjom władz wojskowych w sytuacji zagrożenia bytu państwa. 
Mniejsze znaczenie miały jeszcze inne czynniki, jak zmniejszenie importu goto
wego sprzętu z Francji oraz jego różnorodności. W efekcie projekt koncesji dla 
Fabloku zawierał praktycznie zdublowany ze Wspólnotą Interesów sprzęt różnych 
njiarek, ale o analogicznych masach użytkowych35. 

26 czerwca 1939 roku w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Antoni Roman 
wręczył przedstawicielom Spółki Akcyjnej Wytwórnia Samochodów i Wyrobów 
Metalowych Fablok koncesję na montaż i produkcję francuskich samochodów 
Renault. Przewidywała ona uruchomienie produkcji samochodów osobowych 
i ciężarowych firmy Renault. Do czasu wybudowania przez Fablok nowej siedziby 
montowni samochodów na terenie C O P , dopuszczony został montaż samocho
dów francuskich w prowizorycznych warsztatach Pierwszej Fabryki Lokomotyw 
w Chrzanowie. Wśród samochodów osobowych przewidziano montaż samocho
dów osobowych Renault: Primaquatre o pojemności 2.401 cm3, Vivaquatre 
z tym samym silnikiem, co uprzednio, ale z przedłużoną karoserią oraz Juva-
quatre o pojemności 1.100 cm3. Przewidziano także sprzedaż za pośrednictwem 
Fabloku następujących modeli Renault: Vivastella oraz Suprastella. Sieć dystry
bucyjna i serwisowa Renault miała zostać zbudowana od podstaw na terenie ca
łego państwa, ale zagwarantowano jednocześnie dotychczasowym sprzedawcom 
utrzymanie salonów sprzedaży. Jednocześnie przewidziano, iż utrzymany zosta
nie zapas części samochodów w wysokości miesięcznej produkcji. Wśród samo
chodów ciężarowych umowa koncesyjna zezwalała na uruchomienie montażu 
pojazdów o masie od 6 do 10 ton z silnikami wysokoprężnymi, 4 cylindrowym 
(85 K M ) lub 6 cylindrowym (130 K M ) . Podobnie jak w przypadku samochodów 
osobowych, przewidziano na terytorium państwa sprzedaż w sieci dystrybucyj
nej Renault samochodów półciężarowych o masie: 0,5; 1 i 1,5 tony. Przewidziano 
bardzo krótki termin uruchomienia prac w C O P , albowiem do końca 1940 roku. 
Początkowo montaż ciężarówek i ciągników, a w dalszej kolejności samochodów 

35 AAN, PRM KEM, 1377, k. 299, Pismo Komisji Międzyministerialnej do Spraw Motoryzacji 
Kraju do wicepremiera i przewodniczącego KEM Eugeniusza Kwiatkowskiego w sprawie 
koncesji dla Fabloku z 15 IV 1939; 1144, k. 44-50, Wniosek ministrów Komunikacji oraz 
Przemyślu i Handlu na KEM w sprawie udzielenia Wytwórni Samochodów i Wyrobów Me
talowych Fablok koncesji na prowadzenie przemysłu wyrobu samochodów z 22 IV 1939; 
Ulgi samochodowe w świetle zasad słuszności, „Polska Gospodarcza" 1937, z. 4, s. 122-123; 
O nową strukturę przemysłu metalowego, „Drogi Polski" 1938, nr 4, s. 250-243. 
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osobowych (1941 roku). Podobnie jak pozostałe montownie, Fablok otrzymał ulgi 
celne od 85 do 90% za sprowadzane z Francji komponenty oraz 95% na maszyny 
i urządzenia. Jeszcze w 1939 roku przewidziano sprzedaż na terytorium Polski 
1,500 samochodów osobowych. Część podzespołów (felgi, osie, chłodnice, ramy) 
planowano wyprodukować w Chrzanowie, jeszcze inne (lakiery nitrocelulozowe, 
opony, tkaniny) pochodzić miały z rodzimych firm. Po podpisaniu umów po
między Renault a Fablokiem, na skutek uzyskanych przywilejów celnych, koszty 
zakupu samochodów uległy redukcji o 25%. Jednocześnie rząd Francji zwiększył 
kontyngenty wwozowe na węgiel kamienny36. 

Jak już nadmieniono w przyszłości montownia miała kontynuować prace 
w C O P . Wytyczne zastępcy szefa Sztabu Głównego i kierownika SeKOR gen. bryg. 
Tadeusza Malinowskiego przekazane Fablokowi przez Biuro Planowania Krajo
wego przewidywały lokowanie wytwórni pomiędzy Gorlicami - Jasłem, Rudni
kiem - Leżajskiem, Sandomierzem - Ostrowcem, Kraśnikiem. W przypadku 
rezygnacji z ulg przysługujących inwestorom na terenie C O P 3 7 , W rachubę wcho
dziły także Łowicz, Skierniewice, Pruszków, Warka i Mińsk Mazowiecki. Wyszu
kanie odpowiedniej lokalizacji zainicjowano już wczesną wiosną 1938 roku. Roz
patrywano propozycje lokowania montowni w następujących miejscowościach: 
Tarnów (posiadłości ks. Sanguszków), Mielec, Łańcut (Ordynacja Potockich), 
okolice Sandomierza i Tarnobrzega oraz Przeworska38. Inicjatorem sprzedaży 
Fablokowi nieruchomości w Czesławicach, niewielkiej miejscowości położonej 
pomiędzy Puławami i Lublinem, był Józef Rożniecki, były wojewoda lubelski z lat 
i933-i937> a w tym czasie pełnomocnik i przedstawiciel chrzanowskiej wytwór
ni3 9 . Problemem, który pojawił się przy rozważaniach zakupu tej nieruchomości, 
były nieuregulowane wierzytelności wpisane do ksiąg hipotecznych, należące do 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego oraz Państwowego Banku Rolnego. Dla
tego w obliczu komisowej parcelacji majątku, której termin został już wyznaczony, 

36 Udzielenie koncesji na montaż i produkcję samochodów Renault, „Codzienna Gazeta Handlo
wa" 1939, nr 120, s. 7; Montownia samochodów Renault w Polsce, „Przegląd Mechaniczny" 
1939, t. 5, nr 11-12, s. 465; Nowa montownia i fabryka samochodów, tym razem francuska, 
„Codzienna Gazeta Handlowa" 1939, nr 126, s. 8; Francuskie Renaulty montowane w Polsce, 
„Polska Jutrzejsza Gospodarcza" 1939, nr 22, s. 5; 1500 samochodów francuskich wyprodukuje 
jeszcze w tym roku „Fablok", „Dziennik Polski" 1939, nr 147, s. 2; Zatwierdzenie umowy na 
montownię samochodów, „Orędownik na Powiaty Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Międzychód" 
1939, nr 79, s. 2. 

37 Uchwalony 10 marca 1938 roku przez PRM KEM projekt ustawy w sprawie ulg podatkowych 
i inwestycyjnych w COP. Opublikowany został rozporządzeniem ministra skarbu z 19 listopada 
1938 roku. Por.: Dz. U. MS. 1938, nr 33, poz. 780. 

38 CAW, SeKOR, 1.303.13.225, Wytyczne szefa Sztabu Głównego dla montowni Fablok (bez 
daty); Memoriał burmistrza miasta Przeworska dr. Marcina Głąba w sprawie urządzenia 
fabryki (bez daty); APK, Pierwsza Fabryka Lokomotyw - Chrzanów, 14, k. 82-152, Protokoły 
z posiedzeń Zarządu Pierwszej Fabryki Lokomotyw 1938-1939. 

39 H. Landecka, Pałac w Czesławicach - zabytek przywrócony, „Wiadomości Konserwatorskie 
Województwa Lubelskiego" 2010, s. 362-374. 
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zgłosił się dyrektor Wytwórni Samochodów i Wyrobów Metalowych Fablok 
- Marian Symonowicz z propozycją nabycia terenów. Jednak w związku z obcią
żeniem hipoteki Czesławie, zostały one tymczasowo przejęte Państwowy Bank 
Rolny Oddział w Lublinie. Z tego powodu w kolejnym akcie sprzedaży nierucho
mości chrzanowskiej firmie musieli uczestniczyć przedstawiciele banku - Stani
sław Rachwał i Witold Horodko40. Pierwotnie została wynegocjowana cena 2.400 
zł za hektar. Wobec obaw, że zobowiązania właściciela majątku Piotra Milowicza 
nie zostaną wyrównane kredytodawcom, wartości zostały podwyższone do kwo
ty 3.200 zł41. Łącznie sprzedano 60,006 ha za kwotę 192.019 zł. Jednocześnie prze
widywano sprzedaż kolejnych obszarów, Czesławie i Ludwinowa, należących do 
Piotra Milowicza, a graniczących z przyszłą montownią. Termin ich odstąpienia 
przewidywany był na połowę września 1939 roku42. 

Zarządowi Fabloku tereny wydawały się atrakcyjne: niewielka odległość 
od ośrodków miejskich, dobre połączenia komunikacyjne kolejowe i drogo
we, dostęp do l inii wysokiego napięcia Z E O R K , nadmiar siły roboczej i przede 
wszystkim atrakcyjne ulgi inwestycyjne w C O P 4 3 . Czynniki te powodowały, że 
tereny znalazły nowego inwestora. Do końca sierpnia przeprowadzono wszel
kie niezbędne pomiary na przyszłym placu budowy, teren został poddany pra
com niwelacyjnym i wytyczono fundamenty. Dość optymistycznie zakładano, 
że większość zabudowań do końca 1939 roku będzie już zadaszona. Oprócz czte
rech hal montażowych i magazynów, planowano także budowę kuźni i odlewni: 
żeliwa szlachetnego, metali kolorowych, a także stopów specjalnych. Te ostatnie 
w oparciu o licencję Societe de Fonderie Modernę. W pierwszej fazie budowy 
powstać miały: montownia samochodów o powierzchni 12.500 m 2 oraz budynek 
administracyjny, stacja transformatorowa, kotłownia i przechowalnia dla samo
chodów wraz z torem umożliwiającym przeprowadzanie sprawdzianów. Po uru
chomieniu prac planowano kolejne inwestycje: kuźnię i odlewnię o powierzchni 
po 5.000 m2 . Ostatnie z planowanych pomieszczeń stanowił budynek specjalny 
o powierzchni 16.000 m 2 . Przygotowano też projekt alternatywny. Przewidywa
no w nim rozbudowę montowni do 29.800 m 2 lub przeniesienie montowni do 
hali o do powierzchni 10.000 m2 . Autorem projektu nowej montowni był archi
tekt Wojciech Saboń. Dalsze prace budowlane planowane były na 1 września 1939 

40 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Hipoteka w Lublinie, spis 2, lp. 115, k. 182-186, 
Wypis z repetytorium notariusza w Lublinie Wacława Salkowskiego nr rep. 1792 z 15 VI 1939 
w sprawie upoważnienia Państwowego Banku Rolnego Oddział w Lublinie do sprzedaży Fol
warku Czeslawice i Ludwinowa. 

41 APL, Hipoteka w Lublinie, spis 2, lp. 115, k. 187, Wniosek Wydziału Agrarnego Państwowego 
Banku Rolnego w sprawie ustalenia warunków sprzedaży Wytwórni Samochodów i Wyro
bów Metalowych Fablok S.A. 60 ha z majątku Czeslawice z 14.06.1939. 

42 APL, Hipoteka w Lublinie, spis 2, lp. 115, Repetytorium notariusza w Lublinie Wacława Sal
kowskiego, nr rep. 1799 z 15 VI 1939 akt sprzedaży nieruchomości Czeslawice; k. 190, Plan 
gruntów części majątku Czeslawice z 7 VI 1939. 

43 Rola „ZEORK" w elektryfikacji C.O.R, „Polska Zbrojna" 1939 (dod. spec. poświęcony COP), 
V I I I 1939, s. 15. 
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roku. Szary jeszcze, ale już zabarwiony krwawą poświatą brzask słońca, przerwał 
dalsze marzenia.. ,44 . 

Chrzanowski Fablok w okresie I I wojny światowej został włączony do Ober-
schlesische Lokomotivwerke A . G . Kattowitz. Początkowo jako Erste Lokomotiv-
fabrik A . G . , Chrzanów Berlicht betr Pruefung der Ornungsmaessigkeit der Kois-
sarischen verwaltung45. 

4 4 Prace projektowe budowy nowej montowni w COP rozpoczęto jeszcze przed udzieleniem kon
cesji. Więcej: APK, Pierwsza Fabryka Lokomotyw - Chrzanów, 14, k. 76, Protokół posiedzenia 
zarządu Pierwszej Fabryki Lokomotyw - Chrzanów z 16.111939; APL, UWL Wydz. Kom.-Bud., 
1853. Projekt Wytwórni Samochodów i Wyrobów Metalowych Fablok S.A. z VII 1939. 

4 5 APK, 1/31, k. 7. Odpis Rejestru Handlowego RHB 5189. 
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Marek Szuwarzyński 

Przyczynek do historii ałunu w Jaworznie 

Wprowadzenie 

W pierwszych dekadach xix wieku na terenie dzisiejszego Jaworzna działały czte
ry wytwórnie ałunu (jedną z nicft*po kilkunastu latach działalności przeniesiono 
do Sierszy). Choć sam fakt odnotowywano w publikacjach poświęconych historii 
tego terenu1, to wzmianki te nie zawierają kompletnej informacji na temat tej wy
twórczości. O ile nie można mieć zastrzeżeń do podawanych lokalizacji i dat, to 
refleksje autorów dotyczące charakteru tej wytwórczości i jej znaczenia w owym 
czasie zawierają wyraźną sprzeczność. Z jednej strony twierdzą oni, że była to 
utylizacja odpadów, które powstawały przy produkcji i wykorzystywaniu węgla 
kamiennego2. Z drugiej strony ci sami autorzy zauważają, że węgiel wydobywa
no, by móc produkować m.in. ałun3, a wielkość wydobycia węgla wykazuje ścisły 
związek z wielkością produkcji ałunu i cynku. 

Wydaje się, że takie pomieszanie wynika ze stanu źródeł archiwalnych, 
a także jest skutkiem metod pracy cytowanych autorów. Źródła, choć wydają się 
nieuszczuplone wskutek zniszczeń wojennych, trudno uznać za kompletne. Nie 
można oprzeć się wrażeniu, że w tym zakresie zarówno przedsiębiorcy, jak i spra
wujący nad nimi nadzór urzędnicy solidarnie starali się, by nie dokumentować 
zbyt wiele. Nie chodzi przy tym raczej o próbę ukrycia jakichś sekretów, choć 
i tego nie można całkiem wykluczyć. Istotne były zwyczaje panujące na naszym 
terenie, pozwalające na większą „wolność" przedsiębiorcy niż np. na sąsiednim 
Śląsku Pruskim, a także brak odpowiednich uregulowań prawnych (trzeba pa
miętać, że w rozpatrywanym czasie nasz teren trzykrotnie zmieniał przynależność 

1 Zob. m.in.: N . Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830, Warszawa - New 
York 1922, s. 7-65; E. Pietraszek, Zagłębie krakowskie w latach 1796-1848, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej" 1961, t. 9, s. 749-770, M . Leś-Runicka, Dzieje górnictwa węgla kamiennego w Jaworznie 
1767-2002, Jaworzno 2002, s. 14. 

2 E. Pietraszek, Ośrodek Górniczy Siersza 1804-1861-1961, Kraków 1961, s. 18: „[...] produkowano go (ałun 
- przyp. aut.) głównie celem wykorzystania dużych ilości miału węglowego oraz popiołu pozostałego 
z maszyn parowych". 

3 E. Pietraszek, Zagłębie krakowskie..., s. 762: „Na początku XIX w. produkowanie ałunu było jednym 
z zasadniczych motywów otwierania kopalń węgla". 
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państwową). Gdy zaś idzie o metodę opracowania źródeł, problemem wydaje się 
wyraźny, choć usprawiedliwiony, brak merytorycznego zrozumienia opisywanej 
materii. W przekazie dotyczącym dawno zapomnianej technologii łatwo staje się 
on źródłem anachronizmów lub prowadzi do sprzeczności takich jak opisana. 
Spróbujmy zatem spojrzeć na kwestię produkcji ałunu w Jaworznie nieco inaczej 
niż czyniono to dotychczas, wychodząc właśnie od technologii. Aby ułatwić jej 
zrozumienie, niezbędne jest szersze spojrzenie na historię ałunu jaworznickiego, 
jako integralną część historii wytwarzania tego specyfiku w nowożytnej Europie. 

Co to jest ałun i do czego służy? 

Aiłuny4 to grupa soli, uwodnionych siarczanów podwójnych, o ogólnym wzorze 
[MelMelll (S04)2 . 12H20], gdzie Mel to najczęściej K, Na lub (NH4), a Mell l 
odpowiednio Al, Fe, Cr. Za najbardziej przydatny do celów praktycznych uwa
żany jest ałun potasowy, czyli uwodniony podwójny siarczan potasowo-glino-
wy [KA1(S04)2 • 12H,0]. W omawianym okresie określano go A L A U N G U T E R 

Q U A L I T A E T i tylko on był produkowany na naszym terenie. W innych rejonach 
ważne znaczenie miał wówczas także ałun amonowy [(NH4)A1(S04)2 • 12H,0]. 
Sporadycznie stosowano też ałun sodowy. 

Począwszy od czasów starożytnych substancję tę wykorzystywano przede 
wszystkim w zaprawach farbiarskich do barwienia włókien, tkanin i skór (naj
starszą recepturę zaprawy farbiarskiej, pochodzącą z I I tysiąclecia p.n.e., znale
ziono w Mezopotamii). Zapewniały one uzyskanie barwy trwałej i intensywnej, 
zwłaszcza w przypadku różnych odcieni czerwonego, niebieskiego i fioletowe
go. Tak zabarwione tkaniny było jednak bardzo kosztowne, o czym przesądzała 
wysoka, cena zarówno barwników, jak i ałunu. Dlatego od czasów rzymskich 
utrwaliła się zasada, że kolor ubrania określa zamożność, a więc także pozycję 
społeczną jego użytkownika. 

W farbiarstwie zużyto większość dotychczas wyprodukowanego ałunu. Poza 
tym dodawano go do mas papierniczych jako środka sklejającego (od X I I I wieku). 
Niewielkie ilości zużywano w medycynie i kosmetyce (od około 70 roku n.e. jako 
środka bakteriobójczego, ściągającego i koagulującego), do ochrony roślin, jako 
impregnatu zapewniającego nieprzemakalność skór i wyrobów skórzanych oraz 
jako składnika emulsji fotograficznych. W niektórych kulturach noszenie krysz
tału ałunu miało chronić przed obłędem i urokami. 

4 Kształtowanie się poglądów na temat tego, czym jest ałun, poczynając od starożytności omówili: H.C. 
Hoover, L. H. Hoover, Georgius Agricolae De Re Metalika. Translated from the first Latin edition of1556, 
London 1912, s. 564-570, przyp. 10. Por.: C. Hartmann, Handwoerterbuch der Berg-, Huetten- u. Salz-
werkstunde, der Mineralogie und Geognosie, Weimar 1859, Bd. 1 (A bis F), s. 19. 
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Krótka historia ałunu 

Początkowo używano ałunu rodzimego wydobywanego w oazach Dakhla i Khar-
ga na Pustyni Libijskiej w Egipcie. Zaopatrywano stąd obszar śródziemnomorski, 
w tym Imperium Romanum, które w i wieku n.e. zaczęło zużywać tyle ałunu, 
że dla zaspokojenia jego potrzeb musieli pojawić się nowi dostawcy. O ile pro
dukcja w Egipcie była technicznie prosta (wydobycie i ewentualnie mechaniczne 
oczyszczenie dawało gotowy produkt), to nowe ośrodki wytwarzania w Syrii, Azji 
Mniejszej i na Wyspach Jońskich wykorzystywały kopaliny zawierające ałunit5. 
Zmuszone byty wypracować swego rodzaju „technologię" przerobu, na którą skła
dało się prażenie surowca, ługowanie, a następnie warzenie oczyszczonego ługu 
lub też jego ewaporacja w otwartych zbiornikach. 

Europa średniowieczna, kontynuując rzymskie tradycje, zaopatrywała się 
w ałun w Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie. Korzystając z pośrednictwa Kon
stantynopola, sprowadzali go kup£y weneccy i geueńscy6. Próbowali oni też podjąć 
produkcję na swoim terenie, m.in. na wyspie Ischia (1190), jednak z umiarkowa
nym powodzeniem. Importerzy ałunu prowadzili politykę ograniczania podaży, 
co podnosiło poziom cen. Sytuacja pogorszyła się po rozpoczęciu opanowywania 
obszaru, na którym produkowano ałun, przez Turków Osmańskich (od xiv wieku, 
aż do zdobycia Konstantynopola w 1453 roku). Choć Turcy nie ograniczali dostaw, 
prowadzenie handlu z nimi uznawano powszechnie za działalność ryzykowną, 
a to usprawiedliwiało dalsze podnoszenie cen. Wysokie ceny ałunu wpływały na 
ceny tekstyliów, zwłaszcza luksusowych, co z kolei wywoływało ogromne niezado
wolenie miłośników kolorowych szat w całej Europie. Pod ich wpływem rozpoczę
to działania remediacyjne, które polegały na poszukiwaniu sposobu wytwarzania 
ałunu w Europie na odpowiednią skalę. Prowadziły je różne instytucje i organiza
cje pod patronatem kilku europejskich monarchów. 

Jako pierwsza sukces odniosła grupa współdziałająca z Banco dei Medi-
ci, instytucją obsługującą świecką część finansów Stolicy Apostolskiej7. W latach 
1460-1462 po znalezieniu złóż odpowiedniego surowca w rejonie Tolfa w Państwie 
Kościelnym, założyła ona wielkie przedsiębiorstwo, Societas Aluminum, konce
sjonowane przywilejem papieskim. Wytwarzało ono ałun ze skał ałunitowych, po
dobnych do eksploatowanych w tym celu w Azji Mniejszej. Złoża w Tolfa odkrył 
Giovanni da Castro. Według legendy był on uciekinierem z oblężonego Konstaty-
nopola, który na dodatek wykradł tajemnicę produkcji smyrneńskiego ałunu8. 

Wkrótce Societas Aluminum porozumiało się z królem Neapolu, suwere-
nem wspomnianej wcześniej wyspy Ischia, zawierając porozumienie kartelowe 

5 Ałunit - KA13[(0H)6(S04)J, minerał zwany też kamieniem ałunowym (Alaunstein, Alaunerze). 
6 Jako źródła zaopatrzenia tego importu wymienia się Smyrnę i wyspę Phokaia na Morzu Jońskim. Zob.: 

R. de Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank 1397-1494, Washington 1999, s. 152-164. 
7 Tamże. 
8 Materiały informacyjne Museo Civico Archeologico Naturalistico Mineralogico di Allumiere, Allumiere 

2001. 
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w sprawie handlu ałunem. Jak zwykle w takich przypadkach, porozumienie usta
liło w perspektywie wieloletniej ilość towaru wprowadzanego do obrotu oraz 
jego cenę, którą pozostawiono na poprzednim, czyli wysokim poziomie. Oprócz 
regulowanej podaży gwarancją utrzymania takiej ceny było embrago na import 
z Turcji, ogłoszone przez Stolicę Apostolską9. 

Znaczne zwiększenie podaży ałunu nie zmieniło więc dotychczasowej sy
tuacji - jego nabywcy nadal musieli przepłacać. Było to dotkliwe zwłaszcza dla 
dużej grupy producentów tkanin w środkowej i północnej Europie, gdzie do wy
sokiej ceny dochodziły jeszcze koszty transportu. Szybko zorganizowano dosta
wy tańszego, lecz nielegalnego ałunu tureckiego z Azji Mniejszej, co oczywiście 
spotkało się z brutalną reakcją wysoko umocowanego kartelu (konfiskaty ładun
ków, areszty statków, więzienie załóg itp.). Najbardziej brutalne sankcje nastąpiły 
jednak w chwili, gdy okazało się, że w kontrabandę zaangażował się Banco dei 
Medici. W 1478 roku oddział banku we Flandrii został przyłapany na zakazanym 
zakupie. Poza dotkliwymi karami dla bezpośrednich sprawców Kamera Apostol
ska - na polecenie papieża Sykstusa IV - skonfiskowała cały majątek Medicich, 
znajdujący się w zasięgu jej jurysdykcji, w tym oczywiście Societas Aluminum 
w Tolfa, działające odtąd jako zakłady rzymskie. 

Mimo zdolności do tak efektownych sankcji skuteczność porozumienia 
kartelowego była w tym momencie bliska wyczerpania. Przyczyniło się do tego 
powodzenie badań nad opracowaniem alternatywnych sposobów otrzymywa
nia ałunu w krajach niemieckich (zwłaszcza w Saksonii) oraz w Anglii. Wyniki 
tych badań zostały po raz pierwszy w historii opublikowane10. Georgius Agricola 
przedstawiając metody otrzymywania ałunu obok sposobu stosowanego w Tolfa 
opisał dwa inne, które wykorzystywały surowce występujące w południowych 
Niemczech. Jak się potem okazało, surowce te występowały także w innych czę
ściach Europy. Najbardziej wydajne, duże skupienia ałunitu w Tolfa okazały się 
natomiast unikatem. 

Nowym surowcem były tzw. łupki ałunowe ( A L A U N S C H I E F E R ) , skały ilaste 
o wysokiej zawartości siarczków żelaza, nierzadko zawierające także niewielką 
ilość ałunitu. Ich przerób polegał w pierwszej fazie na utlenieniu siarczków że
laza, przez wystawienie rozdrobnionego łupka na wpływy atmosferyczne albo 
poprzez prażenie przy dostępie powietrza. Powstający w tym procesie kwas siar
kowy reagował z minerałami ilastymi, tworząc siarczany glinu i potasu. Przy 
okazji uwalniał się także rozpuszczalny siarczan żelaza (FeS04) odzyskiwany 
w niektórych zakładach jako witriol. Przereagowany łupek ługowano wodą, zaś 
uzyskany ług, po oczyszczeniu i oddzieleniu siarczanu żelaza (witriolu), zatęża-
no i poddawano krystalizacji. Ponieważ ług miał bardzo podobny skład jak roz
twór powstający przy ługowaniu ałunitu w Tolfa, także identyczny był produkt 
końcowy - ałun potasowy. 

9 R. de Roover, The Rise and Decline..., s. 152-164. 
10 Georgii Agricolae De Re Metallica Librii XII, Basileae 1556, s. 455-460. 
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Problem pojawiał się, gdy minerały ilaste w łupkach nie zawierały potasu 
lub zawierały go zbyt mało". W wieku xv i niedobór ten uzupełniano, dodając 
popiół z drewna liściastego, który zawierał potaż (K,C03). Techniczne rozwiąza
nie polegało na prażeniu surowca w stosach, w których warstwy łupka przekła
dano warstwami drewna, stanowiącymi zarazem paliwo. W X V I I wieku niedobór 
potasu uzupełniano dodając do ługu solanki, uzyskane z soli potasowych za
wierających sylwin (KC1) natomiast w wieku X V I I I rozpoczęto produkcję ałunu 
amonowego dodając do ubogiego w potas ługu mocz ludzki. 

Pierwszy ałun otrzymano tą metodą około roku 1530 w Saalfeld koło Rudol-
stadt w Turyngii12. Wkrótce podobne zakłady powstały w Plauen w Saksonii (1542), 
w Commotau (obecnie Chomutov w Republice Czeskiej, 1556) i w Schwemsal 
w Saksonii-Anhalt (1560), a następne w Muehlwand koło Reichenbach w Sakso
nii (1691) oraz w Schmiedefeld w Turyngii (1759). W ten sposób powstało zgrupo
wanie ośrodków produkcyjnych, które na zawsze uniezależniło Europę Środkową 
od rzymskiego kartelu ałunowego, a dodatkowo chroniło nowo powstałe państwa 
protestanckie przed sankcjami ekonomicznymi Stolicy Apostolskiej. 

W tej części Europy podejmowano wówczas więcej podobnych inicjatyw, 
choć zwykle z umiarkowanym powodzeniem. Ich ślady spotkać można także 
w polskiej części Sudetów. Na ter&iie ówczesnego Hrabstwa Kłodzkiego w obec
nym Długopolu Zdroju działała od 1563 roku do wybuchu wojny trzydziestoletniej 
wytwórnia ałunu („kopalnia ałunu") Gab Gottes". Prawdopodobnie nieprzypad
kowo okres jej działalności przypadł na protestancki epizod w historii Hrabstwa. 

Mniej więcej w tym samym czasie na zaproszenie królowej Elżbiety zaczęli 
osiedlać się w Anglii specjaliści z Saksonii i prawdopodobnie około 1595 roku 
to oni zaczęli wytwarzanie ałunu swoją metodą w Yorkshire14. Niechętni obcym 
mieszkańcy Yorkshire przypisują jednak tę zasługę swojemu ziomkowi - Thoma
sowi Chalonerowi. Według miejsowej legendy miał on około roku 1600 odbyć 
podróż do Włoch, podczas której - podając się za katolika - odwiedził kopalnie 
w rejonie Tolfa i wykradł tamtejszą technologię produkcji ałunu. Barwniejsza 
wersja legendy powiada, że uprowadził z Włoch kilku specjalistów, wywożąc ich 
w beczce, za co wraz z rodziną i potomstwem do czwartego pokolenia został 
obłożony papieską klątwą". 

11 J. E. Metcalfe, The alum shales of North-East Yorkshire, „Mine & Quarry Engineering" 1943, Vol. 9, No. 2. 
Materiały informacyjne parku kulturowego Besucherbergwerk Alaunwerk Muehlwand, Reichenbach 2010. 

12 Dawna kopalnia łupków Jeremias Glueck w Saalfeld, która funkcjonowała do początku X X wieku, 
obecnie jest udostępniona jako atrakcja turystyczna Feengrotten. Por.: Materiały informacyjne parku 
kulturowego Besucherbergwerk... 

13 P. P. Zagwożdżon, Pieczary i lochy poludniowo-zachodniej części Ziemi Kłodzkiej, „Pielgrzymy. Informa
tor Krajoznawczy Poświęcony Sudetom, SKPS", 2001, s. 107. 

14 J. E. Metcalfe, The alum shales...; I . Miller, Production at Carlton alum works, „Oxford Archeology" 2012. 
15 Gdyby Chaloner kupi! sobie dostępne wówczas w Anglii dzieło Agricoli, to bez narażania się na trudy 

podróży i afronty „papistów" mógłby dowiedzieć się, że sposób używany do wytwarzania ałunu w Tolfa 
jest w warunkach Yorkshire bezużyteczny, a także jak z angielskiego surowca wyprodukować atun. 
Jednak w tej legendzie nie chodzi o metody zdobywania wiedzy. Jak wiele ówczesnych legend, ma ona 
gloryfikować zalety Anglików, w tym przebiegłość i przedsiębiorczość. 
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Niezależnie od legend jest faktem, że Chaloner prowadził wraz z krewny
mi wytwórnię ałunu, która oferowała go na miejscowym (brytyjskim) rynku za 
cenę na poziomie około 20% ceny ałunu rzymskiego (podobnie kształtowały się 
ceny producentów niemieckich). Tak ostra konkurencja nie pogrążyła jednak 
kartelu rzymskiego. Utrzymał on monopol na dostawy do krajów katolickich, 
w tym do Polski. Natomiast na pewno ograniczone zostały możliwości kreowa
nia przez niego cen. Przez wiele dziesięcioleci nominalnie nie ulegały one zmia
nom, a więc faktycznie spadały. 

Wielkość produkcji zakładów rzymskich, utrzymująca się w xvi i X V I I wieku 
na poziomie 100-150 ton rocznie, w wieku X V I I I spadła o połowę. Przyczyną było 
ograniczenie dostępu do rynków zbytu, a także postępujący spadek rentowności 
przedsięwzięcia. Produkcja przetrwała zajęcie Państwa Kościelnego przez Włochy 
w 1870 roku, kiedy zakłady rzymskie skomercjalizowano. Na początku xx wie
ku rozpoczęto w nich produkcję nawozu potasowego i tlenku glinu, utrzymując 
też wytwarzanie niewielkiej ilości ałunu. Ostatecznie zakłady w Tolfa zamknię
to w 1941 roku, po wyczerpaniu złóż ałunitu. Jakiś czas potem wyrobiska kopalni 
udostępniono jako atrakcję turystyczną'6. 

Produkcja w pozostałych ośrodkach stopniowo wygaszana od połowy xix 
wieku, dotrwała w Anglii do około 1870 roku, a w krajach niemieckich do 1890 
roku. Przyczyną upadku był swego rodzaju kryzys surowcowy, którego objawy 
zaczęły być zauważalne w 2. połowie X V I I I wieku. Eksploatację łupków ałuno
wych zaczęto od najbardziej wydajnych części złóż, a po ich wyczerpaniu sięga
no po surowiec o coraz niższej jakości. Problemem stało się też zaopatrzenie 
w paliwo - pogłębiający się brak drewna liściastego wymusił stosowanie coraz 
gorszych substytutów. Skutki kryzysu można zauważyć porównując bilanse ma
teriałowe z różnych okresów produkcji. W najbardziej wydajnych rozwiązaniach, 
w X V I I wieku do wyprodukowanie 1 tony ałunu w Saksonii zużywano około 3 ton 
łupka i około 11 ton drewna liściastego17. W X V I I I wieku odnotowano nie tylko 
zwiększenie ilości łupka, ale przy braku odpowiedniego drewna dostarczającego 
potażu wystąpiła konieczność sprowadzania do zakładu soli potasowych oraz 
pozyskiwania i dostarczania moczu. 

Technologia w Yorkshire ze względu na gorszy surowiec od początku była 
mniej wydajna od niemieckiej18. W chwili uruchomienia produkcji do wytwo
rzenia 1 tony ałunu zużywano 12 ton łupków. Po około 200 latach eksploatacji 
łupków w Yorkshire ich jakość spadła do takiego poziomu, że zużycie surow
ca wzrosło do około 50 ton. Nieznany jest bilans paliwowy tego procesu, wiele 
jednak wskazuje, że używane początkowo drewno odpadowe (głównie gałęzie) 
dość szybko zastąpił węgiel kamienny. Dodatkowo konieczne było zebranie 

16 Materiały informacyjne Museo Civico Archeologico. 
17 L. Eckner, Die chemisch-technologischen Vorgaenge bei der Alaungewinnung in Muehlwand, Materiały 

informacyjne parku kulturowego Besucherbergwerk... 
18 ]. E. Metcalfe, The alum shales...; C. Hartmann, Handwoerterbuch..., s. 26. 
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i dostarczenie dużych ilości moczu, który sprowadzano nawet z Londynu. W xix 
wieku zastąpiono go wodą amoniakalną z gazowni. 

Definitywne rozwiązanie kryzysu surowcowego nastąpiło dopiero po opra
cowaniu w Saksonii i Anglii w latach 30.-40. xix wieku metody wyrobu sztucz
nego ałunu przez traktowanie kwasem siarkowym pospolitych glin lub skał bo
gatych w skaleń potasowy19. Jej wprowadzanie następowało stopniowo, w miarę 
zwiększania podaży taniego kwasu siarkowego, a to z kolei związane było z upo
wszechnianiem produkcji cynku z rud siarczkowych. W rezultacie ałun, drogi 
i poszukiwany specyfik, kojarzący się z artykułami luksusowymi, stał się jednym 
z pospolitych, niezbyt drogich chemikaliów. 

Zakłady jaworznickie 

Opisany kryzys surowcowy wystąpił podczas pierwszej rewolucji przemysłowej, 
w okresie szybkiego wzrostu produkcji włókienniczej i tekstylnej. Wywoływało 
to duże zapotrzebowanie na materiały i surowce wykorzystywane w tej pro
dukcji, w tym także na ałun (w tym czasie sporych ilości ałunu używano przy 
wytwarzaniu papieru). Mimo utrzymania, a nawet zwiększenia produkcji ze 
znanych źródeł surowców, pojawiły się trudności w zaspokojeniu popytu. Wo
bec zagrożenia deficytem rozpoczęto rozbudowę czynnych zakładów, a gdy nie 
przyniosło to oczekiwanej poprawy podjęto się zagospodarowania złóż surow
ców ałunowych, które towarzyszyły złożom węgla kamiennego i brunatnego20. 
Sposób ich przerobu był zbliżony do przerobu łupków ałunowych, dodatkowym 
zaś atutem było, że współwystępowaly z potencjalnym paliwem. W tej sytuacji 
nie powinno dziwić, że podobne inwestycje rozpoczęto także na terenie Górno
śląskiego Zagłębia Węglowego. 

W pierwszych dekadach xix wieku działało tu siedem zakładów produkują
cych ałun z miejscowych surowców, wydobywanych obok kopalń węgla kamien
nego21. Oprócz czterech zakładów w Jaworznie22 dwa istniały na Śląsku Pruskim 
- koło Rybnika (Sackhuette) i w Brzęczkowicach (Lukretiahuette), a jeden w Za
głębiu Dąbrowskim (fabryka ałunu w Dąbrowie). Jakość surowca wykorzysty
wanego w tych zakładach była znacznie niższa niż w poprzednio opisanych za
kładach. Skutkiem tego wymienione wytwórnie działały na granicy opłacalności. 

19 Metodę opatentował w Anglii Peter Spence w 1845 roku; zob.:). E. Metcalfe, The alum shales... 
20 Pierwszą wytwórnię ałunu, w której przetwarzano lupki współwystępujące z pokładami węgla, uruchomio

no w Szkocji w latach 90. XVII I wieku (informacja uzyskana w Scottish Mining Museum w Newtongrange). 
21 C. von Oeynhausen, Versuch einer geognostischen Beschreibung von Oberschlesien und den naechst 

angrenzenden Gegenden von Polen, Galizien und Oestreichisch-Schlesien, Essen 1822, s. 185-186; J. Krebs, 
Schlesische Zustaende im ersten Jahrhunderte der preufiischen Herrschaft, Breslau 1840, s. 353; N . Gąsio-
rowska, Górnictwo i hutnictwo...; E. Pietraszek, Zagłębie krakowskie..., s. 762, A. Frużyński, Historia 
górnictwa w powiecie rybnickim do 1939 r, [w:] Z kart historii powiatu rybnickiego, red. D. Keller, Rybnik 
2008, s. 186. 

22 M . Szuwarzyński, Kopaliny użyteczne ziemi chrzanowskiej i ich wykorzystywanie, [w:] Chrzanów. Studia 
z dziejów miasta i regionu, red. B. Krasnowolski, Chrzanów 2009, s. 72, mapa 13. 
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Według danych o wydajności procesu podanych przez Carla von Oeynhausena23 

do wyprodukowania i tony ałunu w Sackhuette zużywano około 100 ton surowca 
(wliczając w to paliwo), a w Lukretiahuette około 120 ton. Wiele wskazuje (brak 
na ten temat ścisłych danych), że surowiec ze złóż jaworznickich był nieco wydaj
niejszy, zaś prawdopodobnie najlepszy wydobywano w Sierszy po roku 1818. 

Nie jest jasne co tak naprawdę przetwarzano, by wyprodukować ałun. Naj
częściej pisze się, że surowcem pierwotnym był miał węglowy24. Po jego spaleniu 
otrzymywano popiół stanowiący materiał wyjściowy dla procesu ługowania25. Po 
części hipotezę taką potwierdza świadek wydarzeń - Carl von Oeynhausen, który 
pisze o dwóch rodzajach surowca: łupku ałunowym w Sackhutte i popiele z miału 
węglowego ( D E R A S C H E V O N K L E I N E N K O H L E N ) W pozostałych zakładach26. 

Przykłady opisane w poprzednim rozdziale pokazują, że kopalina używana 
do produkcji ałunu musi zawierać minerał ałunit albo substancje, które podczas 
prażenia generują wszystkie jego składniki, a zwłaszcza rozpuszczalne związ
ki potasu27. Tylko niektóre pokłady węgla na naszym terenie, a ściślej ich czę
ści spełniały takie kryterium28. By wykorzystać taki węgiel do produkcji ałunu 
konieczna była selektywna jego eksploatacja, wraz z towarzyszącymi im skałami 
płonnymi. Czym różnił się on od zwykłego węgla pokazują dane na temat wycho-
du popiołu ałunowego uzyskiwanego podczas jego spalania. Popiół stanowił 15% 
masy wyjściowej w zakładzie w Brzęczkowicach i 20% w Dąbrowie (Górniczej)29, 
podczas gdy typowa popielność zwykłych węgli wynosi 6-9 %. Nie można zatem 
mówić o produkcji ałunu jako sposobie zagospodarowania nieużytecznego miału 
węglowego30. O wyjątkowości surowca wydobywanego w celu produkcji ału
nu świadczy też rozmieszczenie wytwarzających go zakładów na terenie Zagłębia 
Górnośląskiego. Z siedmiu aż cztery znajdują się na obecnym terenie Jaworzna, 
skoncentrowano je bowiem obok źródeł surowca, który rzadko występował na 
Śląsku Pruskim, choć węgla i miału było tam niewątpliwie więcej3'. 

Nie można też wykluczyć, że w zakładach jaworznickich mogły być też 
przerabiane łupki ałunowe przed prażeniem wymieszane ze zwykłym miałem 
węglowym. Ich występowanie potwierdzone m.in. przez Stanisława Staszica 

23 C . von Oeynhausen, Versuch einer geognostischen..., s. 146,185. 
24 M.in.: N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo...; E . Pietraszek, Zagłębie krakowskie... 
25 N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo...; E . Pietraszek postuluje użycie w tym celu popiołu paleniskowego, 

co nie wydaje się dobrym pomysłem. Trzeba wyjaśnić, że popiołami ałunowymi (Alaunascheń), w skrócie 
popiołami lub popiołem (Asche), nazywano każdy wyprażony surowiec przeznaczony do ługowania. 

26 C . von Oeynhausen, Versuch einer geognostischen..., s. 146,185-186. 
27 C . Hartmann, Handwoerterbuch der Berg..., s. 21-27. 
28 M . Szuwarzyński, Kopaliny użyteczne..., s. 41-42. 
29 C . von Oeynhausen, Versuch einer geognostischen..., s. 185; N . Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., 

s. 131. Na temat wychodu popiołu w zakładach na naszym terenie brak danych. 
30 M . Leś-Runicka, Dzieje górnictwa... Nagromadzenia miału węglowego były istotnie problemem dla gór

nictwa węglowego na początku XIX wieku, ale przede wszystkim gdy pozostawiano go w podziemiach 
kopalni. 

31 M . Szuwarzyński, Kopaliny użyteczne... Należy dodać, że ówczesne inwestycje w produkcję ałunu na 
terenie Prus lokowano na obszarach występowania formacji o podobnych cechach surowcowych, ale 
zawierających węgiel brunatny (m.in. Muskau na Łużycach i Freienwalde w Brandenburgii). 
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w opisie złóż węgla w rejonie Filipowie i Dąbrowy Górniczej32 było prawdopo
dobnie bodźcem do rozpoczęcia inwestycji. 

Inwestorów podejmujących próby zagospodarowania złóż na terenie Ja
worzna było kilku. Dokończyło swe dzieło pięcioro, a w jednym przypadku przy 
odbudowie zakładu na Pechniku wykorzystano kapitał rządowy: 

okres aktywności miejscowość inwestor 

1 1805-1825 Dąbrowa Kompania Wielicka 

2a 1806-1818 Ciężkowice/ 
Góry Luszowskie 

Albrecht 
książę sasko-cieszyński 

2b 1818-1850 
(1811-1850 ?) 

Siersza księżna Izabela Lubomirska 

3 1808-1825 Jaworzno Pechnik Jan Richter, rządowa 

4 kilka lat przed 1816 Dąbrowa książę August von Anhalt Koethen-Pless 

Źródło: Opracowanie właśni 

Pierwszy zakład uruchomiła Kompania Wielicka, jak byśmy dziś powiedzieli, 
inwestor branżowy. Był to zarazem najstarszy zakład w Zagłębiu Górnośląskim, 
wyprzedzający o kilka lat podobne zakłady w Prusach, co uznać trzeba za ewe
nement. Oprócz tego znaleźć można tu inwestycje krótkoterminowe o cechach 
spekulacyjnych (obaj książęta), inwestycje długoterminowe w celu zwiększenia 
dochodu z własności ziemskiej (księżna Lubomirska) oraz wspomnianą inwe
stycję państwową w rekonstrukcję i rozbudowę niewielkiego zakładu zbudo
wanego przez inwestora lokalnego na Pechniku. W jednym przypadku doszło 
do przejęcia zakładu33 - w 1816 roku w Ciężkowicach. Po jego likwidacji (1818) 
produkcję przeniesiono do Sierszy (nie jest przy tym jasne, kiedy rozpoczęła się 
działalność wytwórni ałunu w Sierszy34). 

Potencjał produkcyjny każdego z wymienionych zakładów można szacować 
na 1.000-1.800 cetnarów rocznie, tj. 40-90 ton rocznie. Roczne wielkości pro
dukcji całego jaworznickiego kompleksu ałunowego dochodziły do 2.000-3.000 
cetnarów (około 100-150 ton), jednak zazwyczaj były niższe. Równocześnie dzia
łały co najwyżej 3 zakłady, wykorzystując przy tym tylko część swojego potencjału, 
przy czym zdarzały się nawet kilkuletnie przerwy w produkcji. Mówiąc o kom
pleksie trzeba pamiętać, że poszczególne zakłady konkurowały ze sobą i nigdy nie 

32 S. Staszic, O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski, Warszawa 1815, s. 53: „ [.. .] Przy Filipo-
wicach i w kilku mieiscach w Siewierskiem znaiduie się jł siarczony. Z użytkiem założoną bydź tam może 
fabryka ałunu". 

33 E. Pietraszek, Zagłębie krakowskie..., s. 748-749. Inwestycje książąt Albrechta i Augusta miały cechy 
przedsięwzięcia krótkoterminowego - wobec braku oczekiwanego zysku takie przedsiębiorstwo po kilku 
latach unieruchamiano, a następnie odsprzedawano inwestorom nastawionym bardziej zachowawczo 
lub likwidowano. 

34 Por. N . Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., s. 16. 
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doszło między nimi do jakiejkolwiek współpracy, choćby we wspólnej organiza
cji zbytu35. Wydaje się, że nie leżało to w sferze zainteresowania agend rządowych 
odpowiedzialnych za gospodarkę. Zresztą zakład rządowy na Pechniku okresowo 
funkcjonował w warunkach planowanego deficytu, a w chwili zamknięcia produ
kował „na skład"36. 

Duże znaczenie dla ostatecznego upadku zakładów jaworznickich oprócz 
opisanych w poprzednim rozdziale przyczyn obiektywnych (głównie wprowa
dzenia sztucznego ałunu), miał brak zbytu na rynku lokalnym. Rewolucja prze
mysłowa oddziaływała w owym czasie na ten teren częściowo stymulując rozwój 
sektora surowcowego, bez symetrycznie przebiegającego postępu w bardziej zło
żonych rodzajach wytwórczości. Oprócz braku miejscowego kapitału odpowia-
ćla za to pasywna polityka miejscowych władz (jej skutki widać, gdy porówna
my Rzeczpospolitą Krakowską z obszarami sąsiadującymi - Śląskiem Pruskim 
i Zagłębiem Dąbrowskim). A w przypadku takich towarów jak ałun, znaczenie 
mają także ograniczone możliwości dalszej ekspedycji (kolej zbudowano dopiero 
w 1848 roku), a także restrykcyjna polityka celna krajów, w których znajdowali się 
potencjalni odbiorcy, czyli Królestwa Polskiego oraz Prus37. 

Zakończenie 

Jak widać, wytwarzanie ałunu na terenie dzisiejszego Jaworzna wyglądało ina
czej niż wynika to z cytowanych prac. Jego prowadzenie wymagało na początku 
zidentyfikowania surowca. Kwalifikacje zawodowe jego anonimowego odkryw
cy także dziś zasługują na podziw. W dalszej kolejności, sporych kwalifikacji wy
magało prowadzenie selektywnej eksploatacji tego surowca. Przerób wydobytej 
kopaliny odbywał się wprawdzie według zasad wypracowanych i sprawdzonych 
dla łupków ałunowych, ale i tu potrzebni byli specjaliści, zwłaszcza na etapie 
oczyszczania i zatężania ługu oraz rafinacji (lutrowania) ostatecznego produktu. 
Zatem stopień skomplikowania procesu produkcyjnego był znaczny, zbliżony do 
złożoności procesu otrzymywania cynku z galmanów, który wdrażano równole
gle. Trzeba też po raz kolejny podkreślić, że wdrożenie obu procesów doprowa
dziło na początku xix wieku do rozwoju górnictwa węglowego na omawianym 
terenie. W tym bowiem czasie węgiel kamienny nie miał wielu innych zastoso
wań, zwłaszcza węgiel z Jaworzna i z Sierszy. 

35 N. Gąsiorowska, Górnictwo i hutnictwo..., s. 16-17, 32, 46. 
36 E. Pietraszek, Zagłębie krakowskie..., s. 748. W transakcji Rządu Rzeczpospolitej z Maurycym Samel-

sonem z 1824 roku część należności uregulowano przekazując 2.000 cetnarów ałunu, co odpowiadało 
ponad dwuletniej produkcji zakładu na Pechniku. 

37 W. Saryusz-Zalewski, Dzieje przemysłu byłej Galicji w latach 1804-1929, Kraków 1930, s. 50-68. 
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Maria Leś-Runicka 
Muzeum Miasta Jaworzna 

Działalność Jaworznickiego Gwarectwa 
Węgla Kamiennego 

Przez prawie pół wieku, w latach 1871-1919, w Jaworznie działała spółka węglowa, 
która zajmowała dominującą pozycję w życiu gospodarczym i społecznym Ja
worzna. Spółka pod nazwą Jaworznickie Gwarectwo Węgla Kamiennego doko
nała koncentracji wydobycia i rozbudowała tutejsze kopalnie do poziomu wio
dącego w Galicji przedsiębiorstwa. Wielkość wydobycia węgla stale wzrastała, 
a Gwarectwo stało się największym producentem w Galicji. Było największym 
miejscowym pracodawcą, nie tylko we wsi Jaworzno, ale w całej ówczesnej para
fii, która odpowiadała mniej więcej dzisiejszemu obszarowi miasta. Powodzenie 
lub kryzys Gwarectwa miało natychmiastowe przełożenie na sytuację gospodar
czą całej okolicy oraz warunki bytowe większości ludności. 

Gwarectwo prowadziło szeroko zakrojoną działalność socjalną dla załogi 
górniczej. Budowało kolonie robotnicze i urzędnicze, które zmieniały urbani
styczny krajobraz Jaworzna. Było największym inwestorem budowlanym tam
tych czasów. Należała do niego spora część budynków mieszkalnych. Zbudo
wało infrastrukturę miejską w postaci pierwszych fragmentów sieci wodociągo
wej i kanalizacyjnej. Ufundowało również budynki szkolne i przedszkole. Przy 
jaworznickich kopalniach zorganizowano służbę medyczną. Budynek zarządu 
Gwarectwa i tzw. kasyno urzędnicze były pierwszymi reprezentacyjnymi bu
dynkami publicznymi w Jaworznie. Gwarectwo było sponsorem wielu przedsię
wzięć, nic ważnego dla gminy Jaworzno nie mogło odbyć się bez jego udziału lub 
poparcia zarządu. 

Gwarectwo odegrało bardzo ważną rolę w procesie uzyskania praw miej
skich. We wrześniu 1901 roku wieś Jaworzno otrzymała status gminy miejskiej. 
Upływało wówczas 30 lat działalności Gwarectwa w Jaworznie. Było to pewne
go rodzaju ukoronowanie działalności spółki, która odegrała ogromną rolę przy 
zwiększeniu potencjału gospodarczego oraz liczby ludności Jaworzna. Zgodnie 
z ówczesnym prawem do rady gminy wchodzili obowiązkowo przedstawiciele 
Gwarectwa, rekrutujący się głównie z pracowników zarządu lub dozoru gór
niczego. Urzędnicy, inżynierowie i technicy górniczy stanowili ówczesną elitę 
kulturalną. Byli to przybysze z terenu całego cesarstwa Austro-Węgierskiego, 
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ale również Polacy z zaboru rosyjskiego i pruskiego. Posiadali wyższe lub śred
nie wykształcenie, przywozili nowe idee i wszelkie nowinki. Wśród założycieli 
stowarzyszeń społecznych i kulturalnych, które wówczas powstały, znaleźli się 
sztygarzy, technicy oraz urzędnicy gwareccy. Ta grupa mieszkańców odegrała 
ogromną rolę w rozwoju społecznym i kulturalnym Jaworzna. 

Powstanie spółki 

23 czerwca 1871 roku podpisano kontrakt sprzedaży skarbowego przedsiębior
stwa górniczego w Jaworznie. Stroną sprzedającą było ministerstwo finansów 
Austrii, a kupującą spółka złożona z trzech prywatnych przedsiębiorstw, należą
cych do Maxa Springera, Aleksandra Schoellera i braci Gutmannów. Kupujący 
podzielili się kosztami zakupu w następującej proporcji: Springer wniósł połowę 
kwoty, a Schoeller i Gutmannowie po jednej czwartej. Całą należność wyceniono 
na 2.100.000 guldenów. Pierwsza wpłata - 600.000 guldenów - wpłynęła w ter
minie 8 dni od uzyskaniu aprobaty cesarskiej dla kontraktu. Pozostała kwota 
- 1.500.000 guldenów - miała zostać wpłacona w pięciu rocznych ratach, po 
300.000 guldenów, płaconych od 1 grudnia 1871 roku do 1 grudnia 1875 roku. 
Odsetki wynosiły 5% w stosunku rocznym. Fizyczne objęcie zakładu miało 
nastąpić najpóźniej cztery tygodnie po wpłaceniu pierwszej transzy. Jedynym 
obciążeniem było zobowiązanie do dostarczania dla państwowych żup solnych 
w Wieliczce i Bochni, kopalni siarki w Swoszowicach oraz urzędów państwo
wych w Krakowie węgla opałowego w ilości 450.000 cetnarów rocznie w cenie 
0 5% niższej od średniej ceny z poprzedniego roku. 6 lipca 1871 roku uzyskano 
wymagany przez prawo akcept cesarza, można było przystąpić do czynności 
urzędowych jak wpisy do krakowskiej hipoteki oraz wprowadzenie zmian wła
sności w księgach górniczych'. 

13 lutego 1872 roku na zebraniu właścicieli nastąpiło ukonstytuowanie się 
nowej spółki, która przyjęła formułę gwarectwa pod nazwą Jaworznoer Stein-
kohlengewerkschaft (Jaworznickie Gwarectwo Węgla Kamiennego)2. Siedzibą 

1 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), C K . Starostwo w Chrznanowie (dalej: StCh), sygn. I 42; 
ANK, HKR, sygn. I I 323; Franciszek Bujak, Galicya, t. 2, Lwów 1910, s. 60-63. 

2 Gwarectwo - nazwa wywodzi się z niemieckiego Gewerkschaft. Była to specyficzna forma spółki akcyj
nej, która nawiązywała do tradycji XI I I -XIV wieku, kiedy tak nazywano przedsiębiorstwa eksploatujące 
rudy metali nieżelaznych. Gwarkowie dzielili się zyskiem zależnie od sum wpłaconych na działalność 
kopalni, czyli tzw. zamkostów. Udziały w spółce to kuksy, własność spółki dzielono dawniej na 128 
lub 136 kuksów. Tradycyjnie ustalano kilka tzw. kuksów wolnych, przeznaczonych między innymi na 
potrzeby ubezpieczenia, kasy pożyczkowej dla górników, utrzymania szkól i kościoła itp. Na podstawie 
ustawy górniczej z 1854 roku w Austrii gwarectwo było formą spółki akcyjnej, na czele stała rada nad
zorcza i zarząd przedsiębiorstwa, wybierany przez walne zgromadzenie gwarków, które było najwyż
szym organem spółki. Rada nadzorcza składała się z przedstawicieli gwarków, natomiast zarząd składał 
się z fachowców, którzy nie musieli być akcjonariuszami. W Polsce forma gwarectwa została zlikwi
dowana w 1930 roku, natomiast na terenie Niemiec taka forma przetrwała bardzo długo. Po I I wojnie 
światowej w Essen działała specjalna giełda dla gwareckich kuksów. Ustawa górnicza z 1 stycznia 1982 
roku zobowiązywała do zlikwidowania istniejących gwarectw w nieodwołalnym terminie do końca 
1994 roku. 
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przedsiębiorstwa było Jaworzno, natomiast rada nadzorcza znajdowała się 
w Wiedniu. Zgodnie z prawem całość majątku przedsiębiorstwa została podzie
lona ma 100 części - tzw. kuksów, a każdy kuks składał się z 10 części. Własność 
spółki była podzielona między cztery firmy: Max Springer (31,5 kuksa), Schoeller 
& Company (19,1 kuksa), Hermann Todescos Soehne (24,7 kuksa) i Gebrueder 
Gutmann (24,7 kuksa). Wszystkie przedsiębiorstwa miały charakter rodzinny 
i założone zostały w Wiedniu3. Poza Schoellerem wszyscy udziałowcy byli po
chodzenia żydowskiego. 

W połowie xix wieku w Austrii odnotowano wzmożoną aktywność gospo
darczą żydowskich przedsiębiorców. Konstytucja z 1848 roku wprowadziła oby
watelskie równouprawnienie Żydów w monarchii habsburskiej. Jednocześnie był 
to czas ogromnego postępu technicznego, nastąpił gwałtowny rozwój gospodar
czy, zwłaszcza w zakresie wielkiego przemysłu - górnictwa, hutnictwa, budowy 
kolei żelaznych, przemysłu włókienniczego i chemicznego. Skład jaworznickiego 
Gwarectwa był znakiem czasu, rodziny Springer, Todesco i Gutmann wywodziły 
się z niższych warstw społeczeństwa żydowskiego, które własnym wysiłkiem do
szły do wielkich fortun i wysokiego statusu społecznego. W uznaniu ich zasług 
dla gospodarczego rozwoju cesarstwa, cesarz Franciszek Józef I podpisał akty 
dziedzicznej nobilitacji, czyli podpiósł rodziny do stanu szlacheckiego, niektó
rzy z nich uzyskali później tytuły baronów4. Pierwotny skład gwarków utrzy
mał się przez kilka dziesięcioleci, kiedy działało pierwsze pokolenie właścicieli. 
Z biegiem czasu, zależnie od sytuacji w poszczególnych rodzinach, rosła liczba 
gwarków, zmniejszał się udział firm, pojawiały się nowe nazwiska pochodzące 
od żeńskich linii założycieli spółki5. 

Modernizacja i rozbudowa 

Po zakupie jaworznickich kopalń Gwarectwo wykupiło kopalnię Pechnik oraz 
kopalnie barona Westenholza w Dąbrowie Narodowej. Nowa spółka osiągnęła 
monopolistyczną pozycję w rejonie Jaworzna. Zajęła niemal wszystkie dostępne 
pola górnicze i nie miała konkurencji w najbliższym sąsiedztwie. Nastąpiła kon
centracja wydobycia, poprzez ustalenie głównego miejsca eksploatacji, którym 
było centrum wsi Jaworzno. Włączono w ten obszar dawną kopalnię Pechnik, 

3 Firma Schoeller w Wiedniu powstała w 1833 roku, Todesco około 1840 roku, Springer w 1850 roku, 
Gebrueder Gutmann w latach 1848-1850. 

4 A. Kohut, Beruehmte Israelitische Maenner und Frauen in der Kulturgeschichte der Menschheit, Leipzig 
1900, s. 383-387. 

5 Pierwszy podział i wejście nowych gwarków miał miejsce w 1885 roku po śmierci Maxa Springera, 
w następnym roku zmarł Aleksander Schoeller, a w 1887 roku Eduard Todesco, w 1895 roku umarł Wil 
helm Gutmann. Za każdym razem w miejsce zmarłych wchodziły dzieci i wnuki oraz ich małżonkowie. 
W 1907 roku Gwarectwo składało się już z 17 gwarków, przeważały zdecydowanie kuksy prywatnych 
osób. Z listy akcjonariuszy zniknęła w całości firma Schoeller & Company oraz Hermann Todescos 
Soehne. Pozostała jeszcze firma Gebrueder Gutmann, ale posiadała tylko 5,9 kuksa. Przodującą pozycję 
zajmowała firma Max Springer posiadając 47,6 kuksa. Reszta należała do kilkunastu potomków założy
cieli Gwarectwa. 
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odpowiednio wykorzystując niektóre jej urządzenia i zabudowania. Całkowicie 
natomiast wstrzymano wydobycie we wsi Dąbrowa Narodowa. Kopalnie barona 
Westenholza zostały unieruchomione, tylko nadania górnicze stanowiły rezerwy 
zasobów węglowych spółki. 

Miejsce eksploatacji górniczej podzielono na dwa rejony. Pierwszy to ko
palnia głębinowa Fryderyk August, którą poddano modernizacji. Kopalnia po
siadała teraz trzy szyby, wszystkie zostały pogłębione i obmurowane. Dwa z nich 
- Helena i Paulina - były szybami wydobywczymi, a trzeci Karol był szybem 
wentylacyjnym. Szyby wydobywcze zostały wyposażone w parowe maszyny wy
ciągowe o mocy 300 i 600 K M . Wybudowano również pierwszą sortownię węgla, 
jeszcze drewnianą, ale nowoczesną jak na owe czasy. Stosownie do postępów 
wentylacji podziemnych wyrobisk, zbudowano szyby tzw. wiatrowe - Leopold, 
Pastwiska, Izydor i inne. 

W drugim rejonie znajdował się szyb Jacek, położony na terenie dawnej ko
palni Pechnik. Wkrótce rozpoczęto budowę nowego szybu Rudolf, który w 1879 
roku osiągnął 103 m głębokości, wyposażony w odpowiednią maszynę wyciągo
wą, został głównym szybem drugiej kopalni zwanej Jacek Rudolf. Przy tej nowej 
kopalni zbudowano tzw. kąpiele, czyli pierwsze łaźnie dla robotników i urzędni
ków. Były to dwa oddziały kąpieli parowych i tuszy oraz 6 końcówek z wannami 
i 2 większymi basenami. Była to wtedy nowość, wprowadzana w nowo urucha
mianych kopalniach. W starych, jak na przykład w kopalni Fryderyk August, nie 
było jeszcze zwyczaju kąpania się w zakładzie po odbytej szychcie. 

W początkowym okresie istnienia Gwarectwa, według opinii inspektora kra
kowskiego urzędu górniczego, system eksploatacji węgla nie budził zastrzeżeń, 
zabudowa szybów oraz podziemnych wyrobisk była prawidłowa. Stan utrzyma
nia maszyn i urządzeń oraz warunki bezpieczeństwa pracy górników były zgodne 
z obowiązującymi przepisami. Największa głębokość eksploatacji sięgała 126 m, do 
której rozpoznano 14 pokładów o ogólnej miąższości 40 m. Stanowiło to zabezpie
czenie na długie lata eksploatacji, chociaż wiadomym było, że dalsze złoża węgla 
znajdują się na niższych poziomach6. 

Bardzo ważną kwestią było zbudowanie odpowiedniej infrastruktury dla 
zapewnienia dowozu zaopatrzenia do kopalni, ale przede wszystkim dobrych 
warunków wywozu węgla. Kopalnia Fryderyk August posiadała od 1856 roku 
połączenie kolejowe, była to linia normalnotorowa łącząca się ze stacją kolejową 
w Szczakowej, położoną na trasie Kolei Krakowsko-Górnośląskiej, a poprzez nią 
połączona z Koleją Północną. W momencie przejęcia kolej była w pełni spraw
na, od 1873 roku budowano dalsze jej odcinki i przedłużenia do nowych robót 
górniczych - szybów Rudolf i Leopold7. W 1880 roku komisje ministerstw kolei 

6 ANK, Starostwo Górnicze w Krakowie (dalej: SG), sygn. I I 37; SG, sygn. II154; W. Szajnocha, Przemyśl 
górniczy na wystawie w Krakowie w r. 1887 - listy z wystawy, „Przewodnik Naukowy i Literacki" 1887, 
1.15, z. 10, s. 948. 
Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie, zespól 146, opis 55, sprawa 51: „(. . . ! od kolei własnej już 
istniejącej do szybu Rudolfa w Jaworznie. [...] Na własnym gruncie 320 sążni, jako ciąg dalszego kolei 
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i handlu dokonały dokładnej rewizji całej trasy i uznano ją za tzw. drugorzędną. 
Nazywała się oficjalnie Montanbahn Szczakowa - Jaworzno (Kolej Górnicza Szcza
kowa- Jaworzno), później nazywano ją koleją gwarecką. 

W tym samym czasie zarząd Gwarectwa wystąpił o zgodę na uruchomienie 
konnej kolei żelaznej od szybu Helena na brzeg Przemszy w Jeleniu. Nie była to 
nowość, ponieważ niemal od początku istnienia kopalni, czyli od końca X V I I I 

wieku, istniała w tym miejscu kolejka. Jednak w połowie xix wieku, za czasów 
przedsiębiorstwa skarbowego, została zaniedbana i porzucona. Właściciele no
wej spółki zadbali o ten rodzaj transportu i od 1880 roku spław węgla był regu
larnie wykorzystywany8. Później na tej trasie zamiast koni wykorzystywane były 
parowozy. 

W 1854 roku austriackie władze uznały tzw. gościniec jaworznicki za drogę 
o znaczeniu strategicznym i nadały jej status państwowy. Stanowił on bezpośred
nie połączenie z Rosją i Prusami w kierunku Niwki i Mysłowic, a dla rozwijają
cego się górnictwa węglowego w Jaworznie zabezpieczał niezbędne możliwości 
transportowe. Połączenie z Rosją poprzez Niwkę okazało się wystarczające, po
wstała natomiast koncepcja nowego połączenia z Prusami. W 1872 roku do wsi 
Brzezinka dotarła szosa budowana w kierunku Górnego Śląska. W tej sytuacji 
uznano za korzystne zrealizowanie przejścia granicznego w Brzezince, z drogą 
przez Wysoki Brzeg, Jaworzno i dalej do Chrzanowa, osiągając tam tzw. trakt 
wrocławski do Krakowa. 

Zbudowano nową drogę przez Byczynę i Kąty do Chrzanowa, co stano
wiło istotne skrócenie trasy, w stosunku do tzw. gościńca jaworznickiego przez 
Jeziorki i Balin. Było to bardzo ważne dla transportu do i z kopalń, poza tym 
nowa droga przebiegała obok jaworznickich kopalń. Biegła równolegle wzdłuż 
ogrodzenia kopalń Jacek Rudolf i Fryderyk August. W dalszym przebiegu trasy 
uregulowano drogę przez wieś Jaworzno, która odpowiadała mniej więcej biego
wi dzisiejszych ulic: Krakowskiej i Grunwaldzkiej, a następnie skręcała w oko
licy późniejszego Osiedla Stałego w kierunku Wysokiego Brzegu. Budowa była 
realizowana przez spółkę węglową, władze gminy wiejskiej Jaworzno niewiele 
mogły pomóc. Natomiast powiatowe władze Chrzanowa pospieszyły zapewnić 
inwestora, że droga uzyska status drogi powiatowej. W 1875 roku inwestycja była 
całkowicie zrealizowana i przez kilka dziesięcioleci nowa droga stanowiła ważne 
połączenie Austrii z Prusami9. 

Do 1870 roku górnictwo węglowe w Galicji nie odgrywało ważniejszej roli, do
piero od wejścia na rynek Jaworznickiego Gwarectwa rozpoczął się jego intensywny 

tegoż towarzystwa, aż do szybu Leopolda. [...] Budowa prywatnej kolei żelaznej od szybu Leopolda do 
szybu Edwarda o długości 320 sążni, od istniejącej już kolei górniczej tego towarzystwa prowadzącej 
z Jaworzna do Szczakowy. | . . . ] Pod warunkiem założenia rogatki na gościńcu Dąbrowa Jaworzno i usta
wienia strażnika dla bezpieczeństwa ruchu". 

8 ANK, SG, sygn. I I 46. 
9 Tamże, sygn. II16; sygn. I I 37. Nowa droga przez niemal 150 lat spełniała swoje zadanie. Obecnie pokrywa 

się ona ze śladem drogi krajowej D K 79. Dopiero niedawno zmieniono jej przebieg poprzez stworzenie 
obwodnicy centrum Jaworzna. 
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rozwój. W 1877 roku w czasie krajowej wystawy przemysłowej Jaworznickie Gwa
rectwo zaprezentowało się jeszcze bardzo skromnie. Zostało wyróżnione tylko za 
przygotowanie kolekcji odcisków roślinnych na odłamkach węglowych. Na kolej
nej wystawie, w 1887 roku, zaznaczyło swoją obecność w sposób bardzo wyraźny. 
Fachowcy oceniali wtedy, że Gwarectwo w Jaworznie zajmuje pierwsze miejsce 
w Galicji i należy do jednych z najlepiej urządzonych zakładów górniczych w całej 
Austrii. Świadczyły o tym wielkości rocznego wydobycia węgla. W liczbach bez
względnych wyglądało to następująco: w 1870 roku wydobycie wynosiło 88.000 
ton, w 1880 roku - 249.000 ton, a w 1886 roku - 430.000 ton. Wzrost produkcji 
był imponujący, podczas gdy zatrudnienie wykazywało stosunkowo umiarkowa
ny wzrost. W 1871 roku wynosiło 1.020 pracowników, w 1886 roku - 1.392 osób, 
czyli około 36% więcej10. 

Jaworznickie Gwarectwo było liderem galicyjskiego górnictwa węgla ka
miennego. Roczne wydobycie tego przedsiębiorstwa stanowiło 84% produkcji 
węgla w całej Galicji, a warunki dalszego wzrostu były zapewnione. Rozwój linii 
kolejowych w Galicji, ale również na terenie całego cesarstwa Austrii, spowodował, 
że jaworznickie kopalnie miały stały zbyt i dla jego pokrycia następował wzrost 
wydobycia węgla. Przedsiębiorstwo przeżywało okres rozwoju i modernizacji. 

Zarząd, kadra i załoga górnicza 

Gwarectwo było zarządzane przez radę nadzorczą, która miała siedzibę w Wied
niu". Członków rady wybierali gwarkowie na walnym zgromadzeniu, przy co 
najmniej 75% kworum. Kadencja trwała trzy lata, rada składała się z 3-4 osób, 
na jej czele stał prezes, którego wybierali członkowie rady. Badając skład oso
bowy poszczególnych rad nadzorczych, można stwierdzić, że jej członkami byli 
szefowie rodzin: Springer, Todesco i Gutmann, którzy spośród siebie wybierali 
prezesa. Przez pierwsze pięć kadencji, do 1886 roku, na zmianę prezesami byli 
Max Springer i Eduard von Todesco. Dopiero w wyborach w 1887 roku prezesem 
zosta! Dawid Gutmann, który był wybierany na to stanowisko przez następnych 
7 kadencji. W 1908 roku prezesem został Eugen Fould-Springer, który był mę
żem wnuczki Maxa Springera, a listę prezesów zamykał Feliks Oppenheimer, 
który kierował spółką w latach 1911-1919 i był wnukiem Eduarda von Todesco12. 

W Jaworznie przedsiębiorstwem zarządzał dyrektor jako pełnomocny przed
stawiciel spółki. Tę funkcję sprawowali: Edmund Weissleder (1872-1877), Rudolf 
Grundig (1878-1898), Ernest Stein (1899-1902), Maurycy Katser (1903-1918) i Hugon 
10 W. Szajnocha, Przemyśl górniczy na wystawie w 1887 roku..., s. 946-949. Szczególne zainteresowanie 

zwiedzających wystawę budziła kolekcja odcisków roślinnych, w sumie zaprezentowano 120 okazów po
chodzących z pokładów węgla w Jaworznie. Byl to pierwszy tego rodzaju zbiór, skatalogowany i opisany 
przez pracowników Uniwersytetu lagiellońskiego. Po wystawie zbiór został przekazany do gabinetu geo
logicznego tego uniwersytetu. 

11 ANK, Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla Spotka Akcyjna w Krakowie (dalej; JKKW), sygn. 34. 
12 ANK, Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie (dalej: OUGKr.), sygn. 414; Szematyzm Królestwa Galicyi 

i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim, 1872-1914. 
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Kowarzyk (1918-1919). Dyrektorzy byli zatrudnionymi fachowcami, którzy podle
gali bezpośrednio radzie nadzorczej. Dwaj pierwsi - Weissleder i Grundig - posia
dali tytuły górnicze z Prus. Ernest Stein był dyrektorem tylko trzy lata, przedtem był 
sekretarzem rady nadzorczej oraz inspektorem handlowym. Pochodził z Wiednia, 
posiadał wykształcenie prawnicze. Szybko powrócono jednak do fachowców gór
niczych. Dwaj następni dyrektorzy - Maurycy Katser i Hugon Kowarzyk to inży
nierowie górniczy, którzy w Jaworznie przebywali wiele lat. Hugon Kowarzyk sta
nowisko generalnego dyrektora piastował krótko, tylko jeden rok. Zastąpił Katsera, 
który niespodziewanie opuścił stanowisko w chwili paniki w pierwszych miesią
cach po zakończeniu wojny'3. Kowarzyk przez ponad dwadzieścia lat pełnił funkcję 
dyrektora górniczego, zatem nie był nowicjuszem w zarządzie Gwarectwa. 

Drugim, po stanowisku dyrektora generalnego, było stanowisko tzw. zarząd
cy górniczego, który bezpośrednio zarządzał i odpowiadał za działalność górniczą 
przedsiębiorstwa. Na tym stanowisku nie było częstych zmian, co było korzyst
ne dla racjonalnego przebiegu eksploatacji. Spółka sprowadzała fachowców 
na to stanowisko głównie z Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego. Funkcję pełnili 
kolejno: Otto Metkę (1875-1880), Ryszard Dahm (1881), Franciszek Kordula (1882-
1892) i Hugon Kowarzyk (1893-1919)'4. Przy osobie dyrektora górniczego bardzo 

13 Maurycy Katser (1866-1943) był siostrzeńcem żony Wilhelma Gutmanna, zatem otrzyma! stanowisko 
dzięki protekcji rodzinnej. Spełniał jednak podstawowy wymóg, ponieważ z wykształcenia byl inżynie
rem górniczym. W Jaworznie przebywa! 16 lat i zostawił dobre świadectwo swojej działalności. Byl to 
okres szczytowego rozwoju jaworznickiej spółki. Szczególnie pamiętano działania Katsera przy usuwa
niu skutków katastrofy w 1902 roku. Z ramienia Gwarectwa wchodził w skład władz samorządowych, 
najpierw gminy wiejskiej, potem władz miasta Jaworzna (od 1901 roku). Dzięki jego przychylności Gwa
rectwo udzielało stałej pomocy materialnej i finansowej w zakresie budowy miejskiej infrastruktury 
i budynków mieszkalnych. W czasie I wojny światowej wykonał wiele działań dla poprawy aprowizacji 
ludności. Jaworzno opuścił nagle, w czasie zamieszek wiosną 1919 roku. Według świadectwa Zdzisława 
Krudzielskiego, dyrektora cementowni w Szczakowej, uciekał z Jaworzna chłopską furką z dwoma wa
lizkami, córką i klatką z kanarkiem. Zob.: Z. Krudzielski, Wspomnienia, Warszawa 1996, s. 99. Maurycy 
Katser był pierwszym mieszkańcem tzw. willi dyrektorskiej, wybudowanej obok budynku zarządu Gwa
rectwa. Jego żona Elsę w czasie I wojny światowej założyła i prowadziła kuchnię dla ubogich. Małżeństwo 
Katserów miało 4 córki: Norę, Stefanie, Lilii i Annie. Dwie ostatnie były bliźniaczkami i obie skończyły 
studia z tytułem doktorskim. Lili i z nauk politycznych, Annie z agronomii, obie zginęły w 1943 roku 
w niemieckim obozie koncentracyjnym. Maurycy Katser zmarł 16 czerwca 1943 roku, mając 77 lat. 

14 ANK, JKKW, sygn. 34. Hugon Kowarzyk urodził się w 1864 roku, prawdopodobnie w Sierszy. Z do
kumentów wynika, że znal świetnie język niemiecki oraz polski, z wykształcenia byl inżynierem gór
niczym. W Jaworznie łącznie przepracował 33 lata, a w charakterze dyrektora górniczego 28 lat. Jako 
świetny fachowiec, ceniony w środowisku ekspertów, wdrożył wiele autorskich pomysłów. Szczególne 
zasłużył się w czasie usuwania skutków zalania podziemi jaworznickich kopalń w grudniu 1902 roku. 
Odszedł ze swego stanowiska w dramatycznych okolicznościach. W 1919 roku, w czasie rozruchów na 
kopalni Fryderyk August, wzburzona załoga usiłowała wrzucić go do kopalnianego szybu. Przywódcy 
związkowi uratowali mu wtedy życie, ale Kowarzyk, jako symbol wyzysku kapitalistycznego, nie mógł 
już zajmować dotychczasowego stanowiska. W liście do prof. Artura Benisa skarżył się na rozstrój ner
wowy spowodowany tym wypadkiem. Oficjalnie został zwolniony 1 kwietnia 1920 roku, ale jeszcze 
przez pięć lat pracował jako konsultant techniczny, mieszkając stale w Krakowie. W 1925 roku nastąpiło 
ostateczne rozliczenie Kowarzyka z zarządem kopalń jaworznickich. Później zajmował się sprzedażą 
węgla w Krakowie, dzierżawi! w tym celu plac i magazyny przy ul. Pawiej. W 1929 roku przeszedł na 
emeryturę. Do końca życia mieszka! w Krakowie, a żył jeszcze tuż po wojnie, ponieważ zachował się 
jego wniosek z 1945 roku o realizację należnego deputatu węglowego. W Krakowie w dzielnicy Salwator 
do dzisiaj jest „willa Kowarzyka" przedstawiana jako zabytek budownictwa willowego. 
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ważną rolę odgrywał tzw. M I E R N I K , który odpowiadał za wykonywanie pomiarów 
oraz sporządzanie map górniczych. Zaliczano go do grupy sztygarów. W latach 
1875-1896, kiedy dokonywano komasacji własności górniczej Gwarectwa, funkcję 
tę sprawował Juliusz Cofalka'5. Ponadto powierzano mu czasowe zastępstwo na 
stanowisku nadsztygara. Stanowisko nadsztygara powstało pod koniec xix wieku, 
kiedy grupa sztygarów była już dość liczna. Był to najwyższy rangą i najczęściej 
najstarszy stażem pracy sztygar, który stał na czele średniego dozoru górniczego. 

Z początku osoby z dozoru górniczego nazywano dozorcami. Określenie 
sztygar, pochodzące od niemieckiego słowa S T E I G E R , utrwaliło się nieco później. 
Od tej grupy pracowników wymagano odpowiednich kwalifikacji, które musia
ły być udokumentowane świadectwami oraz opiniami poprzednich pracodaw
ców. W grupie sztygarów byli młodzi absolwenci akademii górniczych, głównie 
z Leoben i Pribram. Byli to Polacy, Czesi, Węgrzy, Austriacy, ale również przed
stawiciele innych narodowości, co było wynikiem specyficznej mieszanki naro
dowej habsburskiej monarchii. Typowi urzędnicy wierni i lojalni wobec władz 
państwowych, bez względu na pochodzenie znający biegle język niemiecki. De
klarowali również dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Obok 
wykształcenia i praktyki, był to nieodzowny warunek uzyskania zatrudnienia 
w Galicji. Władze górnicze pilnowały, aby nadzór górniczy mógł bez trudności 
porozumieć się z polskimi robotnikami, a robotnicy mogli dobrze zrozumieć 
polecenia przełożonych. Było to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pra
cy w kopalni, ale również dla uznania języka polskiego za obowiązujący w życiu 
publicznym autonomicznej Galicji. W przypadku obcokrajowca nie wystarczyło 
zadeklarować znajomości języka polskiego, ale trzeba było zdać egzamin'6. 

Stopniowo powiększała się grupa sztygarów, w latach 1872-1887 pracowało 
średnio dwóch sztygarów. Nie była to jeszcze stała kadra, po 2-3 latach nastę
powały zmiany. W ten sposób przewinęło się na tych stanowiskach kilka osób: 
Hugo Stalzer, Ryszard Dahms, Artur Schweinichen, Otto Klinger, Teodor Schaflik 
i Ryszard Schneider. W miarę wzrostu liczby zatrudnionych górników i postępu 
technicznego, grupa sztygarów powiększała się i ulegała specjalizacji. Wytworzyła 
się kadra kierownicza, która zarządzała kopalnią w określonym zakresie. Byl to 
na przykład tzw. sztygar od maszyn, spraw elektryfikacji, warsztatu mechanicz
nego itp. W wyniku powstania oddziałów oraz rewirów górniczych na ich czele 
stanęli również sztygarzy. 

Urzędy górnicze miały decydujący wpływ na obsadę nadzoru górniczego. No
minacja na kierownicze stanowiska, etaty sztygarów objazdowych i zmianowych 

15 Juliusz Cofalka pracował jako miernik-nadsztygar w latach 1875-1896. Jego asystentem byl Mieczysław 
Biskupski, który później pracował jako magazynier i buchalter. 

16 ANK, OUGKr., sygn. 19. Środowisko górnicze w Austrii, nie licząc Węgier, miało do wyboru największe 
Zagłębia: Ostrawsko-Karwińskie w Czechach i Krakowskie w Galicji. Poza tym były ośrodki w nie
mieckojęzycznych krajach związkowych Austrii (Styria, Dolna Austria, Tyrol). Zgodnie z obowiązują
cym prawem autonomii w poszczególnych krajach habsburskiej monarchii panowały języki narodowe. 
Zatem fachowcy górnicy musieli znać język czeski lub polski, oprócz języka niemieckiego. 
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oraz nadgórników miała ustaloną procedurę. Właściciele kopalń byli zobowią
zani do zatrudnienia na takich stanowiskach odpowiednich fachowców oraz 
musieli uzyskać aprobatę władz górniczych. Od 1900 roku były już 4 stanowiska 
sztygarów, a stabilizacja kadry postępowała, ponieważ poszczególne osoby pozo
stawały w Jaworznie coraz dłużej, niektórzy osiedlili się tutaj na stałe. Wśród nich 
można wymienić: Rajmunda Lorentza, Jana Prenżynę, Alfonsa Opermana, Józefa 
Kudrnę, Adolfa Śliwińskiego i Pawła Trnczaka17. 

W lutym 1906 roku ustanowione zostały oddzielne kierownictwa ruchu dla 
kopalni Fryderyk August i Jacek Rudolf. Obowiązywała zasada jednoosobowego 
kierownictwa, na czele stał kierownik ruchu, który kierował i odpowiadał za ca
łość ruchu na powierzonym odcinku. Poniżej stali sztygarzy, którzy kierowali re
wirami na dole, oddziałem powierzchni, warsztatami i sprawami elektrycznymi. 
W kopalni Fryderyk August wieloletnim kierownikiem był Franciszek Rosen-
dorf, inżynier górnik, absolwent uczelni górniczej w Leoben. Pochodził z Mo
raw, do Jaworzna przybył w 1901 roku i pracował do końca 1 wojny światowej. 
Przez pierwsze lata pracował w kopalni Sobieski, od 1906 roku był kierownikiem 
ruchu na kopalni Fryderyk August. Pod jego kierownictwem pracowali sztyga
rzy: Jerzy Kukucz, Józef Paździor, Wiktor Strzemeski i Władysław Zechenter. 
Wszyscy byli absolwentami akademii górniczej w Leoben. W latach 1900-1914 
ustabilizowała się już stała kadra górnicza. Należeli do niej inżynierowie górni
czy: Jerzy Kukucz, Franciszek Rosendorf, Bolesław Leonhard, nadsztygar Alfons 
Operman i miernik Stefan Kosiba. Długoletnim szefem warsztatów mechanicz
nych był Emil Oskar Nikel, z pochodzenia Austriak, który w Jaworznie osiedlił 
się na stałe. Tutaj zmarł w 1928 roku, a jego grób znajduje się na Cmentarzu 
Pechnickim. Interesującą osobą był Natan Ickowitz - inżynier konstruktor po
chodzenia żydowskiego, ukończył Wyższą Szkołę Przemysłową w Bielsku18. Fakt, 
że posiadał wyższe wykształcenie techniczne należał wtedy do rzadkości, ponie
waż młodzieży żydowskiej utrudniano dostęp do szkól i uczelni technicznych. 

Od lat 90. xix wieku w podziemiach kopalń zarządzono podział na tzw. re
wiry, każdy z nich miał swojego dozorcę. Pełna obsada średniego dozoru w naszej 
kopalni to kilkanaście osób w randze sztygarów, podsztygarów i nadgórników. 
Do grupy dozoru średniego dostawali się również górnicy, którzy wykazywali 
szczególne uzdolnienia. Taką drogą sztygarami zostali: Franciszek i Jan Czerwon-
kowie, Józef Gąsior, Jan Gnyp, Franciszek Rogoziński oraz Edward Ryt. Awans od 
prostego górnika do sztygara należał do wyjątkowych sytuacji, chociaż był do
puszczalny i krakowskie władze górnicze zatwierdzały tego rodzaju przypadki. 
W tym czasie upowszechniało się podejmowanie nauki w szkole górniczej, a dro
gą do sukcesu była średnia szkoła górnicza w Dąbrowie (na Śląsku austriackim). 

17 Zatrudnienie nadzoru górniczego regulowała ustawa sejmowa z dnia 31 grudnia 1893 roku oraz roz
porządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 kwietnia 1894 roku w sprawie praw i obowiązków kierowników 
ruchu i nadzorców w kopalniach. 

!8 ANK, OUGKr., sygn. 18, 271. 
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W 1912 roku uruchomiono w Jaworznie kursy zawodowe, które kończyli 
awansowani górnicy. Była to tzw. szkoła uzupełniająca, do której kierowano 
uzdolnionych górników, bardzo często nawet bez wykształcenia podstawowego. 
Wykładała w niej kadra z gwareckich kopalń. Górnictwo wykładali inżynierowie: 
Bolesław Leonhard, Wiktor Strzemeski i Władysław Zechenter. Przedmioty 
ogólnokształcące (czytanie, pisanie, rachunki, geometria i mineralogia) prowa
dzili nauczyciele z jaworznickich szkół: Józef Kielski i Klemens Bittner. W szkole 
prowadzono również przedmiot udzielanie pierwszej pomocy, którego nauczał 
dr Goldmann, lekarz z górniczej kasy brackiej'9. Liczba uczniów wynosiła śred
nio do 30 osób, wyniki były bardzo dobre, zdawali wszyscy wybrani do nauki 
górnicy. Nawet w latach wojny kontynuowano zajęcia w szkole, pomimo braków 
Jcadrowych wśród wykładowców i uczniów, którzy zostali zmobilizowani do woj
ska. W latach 1915-1918 rocznie zdawało od 7 do 9 górników. Z tej właśnie grupy 
później awansowano wiele osób na stanowisko nadgórnika lub podsztygara. 

W górnictwie od dawna utrwalił się zwyczaj dzielenia załogi na pracującą 
pod ziemią i na powierzchni. Na taki podział miały wpływ różnice w warun
kach pracy i wymogi bezpieczeństwa. Stosowano również różne godziny pracy. 
Pod ziemią na szczycie hierarchii stali górnicy - tzw. rębacze, którzy wyrąbywali 
w caliźnie węglowej otwory pod ładunek dynamitowy albo urabiali urobek za 
pomocą klinów i młotków. Drugą grupą byli tzw. śleprzy, nazwa pochodzi od 
niemieckiego S C H L E P P E N , czyli wleczenia skrzyń i koszy z urobkiem. Ciągarze 
wyciągali urobek na powierzchnię za pomocą kołowrotów. Pod ziemią pracowali 
również cieśle, którzy ustawiali drewnianą obudowę w chodnikach i przeko
pach20. W grupie robotników powierzchniowych oddzielną grupę stanowili pa
lacze, którzy palili pod kotłami parowymi oraz maszyniści, obsługujący maszy
ny wyciągowe. Poza tym pracowali rzemieślnicy różnych zawodów, np. kowale, 
którzy ostrzyli kliny i laski do wybijania otworów strzelniczych. W warsztatach 
i kuźniach robotnicy pracowali przy remontach i naprawie maszyn i narzędzi. 
Budowlańcy wykonywali różne roboty budowlane, poza tym na kopalni praco
wali pracownicy transportu, magazynów i zakładowej elektrowni. 

W tym czasie istniały już ogólnokrajowe uregulowania, które nakazywały 
powszechną 10-godzinną dniówkę robotnika. W górnictwie obowiązywała 
9-godzinna dniówka dołowa, liczona od zjazdu do wyjazdu. Na powierzchni 
bywało różnie, oficjalnie od 9 do 10 godzin. Na dole pracowano na trzy zmiany, 
przy 9-godzinnej szychcie. Ranna zmiana pracowała od 6.00 do 15.00, druga 
- od 15.00 do 24.00, a nocna - od 22.00 do 6.00 rano. Wydobycie prowadzo
no tylko na dwóch zmianach dziennych, nocna przeznaczona była na naprawy 
i konserwacje, zwożenie materiałów i tym podobne prace. Na powierzchni sytu
acja była bardziej zróżnicowana, ponieważ poszczególne grupy zawodowe miały 
odmienny tok pracy. Przede wszystkim trwała jedna zmiana od 6.00 do 18.00, 

19 ANK, SG, sygn. I I 206; OUGKr., sygn. 20. 
20 J. Jaros, Górnicy dawniej i dziś, Katowice 1988, s. 9. 
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ale z przerwami, aby indywidualna dniówka wynosiła 9,5 godziny. Tylko pala
cze w kotłowni oraz maszyniści maszyn wyciągowych pracowali po 8 godzin, ale 
obowiązywał ich trzyzmianowy system pracy. Pewne ulgi stosowano wobec mło
docianych, którym skracano czas pracy do godziny 16.30, ponadto obowiązywał 
całkowity zakaz pracy młodocianych pod ziemią. Kobiety zatrudniano tylko na 
powierzchni, głównie w sortowni21. 

Załoga robotnicza pochodziła głównie z Jaworzna i okolicy, górnictwo 
miało tutaj już ponad stuletnią tradycję, a miejscowa ludność przyzwyczajona 
była do podejmowania pracy w kopalniach. Do pracy przybywali ludzie z terenu 
powiatu chrzanowskiego i krakowskiego, Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrow
skiego, najczęściej obeznani z górnictwem oraz uciekinierzy polityczni z terenu 
Rosji i Prus. Jednak pojawianie się robotników o obcym pochodzeniu narodo
wym stanowiło rzadkie przypadki. Odmiennie rzecz miała się z kadrą dozoru 
górniczego, który składał się wyłącznie z osób przybyłych lub rekrutowanych na 
terenie Austrii. Nie było jeszcze w tym czasie osób z wyższym wykształceniem 
technicznym pochodzących z Jaworzna i okolicy. Rodzima kadra tego typu po
jawi się dopiero w następnym okresie dziejów miejscowego górnictwa. 

Od początku istnienia, czyli pd 1871 roku, Gwarectwo było głównym i naj
większym pracodawcą w całej parafii jaworznickiej. Wielkość zatrudnienia ule
gała zmianom stosownie do rozwoju technicznego i wzrostu wydobycia. W 1871 
roku zatrudniano 1.020 osób, później zatrudnienie kształtowało się na poziomie 
od 900 do 1.000 osób. W 1888 roku odnotowano wzrost zatrudnienia do 1.392 
osób. Także w następnych latach występował stały wzrost, w 1900 roku załoga 
liczyła już 2.216 osób. W pierwszej dekadzie xx wieku, wobec dużego i stałego 
wzrostu wydobycia, zatrudnienie stale zwiększano, w latach 1905-1910 osiągnęło 
poziom 2.660 osób. W ostatnich latach przed wybuchem 1 wojny światowej (1911-
1914) wielkość zatrudnienia ustaliła się na poziomie 2.300 osób. Pewne obniżenie 
w stosunku do okresu poprzedniego wynikało z postępu mechanizacji i elektryfi
kacji kopalń. W latach 1 wojny światowej (1914-1918) zatrudnienie było bardzo 
niestabilne. W pierwszym roku wojny spadło do 1.791 osób z powodu mobilizacji 
do wojska. W następnych latach kształtowało się na poziomie około 2.500 osób. 
W tym czasie stale zgłaszano niedobór siły roboczej. Wobec mobilizacji kolejnych 
roczników do armii austriackiej, w kopalniach stale brakowało pracowników22. 

Katastrofa w 1902 roku 

W 1902 roku w jaworznickich kopalniach miała miejsce sekwencja katastrofal
nych zdarzeń. Pod koniec tego roku obie kopalnie zostały unieruchomione, a ich 

21 ANK, OUGKr., sygn. 398. Sortownia pracowała od 6.00 do 18.00, z dwoma przerwami: od 8.00 do 8.30 
i od 14.00 do 16.00. 

22 ANK, OUGKr., sygn. 7,8,10,53, Ul , 130,136,145,426; SG, sygn. II360,421; W. Szajnocha, Płody kopalne 
Galicji, Lwów b.r.w., s. 134; Jaworznickie Gwarectwo Węgla Kamiennego, „Modernę Illustrierte Zeitung" 
1913, z. 3, s. 103-105. 
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dalsze funkcjonowanie w poważnym stopniu zagrożone. Bez pracy i możliwości 
jej otrzymania, przez okres trudny do określenia, pozostało około 2.000 osób. 
Zaczęło się od eksplozji kotłowni w kopalni Jacek Rudolf, która miała miejsce 
5 sierpnia o godzinie 12.30. Pięciu pracowników straciło życie, a dwóch uległo 
ciężkim poparzeniom. Eksplozja zniszczyła całkowicie budynek kotłowni, w po
ważnym stopniu uszkodziła sąsiednie warsztaty. Przede wszystkim zaś pozbawi
ła kopalnię dostaw głównego źródła energii, jakim była para wodna21. 

W gazetach obok krótkiej informacji o wypadku, zamieszczono również 
informacje o wspólnym pogrzebie pięciu ofiar, który odbył 8 sierpnia 1902 roku 
na Cmentarzu Pechnickim w Jaworznie24. W wyniku działania komisji śled
czej ustalono, że wybuch kotła nr 6 spowodowany został przez niedobór wody. 
^twierdzono również, że stany wody zagrażające wybuchem były na kotle dobrze 
oznaczone. Świadczyło to o zaniedbaniach ze strony załogi kotłowni, która za 
swój błąd zapłaciła najwyższą cenę. Dla kopalni oznaczało to najdłuższą przerwę 
w działalności. Przy okazji odbudowy postanowiono przeprowadzić gruntowną 
modernizację i dopiero po niej wznowić wydobycie. Pracownicy, którzy przez 
katastrofę stracili pracę, zostali przesunięci do kopalni Fryderyk August. 

Odbudowa zniszczonej kotłowni wymagała wykonania szeregu prac me
chanicznych i elektrycznych. Trzeba było zamówić 7 nowych kotłów w Witko-
wickich Hutach, które składały się na dwie specjalne baterie. Zakończenie ich 
instalacji i włączenie do eksploatacji przewidywano na 1903 rok. Była to dobrze 
przemyślana, nowoczesna kotłownia, cala w konstrukcji stalowej. W ramach 
modernizacji zbudowano elektryczną przesuwnicę wagonów oraz odpowiednie 
podciągarki. Postanowiono wybudować nową sortownię z napędem elektrycz
nym. Szyb wydobywczy Jacek pogłębiano do 102 m, a w części między pokła
dem Jacek i Franciszka - na głębokości 69 m, gdzie był obudowany w drew
nie - miał zostać rozszerzony i naprawiony. Roboty w szybach wydobywczych 
zawsze wiążą się z niespodziewanymi kłopotami, dlatego przerwa na kopalni 
Jacek Rudolf była najlepszym czasem na wykonanie solidnej obmurówki szybu 
wydobywczego oraz instalacji stalowych elementów. Stosownie do przepisów 
górniczych, dla zabezpieczenia krążka linowego, podwyższono odpowiednio 
nadszybie. W czasie przebudowy drewniane elementy konstrukcji zastąpiono 
stalowymi. Ponowne uruchomienie kopalni Jacek Rudolf zaplanowano na maj 
1903 roku25. 

Tymczasem doszło do następnego nieszczęśliwego zdarzenia. Kiedy prace 
w kopalni Jacek Rudolf nie były jeszcze zakończone (nowe kotły znajdowały się 
już na miejscu, ale nie były jeszcze obmurowane, natomiast pod sortownią zale
dwie wybudowano fundamenty) - w nocy z 24 na 25 grudnia 1902 roku wybuchł 

23 ANK, SG, sygn. II161; II163. Zginęli: Franciszek Kaszowski, Karol Strzonkowski, Andrzej Uchacz, Antoni 
Sośnierz, Bartłomiej Jamroz. Ciężkie poparzenia odnieśli: Józef Herdy i Paweł Szubert. 

24 „Gazeta Lwowska" 1902, nr 178,181; „Dziennik Polski" 1902, nr 368, 371. 
25 ANK, OUGKr., sygn. 111. 
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pożar budynku szybów Paulina i Helena26. Pożar przyjął ogromne rozmiary, 
zniszczył całą infrastrukturę naziemną kopalni Fryderyk August. Spalona zosta
ła sortownia, rampy, zsypy i rynny, budynki szybu Helena wraz z drewnianym 
nadszybiem, drewniana konstrukcja szybu Paulina. Drewniane obudowy szybu 
Helena do 15 m głębokości, a szybu Paulina do 120 m głębokości zostały po
ważnie uszkodzona. Na szczęście nie było ofiar w ludziach, a dzięki wysił
kom załogi udało się ocalić część kotłów, które stały już w ogniu. Szkody były 
poważne, ponieważ zniszczeniu uległy przewody kondensacji pary wodnej, przez 
to w bezpośrednim zagrożeniu była pompa głównego odwadniania w szybie Pau
lina. Również przewody parowe do pomp o mocy 500 i 700 K M zostały zniszczo
ne, maszyny te zostały wyłączone z eksploatacji. Jak najszybciej i z całą energią 
podjęto działania do wznowienia pracy obu maszyn, udało się tylko z maszyną 
o mocy 700 K M 2 7 . 

Po ugaszeniu pożaru oraz powstrzymaniu ognia od wyrobisk podziemnych 
stwierdzono, że sytuacja jest katastrofalna. Podziemie kopalni Fryderyk August 
zostało zalane wodą, urządzeni*do odwadniania w poważnym stopniu uszko
dzone lub całkowicie zniszczone. Ruch został wstrzymany, przy czym termin 
wznowienia był trudny do określenia. Na podstawie analogii do podobnych ka
tastrof w górnictwie przypuszczano, że na uruchomienie trzeba poczekać nie 
miesiące, ale lata. Oznaczało to katastrofę nie tylko dla przedsiębiorstwa gór
niczego, ale również dla miasta Jaworzna. Głównym pracodawcą było bowiem 
Gwarectwo, a większość bezrobotnych teraz górników mieszkała na terenie mia
sta. Bardzo smutne i pozbawione nadziei były święta Bożego Narodzenia 1902 
roku, z dużymi obawami i lękiem oczekiwali jaworznianie Nowego Roku - 1903. 
Wiadomym było, że wznowienie pracy jaworznickich kopalń będzie wymagało 
wielkich środków finansowych, ale również nowatorskich pomysłów dla usunię
cia skutków opisanej katastrofy. 

Właściciele Gwarectwa szybko podjęli decyzję o podtrzymaniu wydoby
cia w Jaworznie, co stało się podstawą dla opracowania programu ratowniczego 
dla zalanego podziemia kopalni Fryderyk August. Autorem oryginalnego planu 
odwodnienia kopalni był inż. Hugon Kowarzyk, aktualny dyrektor techniczny. 
Pod jego kierownictwem wykonane zostały wszystkie prace teoretyczne i roboty 
terenowe, z ramienia urzędu górniczego nadzór prowadził nadkomisarz Jan Za
rański. Opracowano szczegółowy plan akcji odwadniania. 29 i 30 grudnia 1902 
roku dokonano komisyjnego oglądu terenu kopalni. 21 i 22 stycznia 1903 roku, 
przy udziale zaproszonych ekspertów z czeskiego zagłębia, przeprowadzono 
kolaudację urządzeń przygotowanych do odwodnienia kopalni. 21 lutego 1903 

26 ANK, SG, sygn. I I 161. Prasa w numerach poświątecznych zawiadamiała o katastrofie w Jaworznie; 
„Czas" 1902, r. 55, nr 296; „Gazeta Lwowska" 1902, nr 296; „Dziennik Polski" 1902, nr 602, 604; „Gazeta 
Narodowa" 1902, nr 315,316. Wiadomość dotarła nawet do Grazu, gdzie w piśmie „Arbeitwille" organie 
robotników z krajów alpejskich, zamieszczono krótką notkę o pożarze w kopalni w Jaworznie (wydanie 
z 28 grudnia 1902 roku). 

2 7 ANK, OUGKr., sygn. Ul . 



74 JAWORZNO INTERDYSCYPLINARNIE • PRZEMYSŁ POGRANICZA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO 

roku puszczono w ruch pompy i agregaty, które pracowały w ustalonym porząd
ku i ciągłym ruchu. 12 maja 1903 roku zatrzymano maszyny pompujące wodę, 
stwierdzając całkowite odwodnienie kopalni Fryderyk August. 

Był to ogromny sukces, który cieszył wszystkich, właścicieli Gwarectwa 
i robotników, społeczność Jaworzna oraz okolicznych gmin. Usunięcie skutków 
niedawnej tragedii dawało możliwość zatrudnienia i nową nadzieję na przy
szłość. Było to również wielkie osiągnięcie techniczne. W podobnej katastrofie 
w kopalni Ludwigs Glueck w Zabrzu, pruscy fachowcy potrzebowali dwóch lat 
na uzyskanie podobnego wyniku, co w Jaworznie. Szczegółowy przebieg akcji 
przeprowadzonej w Jaworznie był przedmiotem wielu analiz specjalistów, którzy 
wysoko ocenili fachowość inż. Hugona Kowarzyka. Według inspekcji górniczej, 
akcja ratownicza podjęta została nadzwyczaj szybko i przeprowadzona spraw
nie, pomimo niezwykle trudnej sytuacji28. 

Dopiero w styczniu 1904 roku ogłoszone zostały wyniki dochodzenia 
w sprawie przyczyn wybuchu pożaru29. Była ona przypadkowa i nie zdołano usta
lić ewentualnych sprawców lub winnych zaniedbania. Podobnie było w wypadku 
eksplozji kotła w kopalni Jacek Rudolf. Dwa przypadki losowe, chociaż niezupeł
nie bez winy ludzi, doprowadziły do katastrofy, która mogła zakończyć działal
ność jaworznickiego górnictwa węgla kamiennego. 

Po katastrofie 

Pierwszym następstwem katastrofy z 1902 roku było wprowadzenie nowego sys
temu odwadniania, który został tak dopracowany, aby sprawdził się w warunkach 
pożaru. W obu kopalniach zamontowano pompy i agregaty, zapewniające łącznie 
wydajność 16 m3 na minutę. Na podstawie doświadczenia z pożaru zabezpieczono 
odpowiednio podziemne komory, w których umieszczano maszyny do odwadnia
nia. W czasie pożaru zalanie tych miejsc było przyczyną unieruchomienia procesu 
odwadniania. Po raz pierwszy wprowadzono obowiązek utrzymywania stałej re
zerwy pomp głównego odwadniania. Wprowadzono również szereg zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, które głównie polegały na eliminowaniu drewna z obudowy 
szybów i ograniczeniu jego zastosowania jako materiału łatwopalnego i powszech
nym użyciu konstrukcji stalowych. Poza tym w podziemiach wybudowano szereg 
murowanych tam, co miało ograniczyć zasięg pożarów w wyrobiskach podziem
nych. Warto przy tym zauważyć, że nowe zasady przeciwpożarowe wynikają
ce z doświadczeń jaworznickich kopalń, krakowski urząd górniczy wprowadzał 
w formie obowiązujących przepisów na terenie Zagłębia Krakowskiego. 

W wyniku katastrofy nadziemna część kopalni Fryderyk August została 
zbudowana praktycznie od nowa, z wyeliminowaniem zabudowy drewnianej. 

28 J. Zarański, O odwodnieniu kopalń węgla w Jaworznie po katastrofie w dniu 25 grudnia 1902, [w:] Pamiętnik 
I-go Zjazdu Polskich Górników w Krakowie w roku 1906, red. Z. Kamiński, Lwów 1907, s. 161-170. 

29 ANK, SG, sygn. I I 161. 
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Jednocześnie wprowadzano nowoczesne urządzenia i sprzęt górniczy. W ra
mach tego zbudowano nowoczesną sortownię z roczną wydajnością 600.000 
ton, wykonaną przez fabrykę Breitfeld & Danek. W szybie Helena zainstalowa
no nową maszynę wydobywczą z elektrycznym napędem, którą wykonały Wit-
kowickie Huty. Warsztaty zostały wyposażone w nowoczesny park maszynowy, 
który umożliwiał podejmowanie koniecznych napraw i remontów na terenie ko
palni30. Zarząd Gwarectwa, podejmując decyzję o odbudowie kopalń, połączył ją 
z generalną przebudową oraz modernizacją. Przewidywano wyposażenie kopalń 
w szereg urządzeń i sprzętu z napędem elektrycznym. To wymagało zapewnienia 
dostaw nowego źródła energii, w warunkach tamtej epoki było to możliwie wy
łącznie poprzez wybudowanie własnej elektrowni. 

W jaworznickich kopalniach próby produkcji energii elektrycznej zostały 
podjęte już wcześniej. Pierwsza z nich miała miejsce w 1898 roku, kiedy w kopal
ni Jacek Rudolf ustawiono dwa agregaty prądotwórcze31, które służyły tylko do 
napędu sortowni. Po usunięciu skutków fatalnego pożaru, latem i jesienią 1903 
roku, przeprowadzono roboty związane z powstaniem tzw. centrali elektrycznej, 
tak wtedy nazywano elektrownie zakładowe. Na kopalni Fryderyk August usta
wiono dwa generatory w budynku szybu Karol, które połączono kablem pod
ziemnym z generatorami kopalni Jacek Rudolf, istniejącymi tam od 1898 roku. 
Następny etap nastąpił za siedem lat, w 1910 roku rada nadzorcza spółki podjęła 
decyzję o dalszej rozbudowie. Zdecydowano się na budowę elektrowni turbino
wej, według najnowszych technologii stosowanych w energetyce. Zakład ener
getyczny zlokalizowano na terenie kopalni Fryderyk August. W 1911 roku uru
chomiono pierwszy turbozespół mocy 800 K W , a w 1913 roku drugi turbozespół 
mocy 3.300 K W . Wówczas połączono obie jaworznickie kopalnie odpowiednim 
kablem podziemnym. Urządzenia elektryczne z 1898 roku zostały zlikwidowane, 
a zakładowa elektrownia posiadała łącznie 4.100 K W mocy. 

Tak szybki rozwój i zwiększanie mocy jaworznickiej elektrowni świadczy 
o intensywnej elektryfikacji tutejszych kopalń, a trzeba pamiętać, że elektrow
nia pracowała wyłącznie na potrzeby własne. Wtedy w Jaworznie zaświeciły 
pierwsze żarówki elektryczne w budynku dyrekcji kopalń, will i naczelnego dy
rektora, a być może również w budynku mieszkalnym inżyniera Kowarzyka 
(na rogu ul. Grunwaldzkiej i Zacisze). W1916 roku, czyli w toku pierwszej woj
ny światowej, dokonano następnej wielkiej inwestycji, podwajającej moc ja
worznickiej elektrowni. Uruchomiono wtedy trzeci turbozespół o mocy 3.520 
K W , elektrownia osiągnęła łączną moc 7.620 K W . Na tym kończył się pierwszy 
etap budowy elektrowni w okresie galicyjskim, która później będzie nazywana 

30 ANK, OUGKr., sygn. Ul . 
31 B. Muchlicki, Zarys historyczny i rozwój elektrowni Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla S.A. w Ja

worznie, [w:] Elektryfikacja ziemi krakowskiej. Materiały Komisji Energetyczno-Elektryfikacyjnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, Kraków 1937, s. 48. W rejonie Jaworzna energia elektryczna została po raz 
pierwszy zastosowana w 1896 roku w kopalni Domsa w Borach (później kopalnia Sobieski). 
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Jedynką32. Własna elektrownia dawała duże możliwości zastosowania maszyn 
i urządzeń elektrycznych. Pozwoliło to na mechanizację podstawowych pro
cesów wydobycia, w zakresie urabiania zaczęto wprowadzać wiertarki elek
tryczne. Były to narzędzia firm Ingersoll i Flotzmann, które w istotny sposób 
ułatwiały urabianie węgla. 

Infrastruktura powierzchniowa kopalni była stopniowo elektryfikowana, 
a pod ziemią stosowano coraz częściej lokomotywy i oświetlenie akumulatoro
we. Upowszechnianie energii elektrycznej spowodowało wzrost wypadków po
rażenia prądem. Od 1900 roku władze górnicze wydawały instrukcje o bezpiecz
nej pracy. Przepisy opierano na zaleceniach Towarzystwa Elektrotechnicznego 

*w Wiedniu, które zawiadamiały o zagrożeniach oraz informowały o sposobach 
zapobiegania wypadkom oraz ratowania już porażonych. Znakiem czasu było 
wprowadzenie zasady uziemiania urządzeń elektrycznych w kopalniach33. 

W pierwszej dekadzie xx wieku do górnictwa wchodziły nowe rozwiązania 
techniczne i organizacyjne. Dla załogi górniczej ważna była sprawa ratownictwa 
górniczego, które w tym okresie zorganizowano jako odrębną służbę. Związane to 
było ze wzrostem nowych pomysłów i konstrukcji w zakresie różnego sprzętu 
ratunkowego. Na początku były to osobiste aparaty tlenowe, które nazywano 
pnematogenami. Wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie aparatów odde
chowych w warunkach występowania szkodliwych gazów. Okręgowe urzędy gór
nicze pilnowały rozprowadzania takiej aparatury na poszczególne kopalnie. Ich 
zastosowanie wymagało przeszkolenia w zakresie zastosowania, ale również kon
serwacji i przechowywania. W związku z tym organizowano specjalne oddziały 
ratownictwa na terenie każdej kopalni. W sprawozdaniach na ten temat czytamy, 
że jaworznickie kopalnie posiadały wymagany sprzęt w tym zakresie. 

Od marca 1910 roku na kopalni Jacek Rudolf znajdował się oddział ratun
kowy oraz oddział straży pożarnej dla obu kopalń, odpowiednio wyposażony 
i działający w oparciu o obowiązujące przepisy. W porównaniu do innych za
kładów, gdzie dość opornie stosowano się do nowych zasad, w Jaworznie przy
kładano dużą wagę do tych problemów. Konsekwencje katastrofy z 1902 roku 
były jeszcze dobrze pamiętane, dyrekcja i zarząd wiedziały, że oszczędności na 
ochronie przeciwpożarowej lub ratowniczej, nie są opłacalne wobec strat, jakie 
przynosi faktyczny pożar lub inny wypadek34. 

Nowością dla górników były zastosowanie karbidowych lamp górniczych. 
Dotychczas były w użyciu lampki olejowe. Od 1907 roku wprowadzono lam
py karbidowe, które były wygodniejsze i bezpieczniejsze, a przy tym o poło-

32 ANK, Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla S.A. Dyrekcja Kopalń w Jaworznie, sygn. 20. Niezależnie 
od elektrowni kopalnianej w Jaworznie, w najbliższej okolicy powstały w tym samym okresie dwie na
stępne elektrownie - w kopalni Sobieski Borach oraz w cementowni w Szczakowej. Była to powszechna 
wówczas praktyka, nie istniała jeszcze energetyka zawodowa, zakłady przemysłowe musiały we własnym 
zakresie zadbać o dostawy energii elektrycznej dla potrzeb własnych. 

33 ANK, OUGKr., sygn. 402; SG, sygn. II161; II168. 
34 ANK, SG, sygn. II169. 



JAWORZNO INTERDYSCYPLINARNIE • PRZEMYSŁ POGRANICZA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO 77 

wę tańsze od starego rozwiązania. Lampiarnia była zupełnie nowym nabyt
kiem, ponieważ dawnym zwyczajem było, że górnicy zabierali lampki do domu, 
byli odpowiedzialni za ich konserwację i bieżące użytkowanie. Od 1914 roku, 
kiedy w kopalni powstała lampiarnia, nie musieli się już tym zajmować. Po za
kończeniu dniówki oddawali lampki do lampiarni, gdzie przygotowywano je do 
następnego wykorzystania. 

Po przeprowadzeniu modernizacji jaworznickie przedsiębiorstwo zalicza
no do najlepiej urządzonych zakładów górniczych w cesarstwie Austro-Węgier. 
Jaworznickie Gwarectwo było przedsiębiorstwem, które składało się z dwóch 
kopalń węgla. Połączone one były w podziemiach przez chodnik główny na po
ziomie 160 m i przekopem na poziomie 102 m, pomimo tego traktowano je od
dzielnie. Eksploatowano wyłącznie przy wykorzystaniu górnośląskiej obudowy 
filarowej. Zasoby węgla zalegały w pokładach o grubości od 2 do 5 m35. Kopalnia 
Fryderyk August (eksploatowała na trzech poziomach: 120,156 i 220 m) posia
dała dwa szyby wydobywcze - Pńulina i Helena. Szyb Karol przeznaczony był 
do zwożenia materiałów. Kopalnia posiadała kilka szybów wentylacyjnych: Pa
stwiska, Sacher, Antoni i Pańska Góra, ten ostatni był wyposażony w elektryczny 
wentylator systemu Witkowitz36. Kopalnia Jacek Rudolf posiadała jeden poziom 
wydobywczy na głębokości 102 m. Kopalnia posiadała jeden szyb wydobywczy 
- Rudolf o głębokości 102 m, szyb wodny Rudolf oraz szyby wentylacyjne Fran
ciszka (tzw. wciągający, 34 m głębokości) i Warpie (tzw. wyciągający, 125 m głębo
kości, wyposażony w wentylator elektryczny firmy Cappel). Wentylacja sztuczna 
wprowadzana została w marcu 1908 roku. Maszyny wydobywcze, pompy i pozo
stałe maszyny posiadały łączną moc 5.000 K M , W większości były zasilane parą. 
Korzystano z dwóch przenośników taśmowych, jeden był zamontowany na ko
palni Fryderyk August, drugi na kopalni Jacek Rudolf. Węgiel sortowano me
chanicznie. Wykorzystywano go chętnie w gospodarstwach domowych, jednak 
większość zbytu zapewniał wielki przemysł. Roczne wydobycie na poziomie oko
ło 800.000 ton było największe w Galicji. Głównymi konsumentami węgla były 
państwowe koleje żelazne oraz zakłady przemysłowe w najbliższym sąsiedztwie. 

W czasie I wojny światowej 

Przez ziemie polskie przetoczyły się działania wojenne, pozostawiając po sobie 
spaloną ziemię. Tam, gdzie nie dotarły bezpośrednio, także nie było lepiej. Do 
takich regionów należała okolica Jaworzna - nie toczono tutaj działań zbroj
nych, ale ludność poddana została restrykcjom i ograniczeniom. Szczególna sy
tuacja panowała w górnictwie, które jako branża strategiczna, podlegało rozka
zom Ministerstwa Wojny. Wszystkie kopalnie zostały zmobilizowane, w każdej 

35 

36 

Grubość pokładów w obudowie, licząc od spągu to: Sacher - 2 m, Fryderyk August 
1,5-2,5 m, Jacek - 3,5 m, Hruzik - 1,8 m. 
ANK, SG, sygn. II171; „Modernę Illustrierte Zeitung" 1913, z. 3 s. 103-105. 

- 5 m, Franciszka -
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umieszczono oddział wojskowy, a rzeczywistą władzę posiadał jego dowódca. 
Do Jaworzna przybył w takim charakterze porucznik Peter Kirchmayer, któremu 
powierzono kierownictwo Jaworznickiego Gwarectwa oraz kopalni Sobieski. 

Głównym zadaniem dowódcy było utrzymanie spokoju i uzyskanie wzro
stu wydobycia węgla wbrew wojennym trudnościom. Kierownictwo kopalni 
i nadzór górniczy całkowicie podporządkowano rozkazom wojskowym, a każda 
niesubordynacja, awaria urządzeń czy inne trudności w realizacji zadań produk
cyjnych, traktowane były z bezwzględnością prawa wojennego. Wszyscy pracow
nicy w górnictwie zostali zaliczeni do czynnej służby obrony terytorialnej, którą 
nazywano służbą wojskową bez broni37. Ogół załogi został poddany organizacji 

. militarnej, w której obowiązywał reżim i drakońska dyscyplina pracy. Najdrob
niejsze przewinienie lub oznakę nieposłuszeństwa kierowano pod sąd wojenny. 
W piwnicy budynku administracyjnego urządzono więzienie, w którym przeby
wali osadzeni górnicy. W czasie odbywania kary górnik musiał chodzić do pracy, 
do aresztu powracał po odrobieniu dniówki. Najczęstszym przewinieniem było 
spóźnienie lub opuszczenie dniówki, za które karano aresztem nawet do dwóch 
tygodni. Powszechną metodą działania było brutalne traktowanie robotników18. 
Większość załogi została zmobilizowana do służby wojskowej jako mężczyźni 
w wieku poborowym. Przez cały okres wojny do poboru stawały kolejne rocz
niki, zarządy kopalń usiłowały chronić górników od służby frontowej, ale nie 
odnosiły na tym polu większych sukcesów. Pobór do wojska młodych ludzi po
wodował stały brak siły roboczej, zwłaszcza w grupie pracowników dołowych, 
górników i wozaków. Zatrudnianie młodocianych i kobiet niewiele pomagało, 
ponieważ nie mogli pracować w podziemiach kopalń. 

W tej sytuacji wykorzystywano pracę jeńców wojennych. Norma pracy dla 
jeńców wynosiła 10 godzin dziennie, wynagrodzenie ustalone było na poziomie 
średniej płacy dla cywilnej załogi. Część wynagrodzenia (około 10-15%) wypła
cano w każdą sobotę jeńcom w postaci gotówki, za którą mogli nabywać towary 
w kopalnianym konsumie. Zatrudniani byli w większości pod ziemią w charak
terze wozaków, a na powierzchni jako różnego rodzaju rzemieślnicy, zależnie 
od profesji, jaką uprawiali przed poborem do wojska. W zakresie wyżywienia 
obowiązywały ogólne normy, jednakowe dla wszystkich. Przydział chleba wyno
sił 420 g dziennie, jeńcy masowo narzekali, że to za mało. To było oczywiste, ale 
taka sama norma dotyczyła miejscowych górników. W warunkach toczącej się 
wojny niedożywienie ludności było zjawiskiem powszechnym39. Nie stosowano 
wobec jeńców szczególnych restrykcji, poddawani byli takiej samej dyscyplinie 
i reżimowi pracy jak miejscowa załoga górnicza. Początkowo niemal wszystkie 
kopalnie były bardzo zainteresowane zatrudnieniem jeńców, jednak po zapo
znaniu się z wymogami, jakie winien spełnić pracodawca, większość zakładów 

37 ANK, SG, sygn. I I 385; StCh, sygn. I 42. 
38 J. Lizończyk, 180 lat kopalni Jaworzna (maszynopis w Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna). 
39 ANK, OUGKr., sygn. 6; 10; SG II 418; I I 421. 
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zrezygnowała. Tylko w dużych przedsiębiorstwach przynosiło to częściowe roz
wiązanie problemu braku rąk do pracy. W mniejszych zakładach najpierw z za
pałem przyjmowano jeńców, aby po pewnym czasie zmniejszać ich zatrudnienie 
i rezygnować z nich całkowicie. 

Jaworznickie Gwarectwo skorzystało z tego sposobu uzupełniania załogi. 
W styczniu 1916 roku zatrudniało 80 jeńców (50 Rosjan i 30 Serbów). Na ko
palni Fryderyk August - 50, a na kopalni Jacek Rudolf - 30, z tego 66 jeńców 
pod ziemią jako podpinaczy i wypychaczy, a 14 na powierzchni jako rzemieślni
ków. Wszyscy mieszkali w baraku w kolonii robotniczej Nowa Wieliczka, po 10 
osób w izbie, w pomieszczeniu suchym, ciepłym i widnym. Początkowo zarząd 
kopalni był zadowolony z pracy jeńców, ponieważ brakowało silnych ludzi do 
wypychania wozów, a zatrudniani małoletni byli zbyt słabi do tej pracy. W lipcu 
1916 roku zatrudniano już 180 jeńców, mniej więcej na takim poziomie utrzy
mywał się ich stan do końca roku. W następnym roku pojawiły się już objawy 
zniechęcenia do pracy jeńców. Kierownicy zgłaszali słabe wyniki, praca jeńców 
była nieefektywna, osiągali bardso niską wydajność, pomimo zapewnienia pod
stawowych warunków życia i pracy. Stopniowo zmniejszała się liczba zatrudnio
nych jeńców. Do końca wojny w jaworznickich kopalniach pracowało ich około 
70. We wrześniu 1918 roku pozostawało w kopalniach gwareckich 28 jeńców. 
We wszystkich innych kopalniach Zagłębia Krakowskiego zrezygnowano z ich 
zatrudniania40. Kolejną grupę zatrudnionych stanowili tzw. I N W A L I D Z I W O J E N N I , 

czyli ranni żołnierze, którzy nie mogli wrócić do czynnej służby frontowej. Wła
dze wydawały polecenia zatrudniania tego rodzaju osób w pierwszej kolejności 
i zapewnienia im niezbędnych warunków pracy. W przypadku kopalń było to 
bardzo trudne, ponieważ potrzebowały one do pracy zdrowych i silnych męż
czyzn. Niemniej zatrudniano ich w charakterze pomocników, strażników i stró
żów, głównie na powierzchni w liczbie kilkunastu. 

Ponadto należało zadbać o jeszcze bardziej wyjątkową siłę roboczą, jaką 
były konie pracujące w kopalni. W gwareckich kopalniach pracowało łącznie 155 
koni, którym trzeba było dostarczyć odpowiedniej paszy. Konie niedokarmione 
pracowały słabo, co wpływało na obniżenie wydobycia węgla. Służby zaopatrze
niowe musiały zadbać o stałe dostawy słomy i siana, podobnie jak o dostawy 
innych materiałów niezbędnych do działalności kopalń41. 

Najgorszym jednak doświadczeniem tego okresu były trudności aprowiza-
cyjne. Podobnie jak w wielu innych podobnych ośrodkach przemysłowych, 
w okolicy Jaworzna stale brakowało żywności, w pewnych okresach były to braki 
oznaczające faktyczny głód dla ludności robotniczej. Zarządy kopalniane czyniły 
wszelkie wysiłki dla zapewnienia aprowizacji swoich załóg i ściągały własne do
stawy żywności. Charakterystycznym dla czasu wojny było odbieranie znacznej 

4 0 ANK, OUGKr., sygn. 6-7; SG, sygn. II 207. 
41 ANK, OUGKr., sygn. 6. Łącznie w Zagłębiu Krakowskim pracowały w tym czasie 552 konie, dla których 

miesięcznie należało dostarczyć 161,5 tony siana i 41,4 tony słomy. 
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części zarobku w postaci deputatu w naturze, głównie w żywności, ale również in
nych artykułów codziennego użytku. W naszej kopalni połowę zarobku stanowiły 
bony żywnościowe do kopalnianego konsumu lub na inne towary. 

Pomimo obowiązujących restrykcji prawa wojennego, górnicy nie zrezy
gnowali z obrony swoich„praw i podejmowali walkę strajkową. Strajki wybuchały 
najczęściej z powodu braku żywności, codzienna praca dawała wiele powodów do 
buntu, ale iskrą zapłonu był najczęściej na przykład postój piekarni z powodu braku 
mąki lub niedobór żywności w konsumie. Taki moment wyzwalał gniew i oburze
nie, ponieważ dotykał nie tylko samych górników, ale zagrażał również ich rodzi
nom. Postoje trwały po kilka dni, władze austriackie twierdziły, że miały charakter 
polityczny, nie przyjmując do wiadomości trudności aprowizacyjnych. Równie czę

sto miały miejsce postoje kopalni spowodowane brakiem podstawowych dostaw 
materiałów jak np. olejów, karbidu, materiałów wybuchowych itp. To był już ostatni 
okres wojny, w kraju nasilały się objawy upadku habsburskiej monarchii, nie było 
już odpowiednich sił i środków dla zdławienia górniczego oporu42. 

Zakończenie działalności 

12 sierpnia 1919 roku, na walnym zgromadzeniu gwarków w Wiedniu, podjęto 
decyzję o sprzedaży udziałów w Gwarectwie polskiemu kapitałowi. Po upływie 
jednego miesiąca, 17 września 1919 roku, stwierdzono dokonanie pełnego wyku
pu43. To był koniec austriackiego przedsiębiorstwa. Minęło niespełna pół wieku 
(dokładnie 48 lat) od rozpoczęcia przez nie działalności w Jaworznie. W cieniu 
głośniejszych wydarzeń politycznych tamtej epoki odbył się zakup spółki górni
czej, na bardzo dogodnych dla polskiej strony warunkach. Zdaniem ówczesnego 
dyrektora Gwarectwa Hugona Kowarzyka: 

Zakłady jaworznickie wraz z obszarami ziemi ornej i lasów [ . . . ] . 
Zostały wprost za zdumiewająco niską cenę sprzedane, 
co wyłącznie, jako następstwo światowej wojny przypisać 
należy; niemniej przyczyniły się wypadki polityczne 
i socjalne, jakie w czasach powojennych powstały. Również 
nieuzasadniona obawa Gwarków jako obcokrajowców przed 
aneksją, była dalszym powodem pozbycia się zakładów. Jeden 
z największych majątków w dawnej Austrii przeszedł w ręce 
nabywców, twierdzić można - wprost za darmo14. 

Polska administracja objęła zakłady 1 września 1919 roku, ale przedsiębiorstwo nie 
zmieniło jeszcze nazwy, zmieniła się natomiast siedziba spółki - Kraków zastąpił 

42 ANK, SG, sygn. II 20, 208. 
43 ANK, OUGKr., sygn. 111. 
44 ANK, JKKW, sygn. 34. 
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Wiedeń. W lipcu 1921 roku utworzono nową spółkę akcyjną, której założycielami 
były zarządy miast Krakowa i Lwowa (po 31,25% udziałów), Polski Bank Krajowy 
i Polski Bank Przemysłowy (po 18,75% udziałów). Spółka przyjęła nazwę Jaworz
nickie Komunalne Kopalnie Węgla S . A . Celem jej powołania było zaopatrzenie 
ludności Krakowa i Lwowa w tani węgiel opałowy. Ceny węgla dla Krakowa 
i Lwowa były niższe od rynkowych, ponadto wiele instytucji użyteczności publicz
nej w tych miastach otrzymywało węgiel bezpłatnie. Rozpoczęła się nowa epoka 
w dziejach jaworznickiego przemysłu węglowego. 
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Adam Frużyński 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu 

Borsigowie i ich dziedzictwo 

Powstanie koncernu Borsigów 

Działalność trzech pokoleń rodziny Borsigów miała ogromny wpływ na rozwój 
Biskupic, które od 1927 roku są cflielnicą Zabrza. Gdy w połowie xix wieku roz
poczęli oni tutaj pierwsze inwestycje, nie było w Biskupicach rozwiniętego prze
mysłu. Ich konsekwentna praca w ciągu następnego półwiecza doprowadziła do 
powstania dużego koncernu górniczo-hutniczego, w którym pracowało 11.000 
osób. Rozwój przemysłu zmienił historię tej miejscowości i życie jej mieszkań
ców. Ze spokojnej i niewielkiej wioski przekształciła się w duży ośrodek prze
mysłowy, w którym struktura ludności uległa zmianie z rolniczo-chłopskiej na 
robotniczo-przemysłową, mającą już niewielkie powiązanie z rolnictwem1. Pod 
wpływem powstającego przemysłu zmieniło się życie i obyczaje mieszkańców, 
a same Biskupice uległy ogromnej rozbudowie. W pobliżu zakładów powsta
ła duża kolonia domów mieszkalnych, przeznaczonych dla pracowników kon
cernu. Zadbano o obiekty użyteczności publicznej: szkołę, szpital, sklepy, halę 
sportową, kaplicę. Dzięki przemysłowi i wypracowywanym przez niego środ
kom finansowym wioska przekształciła się w miasto. Przybywali do niego nowi 
mieszkańcy, rozwijało się rzemiosło, handel i usługi, budowano nowe domy 
i ulice, powstały brukowane drogi, a linia kolejowa i tramwajowa połączyły Bi
skupice z Zabrzem, Bytomiem, Gliwicami. 

Rodzina Borsigów wywodzi się z małego śląskiego miasteczka Dolne Po-
niatowice, położonego w powiecie oleśnickim. Stamtąd dziadek Augusta prze
prowadził się do Wrocławia. Posługiwał się on jeszcze wtedy nazwiskiem Burzik, 
które na Borsig zmienił - prawdopodobnie w czasie odbywania służby wojsko
wej - jego syn Johann. Założyciel koncernu Johann Friedrich Karol August Bor
sig urodził się 23 czerwca 1804 roku we Wrocławiu2. Jego ojciec Johann Georg 

1 L. Dietz D'Arma, Miasto Zabrze Jego rozwój i przeobrażenia przestrzenne, „Kroniki Miasta Zabrza" 1974, 
nr 7, s. 130. 

2 A. Frużyński, Dzieje biskupickiego koncernu Borsigów, Zabrze 1995, s. 9; M. Wessig, Deutscher Maschi-
nenbau 1837-1937 im Spiegel des Werkes Borsig, Berlin 1937, s. 12; A. Perlick, Landeskunde Des Oberscble-
sischen Industriegebietes, Breslau 1943, s. 381. 
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Borsig służył początkowo we wrocławskim pułku kirasjerów, a potem założył 
warsztat stolarski. Matka przyszłego przedsiębiorcy, Susanna Cathrarina Wer
ner, zajmowała się prowadzeniem domu. Wydawało się początkowo, że młody 
August będzie kontynuował rodzinne tradycje zawodowe, gdyż po ukończeniu 
szkoły elementarnej praktykował jako cieśla w warsztacie należącym do Georga 
Ihle. Jednakże ten szczególnie uzdolniony chłopiec, zamiast interesować się sto
larstwem, zafascynowany byl techniką i maszynami. Wysłano go do Królewskiej 
Szkoły Budownictwa Artystycznego i Rzemiosła we Wrocławiu (Koeniglicher 
Prowinzial-Kunst-und Bau-Handwerksschule), którą ukończył w 1823 roku 
z bardzo dobrym wynikiem3. Najlepsze oceny otrzymał z odręcznego rysunku 
technicznego i mechaniki. Świadczyło to o jego umiejętnościach artystycznych 
i technicznych. Zainteresowanie sztuką towarzyszyło Augustowi do końca życia, 
jednak życie zawodowe postanowił związać z tą drugą dziedziną. Po otrzymaniu 
stypendium przeniósł się do Królewskiego Instytutu Rzemiosła (Koeniglicher 
Gewerbeinstitut) w Berlinie4. Musiał jednak przerwać naukę w 1825 roku, a na 
świadectwie szkolnym znalazł się zapis, że August nie zdał egzaminu z chemii 
i jest „zerem technicznym". Następnie podjął pracę w zakładach metalurgicz
nych Franza Antona Egellsa w Berlinie, który - mimo negatywnej opinii szkoły 
- powierzał Augustowi coraz większy zakres obowiązków5. Jako pracownik od
znaczał się wybitną inteligencją, a całą swoją uwagę skupił na budowie maszyn 
parowych. Po krótkim czasie został przeniesiony do biura projektowego, gdzie 
sporządzał plany i rysunki maszyn i urządzeń, a następnie do wydziału montażu 
maszyn. Ponieważ wszędzie wzorowo wykonywał swoje obowiązki, zapropono
wano mu 8-letni kontrakt na stanowisku faktora odlewni i warsztatu mechanicz
nego, z płacą 300 talarów rocznie i określonym udziałem w zyskach. Otrzymał 
również mieszkanie oraz pół sąga drewna i torfu rocznie6. 

Kolejnym szczeblem kariery Augusta Borsiga była już funkcja kierownika 
zakładu. Mimo szybkiego awansu, młody kierownik cieszył się wśród pracowni
ków dużym autorytetem. Nie cofał się przed trudnościami, a każdy problem sta
rał się rozwiązać w sposób kompleksowy. Zwracał również uwagę na najmniejsze 
drobiazgi, nie cierpiał jednak intryg, a każdemu mówił, co o nim myśli. W 1828 
roku August ożenił się z Luizą Prachl, a w roku następnym urodził się jego jedy
ny syn Albert. Jednakże Borsigowi cały czas marzyła się samodzielna działalność 
techniczna. Chcąc w najbliższej przyszłości założyć własny zakład, kupił w 1836 
roku parcelę w pobliżu berlińskiej Bramy Oranienburskiej. Rok później rozwią
zał umowę z firmą Fanza Antona Egellsa i za całe swoje oszczędności, wynoszące 
10.000 talarów, otworzył swój pierwszy zakład, noszący nazwę Odlewnia Żelaza 

3 M. Wessig, Deutscher Maschinenbau 1837-1937..., s. 13. 
4 D. Rectaw, Wielkie postacie górnośląskiego przemysłu od końca XVIII do początków XIX wieku, „Rocznik 

Muzeum w Gliwicach" 1994,1.10, s. 144. 
5 G. Ogger, Geniusze i spekulanci, Warszawa 1993, s. 12. 
6 A. Frużyński, Historia huty Borsiga w Biskupicach (1865-1934), Katowice 1998, s. 2. 
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i Fabryka Maszyn A. Borsig7. Początki przedsiębiorstwa znajdującego się przy ulicy 
Chausseestrasse i były bardzo skromne. Na fabrykę składało się kilka niewielkich 
drewnianych budynków, mieszczących odlewnię żeliwa, formiernię, warsztat me
chaniczny, w których pracowało 50 robotników8. Wszystkie maszyny poruszane 
były siłą rąk ludzkich lub przez kieraty konne. Mimo tych niezbyt wyszukanych 
warunków, natychmiast została podjęta produkcja. Stało się to w bardzo dogod
nym momencie wzrostu koniunktury gospodarczej. Do budowy linii kolejowej 
z Berlina do Poczdamu potrzebne były duże ilości szyn stalowych, a firma Borsiga 
zdecydowała się na dostarczanie odpowiedniego materiału. Ponadto wytwarzała 
wiele rodzajów odlewów z żelaza i żeliwa. Zaczęto też montować kilka typów po
ręczy i balustrad, krat, żeliwnych figur (np. żelazne lwy przy moście Tiergarten). 
Kiedy zamówienia malały, podejmowano produkcję przyrządów do pisania, ram 
do luster i innej galanterii9. Po pewnym czasie, kiedy załoga zdobyła już pewne 
doświadczenie, zaczęto konstruować bardziej skomplikowane maszyny, takie jak 
pompy i maszyny parowe. Pierw^e tego typu urządzenie zbudowano już w 1838 
roku'°. W tym samym roku w zakładach Borsiga wykonano pierwszy berliński 
most wiszący Loewenbruecke w Groser Tiergarten. Skonstruowano tam również 
- pierwszy w Europie - most o konstrukcji kratownicowej, który wzniesiono na 
rzece Haweli. W1842 roku firma Borsiga zdobyła prestiżowe zamówienie na ma
szynę parową, napędzającą pompy zasilające wielką fontannę w otaczającym pałac 
królewski parku Sanssouci". W zakładach Borsiga wykonano także żelazne kopuły 
przeznaczone dla pałacu królewskiego w Berlinie i kościoła św. Mikołaja w Pocz
damie. Kolejnym etapem rozwoju zakładu było podjęcie się montażu lokomotyw, 
a pierwszy, przeznaczony dla kolei w Anhalt, parowóz Borsig opuścił bramy ber
lińskiej fabryki 24 czerwca 1841 roku12. Miało to szczególne znaczenie dla rozwoju 
gospodarki niemieckiej, gdyż do tej pory wszystkie parowozy były importowane, 
co mocno uzależniało rozwój sieci kolejowej od dostawców zagranicznych. Rok 
później dostarczono 8 parowozów, a w roku 1843 wyprodukowano kolejnych 10 
lokomotyw. Lokomotywy Borsiga ciągnęły pociągi na wybudowanej w latach 1842-
1846 linii kolejowej Wrocław - Mysłowice, a także na linii warszawsko-wiedeńskiej. 
Zapotrzebowanie na parowozy było tak duże, że tylko do 1847 roku kolej zakupiła 
100 nowych lokomotyw. Naturalnie w małym warsztacie nie można było dalej 
wytwarzać takiej ilości skomplikowanych urządzeń, a zakłady przy ulicy Chaus
seestrasse 1 zostały znacznie rozbudowane. Powstały nowe murowane budynki, 
w których zainstalowano najnowocześniejsze w owym czasie maszyny. Nowe hale 
fabryczne zaprojektował znany berliński architekt Johann Heinrich Strack". 

7 A. Borsig Berlin 1837-1902. Festschrift zur Feier der 5000 sten Lokomotive, Berlin 1902, s. 5. 
8 A. Frużyński, Dzieje biskupickiego..., s. 10. 

P. Mrass, Das oberschlesische „Borsigwerk", Górnośląski „Borsigwerk", Ratingen - Zabrze 1995, s. 5. 
10 M. Wessig, Deutscher Maschinenbau 1837-1937..., s. 16. 
H Tamże, s. 22. 
'2 A. Borsig Berlin 1837-1902..., s. 25. 
13 S. Kubiak, D. Kacprzak, Celowe i piękne. Rzecz o fabrykanckim rodzie Borsigów, [w:] Od pomysłu do 

przemysłu, red. A. Bartczak, M. Witek, Szczecin 2010, s. 116. 
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W1845 roku August Borsig wybudował w Moabicie willę, utrzymaną w ita-
lianizującym stylu renesansowym. Skromna elewacja zewnętrzna skrywała luk
susowo wyposażone wnętrze. Była tam m.in. wykonana z orzecha biblioteka, ka
mienne i lustrzane okładziny ścian, malowidła, odlane z cyny rzeźby. Król Prus 
Fryderyk Wilhelm iv, go zwiedzeniu willi Borsiga, miał się o niej tak wyrazić: 
„Mój drogi panie Borsig, tak jak pan, chciałbym i ja mieszkać!". Nowa siedziba 
rodziny została również zaprojektowana przez architekta Jana Friedricha Strac-
ka14. Była otoczona trzyhektarowym parkiem, w którym ulokowany został ogród 
botaniczny oraz największa duma pana domu - wykonana z żeliwa oranżeria, 
zaprojektowana przez Piotra Lenne. Hodowano w niej, sprowadzane z całego 
świata, zimno i ciepłolubne palmy, drzewa iglaste z Kolumbii i Gwatemalii oraz 
drzewiaste paprocie z Karaibów. Znajdowały się w niej też inne egzotyczne ro
śliny, w tym kamelie i azalie, ale największa sensację budziła słynna lilia wodna 
Victoria regia'\ Botanika okazała się największą pasją Augusta Borsiga, na której 
rozwój nigdy nie szczędził pieniędzy. Stworzony przez Augusta ogród opisywa
no jako: „mały raj, w którym piękna sztuka ogrodnictwa stworzyła na każdej 
stopie kwadratowej piaszczystej ziemi marchijskiej ponętne cuda, nie zdradzając 
jednak w żaden sposób swojej sztuki, trudu i wyrafinowanej pielęgnacji, którą 
kosztowały. Jawią się one jak swobodny, naturalny wykwit bogatej gleby i szczę
śliwego słońca"'6. Po wykupieniu biletu każdy mógł zwiedzić ogród z oranżerią, 
a uzyskane w ten sposób środki finansowe August przekazywał do kasy inwalidz
kiej, wspomagającej poszkodowanych i chorych robotników. Z miejscem tym 
wiąże się zabawna anegdota. Otóż pewnego dnia oranżerię zwiedzał incognito 
król pruski Fryderyk Wilhelm iv,. Dostrzegł go jeden z pracujących tam ogrod
ników, który pobiegł do willi, aby powiadomić gospodarzy o wizycie dostojne
go gościa. Luiza Borsig po usłyszeniu takiej informacji spojrzała na pracownika 
z dezaprobatą i rzekła: „Chyba on się znowu upił". Na to ogrodnik odpowiedział: 
„Niczego takiego nie zauważyłem u Najjaśniejszego Pana"'7. 

Przewidując dalszy rozwój zakładu, August Borsig zakupił w 1847 roku od 
Królewskiego Towarzystwa Morskiego działkę w berlińskim Moabicie, gdzie 
wzniesiono nowy zakład budowy maszyn, walcownię i odlewnię żelaza". U wej
ścia na dziedziniec fabryki stała ogromna wieża z niszą, w której postawiono 
posąg kowala odlany w brązie. Gdy Borsiga zapytano, dlaczego nie ustawił tam 
posągu króla, ten odrzekł: „Król tu nie pasuje, tu królem jest kowal"19. W ciągu 
następnych trzech lat powstały tam jeszcze pudlingarnia oraz kuźnia wyposażona 

14 G. Ogger, Geniusze..., s. 22; http://www.diegeschichteberlins.de/geschichteberlins/berlin-abc/stichwor-
teag/559-borsig-moabit.html, dostęp; 30.5.2014. 

15 S. Kubiak, D. Kacprzak, Celowe i piękne..., s. 117. 
16 Die Wandgemalde Paul Meyerheimś im Borsigśchen Garten - PaviIlon, „Illustrirte Zeichtung" 1878 (numer 

z 9.2.). s. 107. 
17 G. Ogger, Geniusze..., s. 23. 
18 Denkschrift ueber den Kreis Hindenburg O.S., Hindenburg 1921, s. 33; A. Borsig Berlin 1837-1902..., s. 8; 

P. Mrass, Das oberschlesische „Borsigwerk"..., s. 6. 
19 M . Wessig, Deutscher Maschinenbau 1837-1937..., s. 20. 

http://www.diegeschichteberlins.de/geschichteberlins/berlin-abc/stichwor-
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w młoty parowe. Jak napisał zwiedzający berlińskie zakłady Borsiga, zajmujący 
się hurtowym handlem górnośląskim węglem, kupiec Emanuel Friedlander: „Fa
bryka ta to najwspanialszy zakład w całych Niemczech, może nawet w Europie 
- i ze wszech miar godny obejrzenia". 

Robotnicy zakładów Borsiga otrzymywali wysokie wynagrodzenie. Praco
wano od 6.00 do 18.00 - co najmniej 60 godzin tygodniowo. Pomocnik zarabiał 
od 7 do 15 marek tygodniowo, ślusarz od 9 do 15, kowal od 10 do 15, a formierz 
i odlewnik od 6 do 2720. Dla pracowników zakładu założono kasę zapomogowo-
-pożyczkową i fundusz pogrzebowy. Mimo swojego bogactwa i pozycji jedne
go z największych pruskich przedsiębiorców, August Borsig bardzo niechętnie 
pokazywał się w tzw. lepszym towarzystwie. Brakowało mu obycia, a ponadto 
trzeźwo oceniał swoją pozycję społeczną - czołowego przemysłowca, a nie ary
stokraty. Był na swój sposób typowym berlińczykiem, który znał swoje wpływy, 
ale i granice swoich możliwości towarzyskich. 

Poważną przeszkodą w szybkim rozwoju berlińskiego przedsiębiorstwa był 
jednak brak własnej bazy energetycznej i surowcowej. Większość potrzebnych 
surowców i materiałów, tj. węgTel, koks, surówkę żelaza i stal musiano spro
wadzać z zagranicy lub od kooperantów krajowych. Uzależniało to zdolności 
wytwórcze zakładu od możliwości produkcyjnych dostawców. Towar często 
kupowano poprzez pośredników, a dostawy nieraz przybywały z opóźnieniem. 
Dezorganizowało to produkcję i powodowało niepotrzebne przerwy w pracy21. 
Do tego dochodziły jeszcze kłopoty z transportem, który był drogi i czasochłon
ny. Koszty transportu, pośrednictwa, cła importowe - to wszystko podnosiło 
ceny gotowych wyrobów i ograniczało konkurencyjność produktów fabryki na 
rynku wewnętrznym. Miało to tym większe znaczenie, że największy konkurent 
Augusta Borsiga w dostawach dla kolei - Alfred Krupp posiadał własne kopalnie 
węgla i stalownie, mógł zatem produkować więcej i taniej22. Aby usunąć wszyst
kie niedogodności, ograniczające rozwój przedsiębiorstwa, August Borsig podjął 
decyzję o przystąpieniu do samodzielnego wydobywania węgla i wytapiania sta
l i . Prace rozpoczął od znalezienia miejsca, w którym mógłby zrealizować swoje 
zamierzenia. Swoją uwagę skierował na Górny Śląsk i po zapoznaniu się z miej
scowymi warunkami, postanowił podjąć inwestycje na terenie podzabrzańskiej 
wioski Biskupice21. Wpływ na podjęcie decyzji o budowie w Biskupicach zakła
du produkcyjnego miały przesłanki pragmatyczne. Na miejscu znajdowały się 
bogate złoża węgla kamiennego, który potrzebny był do produkcji hutniczej 
i do wytwarzania energii. W pobliskich miejscowościach były złoża rudy żelaza 
oraz topników. W sąsiednim Zabrzu istniała linia kolejowa, umożliwiająca tani 
i szybki transport gotowych wyrobów i surowców do Berlina, gdzie znajdowały 

G. Ogger, Geniusze..., s. 21. 
A. Frużyński, Historia huty Borsiga..., s. 3. 
A. Frużyński, Dzieje biskupickiego..., s. U. 
J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, t. 2, Katowice 1936, s. 180. 
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się główne zakłady firmy. Ponadto miejscowej ludności można było zapropono
wać słabo opłacane miejsca pracy, co obniżało koszty produkcji24. Nie bez zna
czenia był zapewne fakt, iż August Borsig pochodził z Wrocławia i na pewno 
zdawał sobie sprawę z wartości terenów na Górnym Śląsku. Mógł również wy
korzystać doświadczenia swojego dawnego pracodawcy - Franza Antona Egel
lsa, który w 1838 roku zbudował na terenie pobliskich Świętochłowic odlewnię 
żelaza z wielkim piecem, dostarczającą produkty hutnicze dla berlińskiej fabryki 
maszyn (Huta Zgoda)25. 

Początki działalności w Biskupicach 

August Borsig rozpoczął działalność od zakupienia w Biskupicach w 1854 roku 
i młyna wodnego oraz działki o powierzchni 14 hektarów. Zgodnie z obowiązują
cymi wówczas przepisami prawa górniczego, stał się on jednocześnie właścicie
lem 61 kuksów, czyli 50% udziałów pola górniczego Johann-August26. Pozostałe 
kuksy były własnością hrabiego Guido Henckla von Donnersmarcka. Kolejnym 
posunięciem było zawarcie na okres pięćdziesięciu lat umowy dzierżawy pól 
górniczych Gute Hedwig, Berta-Wunsch i Hedwig-Wunsch. W imieniu wła
ściciela Biskupic, hrabiego Karola Wolfganga von Ballestrema, umowę podpi
sał jego administrator - Antoni Klausa27. W sąsiedztwie wydzierżawionych pól 
Borsig zakupił w 1854 roku obszar o łącznej powierzchni 22 hektarów, który 
w przyszłości miał być przeznaczony pod budowę zakładu hutniczego. Niestety 
Augustowi Borsigowi nie dane było prowadzenie prac inwestycyjnych na terenie 
Biskupic. Zmarł 7 lipca 1854 roku w Berlinie na udar mózgu, wkrótce po uroczy
stościach związanych z wyprodukowaniem pięćsetnej lokomotywy. Gratulacje 
z tej okazji składał mu minister handlu Prus, a król Fryderyk Wilhelm iv, który 
w 1850 roku zwiedzał zakłady w Moabicie, przyznał Augustowi Borsigowi tytuł 
królewskiego Tajnego Radcy Handlowego2". Stało się to mimo tego, że w czasie 
rewolucji w 1848 roku Borsig na czele dziewięciuset robotników maszerował na 
Zamek Królewski, protestując przeciwko konserwatywnej polityce króla i pań
stwa. August Borsig reprezentował również przemysłowców berlińskich przed 
obradującym we Frankfurcie Zgromadzeniem Narodowym. W przygotowanej 
petycji ostrzegał przed zniesieniem ceł ochronnych. Uroczysty pogrzeb Augu
sta Borsiga odbył się 10 lipca 1858 roku29. W ostatniej drodze towarzyszyli mu 
wszyscy pracownicy zakładów, a na wielu fabrykach i wszystkich dworcach ko
lejowych Berlina flagi opuszczono do połowy masztów. Kondolencje rodzinie 

24 75 Jahre Borsigwerk, Glogau 1930, s. 9. 
25 A. Frużyński, Historia huty Borsiga..., s. 3. 
26 H. Voltz, Bergerks - und Huttenverwaltungen des Obersehlesischen Industrie = Bezirks, Kattowitz 1892, s. 10. 
27 J. Jaros, Z dziejów kopalni „Pstrowski", „Kroniki Miasta Zabrza" 1973, nr 8, s. 99; Denkschrift ueber den 

Kreis..., s. 33. 
28 D. Rectaw, Wielkie postacie górnośląskiego..., s. 145. 
29 M. Wessig, Deutscher Maschinenbau 1837-1937..., s. 30; G. Ogger, Geniusze..., s. 24. 
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złożyli najwybitniejsi przedstawiciele nauki z Aleksandrem von Humboldtem na 
czele, szefowie największych przedsiębiorstw i nadburmistrz Berlina30. 

Berlińskie zakłady, zatrudniające 1.100 robotników oraz rozpoczęte w Bi
skupicach inwestycje odziedziczył 25-letni syn Augusta - Albert Borsig. Stanęło 
przed nim trudne zadanie kontynuowania pracy ojca, który dzięki swoim zdol
nościom, umiejętnościom, pracowitości i energii zdołał zbudować duże przed
siębiorstwo o wartości kilku milionów marek. Albert Borsig urodził się 7 marca 
1829 roku w Berlinie. Już w młodości został wszechstronnie przygotowany do kie
rowania pracą ojcowskiego przedsiębiorstwa. Ukończył w 1848 roku gimnazjum 
im. Króla Fryderyka w Berlinie, odbywając w okresie nauki praktykę w różnych 
wydziałach berlińskich zakładów Augusta Borsiga31. Po złożeniu egzaminu doj
rzałości studiował w Królewskim Instytucie Rzemiosła, gdzie szczególnie inte
resował się matematyką i mechaniką. Śmierć ojca zastała go w Hamburgu, skąd 
natychmiast wrócił do Berlina, by objąć kierownictwo firmy. Jego pierwszą sa
modzielną decyzją było postanowienie kontynuowania prac rozpoczętych przez 
Augusta Borsiga32. W ciągu następnych kilkunastu lat doprowadził do powsta
nia w Biskupicach koncernu górfriczo-hutniczego, który doskonale prosperował 
i przynosił swojemu właścicielowi pokaźne zyski. W dniu 1 stycznia 1855 roku 
ponownie podpisano umowy dzierżawne na pola górnicze Gute Hedwig, Berta-
-Wunsch i Hedwig-Wunsch33. Rok później zostały one skonsolidowane i jedno
cześnie podjęto prace przy budowie kopalni węgla kamiennego Berthawunsch, 
która w 1864 roku przybrała nazwę Hedwigswunsch (Jadwiga). Założenie ko
palni rozpoczęto od głębienia szybu Luiza, które od początku nastręczało wiele 
trudności. Musiano przebijać się przez warstwy kurzawki, a jednocześnie zapa
nować nad silnym dopływem wody34. Dopiero w grudniu 1862 roku wyciągnię
to na powierzchnię pierwszy wózek węgla, a wydobycie w tym roku osiągnęło 
poziom 1.400 ton. W tym samym czasie zgłębiono, w odległości 500 m od szybu 
Luiza, szyb August o głębokości 108 m. Dzięki eksploatacji dwóch pokładów 
(503-504), już w 1863 roku wydobyto 22.000 ton węgla koksującego, przy zatrud
nieniu 204 pracowników35. Gdy prowadzono prace przy uruchamianiu kopalni, 
Albert Borsig uzyskał 4 października 1857 roku nadanie górnicze na pole Borsig 
I , które powiększono w 1869 roku o pole Borsig u. Zalegające na obydwu polach 
zasoby węgla były eksploatowane poprzez szyby kopalni Hedwigswunsch, która 
w 1867 roku dostarczyła już 116.000 ton węgla36. 

Uruchomienie kopalni, stanowiącej bazę energetyczną i paliwową dla kon
cernu Borsiga, zakończyło pierwszy etap rozbudowy przedsiębiorstwa. Kolejnym 

30 A. Frużyński, Dzieje biskupickiego..., s. 13. 
31 A. Perlick, Landeskunde Des Oberschlesischen..., s. 381. 
32 M . Wessig, Deutscher Maschinenbau 1837-1937..., s. 32. 
33 J. Jaros, Tajemnice górnośląskich koncernów, Katowice 1988, s. 20; 75 jahre..., s. 9. 
34 J. Westphal, Jahrbuch fuer dem Oberbergamtsbezirk Breslau, Kattowitz - Breslau - Berlin 1913, s. 194. 
35 Denkschrift ueber den Kreis..., s. 33; H. Voltz, Bergerks..., s. 11-12. 
36 Od Amalii do Pstrowskiego 195 lat historii kopalni, red. A. Frużyński, Zabrze 1996, s. 15. 
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krokiem Alberta było zakupienie w 1857 roku kolejnych 17 hektarów gruntów, 
przeznaczonych pod budowę huty żelaza37. Decyzja ta została podjęta w opar
ciu o dokładną analizę sytuacji ekonomicznej lat 60. xix stulecia. Dynamicz
nie rozwijająca się berlińska część koncernu potrzebowała dużych ilości węgla, 
koksu, żelaza i stali. Tylko w ciągu czterech lat (1854-1858) powstało tam pięćset 
lokomotyw, nie licząc innych wyrobów, przeznaczonych dla coraz liczniejszych 
odbiorców. Gdy 21 sierpnia 1858 roku berlińskie zakłady opuściła tysięczna lo
komotywa, Albert Borsig otrzymał od króla tytuł Tajnego Radcy Handlowego3". 
Sama uroczystość stała się pierwszą publiczną prezentacją załogi i jubileuszowe
go produktu firmy Borsig. Zdarzenie to odnotowały gazety codzienne i tygodniki 
ilustrowane. Na tę okazję budynki i bramy fabryki udekorowano chorągwiami. 
Na środkowej wieży odlewni znajdował się wizerunek lokomotywy i flagi wie
lu krajów europejskich. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień, Albert 
Borsig wzniósł toast za Borussię: „Nieś z lekkością swój ciężar i pozostań mocną. 
Bądź silna jak twoich 999 przodkiń oraz obdarzona licznym potomstwem"39. Lo
komotywa przejechała na specjalnej, ciągniętej przez konie, platformie przez łuk 
triumfalny, a następnie wzdłuż szpaleru, utworzonego przez pracowników firmy, 
przejechała obok Bramy Brandenburskiej i dotarła do Dworca Szczecińskiego. 

Koniunkturę na wyroby hutnicze zwiększała też ciągła rozbudowa sieci ko
lejowej. W 1850 roku było w Prusach 3.800 km linii kolejowych, w 1860 roku ich 
długość wynosiła 7.100 km, natomiast w 1870 roku linie kolejowe miały już 11.500 
km. Dostawy szyn, części wagonów i innych urządzeń zapewniały zakładom Bor
siga nowych odbiorców. W 1873 roku zakłady Borsiga w Berlinie opuściła loko
motywa nr 3.000, a w 1878 roku świętowano wyprodukowanie już czterotysięcz-
nej lokomotywy. Berlińskie zakłady zatrudniały w tym czasie 3.500 pracowników 
i były największym producentem lokomotyw w Europie oraz drugim wytwórcą 
lokomotyw na świecie40. Parowozy Borsiga były eksportowane do Rosji, Holandii, 
Danii, Austrii, Italii, Rosji i Szwecji. U Alberta Borsiga pracowali między innymi 
Emil Rathenau, twórca koncernu A E G i Karol Linde, pionier przemysłu chłod
niczego. Firma rozwijała się bardzo szybko, znajdując na swoje wyroby nowych 
odbiorców. W tym samym czasie unowocześniano produkcję rolną, poprzez za
stosowanie przy nowych uprawach coraz większej ilości maszyn i narzędzi wy
konanych z żelaza. Następował szybki rozwój przemysłu rolno-spożywczego, 
lekkiego i maszynowego. Armia zamawiała nowe rodzaje uzbrojenia. Zawarte 
traktaty handlowe z Francją, Anglią i Austrią, a także zmniejszenie stawek cel
nych, spowodowały zwiększenie eksportu. Wszystko to miało wpływ na rosnące 
ceny wyrobów hutniczych oraz ich produkcję, która musiała zaspokajać coraz 
większe zapotrzebowanie na żelazo. Zmalał jednocześnie import tych wyrobów, 

37 J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa..., s. 181. 
38 A. Borsig Berlin 1837-1902..., s. 60. 
39 D. Vorsteher, Das Fest der 1000 Lokomotwen Ein neues Sternbild ueber Moabit, Berlin West 1981, s. 97-98. 
40 M. Wessig, Deutscher Maschinenbau 1837-1937..., s. 34. 
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co związane było z trudnościami transportowymi, jakie zaistniały w wyniku woj
ny prusko-duńskiej (1864) i prusko-austriackiej (1866). Mimo tego, produkt prze
mysłowy gospodarki niemieckiej w latach 1850-1870 podwoił się41. Natomiast na 
Górnym Śląsku nastąpił spadek cen rudy żelaza, gdyż coraz powszechniej chłopi 
zaczęli ją wydobywać na terenie gospodarstw, które otrzymali dzięki uwłaszcze
niu. Wpłynęło to na obniżenie kosztów produkcji surówki żelaznej, co zachęcało 
przedsiębiorców do inwestowania w przemysł metalurgiczny. 

Budowę huty w Biskupicach zaczęto w połowie 1863 roku od wykonania fun
damentów pod dwa wielkie piece, które ukończono w sierpniu 1864 roku. Miały one 
pojemność 200 m3 każdy i były, jak na owe czasy, bardzo nowoczesne42. Do produk
cji stosowano koks, posiadały dmuchawy, napędzane maszynami parowymi, a gaz 
wielkopiecowy wykorzystywano do opalania kotła i nagrzewania dmuchu do tem
peratury 400 °c. Wielkie piece rozpoczęły pracę w styczniu 1865 roku, a do końca 
roku wytopiono w nich 9.800 ton surówki43. Obok wielkich pieców wybudowano 
budynek odlewni. Znajdowały sf£ w nim dwa piece opalane koksem i służące do 
wytopu żeliwa. Ulokowano tam dwa piece płomieniowe, cztery dźwigi i dwa doły 
odlewnicze, przeznaczone do wykonywania szczególnie dużych odlewów44. Węgla 
do produkcji koksu dostarczała kopalnia Hedwigswunsch, a sam koks produkowa
no początkowo w mielerzach, znajdujących się w pobliżu zakładu hutniczego. Wy
korzystywane do produkcji koksu mielerze były podobne do tych, w jakich od wie
lu stuleci produkowano węgiel drzewny45. Ponieważ wytwarzanie koksu tą metodą 
nie było opłacalne, bardzo szybko z niego zrezygnowano, a koks zaczęto wytwarzać 
w piecach szamburskich. Piece te ulokowano w pobliżu wydziału wielkopiecowego 
huty, a węgiel wykorzystywany do produkcji koksu wydobywano za pośrednictwem 
szybu August. Na terenie huty Borsiga istniało 10 tego typu konstrukcji ustawio
nych w dwóch rzędach. Nie zaspokajały one jednak w pełni zapotrzebowania huty 
na paliwo, dlatego też kupowała ona znaczne ilości koksu w innych zabrskich kok
sowniach. Dostarczały go koksownie Concordia i Erbreich oraz huta Redena. Aby 
ułatwić transport gotowych wyrobów, zakłady Borsiga wniosły w latach 1855-1856 
znaczne udziały finansowe do budowy szosy Rudzka Kuźnica - Biskupice - Zabrze. 
Dzięki temu huta i kopalnia połączyły się z siecią górnośląskich szos. W 1872 roku, 
po wybudowaniu linii kolejowej Gliwice - Bytom, zakłady uzyskały koncesję na 
zbudowanie własnego połączenia kolejowego z nowo uruchomioną linią. Połącze
nie kolejowe - wraz z bocznicami, prowadzącymi do poszczególnych zakładów, 
urządzeniami sygnalizacyjnymi i rampą załadunkową - uruchomiono uroczyście 
6 lutego 1873 roku. W tym samym roku podłączono się do istniejącej sieci kolei 
wąskotorowej, obsługującej wiele górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych46. 

*1 W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław 1990, s. 552. 
42 J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa..., s. 181. 
43 H. Voltz, Bergerks..., s. 23; J. Westphal, Jahrbuch fuer dem Oberbergamtsbezirk..., s. 198. 
44 A. Frużyński, Dzieje biskupickiego..., s. 18; Denkschrift ueber den Kreis..., s. 33. 
45 A. Frużyński, Historia huty Borsiga..., s. 6. 
46 H. Voltz, Bergerks..., s. 25. 
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Wiosną 1864 roku zaczęto budować własną gazownię, mającą produkować z wę
gla kamiennego gaz świetlny. Została ona oddana do użytku w maju 1865 roku, 
a produkowany gaz wykorzystywano do oświetlenia huty, kopalni, biur, domów 
mieszkalnych i biskupickiego ratusza. Gazownia produkowała 1.000.000 m3 gazu 
rocznie. Wytwarzano w niej także koks, wodę amoniakalną i benzol. Podczas pracy 
w gazowni pracownicy zakładów Borsiga mogli zdobyć odpowiednie doświadcze
nie w zakresie produkcji gazu świetlnego, koksu i węglopochodnych. Zostało ono 
wykorzystane, gdy koncern zdecydował się na uruchomienie własnej koksowni. 
Albert Borsig uzyskał w rejonie Tarnowskich Gór, Mikulczyc, Bytomia i Mikołowa 
szereg pól górniczych umożliwiających eksploatację rudy żelaza oraz topników47. 

Kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa była rozpoczęta w drugiej 
połowie 1866 roku budowa pudlingarni, walcowni i kuźni. Celem tego dużego 
przedsięwzięcia było zwiększenie asortymentu wyrobów gotowych o elemen
ty kute i walcowane, wykonane z żelaza zgrzewanego i stali, przeznaczone do 
budowy maszyn i urządzeń oraz jako części różnorodnych konstrukcji stosowa
nych w budownictwie. Pudlingarnię i walcownię uruchomiono w październiku 
i grudniu 1868 roku. Natomiast prace przy budowie kuźni trwały do 1871 roku48. 
Cały ten zespół produkcyjny składał się z kilku osobnych hal, pomiędzy którymi 
znajdowały się pomieszczenia biurowe i magazynowe, przeznaczone do składo
wania surówki i gotowych produktów. Powstała również modelarnia i warsztat 
mechaniczny. W maju 1871 roku ukończono budowę kolejnych dwóch wielkich 
pieców o pojemności 200 m3 każdy. W tym samym roku huta wyprodukowała 
już 36.000 ton surówki, 5.200 ton żelaza sztabowego i 6.200 ton blachy. W 1872 
roku w hucie Borsiga uruchomiono również dwa piece martenowskie, wykorzy
stywane do wytapiania stali. Były to pierwsze tego typu urządzenia na Górnym 
Śląsku49. Wzrost zapotrzebowania na węgiel spowodował podjęcie nowych inwe
stycji górniczych. 24 kwietnia 1867 roku zakupiono od spółki Schlesische A . G . fuer 
Bergbau und Zinkhuettenbetrieb 92 kuksy pola górniczego Ludwigsglueck oraz 
60 kuksów nadania Altenberg tl . Szyby kopalni Ludwigsglueck (Ludwik) zostały 
zgłębione w latach 1868-187350. Wybudowano również: kotłownię, budynki, prze
znaczone dla maszyn wyciągowych, drewniane wieże szybowe, nadszybia szy
bów Guido i Forderschacht. W 1873 roku nad doprowadzoną do kopalni bocznicą 
kolejową powstała sortownia z systemem załadowczym. W 1874 roku kopalnia 
wydobyła 12.600 ton węgla, zatrudniając 102 pracowników. W 1882 roku systema
tycznie rozbudowywana kopalnia dostarczyła 100.000 ton węgla5'. Uruchomienie 
kopalni było ostatnim przedsięwzięciem przeprowadzonym w Biskupicach przez 

47 D. Rectaw, Wielkie postacie górnośląskiego..., s. 145. 
48 J. Westphal, Jahrbuch fuer dem Oberbergamtsbezirk..., s. 198; J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnic

twa..., s. 181. 
49 A. Perlick, Landeskunde Des Oberschlesischen..., s. 192; C. Matschoss, 50 Jahre Ingenieur - Arbeit in 

Oberschlesien, Berlin 1907, s. 132; G. Ogger, Geniusze..., s. 25. 
50 J. Jaros, Z dziejów kopalni..., s. 100; H. Voltz, Bergerks..., s. 27; 75 Jahre..., s. 11. 
51 Od Amalii do Pstrowskiego..., s. 21; Denkschrift ueber den Kreis..., s. 33; J. Westphal, Jahrbuch fuer dem 

Oberbergamtsbezirk..., s. 197. 
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Alberta Borsiga, który zmarł nagle na zawał serca 10 kwietnia 1878 roku w wieku 
zaledwie 49 lat52. Pod jego zarządem zakłady w Berlinie i w Biskupicach zostały 
rozbudowane i zmodernizowane, a majątek firmy zwiększył się wielokrotnie. 
Dzięki zapobiegliwości, energii i przedsiębiorczości Alberta Borsiga powstał potęż
ny koncern górniczo-hutniczy, składający się z dwóch kopalń węgla kamiennego, 
kopalni rudy żelaza i topników oraz nowoczesnej, pełnoprofilowej huty żelaza i sta
li , produkującej szeroką gamę wyrobów i półwyrobów hutniczych, sprzedawanych 
na terenie całych Niemiec. Również zakład w Berlinie zwiększył swoje zdolności 
produkcyjne, a zatrudnienie doszło do 2.500 pracowników. Zakłady Borsiga do
starczyły w latach 1854-1878 aż 3.167 różnego typu lokomotyw, z których znaczną 
część wyeksportowano do wielu krajów Europy. 

Albert Borsig zrezygnował ze skromnego stylu życia, jaki prowadził jego oj
ciec, a w kontaktach z klientami firmy stawał się coraz bardziej oschły i wynio
sły. W 1861 roku, mając 32 lata, poślubił Annę Margareth Gutike, córkę właściciela 
majątku wieluńskiego53. Kontynuował także botaniczne i kolekcjonerskie pasje se
niora rodu. Willę w Moabicie ozdobiły marmurowe rzeźby najlepszych artystów 
włoskich. W latach 60. xix wieku Albert zlecił architektowi J. F. Strackowi moder
nizację rodowej siedziby. W miejsce hal arkadowych wzniesiono skrzydło, w któ
rym zamieszkała wdowa po Auguście Borsigu. W ogrodzie wybudowano służącą 
kontemplacji i odpoczynkowi loggię54. Miała ona kształt wolnostojącego pawilonu, 
otwartego z jednej strony, z trzema arkadami ustawionymi na kolumnach. W środ
ku budynku zamontowano zespół wielkoformatowych obrazów, wykonanych w la
tach 1873-1876 na miedzianych płytach przez Paula Friedricha Meyerheima. Cykl 
obrazów o tytule Historia z życia lokomotywy został podzielony na sześć przed
stawień: Wydobycie rudy, Praca przy wielkim piecu, Hala maszyn przed Bramą 
Oranienburską, Montaż parowozu w zakładach Borsiga w Moabicie, Wiadukt ko
lejowy na Renem w okolicach Koblencji, Wysyłka z portu szczecińskiego. Siódmy 
obraz, umieszczony naprzeciwko wejścia, nosił tytuł Dożynki w Gross-Behnitz. Na 
tle sielankowego, wiejskiego krajobrazu przestawiono zbiorowy portret rodziny 
Borsigów. Centralną postacią kompozycji jest dostojny brodaty dżentelmen Albert 
Borsig, któremu towarzyszy żona Anna oraz dzieci: Hedwiga, Margarethe, Arnold, 
Ernest i Konrad55. W 1866 roku Albert za kwotę 1.300.000 marek zakupił duży ma
jątek ziemski Gross-Behnitz o powierzchni 2.700 hektarów. Uczynił sobie w ten 
sposób wroga w osobie pruskiego ministra handlu, który był bratem poprzedniego 
właściciela majątku, hrabiego Itzenplitza. Jako nowy właściciel zażądał od linii ko
lejowej wybudowania przystanku, na którym powstał prywatny dworzec. Przebu
dował znacznie zakupiony majątek, a brama wjazdowa stanowiła kopię berlińskiej 
Bramy Oranienburskiej56. Dodatkowo w latach 1875-1877 na parceli, zakupionej od 

52 A. Frużyński, Dzieje biskupkkiego..., s. 25. 
53 G. Ogger, Geniusze..., s. 25. 
54 S. Kubiak, D. Kacprzak, Celowe i piękne..., s. 118. 
55 Die Wandgemalde..., s. 10; S. Kubiak, D. Kacprzak, Celowe i piękne..., s. 119. 
56 Http://www.havelland.de/fileadmin/dateien/denkmal/formulare/Landgut%20Borsig.pdf, dostęp: 2.6.2014. 
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księcia pszczyńskiego, znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Vosstrasse i Wilhelm-
strasse, wybudował jeden z najokazalszych i najbardziej luksusowych berlińskich 
pałaców. Budowlę zaprojektował znany architekt Fryderyk Wolf, a wyposażenie 
pałacu zamówiono u najznamienitszych berlińskich artystów57. 

Działalność socjalna Alberta Borsiga 
w Biskupicach 

Gdy Albert Borsig uruchamiał na terenie Biskupic pierwsze przedsiębiorstwa, 
była to niewielka i niezbyt bogata wieś, w której jedyne murowane budynki 
stanowiły zabudowania folwarku, który należał do Ballestremów. Taki stan nie 
zadawalał berlińskiego przedsiębiorcy. Na polecenie Alberta Borsiga przy alei 
kasztanowej, łączącej Biskupice z zakładami koncernu, wzniesiono w 1855 roku 
budynek zarządu zakładów, mieszczący - oprócz pomieszczeń biurowych - także 
specjalny apartament, w którym zatrzymywali się Borsigowie podczas swoich 
pobytów w Biskupicach58. Budynek zaprojektowano w stylu historyzmu z ele
mentami neoklasycyzmu. Przebudowy z lat 1889 i 1925 zmieniły pierwotną bryłę 
budynku, którego cztery skrzydła tworzą dziś nieregularny i niesymetryczny rzut, 
przypominający swoim kształtem dużą literę „H". Budynek ten charakteryzował 
się wysoką wieżą zegarową. W jego pobliżu wybudowane zostały także stajnie. 
Ponieważ znajdował się on w jednym z najwyższych punktów Biskupic, został 
przez miejscową ludność nazwany zamkiem59. Otoczenie siedziby zarządu upięk
szał park z licznymi gatunkami drzew i krzewów egzotycznych, z trzema plata
nami o obwodzie pnia wynoszącym 250 cm, które upamiętniały narodziny kolej
nych synów Alberta Borsiga: Arnolda, Ernesta i Konrada. Przed fasadą frontową 
budynku na postumencie ustawiono popiersie założyciela koncernu - Augusta 
Borsiga. W1856 roku przy ul. Zamkowej 3 powstał dwupiętrowy budynek, prze
znaczony dla pracowników naukowych koncernu. Został on wykonany w stylu 
historyzmu z elementami neorenesansowymi. Drugi budynek o charakterze wil
lowym powstał na początku xx wieku w stylu modernistycznym. Mieszkał w nim 
radca prawny koncernu. W 1913 roku przy ul. Zamkowej 8 wybudowano w takim 
samym stylu willę przeznaczoną dla dyrektora generalnego koncernu. 

Działalność Alberta Borsiga nie ograniczała się tylko do spraw produkcyj
nych i administracyjnych, lecz dotyczyła również problemów socjalnych załogi 
biskupickiego koncernu60. Dla przybywających do Biskupic robotników wkrótce 
zabrakło mieszkań, wynajmowanych w okolicznych domach, a problem ten uległ 
nasileniu, gdy do pracy zaczęto sprowadzać specjalistów z Berlina. Zmusiło to 
właściciela koncernu do budowy osiedla, w którym miały znaleźć się mieszkania 

57 E. Kolinsky, W. Van Der Will , 1)ie Cambridge Companion to Modern German Culture, Cambridge 1998, 
s. 283; G. Ogger, Geniusze..., s. 26. 
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o odpowiednim standardzie61. Kierując się względami pragmatycznymi wybu
dował na specjalnie zakupionym terenie duże osiedle mieszkaniowe dla swoich 
pracowników. Było ono jednym z najbardziej funkcjonalnych na Górnym Ślą
sku. Prace projektowe i budowlane na terenie kolonii patronackiej trwały kilka 
lat (1863-1871), a nowopowstałe osiedle Borsiga składało się z dwóch części: pół
nocnej i południowej, przedzielonej Auguststrasse (Okrzei)62. Ulica ta przebie
gała z zachodu na wschód i łączyła się z aleją kasztanową, prowadzącą do bramy 
zakładów i siedziby zarządu. W części północnej powstało kilka budynków o bo
gato zdobionych elewacjach, w których mieszkania przeznaczone zostały dla ka
dry technicznej i urzędniczej koncernu. Obok nich powstały obiekty użytecz
ności publicznej mające charakter ogólnoosiedlowy. Była to gospoda z hotelem, 
salą balową, sklepem Konsumu i kantyną urzędniczą utworzoną w 1868 roku. 
W piwnicy budynku uruchomiono piekarnię, obok której ulokowano miesz
kanie piekarza. W podwórzu gospody powstał warsztat masarski i mieszkanie 
rzeźnika63. W części zachodniej osiedla utworzono park o powierzchni dwóch 
hektarów. Znajdowały się tu: altany, pawilon taneczny, restauracja, kręgielnia, 
hala sportowa (1880), w której organizowano też zebrania i imprezy kulturalne. 
Od 1926 roku, po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych wyświetlano w niej fil
my, a na widowni mogło zasiadać 300 osób. W parku zamontowano fontannę, 
a w 1922 roku postawiono pomnik, poświecony 40 gimnastykom z towarzystwa 
Turmverein Borsigwerk, poległym na frontach 1 wojny światowej64. W północnej 
części osiedla powstały: sklepy, dom noclegowy, szkoła ewangelicka z mieszka
niami dla nauczycieli i kaplicą (1869-1870), plac targowy, poczta (od 1867 roku), 
dom lekarza z izbą przyjęć. W części południowej osiedla - wzdłuż 6 równo
ległych ulic, odchodzących na południe od Auguststrasse - wzniesiono 66 ma
sywnych, krytych łupkiem budynków, w których znajdowało się 720 mieszkań 
dla pracowników firmy65. Domy powstały przy ulicach noszących nazwy na cześć 
członków rodziny Borsigów: Albertstrasse (Wojciecha) - 7 domów, Arnoldstrasse 
(Kempki) - 14 domów, Annastrasse (Rodziewiczówny) - 12 domów, Ernststrasse 
(Władysława iv) - 12 domów, Luisenstrasse (Głowackiego) - 4 domy, Konradt-
strasse (Mieczysława) - 4 domy. Zostały one wybudowane w modnym wtedy sty
lu historyzmu. Postawiono je na kamiennym fundamencie, posiadały po dwie 
kondygnacje oraz wysokie poddasze, były również podpiwniczone. Istniały dwa 
typy budynków, przeznaczone dla 8 rodzin (mieszkania 2 pokojowe z kuchnią) 
lub dla 12 rodzin (1 pokój z kuchnią). Mieszkania te były dość duże, miały po
wierzchnię dochodzącą do 55 m2. Elewacje domów pokrywała czerwona cegła, 
natomiast okna posiadały, charakterystyczne dla Górnego Śląska, nadproża wy
konane w formie luku odcinkowego. Domy te stały szeregami wzdłuż ulic osiedla, 

61 P. Mrass, Das oberschlesische „Borsigwerk"..., s. 7. 
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65 B. Szczech, A. Poloczek, A. Frużyński, Biskupice..., s. 15. 



96 JAWORZNO INTERDYSCYPLINARNIE • PRZEMYSŁ POGRANICZA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO 

a pomiędzy nimi wybudowano niewielkie budynki, mieszczące sanitariaty, po
mieszczenia gospodarcze, w których składowano węgiel lub hodowano zwierzęta. 
Powstała także pralnia z 68 stanowiskami. W części południowej osiedla znajdo
wały się dom diakonis (1892), mieszczący pierwotnie organizację charytatywną, 
w którym powstało później przedszkole katolickie. W tej części istniał też cmen
tarz ewangelicki z kaplicą (1870-1871). Całe osiedle zostało obsadzone zielenią, 
która łagodziła monotonię zabudowy, poprzez powstałe układy parkowe, ciągi 
uliczne, grupy komponowane, ogródki przydomowe. W części południowej po-
sadzonę głównie jesiony, natomiast w części północnej były to lipy, jawory, klony. 
Nowe biskupickie osiedle wyróżniało się korzystnie na tle ówczesnej - chaotycz
nej i parterowej - zabudowy Biskupic. Jego powstanie wymagało jednak znaczne
go wysiłku finansowego, gdyż koszty budowy w nim domu dla robotników były 
dwukrotnie wyższe, niż ponoszone w innych osiedlach patronackich, budowa
nych w tym czasie. Było to jednak posunięcie konieczne, gdyż do Biskupic z Ber
lina przeniesiono ponad 130 pracowników z rodzinami, a nowi przybysze musieli 
otrzymać mieszkania o odpowiednim standardzie. W ten sposób we wschodniej 
części Biskupic, oprócz potężnego zakładu górniczo-hutniczego, powstał cały 
kompleks mieszkalno-handlowo-socjalny, nazywany przez miejscową ludność 
Borsigwerkiem. Na początku xx wieku przy Luisenstrasse powstało kolejnych 
7 budynków mieszkalnych, przeznaczonych dla robotników, a przy ulicy Okrzei 
i Częstochowskiej dwa domy dla urzędników66. 

Lata kryzysu 

Po przedwczesnej śmierci Alberta Borsiga, znajdujące się w pełnym rozkwicie 
przedsiębiorstwo odziedziczyli jego trzej synowie - Arnold, Ernest i Konrad. Po
nieważ w chwili śmierci ojca nie byli oni jeszcze pełnoletni, kierownictwo kon
cernu przeszło w ręce kuratorów, którzy zarządzali nim do roku 1894. W testa
mencie Albert Borsig na kuratorów wyznaczył swego bliskiego współpracownika 
Friedricha Beu, dyrektora fabryki w Berlinie oraz Carla Gustawa von Braetscha, 
dyrektora zakładów biskupickich i prawnika Hermanna Riema67. Śmierć Alberta 
Borsiga nastąpiła w czasie, gdy gospodarka Cesarstwa Niemieckiego pogrążona 
była w kryzysie ekonomicznym, a zakłady Borsiga musiały się dostosować do 
nowej sytuacji ekonomicznej, jaka zaistniała od lat 70. x ix stulecia. Pod naci
skiem liberałów wprowadzono nową politykę celną, zmniejszając kilkakrotnie 
cło na wyroby hutnicze. W 1873 roku zlikwidowano cła na surówkę i stal suro
wą, natomiast od 1877 roku przestało obowiązywać cło na wyroby stalowe68. Ry
nek niemiecki zalany został tańszymi produktami hutniczymi, importowanymi 

66 P. Hnatyszyn, Osiedle Borsiga..., s. 28. 
67 A. Frużyński, Dzieje biskupickiego..., s. 28., M. Wessig, DeutscherMaschinenbau 1837-1937..., s. 35; A. Borsig 

Berlin 1837-1902..., s. 81. 
68 Historia Śląska, t. 2, część 1, Wrocław 1967, s. 129. 
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z Wielkiej Brytanii i U S A . Spadły zamówienia i ceny, co odbiło się negatywnie na 
wielkości górnośląskiej produkcji hutniczej. Dopiero dzięki protestom Związ
ku Niemieckich Producentów Żelaza i Organizacji Niemieckich Przemysłow
ców parlament Rzeszy wprowadził z dniem i lipca 1879 roku opłaty w wysokości 
10 marek za każdą tonę importowanego zboża, żelaza i towarów metalowych. 
Wyroby ze stali szlachetnej obłożono nawet cłem dochodzącym do 25 marek za 
tonę69. Te przedsięwzięcia spowodowały zmniejszenie importu, a co za tym idzie 
powolny wzrost gospodarczy, wyrażający się m.in. we wzroście produkcji hut
niczej od 3 do 5% rocznie. Nieco odmiennie na spadek popytu zareagowali wła
ściciele kopalń dostarczających węgiel kamienny niezbędny do produkcji koksu. 
Zwiększyli jego wydobycie, ale silna konkurencja zmusiła ich do obniżenia jego 
ceny o 50%. Wzrosły również zamówienia na wyroby hutnicze, podniosły się 
ceny gotowych wyrobów, a tym samym tafcie zyski. Pod koniec lat 80. xix wieku 
gospodarka niemiecka zaczęła przezwyciężać trawiący ją kryzys. Rosła powoli 
produkcja, a wraz z nią ceny gotowych produktów, przedsiębiorstwa przynosiły 
większe zyski, umożliwiające gromadzenie funduszy na nowe inwestycje. 

Podczas trwającego 16 lat okresu zarządzania firmą przez kuratorów mię
dzy nimi a wdową po przedsiębiorcy dochodziło do nieustannych konfliktów, 
co powodowało paraliż decyzyjny. W tym czasie prawie całkowicie zaniecha
no inwestowania, produkcja w berlińskiej fabryce spadła o 40%, a zatrudnie
nie z 2.500 do 2.100 pracowników. 1 lipca 1886 roku kuratorzy podjęli decyzję 
o wstrzymaniu produkcji lokomotyw parowych70. Swoje posunięcie uzasadniali 
tym, „że ceny osiągnęły taki pułap, że nie zwracają się nawet koszty produk
cji". Odbiorcy parowozów byli takim posunięciem zaszokowani, ale konkurencja 
była taką decyzją zachwycona, gdyż mogła zająć zwolnione miejsce na rynku71. 
Gdy produkcję parowozów wznowiono, firma Borsigów nie była już najwięk
szym dostawcą lokomotyw, gdyż została wyprzedzona przez firmę Henschel 
z Kassel. Na terenie Biskupic nie prowadzono w latach 70. x ix wieku nowych 
inwestycji, a kuratorzy nie zdecydowali się na budowę nowoczesnej koksowni. 
Koks produkowano nadal w piecach szamburskich albo sprowadzano z innych 
zabrzańskich koksowni. 

Wzrost koniunktury gospodarczej w latach 80. xix wieku wpłynął na pod
jęcie w zakładach Borsiga kilku nowych inwestycji. Biskupicka huta wzbogaciła 
się w 1888 roku o trzy piece martenowskie o pojemności 18 ton każdy, rozszerzo
no odlewnię stali profilowanej, zwiększono zdolności produkcyjne kuźni i wal
cowni, w której zamontowano walcarkę, zgniatacz, dwa młoty kuźnicze i dwie 
prasy oraz kilka palenisk kowalskich i pieców spawalniczych72. Jednak huta na
dal zaopatrywana była w koks wytwarzany w piecach szamburskich. Ponieważ 

69 K. Popiołek, Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej polowie XIX w., Katowice 1965, s. 95. 
70 A. Borsig Berlin 1837-1902..., s. 83. 
71 M. Wessig, Deutscher Maschinenbau 1837-1937..., s. 37. 
72 75 Jahre..., s. 14. 



98 JAWORZNO INTERDYSCYPLINARNIE • PRZEMYSŁ POGRANICZA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO 

nie dostarczały one wystarczających ilości koksu, resztę paliwa kupowano w in
nych koksowniach73. W 1884 roku kuratorzy podjęli decyzję o budowie dwóch 
nowoczesnych baterii koksowniczych. Było to posunięcie konieczne, gdyż kupo
wanie koksu u konkurencji nie było racjonalnym rozwiązaniem ekonomicznym. 
Koksownię Jadwiga zbudowano w pobliżu wydziału wielkopiecowego huty, aby 
droga transportu koksu z baterii do wielkich pieców była jak najkrótsza. Zakład 
otrzymał dwie 38-komorowe baterie pieców koksowniczych systemu Coopego, 
wybudowane przez firmę Dr. C. Otto. Węgiel koksujący dostarczano szybem 
Albert (Władysław) kopalni Hedwigswunsch. Pochodził on z eksploatowanych 
pokładów Schuckmann (505) i Heinitz (507)74. 

» 
Modernizacja koncernu Borsiga 

W kwietniu 1894 roku synowie Alberta Borsiga przejęli kierowanie przedsiębior
stwem z rąk kuratorów75. Najstarszy z nich Arnold, urodzony 28 lipca 1867 roku, 
objął zarząd nad biskupickimi zakładami górniczo-hutniczymi. Do tej odpowie
dzialnej pracy był wszechstronnie przygotowany. Po ukończeniu gimnazjum im. 
Cesarzowej Augusty w Charlottenburgu, pracował przez kilka lat jako górnik 
w kopalniach rudy żelaza i węgla kamiennego na terenie Zagłębia Saary i Ruhry, 
gdzie zapoznał się z najnowszymi i najbardziej wydajnymi metodami stoso
wanymi w górnictwie. W 1886 roku podjął studia na bońskim uniwersytecie, 
a następnie przeniósł się do Królewskiej Akademii Górniczej w Berlinie76. Po 
jej ukończeniu rozpoczął w 1890 roku pracę jako sztygar w chorzowskiej kopal
ni Król, a następnie uzupełnił swoje wykształcenie w Akademii Górniczej we 
Freibergu. Rzetelnie przygotowany do pracy, z olbrzymią energią poświęcał się 
odbudowie i rozbudowie swoich zakładów, zaniedbanych podczas działalności 
kuratorów77. Nie doczekał on jednak końca realizacji tego przedsięwzięcia. 25 
lutego 1897 roku w starych wyrobiskach kopalni Hedwigswunsch wybuchł groź
ny pożar, który rozprzestrzenił się w pokładach 507 i 509. Pole pożarowe zosta
ło zamknięte tamami, zmieniono kierunek przepływu powietrza, by pożar nie 
rozprzestrzenił się na inne wyrobiska. 1 kwietnia 1897 roku Arnold Borsig wraz 
z kierownikiem robót górniczych, kierownikiem laboratorium i dwoma pracow
nikami technicznymi zjechał do kopalni, by osobiście nadzorować pobieranie 
próbek powietrza spoza tam. Podczas wykonywania tej czynności nastąpił gwał
towny wybuch, który spowodował śmierć całej ekipy. Tamy zostały zburzone 
i ogień zbliżył się do szybu August. Z wielkim trudem otamowano pole pożaro
we, które dopiero po roku zdołano ugasić78. 

73 H. Voltz, Bergerks..., s. 28; A. Frużyński, Historia huty Borsiga..., s. 11. 
74 A. Frużyński, Koksownia „Jadwiga" w Zabrzu 1884-2014, Zabrze 2014, s. 26-27. 
75 A. .BorsigBerlin 1837-1902..., s. 87. 
76 A. Perlick, Landeskunde Des Oberschlesischen..., s. 381. 
77 A. Frużyński, Dzieje biskupickiego..., s. 30. 
78 J. Jaros, Z dziejów kopalni..., s. 100. 
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Świadectwem tego wydarzenia jest bardzo lakoniczny wpis, dokonany w księ
dze zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Biskupicach, informujący o śmierci czte
rech osób. Zachowany do dnia dzisiejszego dokument brzmi: 

Baumgaertner Wilhelm Obersteiger Borsigwerk u 13.08.1842 
Konstadt zg. 1.04.1897 Borsigwerk (Hedwigswunschgrube) 
Borsig Arnold Fabrik- und Huettenbesitzer Borsigwerk 
u 28.06.1867 Berlin-Moabit zg 1.04.1897 Borsigwerk 
(Hedwigswunschgrube) 
Matzurke Gustav Chemiker Borsigwerk u 1.11.1850 Elguth 
bei Biała Oesterreich-Schlesien zg 1.04.1897 Borsigwerk 
(Hedwigswunschgrube) 
Winkler Paul Grubensteiger Borsigwerk u 15.03.1869 
Neumarkt bei Lissa zg 1.04.1897 Borsigwerk 
(Hedwigswunschgrube}79. 

Katastrofa w kopalni Hedwigswunsch odbiła się szerokim echem w środowisku, 
ponieważ zginęli nie tylko górnicy, ale śmierć dosięgła także samego właściciela 
kopalni - Arnolda Borsiga. Jak wiele górniczych tragedii, spowodowały ją błę
dy popełnione podczas pracy kopalni. Podobna katastrofa zdarzyła się dwa lata 
później w kopalni Ludwigsglueck. Podczas eksplozji gazu śmierć poniosło 12 
osób - 11 pracowników oraz dyrektor kopalni Moll. Eksplozja uszkodziła zain
stalowane pompy odwadniające, a kopalnia uległa zatopieniu na okres dwóch 
lat. Straty doszły wtedy do wysokości 4.000.000 marek80. 

Po bezpotomnej śmierci Arnolda Borsiga jego udziały w przedsiębiorstwie 
odziedziczyli jego dwaj młodsi bracia: Ernest i Konrad. Przebywali oni jednak 
stale w Berlinie, a górnośląską częścią majątku zarządzali poprzez wyznaczo
nych dyrektorów generalnych. Dalszemu rozwojowi firmy sprzyjała korzystna 
koniunktura gospodarcza81. Nie był to jednak stały wzrost, gdyż rozwój gospo
darczy został spowolniony przez kryzysy ekonomiczne z lat 1894,1904, 1910. 
Rozwój przemysłu i rolnictwa, zwiększone obroty handlu wewnętrznego, wzrost 
liczby ludności, urbanizacja, zdobycie kolonii w Afryce i Oceanii oraz rozbu
dowa armii i floty handlowej (morskiej i śródlądowej) stwarzały dobre warunki 
dla rozwoju przemysłu ciężkiego. Zawarte w latach 90. x ix wieku przez rząd 
kanclerza Caprhdego umowy handlowe z Austro-Węgrami, Włochami, Belgią, 
Serbią, Szwajcarią, Rosją przewidywały obniżenie taryf celnych, umożliwiając 
wzrost eksportu niemieckich wyrobów przemysłowych. Do 1913 roku produk
cja przemysłowa Niemiec zwiększyła się o 450%, eksport o 400%, długość l inii 
kolejowych wzrosła z 21.000 km do 63.000 km, a moc zainstalowanych maszyn 

79 APK (oddział Gliwice), Księga Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego Biskupice, 1897, sygn. 699, s. 222. 
80 Od Amalii do Pstrowskiego..., s. 23; J. Jaros, Z dziejów kopalni..., s. 100. 
81 A. Frużyński, Dzieje biskupickiego..., s. 31. 
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parowych zwiększyła się z 900.000 K M do 8.000.000 K M . Rozwój gospodarki 
wspierał sektor bankowy, który w tym okresie udzielił pożyczek na ogromną 
kwotę, wynoszącą 54.000.000.000 marek. W tym czasie powstawały nowe ga
łęzie przemysłu (chemitzny, elektromaszynowy, energetyczny, spożywczy, mo
toryzacyjny), a już istniejące przechodziły proces rekonstrukcji i modernizacji. 
Rzesza Niemiecka dostarczała 15,5% światowej produkcji przemysłowej, co czy
niło z niej pierwsze europejskie mocarstwo gospodarcze82. 

Po nagłej śmierci Arnolda całością koncernu kierował początkowo Ernest 
Borsig, który ukończył również studia w Bonn i Berlinie. Jego pierwszym po
sunięciem była modernizacja i przebudowa kompleksu fabrycznego w stolicy 

* Niemiec8'. Składał się on z dwóch części: stalowni, zlokalizowanej w dzielnicy 
Alt-Moabit oraz z fabryki maszyn i odlewni przy Kirschstrasse 6. Wszystkie te 
oddziały, odpowiednio zmodernizowane, przeniesione zostały w 1898 roku do 
berlińskiej dzielnicy Tegel. Tam na powierzchni 28 hektarów powstały nowe bu
dynki administracyjne i hale produkcyjne, zaprojektowane przez architektów 
Konrada Reimera i Friedricha Kortema84. Wytwarzano w nich parowozy, maszy
ny parowe, młoty parowe, kotły, zespoły walcownicze, pługi parowe, lokomobile, 
dwusuwowe silniki gazowe, pompy tłokowe i odśrodkowe, kompresory, silni
ki okrętowe, systemy przesyłowe, wyposażenie cukrowni, olejarnie, suszarnie, 
sprzęt chłodniczy85. Dzięki tym zabiegom udało się koncernowi odzyskać krajo
we i zagraniczne rynki zbytu, a zwiększenie produkcji dało zatrudnienie 4.500 
pracowników. Nadal najważniejszym wyrobem były parowozy, a w 1902 roku 
berlińskie zakłady Borsigów opuściła pięciotysięczna lokomotywa. Z tej okazji 
firma wydała specjalną publikację opisującą dzieje i produkcję koncernu86. 

W 1898 roku dla pracowników zatrudnionych w Berlinie wybudowano na 
powierzchni 51 hektarów duże osiedle mieszkaniowe, nazwane na cześć funda
torów Borsigwaldem. Wzniesiono 80 dużych kamienic oraz towarzyszące im 
obiekty socjalne87. Skuteczność w prowadzeniu interesów przysporzyła Ernestowi 
Borsigowi uznania ze strony niemieckich przemysłowców, którzy powołali go na 
szefa Związku Producentów Lokomotyw i Prezesa Berlińskiego Zrzeszenia Prze
mysłowcu Branży Metalowej. Najmłodszy z braci Konrad, urodzony 4 kwietnia 
1873 roku, ukończył berlińskie gimnazjum i szkołę handlową w Bremie. Potem 
pracował w banku, następnie kierował biurami eksportowymi koncernu Borsigów 
w Londynie, Petersburgu i Moskwie. W 1913 roku został członkiem rady miejskiej 
stołecznego Berlina. Od 1897 roku pomagał Ernestowi w kierowaniu rodzinnym 
przedsiębiorstwem, zajmując się sprawami handlowymi. Po zakończeniu moder-

82 C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, Poznań 1984, s. 13-19, Wielka Historia Świata, 1.11, 
Kraków 2006, s. 12-13. 

83 D. Recław, Wielkie postacie górnośląskiego..., s. 145; G. Ogger, Geniusze..., s. 27. 
84 A. Borsig Berlin 1837-1902..., s. 126. 
85 M. Wessig, DeutscherMaschinenbau 1837-1937..., s. 39; P. Mrass, Das oberschlesische „Borsigwerk"..., s. 8. 
86 A. Borsig Berlin 1837-1902..., s. 2. 
87 Http://www.borsigwalde.eu/15.html, dostęp: 2.6.2014. 
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nizacji zakładów w Berlinie, koniecznym stało się przeprowadzenie takiej samej 
operacji w Biskupicach88. 

Dwie opisane wcześniej katastrofy w kopalniach Hedwigswunsch i Lud
wigsglueck spowodowały wielomilionowe straty. Niekorzystnie wpłynęło to na 
kondycję finansową koncernu, a dalsze odkładanie nowych inwestycji mogło do
prowadzić do wstrzymania wydobycia węgla. Utrata własnej bazy surowcowo-
-paliwowej mogła w warunkach ostrej walki konkurencyjnej doprowadzić do 
bankructwa całego przedsiębiorstwa. Prace rozpoczęto od przebudowy kopalni 
Hedwigswunsch. Zmodernizowano i pogłębiono istniejące szyby. Wybudowano 
nowoczesną sortownię, posiadającą dwa systemy przeróbcze. Jeden, przeznaczo
ny dla węgla energetycznego, miał przepustowość 2.000 ton urobku na dobę, dru
gi, dla węgla koksującego, miał wydajność 500 ton węgla na dobę. Na początku 
xx wieku przebudowano podwójny szyb wydobywczy Albert i oddano do użytku 
kotłownię, łaźnię i cechownię89. Po 1900 roku rozpoczęto modernizację kopalni 
Ludwigsglueck. Zamontowano wydajne pompy elektryczne i wentylatory na szy
bie Guido. Zainstalowano silniejsze maszyny wyciągowe, przebudowano budyn
ki maszynowni i nadszybia szybów Konrad i Ernest, urządzono nowe warsztaty, 
łaźnię, rozdzielnię elektryczną, portiernię i wartownię, cechownię, zbudowano 
stolarnię, kuźnię i nastawnię, a także zwiększono zdolności przeróbcze kopal
nianej sortowni90. W celu ochrony powierzchni przed działalnością górniczą, 
wprowadzono w 1902 roku podsadzkę płynną. Dostawy piasku podsadzkowego 
zapewniała, wybudowana wspólnie przez Borsigów i koncern Ballestrema, 24-ki-
lometrowa linia kolejowa łącząca kopalnie z piaskownią w Pyskowicach. Została 
ona wybudowana w latach 1909-191391. Obydwie kopalnie dostarczały 35 % swoje
go wydobycia biskupickiej hucie i koksowni. Cała reszta urobku sprzedawana była 
poprzez berlińską hurtownię Fryderyka Friedlandera na obszarze ówczesnych 
wschodnich Niemiec. Pośrednictwo to było korzystne, bowiem za jedynie 5% 
prowizję zarząd koncernu Borsiga zwolniony był od prowadzenia własnej sprze
daży węgla. Modernizacja nie ominęła też huty Borsiga. Wydział wielkopiecowy 
otrzymał dwa wielkie piece o pojemności 330 i 380 m3, w stalowni zainstalowa
no cztery piece martenowskie o ładowności 24 ton każdy. Walcownia otrzymała 
walcarkę i zgniatacz, a w kuźni zamontowano i-tonowy młot i prasę o nacisku 
2.500 ton92. Uruchomiona została również walcarka obręczy do kół kolejowych, 
powstał nowy warsztat mechaniczny. W 1904 roku zamontowano pięć pras do 
tłoczenia den kotłów, ruszyła walcownia rur, spawalnia gazowa, kuźnia i walcow
nia, dostarczająca łańcuchy93. Zmodernizowano także koksownię Jadwiga, gdyż 
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rosnąca stale produkcja wydziału wielkopiecowego i odlewni żeliwa wymagała 
zwiększenia dostaw koksu. W1897 roku naprzeciwko dwóch starych baterii syste
mu Coppego firma Dr C. Otto wybudowała dwie nowe baterie wyposażone w 76 
komór i podłużne regeneratory gazu94. Zainstalowane nowe baterie koksowni
cze I - I I umożliwiły koksowni Jadwiga odzyskiwanie węglopochodnych. W la
tach 1898-1900 spółka Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken, po 
uzyskaniu licencji, uruchomiła na terenie koksowni Jadwiga benzolownię, która 
nosiła nazwę Benzol-Fabryk-Borsigwerk95. Ponieważ produkcja huty Borsiga 
stale rosła, a przemysł chemiczny kupował coraz większe ilości produktów wę
glopochodnych, w 1907 roku Ernest i Konrad Borsigowie zdecydowali o kolejnej 
rozbudowie koksowni Jadwiga. Zburzono najstarsze, pochodzące z 1884 roku, 
baterie, a na uzyskanym w ten sposób terenie wybudowano trzecią 45-komoro-
wą baterię typu Otto na wsad ubijany, z której otrzymywano codziennie 150 ton 
koksu96. W 1897 roku koncern wybudował w Biskupicach elektrownię zakładową 
wyposażoną w 5 kotłów parowych, zasilających trzy maszyny parowe, napędzają
ce generatory o mocy 1,5 M W " . 

W 1898 roku starszy z braci Ernest poślubił Margarete Grundler, która uro
dziła mu czwórkę dzieci. Byli to: Karol Albert Arnold Borsig (1899), Margaret 
(1900), Annelise (1902), Ernest Borsig Junior (1906). Ożywiona działalność Er
nesta i Konrada Borsigów spotkała się z zasłużonym uznaniem i w roku 1909 
otrzymali oni z rąk cesarza Wilhelma 11 godność szlachecką. W 1912 roku Ernest 
von Borsig otrzymał ponadto tytuł Tajnego Radcy Handlowego, a w 1918 roku 
Wyższa Szkoła Techniczna z Wrocławia przyznała mu tytuł doktora inżyniera 
honoris causa. Bracia sprzedali prywatnym inwestorom teren zajmowany przez 
nieczynne zakłady w Moabicie. Zostały one zburzone, a ich miejsce zajęły wie
lokondygnacyjne kamienice rozrastającego się szybko Berlina. Likwidacji uległa 
także należąca do rodziny willa, a uznana za arcydzieło loggia została przeniesio
na do berlińskiego Tiergarten, stając w pobliżu mostu wiszącego zbudowanego 
przez Augusta Borsiga. Aby podkreślić nowy status rodziny Ernest von Borsig 
wybudował w latach 1911-1913 na półwyspie jeziora Tegel willę, zaprojektowaną 
przez architektów Alfreda Salingera i Eugena Schmola. Nowa siedziba rodu była 
nieco zmniejszoną kopią neobarokowego pałacu królewskiego w Sanssouci98. 

Swój pomyślny rozwój na przełomie xix i xx wieku przedsiębiorstwo za
wdzięczało nie tylko sprawnemu zarządzaniu, ale przede wszystkim korzystnej 
koniunkturze gospodarczej w Rzeszy Niemieckiej. Koncern Borsiga nie tylko 
dostarczał głównego wtedy surowca energetycznego - węgla, ale zaopatrywał 
w koks hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych. Węglopochodne otrzymywał szyb
ko rozwijający się przemysł chemiczny, a pozostałe działy gospodarki kupowały 

94 75 Jahre.... s. 14. 
95 A. Frużyński, Koksownia „Jadwiga"..., s. 35. 
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98 G. Ogger, Geniusze..., s. 27; http://de.wikipedia.org/wiki/Borsig-Villa_Reiherwerder, dostęp: 30.5.2014. 
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stal, wyroby walcowane i kute oraz odlewy. Berlińskie zakłady Borsigów wytwa
rzały szeroką gamę maszyn i urządzeń przemysłowych. Produkowano również 
dla potrzeb armii i marynarki wojennej, które w owym czasie znacznie się zmo
dernizowały99. Wszystko to wpłynęło na rozwój i rozbudowę koncernu, a w 1911 
roku zakłady w Berlinie opuściła 8-tysięczna lokomotywa parowa. W roku 1914 
biskupicki kombinat Borsigów zatrudniał 7.500 pracowników. Roczna produkcja 
wynosiła: 1.200.000 ton węgla kamiennego, 124.000 ton koksu, 80.000 ton su
rówki, 80.000 ton stali, 26.000 ton żelaza sztabowego, 16.000 ton blachy, 4.500 
ton wyrobów kutych i 2.900 ton odlewów. Stanowiło to 3,6% wydobycia całego 
górnośląskiego węgla i 5,3% produkcji hutniczej100. Ernest i Konrad zaliczani byli 
do najbogatszych niemieckich przedsiębiorców, a osobisty majątek Ernesta szaco
wano na 22.000.000 marek. 

Na początku xx wieku Ernest i Konrad Borsigowie rozbudowali ponow
nie zaplecze socjalne koncernu. Na kilku parcelach, położonych przy ulicy By
tomskiej 90/92, zbudowano w ^ o i roku wielorodzinną, kilkukondygnacyjną 
kamienicę w stylu historyzmu z elementami neogotyku. Znajdowały się w niej 
mieszkania o wyższym standardzie, przeznaczone dla pracowników nadzoru 
technicznego koncernu Borsiga. W tym samym roku na ulicy Bytomskiej 87-95 
i 97-105 powstały dwa pięcioklatkowe, czterokondygnacyjne domy mieszkalne 
przeznaczone dla pracowników koncernu Borsiga. Na parterze kamienic ulo
kowano sklepy i warsztaty usługowe. Domy te zbudowano w stylu historyzmu 
z czerwonej cegły ułożonej w bogate wzory dekoracyjne, które skontrastowano 
z otynkowanymi szczytami. Kolejne domy dla pracowników koncernu Borsiga 
wybudowano przy ulicy Kossaka i Hutniczej101. Dla samotnych pracowników 
koncern przygotował natomiast dwa Domy Kawalera, ulokowane w pobliżu ko
palni Hedwigswunsch i Ludwigsglueck. Były to potężne 4-kondygnacyjne cegla
ne budynki z wysokim dachem, w których lokum znalazło 1.500 pracowników, 
rozmieszczonych w wieloosobowych, skromnie wyposażonych pokojach. Znaj
dowały się w nich również kantyny, kuchnie, stołówki, pralnie, łazienki102. 

Na początku xx wieku - realizując nowe prądy architektoniczne, dotyczące 
budownictwa patronackiego - koncern Borsiga zaprojektował i wybudował nowe 
osiedle robotnicze. Powstało ono w zachodniej części Biskupic, w pobliżu kopalni 
Ludwigsglueck. W1914 roku na niezagospodarowanym do tej pory terenie rozpo
częto budowę kolonii Anna. Przy czterech tworzących ją ulicach (M. Reja, Bron-
dera, Długosza, Koziołka) powstało 35 dwurodzinnych i wielorodzinnych domów, 
w których zamieszkali pracownicy koncernu103. Parterowe domy dwurodzinne 
były od frontu otoczone ogrodami kwiatowymi, z tyłu znajdowały się natomiast 
niewielkie ogródki warzywne i budynki gospodarcze. Domy wielorodzinne były 

99 A. Frużyński, Historia huty Borsiga..., s. 14. 
100 A. Frużyński, Dzieje biskupkkiego..., s. 37. 
101 A. Borsig Berlin 1837-1902..., s. 122-123. 
102 B. Szczech, A. Poloczek, A. Frużyński, Biskupice..., s. 12-13. 
103 A. Frużyński, Historia huty Borsiga..., s. 14. 
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dwukondygnacyjne i posiadały skromny wystrój architektoniczny o uporządko
wanym układzie. Na osiedlu Anna powstała też piekarnia i duży sklep, natomiast 
w 1920 roku przy ulicy księdza Koziołka został uruchomiony szpital na 60 łóżek. 
Kolonia Anna, mimo swoich niewielkich rozmiarów, posiadała indywidualne ce
chy stylowe oraz wyróżniającą się i atrakcyjną kompozycję poszczególnych zespo
łów zabudowy'04. Podkreślały je również skala i architektura budynków oraz za
stosowane przy wykończeniu budynków drewniane detale. Powstałemu zespołowi 
budynków towarzyszyła zieleń w formie szpalerów wzdłuż ciągów komunikacyj
nych osiedla. Posadzono także pojedyncze drzewa o dużych walorach kompozy
cyjnych i plastycznych105. 

• Koncern Borsiga w czasie I wojny światowej 

Wybuch 1 wojny światowej w 1914 roku nie przerwał rozwoju koncernu Borsi
gów. Cała gospodarka Cesarstwa Niemieckiego została przestawiona na produk
cję wojenną. Wzrosła również kontrola państwa nad gospodarką. Początkowo 
zajmował się nią Wydział Wojennej Gospodarki Surowcami ( K R A ) powołany 
13 sierpnia 1914 roku. Państwowa kontrola nad gospodarką nasiliła się po ogło
szeniu 31 sierpnia 1916 roku planu Hindenburga. W planie założono znaczące 
zwiększenie produkcji zbrojeniowej, zatrudnienie miało wzrosnąć o 200.000 
robotników, przy jednoczesnej rozbudowie przemysłu ciężkiego i chemicznego. 
Planowano wprowadzić nowe technologie, opracować środki zastępcze i zinten
syfikować eksploatację krajów okupowanych. Nadzór nad realizacją planu Hin
denburga otrzymał powołany 1 listopada 1916 roku Urząd Wojenny, który działał 
przy pruskim Ministerstwie Wojny. Do jego zadań należało: gospodarowanie su
rowcami i siłą roboczą, zaopatrzenie armii, aprowizacja, kontrola handlu zagra
nicznego, unieruchamianie niektórych przedsiębiorstw. Wpływ na sprawy go
spodarcze miał powołany w 1917 roku Urząd Gospodarczy Rzeszy i Urząd Pracy 
Rzeszy, utworzony w roku następnym. Ich naczelnym zadaniem było zapewnie
nie w pierwszej kolejności dostaw dla frontu. Dodatkowo 24 lutego 1917 roku 
dekretem Rady Związku została wprowadzona reglamentacja handlu węglem. 

W 1915 roku koncern Borsiga zakończył rozbudowę koksowni Jadwiga, któ
ra otrzymała czwartą 65-komorową baterię typu Otto, posiadającą regeneratory 
do ogrzewania powietrza i dolne palniki gazu. Wybudowano również pierwszą 
w historii koksowni zmechanizowaną sortownię koksu i nowoczesny wydział 
węglopochodnych. Na terenie huty zamontowano młot parowy, 40-tonowy piec 
martenowski i dmuchawę turbinową106. Zakłady w Biskupicach nadal dostarczały 
surowce i półwyroby do Berlina, gdzie wciąż prowadzono produkcję lokomotyw, 
a 12 październiku 1918 roku mury fabryki opuścił dziesięciotysięczny parowóz. 

104 U. Wieczorek, Kolonia Anna, „Nasze Zabrze Samorządowe" 2001, nr 9, s. 18. 
105 B. Szczech, A. Poloczek, A. Frużyński, Biskupice..., s. 19-20. 
106 75 Jahre..., s. 14; A. Frużyński, Koksownia „Jadwiga"..., s. 41-42. 
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Zakład w Berlinie produkował także pociski artyleryjskie kalibru od 75 do 420 
mm, granaty, wyrzutnie torpedowe, elementy łodzi podwodnych i okrętów wo
jennych107. Mimo zwiększania produkcji, pogorszeniu uległy warunki pracy, gdyż 
część wykwalifikowanych robotników powołano do wojska, a na ich miejsce za
trudniono kobiety i młodocianych. Ilość pracujących w koksowni kobiet wzrosła 
ośmiokrotnie, a pracowników młodocianych o 50%. Wydłużone zostały godziny 
pracy, a wartość zarobków zmniejszała inflacja. Przeciągająca się wojna powodo
wała też brak środków na inwestycje i modernizacje, co prowadziło do dekapitali
zacji przedsiębiorstw. Wzrosła liczba strajków, w których brało udział coraz więcej 
robotników. Szczególnie silnie wystąpiły one w czerwcu 1917 i lipcu 1918 roku. Do
piero jednak rewolucja w Niemczech, która doprowadziła do obalenia monarchii 
i ustanowienia republiki, pozwoliła w konsekwencji na zawarcie w 1918 roku rozej-
mu, który zakończył zmagania wojenne. 

s 
Koncern Borsiga w Republice Weimarskiej 

Po zakończeniu 1 wojny światowej przemysł koksochemiczny musiał się przysto
sować do nowych warunków politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, ja
kie powstały po utworzeniu republiki. Niemcy wyszły z wojny osłabione, tracąc 
na mocy traktatu wersalskiego wszystkie kolonie w Afryce i Azji, w Europie mu
siały natomiast oddać 13% powierzchni kraju, na której mieszkało 10% ludności, 
zobowiązane zostały do zapłacenia ogromnego odszkodowania, ograniczeniu 
uległa armia, a część kraju zdemilitaryzowano108. Na Górnym Śląsku przeprowa
dzony został plebiscyt, wybuchły trzy powstania śląskie, trwały strajki robotni
ków domagających się skrócenia czasu pracy i lepszych wynagrodzeń. Na terenie 
zakładów utworzono Rady Zakładowe, wybierane przez wszystkich pracowni
ków. Reprezentowały one interesy załogi i prowadziły pertraktacje z zarządem 
firmy. W 1922 roku obszar Zagłębia Górnośląskiego podzielono pomiędzy odro
dzoną po 123 latach zaborów Polskę i Niemcy. Biskupice z zakładami Borsigów 
znalazły się po niemieckiej stronie zagłębia109. Wszystkie te wydarzenia bardzo 
mocno skomplikowały sytuację górnośląskich przedsiębiorstw. Po zakończeniu 
1 wojny światowej gospodarka Republiki Weimarskiej pogrążona była przez kil
ka lat w kryzysie, panowała inflacja (w 1923 roku za 1 dolara U S A płacono 4,2 
biliona marek)110. Dopiero po przeprowadzeniu reformy walutowej, a także 
rozwiązaniu sprawy odszkodowań i uzyskaniu pożyczek zagranicznych, udało 
się przezwyciężyć kryzys ekonomiczny. Pozwoliło to na uspokojenie nastrojów 
politycznych i odbudowę gospodarki. W 1929 roku Niemcy stały się ponownie 
drugą potęgą gospodarczą świata. Zakłady w Berlinie kontynuowały produkcję 

107 M. Wessig, Deutscher Maschinenbau 1837-1937..., s. 43. 
108 J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1986, s. 224-227. 
109 A. Frużyński, Historia huty Borsiga..., s. 15. 
110 T. Kotłowski, Historia Republiki Weimarskiej 1919-1933, Poznań 2004, s. 111-155. 
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parowozów, a w 1922 roku zakład opuściła 11-tysięczna lokomotywa. Rozpoczęto 
również budowę kotłów wysokociśnieniowych i turbin parowych. W 1925 roku 
berlińskie zakłady Borsigów świętowały wyprodukowanie 12-tysięcznej lokomo
tywy parowej1". 

Powstanie samodzielnej spółki 
Borsigwerk A.G. 

W tej zupełnie nowej sytuacji politycznej i ekonomicznej już w 1920 roku bi-
skupickie zakłady górniczo-hutnicze oddzielone zostały od macierzystej firmy 
berlińskiej i przekazane nowo utworzonej spółce akcyjnej Borsigwerk A . G . , O ka-

I pitale 1.500.000 marek112. Gdy w 1922 roku zwycięskie mocarstwa dokonały po
działu Górnego Śląska pomiędzy Polskę a Niemcy, Zabrze wraz z Biskupicami, 
gdzie znajdował się koncern Borsiga, pozostało po stronie niemieckiej. Zmusiło 
to koncern do przystosowania się do nowej sytuacji ekonomicznej. Wiele przed
siębiorstw zostało odciętych od swoich tradycyjnych odbiorców, działających 
teraz w polskiej części Śląska. Wysokie koszty transportu gotowych wyrobów, 
konieczność sprowadzania z importu surowców, malejący rynek zbytu, rosną
ca konkurencja innych niemieckich zagłębi doprowadziły do pogorszenia się 
sytuacji górnośląskiego przemysłu. Mimo spadku zamówień na wyroby hutni
cze, w latach 1921-1922 huta Borsiga otrzymała dużą walcownię blachy, powstał 
warsztat mechaniczny (1923), podjęto produkcję elementów do lokomotyw113. 
W 1924 roku uruchomiono produkcję kolejowych zestawów kołowych i zain
stalowano napędzany turbiną parową generator, wytwarzający prąd elektryczny. 
Następnie w 1926 roku zostały uruchomione spawalnie gazowa i elektryczna, 
prasa hydrauliczna o nacisku 1.000 ton, maszyna do produkcji drutu, stalownia 
otrzymała piece martenowskie o pojemności 30, 40 i 50 ton. W 1928 roku zo
stała przebudowana walcownia"4. Zwiększono również zdolności produkcyjne 
innych wydziałów huty, jednak sytuacja zakładu nie uległa poprawie. Korzysta
jąc z ożywienia gospodarczego Ernest i Konrad Borsigowie zdecydowali się na 
modernizację koksowni Jadwiga. Jeszcze w 1919 roku przebudowano sortownię 
i rozbudowano wydział węglopochodnych"5. 

Dla przedsiębiorstw górniczo-hutniczych, które pozostały na Górnym Ślą
sku po stronie niemieckiej, szczególne znaczenie miało wprowadzenie w 1925 
roku stawek celnych na węgiel i wyroby żelazne sprowadzane z Polski. Pozba
wione zagranicznej konkurencji, firmy mogły się teraz rozwijać, zwiększając wy
dobycie i sprzedaż węgla. W1925 roku kopalnie Hedwigswunsch i Ludwigsglueck 
wydobyły łącznie 1.900.000 ton węgla, a w cztery lata później wyprodukowały 

111 M . Wessig, Deutscher Maschinenbau 1837-1937..., s. 49. 
112 A. Frużyński, Dzieje biskupickiego..., s. 38; Od Amalii do Pstrowskiego..., s. 34. 
113 P. Mrass, Das oberschlesische „Borsigwerk"..., s. 9. 
114 A. Frużyński, Historia huty Borsiga..., s. 16. 
115 A. Frużyński, Koksownia „Jadwiga"..., s. 49. 
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już 3.000.000 ton"6. Kopalnia Hedwigswunsch otrzymała automatyczne urzą
dzenia do załadowywania i wyładowywania wozów z klatek szybowych. Obok 
szybu August (Stanisław) powstała nowa cechownia i łaźnia"7. Na terenie kopalni 
Ludwigsglueck zmodernizowano szyb Konrad (Tadeusz). Zamontowano dwie 
elektryczne maszyny wyciągowe, kompresory, pompy. Rozbudowano sortownię, 
powstały: brykietownia (1926), łaźnia, cechownia, stacja ratownicza, rozdzielnia 
elektryczna"8. Spółka Borsigwerk A . G . wykazywała jednak znaczne straty finan
sowe, spowodowane mniej opłacalną produkcją hutniczą. Dotyczyło to nie tylko 
tego koncernu, ale miało znacznie szerszy zasięg. Aby zmienić niekorzystną sytu
ację przy wsparciu rządu centralnego, rozpoczęto proces konsolidacji hutnictwa. 
Już w 1926 roku doszło do połączenia koncernów hutniczych: Oberschlesische 
Eisenbahnbedarfs A . G . (Oberberdarf), Oberschlesische Eisenindustrie A . G . (Obe-
reisen) i Donnersmarckhuette A . G . , które utworzyły wspólną spółkę - Vereinigte 
Oberschlesische Huettenwerke A . G . (Oberhuetten) o kapitale 30.000.000 ma
rek"9. Do nowej spółki należałytrzy huty żelaza, dwie koksownie, stalownia, ru-
rownia, fabryka drutu, walcownie, zakłady wytwarzające maszyny i konstrukcje 
stalowe. Spółka Oberhuetten, dysponując własną bazą surowcową i energetyczną 
oraz wieloma zakładami przeróbczymi, bardzo szybko zmonopolizowała pro
dukcję surówki i stali w niemieckiej części Górnego Śląska, co silnie odczuł bisku-
picki kombinat. Mimo konsolidacji wytop surówki w niemieckiej części Górnego 
Śląska w 1929 roku był nadal o 25 % niższy niż w 1913 roku. 

W 1929 roku Ernest i Konrad Borsigowe podjęli decyzję o generalnej prze
budowie koksowni Jadwiga. W miejsce zlikwidowanych czterech starych baterii 
wybudowano nowoczesną baterię sytemu Stilla. Modernizacji uległy też pozo
stałe oddziały koksowni (węglownia, sortownia, węglopochodne)120. Wielki kry
zys ekonomiczny (1929-1933) spowodował zmniejszenie produkcji w Niemczech 
0 47%, a to z kolei wywołało ogromne bezrobocie, ograniczenie konsumpcji 
1 inwestycji oraz zubożenie społeczeństwa121. Wszystko to wpłynęło na zaostrze
nie sytuacji politycznej, a siły skrajnej lewicy i prawicy zyskiwały coraz więcej 
zwolenników. Produkcja hutnicza w niemieckiej części Górnego Śląska uległa 
ograniczeniu o 90%, a w 1932 roku surówkę wytapiał tylko jeden wielki piec, 
znajdujący się w hucie Julia (Bobrek) w Bytomiu. Aby zmniejszyć straty finan
sowe ponoszone przez Borsigwerk A . G . , już w 1928 roku rozpoczęto częściowe 
unieruchamianie wydziału wielkich pieców. Zatrudnienie w hucie zmniejszyło 
się z 4.800 do 2.600 pracowników122. Ernest i Konrad Borsigowie chcieli ura
tować hutę, dlatego też rozpoczęli pertraktacje z koncernem Oberhuetten A . G . 
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w sprawie fuzji obydwu firm. Trwały one dość długo i zakończyły się fiaskiem, 
gdyż każda ze stron miała inną koncepcję. Koncern Oberhuetten A . G . chciał po 
prostu wykupić od Borsigów całe przedsiębiorstwo, natomiast Borsigowie dążyli 
do połączenia obydwu spółek na równoprawnych warunkach123. 

Ogromny wpływ na dalsze losy biskupickiej części koncernu miały kłopoty 
ekonomiczne macierzystej spółki Borsig Werke G .m.b .H. w Berlinie, która odbie
rała większość wyrobów wytworzonych w Biskupicach. W 1931 roku produkcja 
w Berlinie została ograniczona do minimalnego poziomu, a zadłużonej firmie 
banki odmówiły udzielania dalszych kredytów. Zmusiło to Ernesta i Konrada 
Borsigów do ogłoszenia 18 grudnia 1931 roku bankructwa spółki Borsig Werke 

jG .m.b .H. Aby spłacić część zadłużenia, za kwotę 9.000.000 marek, przekazano 
prawa do produkcji lokomotyw koncernowi A E G . Utworzona została wtedy nowa 
firma Borsig Lokomotiv Werke G .m.b .H., w której spółka A E G posiadała 60% 
udziałów124. Pozostała część spółki Borsig Werke G .m.b .H. została 10 marca 1932 
przejęta przez koncern zbrojeniowy Rheinmetall A . G . , a to ostatecznie zakończy
ło okres samodzielnego prowadzenia przez Borsigów rodzinnego przedsiębior
stwa125. Rodzina sprzedała również pałac w Berlinie, który od 1933 roku stał się 
siedzibą wicekanclerza H I Rzeszy Franza von Papena. Od 1938 roku był częścią 
kompleksu Nowej Kancelarii Rzeszy zaprojektowanej przez Alberta Speera126. 

Gdy w 1931 roku straty finansowe Borsigwerk A . G . osiągnęły sumę 6.500.000 
marek, właściciele koncernu zostali zmuszeni do sprzedania 51% akcji koncer
nowi Scheringa127. Wprawdzie Ernst i Konrad von Borsigowie zachowali 49% 
udziałów i otrzymali miejsca w radzie nadzorczej, lecz ich wpływ na dalsze losy 
rodzinnego przedsiębiorstwa był nikły128. Być może gdyby banki i państwo nie 
odmówiły im kredytów, mogliby dalej samodzielnie prowadzić interesy. Stało się 
jednak inaczej. Brak pomocy ze strony państwa można wytłumaczyć postawą 
Ernesta von Borsiga, który od samego początku należał do zagorzałych prze
ciwników Republiki Weimarskiej. Subsydiował organizacje skrajnie prawico
we, popierał również działalność polityczną Adolfa Hitlera, wspierając N S D A P 

znacznymi dotacjami. Jednak w listopadzie 1932 roku poparł w wyborach prezy
denckich kandydaturę feldmarszałka Hindenburga. Ernest Borsig był prezesem 
Berlińskiego Związku Przemysłu Metalowego (1906-1932), członkiem Central
nego Związku Niemieckich Przemysłowców, przewodniczącym Konfederacji 
Pracodawców Niemieckich (1924-1931), prezesem Stowarzyszenia Niemieckich 
Instytucji Technicznych (1924-1933). W 1932 roku zarząd spółki Scheringa połą
czył spółkę Borsigwerk A . G . ze spółką Kokswerke und Chemische Fabriken A . G . 
Powstała wtedy firma Borsig-Kokswerke A . G . , nastawiona była na wydobycie 

123 A. Frużyński, Dzieje biskupickiego..., s. 40. 
124 M. Wessig, Deutscher Maschinenbau 1837-1937..., s. 47. 
125 G. Ogger, Geniusze..., s. 27. 
126 C. Neubauer, Albert Speers Berlin: Die Vossstrasse, Frankfurt 2005, s. 77. 
127 Schering Aktiegesellschaft Berlin, Berlin 1939, s. 4. 
128 A. Frużyński, Dzieje biskupickiego..., s. 41. 
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węgla, wytwarzanie koksu i węglopochodnych, produkcję wyrobów chemicz
nych129. Zrezygnowano natomiast z nieopłacalnej produkcji hutniczej, bowiem 
biskupicka huta wymagała znacznych prac remontowych i modernizacyjnych. 
Dodatkowym argumentem, przemawiającym za jej likwidacją było 10.000.000 
ton znakomitego węgla koksującego, zalegającego pod hutą, którego eksploatacja 
była nieodzowna dla dalszego funkcjonowania kopalni Hedwigswunsch. Likwi
dacja huty Borsiga została przeprowadzona w latach i932-i934 , 3°. 

Gdy 6 stycznia 1933 roku zmarł Ernest von Borsig, udziały w nowej spół
ce podzielili pomiędzy siebie Konrad von Borsig i Ernest von Borsig junior. Nie 
wpływali oni w jednak w znaczący sposób na działalność przedsiębiorstwa, gdyż 
Konrad przebywał stale w zakupionym w 1922 roku majątku ziemskim w Prze
lewicach o powierzchni 2.200 hektarów. Największą pasją Konrada von Borsiga 
była przyroda, a on sam od wielu lat był członkiem Niemieckiego Towarzystwa 
Dendrologicznego. Przebudował 20 hektarów parku, nadając mu charakter na-
turalistycznego ogrodu eksperymentalnego131. W jego skład wchodziły japoński 
ogród skalny, polana śródleśna, wrzosowisko, wąwóz drzew iglastych oraz oto
czone kamieniami źródło. Projekt parku wykonał i nadzorował jego realizację 
architekt Heydenreich, związany z berlińską firmą ogrodniczą L. Spacha. Dodat
kowo swoje pasje badawcze Konrad von Borsig kontynuował zakładając w oko
licznych lasach plantacje doświadczalne. Zajmował się także działalnością na
ukową, prowadząc badania i publikując referaty z zakresu dendrologii132. Ernest 
junior wstąpił w związek małżeński z baronową Barbarą Frejlin von Muffling. 
Administrował rodzinnym majątkiem w Gros Behnitz. Zangażował się razem 
z starszym bratem Karolem w ruch antynazistowski. W jego majątku odbywały 
się w latach 1941-1944 spotkania przeciwników Hitlera (tzw. Krąg z Krzyżowej). 
W 1945 roku tragiczny koniec spotkał dwóch ostatnich przedstawicieli rodziny 
Borsigów. Konrad von Borsig, przebywający stale w swoim majątku w Przelewi
cach, został 13 lutego 1945 roku rozstrzelany przez żołnierzy Armii Czerwonej, 
która zajęła jego majątek. Został pochowany na jego terenie, w pobliżu wrzosowi
ska, a w miejscu jego spoczynku ustawiono pamiątkowy głaz. Ernest von Borsig 
junior, mimo zaangażowania w ruch antyhitlerowski, uniknął aresztowania po 
zamachu na Hitlera z 20 lipca 1944 roku. Jednak po wkroczeniu do Gross-Behnitz 
oddziałów Armii Czerwonej został pod koniec kwietnia 1945 roku aresztowany, 
gdy odmówił opuszczenia rodzinnego majątku. Został następnie przewieziony do 
obozu w Gorzowie nad Wartą, gdzie zmarł we wrześniu tego samego roku. 

Spółka Borsig-Kokswerke A . G . , do której należały kopalnie Hedwigswunsch, 
Ludwigsglueck i koksownia Jadwiga przetrwała do 1945 roku. Po zakończeniu 

129 R Mrass, Das oberschlesische „Borsigwerk"..., s. 10. 
130 L. Dietz DArma, Miasto Zabrze..., s. 148; A. Frużyński, Historia huty Borsiga..., s. 19; P. Mrass, Das 

oberschlesische „Borsigwerk"..., s. 10. 
131 S. Kubiak, D. Kacprzak, Celowe i piękne..., s. 121. 
132 C. von Borsig, Meine Parkerfahrungen. „Mittelungen der Deutschen Dendrologisches Gesellschaft" 1938, 

nr 51, s. 147-149. 
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u wojny światowej kopalnie Jadwiga (od 1948 roku Pstrowski) i Ludwik stały się 
częścią Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, a koksownia Jadwiga 
była podporządkowana Kombinatowi Koksochemicznemu Zabrze. Do 1989 roku, 
jako przedsiębiorstwa państwowe, funkcjonowały według zasad socjalistycznej 
gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Po upadku socjalizmu w 1989 roku obydwie 
kopalnie zostały zlikwidowane. Do dzisiaj pracuje jedynie koksownia Jadwiga, 
która obchodziła w 2014 roku 130 rocznicę działalności'33. Z koncernu Borsiga po
zostało też wiele innych obiektów, stanowiących część Biskupic. Do dziś bardzo 
wielu mieszkańców tej dzielnicy zajmuje mieszkania w osiedlu Borsiga lub kolonii 
Anna. Jednak znajdujące się tam budynki wymagają przeprowadzenia prac rewi-
talizacyjnych. Mieszkają oni także w kilku kamienicach znajdujących się przy ulicy 
bytomskiej. Ulokowany przy ulicy Koziołka dawny szpital koncernu jest obecnie 
częścią Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a znajdujące się w nim 
oddziały specjalizują się w leczeniu chorób płuc. Przy ulicy Zamkowej w siedzibie 
zarządu koncernu mieści się Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Jego częścią 
jest uruchomione w 2013 roku nowoczesne Centrum Czystych Technologii Wę
glowych. Firma D E M E X ocaliła od zniszczenia kopalnię Ludwik. W odnowionym 
Domu Samotnego Górnika mieści się siedziba firmy. Natomiast pozostałe obiek
ty kopalni zmieniły swoje pierwotne funkcje. Markownia i częściowo cechownia 
przeznaczone zostały na cele szeroko rozumianej kultury. Zajmuje się tym powo
łana instytucja - Kopalnia Sztuki. W innych pomieszczeniach umieszczono firmy 
zajmujące się produkcją, handlem i usługami. W ten sposób pozostawione przez 
Borsigów dziedzictwo służy obecnym mieszkańcom Zabrza i Biskupic. 

133 A. Frużyński, Koksownia „Jadwiga"..., s. 3. 
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Andrzej Synowiec 
Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 

Wytwórnia Polskiego Monopolu 
Tytoniowego w Wodzisławiu Śląskim 
w latach 1945-1947 

W okresie międzywojennym Wodzisław Śląski był jednym z niewielu polskich 
miast, w którym mieściły się zarówno Wytwórnia Polskiego Monopolu Tytonio
wego ( P M T ) , jak i Zakład Sprzedaży Wyrobów Tytoniowych. Wytwórnia produ
kowała wówczas cygara, skrętki i"presówkę, zatrudniała kilkaset osób1. Pracujący 
w zakładzie stanowili znaczny odsetek ludności miasta. Należy dodać, że przed 
I I wojną światową Wodzisław, będący jednym z najmniejszych miast na Górnym 
Śląsku, zamieszkiwało zaledwie 5.100 mieszkańców2. 

Po zakończeniu 11 wojny światowej stan wytwórni uniemożliwiał rozpoczęcie 
normalnej produkcji. Znacznemu uszkodzeniu na skutek działań wojennych ule
gły: budynek maszynowy żelbetonowy, budynek fabrykacyjny murowany, budy
nek administracyjno-humanitarny, budynek warsztatowy murowany, ogrodzenie 
murowane z żelaznymi sztachetami od strony ul. Fabrycznej. Całkowicie spalone 
zostały: szopa pomocnicza do magazynowania surowca beczkowego o konstruk
cji drewnianej, wypełnionej cegłą, szopa ekonomiczna podobnej konstrukcji, 
drewniany pomocniczy magazyn surowców na płycie betonowej oraz murowane 
ustępy robotnicze. Dodatkowo okupanci niemieccy zlikwidowali betonowy skład 
na benzynę i materiały łatwopalne3. Stan zniszczeń budynków wytwórni w Wo
dzisławiu oceniano na 5o%4. W dużym stopniu zniszczeniu uległy też urządzenia 

1 M . Dynus, Uruchomienie Wytwórni PMT w Wodzisławiu, „Wiadomości Tytoniowe" 1947, nr 1-2, s. 23. 
Autor - Dyrektor Biura Ekonomicznego Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego - pisze, iż w Wo
dzisławiu działał wówczas także Zakład Uprawy Tytoniu. Jednak inne dokumenty PMT nie wspominają 
o Wodzisławiu jako ośrodku ZUT przed I I wojną światową, natomiast poświadczone są starania powo
jenne o utworzenie takiego zakładu. Zob.; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Polski Monopol Tyto
niowy (dalej: PMT), sygn. 70, Organizacja, reorganizacja lub likwidacja podległych zakładów. Wnioski, 
wyjaśnienia, decyzje, korespondencja (dalej: sygn. 70); Zestawienie zmian, które zaszły w następstwie 
działań wojennych w 1.1939-1945 w stanie zakładów PMT, s. 1-3; AAN, PMT, sygn. 70, Pismo Dyrektora 
PMT E. Nadulskiego do Ministerstwa Skarbu Departament V I w Warszawie, 17.1.1946, 20905/1/1/456. 
P. Hojka, Wodzisław Śląski i ziemia wodzisławska w czasie II wojny światowej, Wodzisław Śląski 2011, s. 11. 
A A N , PMT, sygn. 165, Polski Monopol Tytoniowy Wydział Ogólny. Przejęcie nieruchomości ponie
mieckiej w Wodzisławiu. Plany sytuacyjne, odpis księgi wieczystej, oszacowania, protokoły, korespon
dencja. 1945-1950 (dalej: sygn. 165), Pismo Dyrektora Wytwórni Wodzisławskiej dr Józefa Chodorow
skiego do Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego Dział 1/1 w Łodzi, 17.VII.1945 r., L.dz: 189/45. 

4 Ogólnie w odniesieniu do całego Polskiego Monopolu Tytoniowego w 1945 roku straty wojenne wy
nosiły: w budynkach i instalacjach - 61%, w maszynach i urządzeniach - 85%. Zob.: H . Domański, 

http://17.VII.1945
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techniczne. Brak maszyn i części zapasowych do tych, które pozostały w stanie 
mocno uszkodzonym, w praktyce uniemożliwiał rozpoczęcie działań produkcyj
nych zaraz po zakończeniu wojny5. Konieczne było także przeprowadzenie grun
townego remontu w zdewastowanym zakładzie, jednak uprzednio Polski Mono
pol Tytoniowy musiał formalne przejąć teren wytwórni, na którym stacjonowały 
jeszcze wojska sowieckie. 

Cały ciężar zadań organizacyjnych wziął na siebie dr Józef Chodorowski, któ
ry na podstawie rozporządzenia Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego z dnia 
16 lutego 1945 roku (Nr 162/I/45) objął kierownictwo Wytwórni Wyrobów Tytonio
wych w Wodzisławiu. W zarządzeniu z 9 kwietnia 1945 roku wezwał wszystkich 
pracowników fizycznych i umysłowych do stawienia się w kancelarii zakładu w celu 
wstępnego zarejestrowania się6. Następnie Chodorowki pismem z 16 maja 1945 roku 
informował Dyrekcję P M T W Łodzi o uzyskaniu informacji, przekazanej radzieckie
mu komendantowi wojskowemu miasta Wodzisław7, iż zgodnie z postanowieniem 
Wojskowego Sowietu iv Frontu Ukraińskiego ma otrzymać do dyspozycji Wodzi
sławską Fabrykę P M T ze wszystkimi urządzeniami i materiałami. Chodorowski, 
honorowany jako przedstawiciel Dyrekcji P M T , przypisywał zgodę na przejęcie wy
twórni osobistym staraniom Pełnomocnika Tymczasowego Polskiego Rządu przy 
Komendzie 1 i iv Frontu Ukraińskiego ppłk. Eugeniuszowi Szyrze". Trzeba zazna
czyć, że miesiąc wcześniej, 21 kwietnia 1945 roku, Dyrektor P M T Edward Nadulski 
zwrócił się do ppłk. Szyry z prośbą o podjęcie działań mających na celu oddanie 
budynków wytwórni w Wodzisławiu do dyspozycji P M T i zwolnienie ich od rekwi
zycji wojsk sowieckich. W uzasadnieniu prośby Nadulski podkreślił, iż wytwórnia 
wodzisławska jako jedyna na Śląsku realizowała potrzeby miejscowych konsumen
tów, zatrudniając w pewnym okresie ponad 300 pracowników, którzy dzięki temu 
mieli zapewnioną egzystencję. W trakcie działań wojennych zabudowania uległy 
częściowemu zniszczeniu, ale generalnie nadawały się do dalszej eksploatacji i , zda
niem Nadulskiego, realne było w stosunkowo krótkim czasie uruchomienie wy
twórni. Tym samym zniszczone i spalone miasto Wodzisław znalazłoby podstawę 
bytu dla wielu poszkodowanych przez wojnę obywateli9. 

Instytucje przemysłowe PMT w okresie 1947-1949 r., „Tytoń" 1950, nr 4-5-6, s. 45. Dodać trzeba, iż samo 
miasto Wodzisław w wyniku działań wojennych zostało zniszczone w 80%. Zob.: P. Hojka, Wodzisław 
Śląski i ziemia..., s. 109. 

5 M . Dynus, Uruchomienie Wytwórni..., s. 23. W bardziej optymistycznym tonie o stanie technicznym 
urządzeń w Wytworni w Wodzisławiu pisał w 1945 roku dr J. Dzierżyński. Zob.: J. Dzierżyński, Polski 
Monopol Tytoniowy w odbudowie, „Wiadomości Tytoniowe" 1945, nr 7, s. 30. 

6 Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach (dalej: ANKES), WWTP, 6. Zarządzenia 
wewnętrzne 1945-1947 (dalej: 6ZW), Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 9.IV.1945 r. 

7 W rękach wojskowego komendanta radzieckiego spoczywała w początkowym okresie, jak pisze Piotr 
Hojka, catość władzy w mieście, a wtadze cywilne miasta niewiele miaiy do powiedzenia. Zob.: P. Hojka, 
Wodzisław Śląski w 1945 r., [w:] Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisiawskiej w latach 1945-1989, red. 
A. Dziurok, B. Kloch, Rybnik 2011, s. 441. 

8 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni Wodzisławskiej dr Józefa Chodorowskiego do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego Dział I w Łodzi, 16.V.1945 r., s. L 

9 A A N , PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora PMT E. Nadulskiego do Ob. Pełnomocnika Rządu Polskiego 
przy Komendancie I i IV Ukraińskiego Frontu pputk. E. Szyra, 21.IV.1945 r. 

http://21.IV.1945
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Ostatecznie Chodorowski otrzymał zgodę na wejście na teren wytwórni 
i rozpoczęcie prac porządkowych. Do połowy maja 1945 roku udało się całko
wicie zwolnić główny budynek żelbetonowy wraz ze znajdującymi się tam ma
szynami tytoniowymi, magazyn oraz 33 bele żył tytoniowych. Odzyskano także 
stary budynek fabryczny, gdzie jednak w jednej z sal na parterze znajdowała się 
jeszcze część magazynu prowiantowego Armii Czerwonej, ale miał on być szyb
ko opróżniony. Zwolniony także miał być w najbliższym czasie - informował 
dalej Dyrekcję P M T Chodorowski - budynek administracyjny, przeznaczony na 
cele szpitalnictwa. Dla ochrony mienia przed grabieżą Chodorowski zarządził 
uzupełnianie zniszczonego ogrodzenia drutem kolczastym10. 30 czerwca 1945 
roku oddział prowiantowy wojsk sowieckich opuścił teren magazynów wytwórni 
w Wodzisławiu, w związku z czym cały obiekt został zabezpieczony zakładową 
służbą wartowniczą11. W porównaniu ze stanem z 1 września 1939 roku wielkość 
posesji wytwórni się nie zmieniła12. 

Starania o powiększenie obszaru wytwórni 

W związku z przejmowaniem majątku poniemieckiego Dyrekcja P M T posta
nowiła podjąć starania o powiększenie obszaru wytwórni w Wodzisławiu. Do 
miasta został wysłany specjalny delegat - inż. Stefan Schiller. W sprawozdaniu 
złożonym Dyrekcji P M T stwierdzał, iż obecnie (tj. w maju 1945 roku) sytuacja 
w Wodzisławiu była wyjątkowo sprzyjająca i należy czynić starania o zwiększe
nie stanu posiadania zakładu. Stwierdzał, iż prawie wszystkie domki partero
we lub jednopiętrowe okalające wytwórnię były zniszczone przez wojnę i leża
ły w gruzach. Grunty należące do Niemców, zdaniem Schillera, mógł zarząd 
miejski od razu przydzielić P M T , natomiast tereny będące własnością Polaków 
mógł zamienić na położone w innej części miasta. Istniejące przy ulicy Fabrycz
nej domki można byłoby wykupić od właścicieli Polaków, włączyć ulice i przy
legające do nich parcele w obręb wytwórni i zbudować Zakład Uprawy Tytoniu. 
Wówczas P M T uzyska duży i zwarty teren. Dalej stwierdzał, że zarząd miejski był 
w oczywisty sposób zainteresowany rozbudową przedsiębiorstwa P M T na terenie 
Wodzisławia, co mogło wpłynąć na dalszy rozwój miasta, i złożył deklaracje, 
iż wesprze P M T W staraniach o pozyskanie dodatkowych terenów pod budowę 

10 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni Wodzisławskiej dr Józefa Chodorowsltiego do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego Dział I w Łodzi, 16.V.1945 r., s. 1-2. 

11 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni Wodzisławskiej dr Józefa Chodorowskiego do Dy
rekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego Dział I w Łodzi, 30.VI.1945 r. W listopadzie 1945 roku Straż 
Ochrony Obiektu liczyła 6 osób (1 podoficer i 5 szeregowców). Stan uzbrojenia stanowiły 4 karabiny 
i 115 nabojów. Zob.: ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Formularz podpisany odręcznie przez Dyrektora 
Wytwórni Chodorowskiego zatytułowany Straż Ochrony Obiektów Przemysłowych. Polski Monopol 
Tytoniowy Wytwórnia w Wodzisławiu do Powiatowej Komendy MO Sekcji służby zewnętrznej w Ryb
niku, 30.XI.1945 r., L.dz. 1182/45. 

12 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni Wodzisławskiej dr Józefa Chodorowskiego do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego Dział 1/1 w Łodzi, 17.VII.1945 r„ Ldz: 189/45. 

http://30.VI.1945
http://30.XI.1945
http://17.VII.1945
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bocznicy kolejowej i zakładów. Jednocześnie zwracał uwagę, iż ze strony P M T 
potrzeba szybkich i zdecydowanych kroków, gdyż wodzisławski zarząd miejski 
może nakreślić plan odbudowy miasta, nieuwzględniający zamierzeń Dyrekcji 
P M T i przekreśli je bezpowrotnie'3. 

Dyrektor Chodorowski wystąpił do zarządu miasta Wodzisławia z wnio
skiem o przyznanie tytułu własności w stosunku do posesji przylegającej do wy
twórni. Właścicielem tego obiektu, na który składały się dom wraz z otaczają
cym placem, był Niemiec Paweł Ludwig, który zaraz po wkroczeniu Niemców do 
Wodzisławia został jednym z dyrektorów wytwórni i swoją działalnością przy
czynił się do wyrządzenia szkód Polskiemu Monopolowi Tytoniowemu, a po za-
kończeniu wojny opuścił teren Polski. Przedstawiciele wytwórni wyszli z założe
nia, iż za powstałe szkody, takie jak wywiezienie maszyn, urządzeń, sprzętu itp., 
może domagać się rekompensaty w postaci majątku osoby, która bezpośrednio 
przez swoją działalność spowodowała poniesienie strat. Chodorowski relacjo
nował P M T , że w warsztacie Ludwiga znajdowały się różne maszyny stolarskie, 
o których przydzielenie wytwórni także zwrócono się do zarządu miasta14. 

Zarząd miasta Wodzisław odpowiedział pozytywnie na wniosek wytwór
ni wodzisławskiej z dnia 16 maja 1945 roku. Stosowne pismo burmistrza miasta 
dnia 19 maja 1945 roku spłynęło na ręce dyrektora Chodorowskiego". Wytwórnia 
otrzymała zgodę na używanie poniemieckiej własności stolarza Ludwiga. Nato
miast ostateczne ustalenie tytułu własności obiektu na rzecz P M T miało nastąpić 
dopiero po ustawowym uregulowaniu kwestii poniemieckiej własności. Jedno
cześnie zarząd miasta Wodzisławia pozwolił wytwórni na zabezpieczenie i uży
wanie maszyn znajdujących się w warsztacie Ludwiga z tym wszakże zastrzeże
niem, że w późniejszym czasie przekaże wszystkie te urządzenia, zgodnie z ich go
spodarczym przeznaczeniem, na uruchomienie polskiego przemysłu stolarskiego 
w Wodzisławiu'6. Chodorowski jeszcze 19 maja 1945 roku poinformował Dyrekcję 
Polskiego Monopolu Tytoniowego17 o decyzji zarządu miasta Wodzisław Śląski. 

Następnie specjalna Komisja P M T , W której skład weszli: dyrektor wytwórni 
Józef Chodorowski, kierownik oddziału administracyjnego Jan Kudowicz oraz 
ślusarz Alfred Gruenberg, ustaliła dokładny stan ilościowy urządzeń warszta
towych i materiałów znajdujących się w obrębie posesji poniemieckiej Pawła 
Ludwiga przy ulicy Wałowej 37 w Wodzisławiu Śląskim. Były to: piła taśmo-

13 A A N , PMT, sygn. 165, Wyciąg ze sprawozdania inż. Schillera z dn. 22.V.1945 r. z podróży służbowej 
- do Wodzisławia podpisany przez Szefa Działu Produkcji Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego -
Aleksandra Lewickiego. 

14 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni Wodzisławskiej dr )ózefa Chodorowskiego do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego Dział I w Łodzi, 16.V. 1945 r., s. 2. 

15 Dokument podpisał wiceburmistrz Stefan Kłys. Natomiast pierwszym burmistrzem powojennym Wodzi
sławia został pochodzący z Sosnowca Stefan Lorek. Zob.: P. Hojka, Wodzisław Śląski i ziemia..., s. 108. 

16 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo burmistrza miasta Wodzisław (w zastępstwie S. Kłys) do Wytwórni PMT 
w Wodzisławiu, 19.V.1945 r. 

17 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni PMT dr J. Chodorowskiego do Dyrekcji Polskiego 
Monopolu Tytoniowego w Łodzi, 19.V.1945 r., Nr 26/45. 
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wa (bez motoru i taśmy), dwie heblarki (bez motoru), tokarka do drzewa wła
snej konstrukcji, wiertarka (bez motoru), 6 stołów stolarskich, około ro m 2 

forniru jodłowego, 72 beczki kleju stolarskiego, 10 rolek papy dachowej, 4 worki 
po 50 kg wapna rozpuszczalnego, po pół beczki kredy malarskiej białej i żółtej, 
skrzynia o pojemności 3/4 m3 i 4 uszkodzone pulpity18. 

Dokonano również technicznego opisu budynku mieszkalnego na rzeczo
nej posesji, który przylegał do ulicy Wałowej. Wykonany był z cegły na zapra
wie wapiennej, posiadał dwuspadowy dach kryty dachówką paloną, karpiówką. 
Strop wykonano z belek o grubości 20-24 cm z oszalowaniem, nietynkowany. 
Posiadał pojedyncze okna, drzwi spaletowe i podłogę z desek. Na zewnątrz 
i wewnątrz budynek był otynkowany. Jego wiek oszacowano na 85-90 lat. Nie 
przedstawiał sobą żadnej wartości, ponieważ mury popękały i zgniły, dach był 
zniszczony. W każdej chwili groził zawaleniem i nie nadawał się do dalszego 
użytku. Do budynku mieszkalnego dobudowane były: budynek warsztatowy 
i chlew, które wyposażono w dctth jednospadowy, pokryty papą. Wiek tej do
budówki także oceniono na około 80 lat i zalecano, z powodu zniszczenia, zbu
rzyć19. Ocenę budynków wykonaną przez P M T potwierdził wodzisławski budow
niczy miejski Teofil Zając, stwierdzając, że są one „wielką ruderą". Jego zdaniem, 
nie nadawały się one do odbudowy nie tylko z powodu zniszczeń wojennych, 
ale przede wszystkim ze względu na ich stan i wiek, który oszacował na ponad 
sto lat20. Teofil Zając przygotował również dla wytwórni wodzisławskiej kosz
torys rozebrania budynku Ludwiga i wywózki gruzu. Opiewał on na kwotę 
58.800,22 zł (rozbiórka budynku 24.000,22 zł i odwóz furmankami rumowiska 
na odległość 1.500 m - 34.800 zł)21. 

W związku z projektowaną rozbudową, w celu przejęcia w zarząd i użyt
kowanie poniemieckiej własności po Ludwigu, P M T zwrócił się następnie do 
wojewódzkiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państwowego w Katowicach. 
Dyrekcja P M T powołała się przy tym na artykuł 13 ustawy z dnia 6 maja 1945 
roku o majątkach opuszczonych i porzuconych22. Wicedyrektor P M T Władysław 

18 ANKES, ZPTK, WWTP, 3. Korespondencja dotycząca przejęcia Wytwórni 1945 (dalej: 3KPW), Protokół 
spisany dnia 15 czerwca 1945 r. w Wytwórni Polskiego Monopolu Tytoniowego w Wodzisławiu, Ldz: 165/45. 

19 AAN, PMT, sygn. 165, Techniczny opis budynku, własność dawniej Niemca Ludwiga Pawła w Wodzisławiu, 
przy ulicy Wałowej 37,20.VII.1935 r. 

20 AAN, PMT, sygn. 165, Orzeczenie techniczne dotyczące zabudowania poniemieckiego Ludwiga Pawia 
w Wodzisławiu przy ul. Wałowej 37. 

21 AAN, PMT, sygn. 165, Kosztorys na rozebranie budynku poniemieckiego Ludwiga Pawia dla Wytwórni 
Polskiego Monopolu Tytoniowego w Wodzisławiu, 2.IV.1946 r.; A A N , PMT, sygn. 165, Pismo budow
niczego Teofila Zająca, reprezentującego Przedsiębiorstwo Budowlane z Wodzisławia Śląskiego przy ul. 
Rybnickiej 12 do Wytwórni Polskiego Monopolu Tytoniowego w Wodzisławiu, 2.IV.1946 r. 

22 W art. 13. § 1 czytamy: „Osoby prawne prawa publicznego, instytucje społeczne, organizacje kulturalne 
i oświatowe oraz organizacje pomocy dla grup ludności szczególnie prześladowanych przez okupanta 
mogą wystąpić do Głównego Urzędu Tymczasowego Zarządu Państwowego z wnioskiem o oddanie im 
w zarząd i użytkowanie niektórych majątków opuszczonych lub porzuconych. Przy wydawaniu decyzji 
w tych sprawach należy mieć na względzie interes publiczny, użyteczność społeczną oraz potrzeby, jak 
również związek, jaki łączy właścicieli majątku opuszczonego z celami i zadaniami wnioskodawców". 
Zob.: Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych, Dz.U. z 1945 r., Nr 17, poz. 79. 

http://20.VII.1935


118 JAWORZNO INTERDYSCYPLINARNIE • PRZEMYSŁ POGRANICZA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO 

Kędra uzasadniał, iż teren Wodzisławskiej Wytwórni Wyrobów Tytoniowych był 
mały, co jeszcze przed wojną było główną przeszkodą do rozbudowy zakładu, 
a co za tym idzie - produkowania większej ilości wyrobów23. 

Tymczasowy Zarząd Państwowy Wydział Nieruchomości w Katowicach 
poinformował Tymczasowy Zarząd Państwowy Wydział przy Starostwie Powia
towym w Rybniku, iż P K I T winien wystąpić z konkretnym wnioskiem dzierżawy 
oraz propozycją kupna materiału z przeznaczonej do rozbiórki realności oraz 
planem i kosztorysem zamierzonej budowy24. Józef Chodorowski podjął więc 
kroki konieczne do uzyskania przez wytwórnię w Wodzisławiu prawa dzierżawy 
terenów poniemieckich po Ludwigu. Przesłał do Dyrekcji P M T komplet doku
mentów dotyczących realności po Ludwigu wraz z wnioskiem o wystąpienie do 
Tymczasowego Zarządu Państwowego w Katowicach o wydzierżawienie całe-

5 go obiektu i pozwolenie na wyburzenie domu Pawła Ludwiga. Planowano, że 
początkowo teren po zburzeniu domu byłby przeznaczony na ogród warzyw
ny dla stołówki pracowniczej, a z czasem mógł zostać wykorzystany do dalszej 
rozbudowy wytwórni. Chodorowski dodawał przy tym, iż plan regulacji miasta 
Wodzisławia przewidywał rozszerzenie ulicy Wałowej, przy czym linia ulicy wy
tyczona była przez realność Ludwiga. Także dla wytwórni, biorąc pod uwagę 
konieczność ogrodzenia całego zakładu, uzyskanie dzierżawy było sprawą pilną. 
Chodorowski powoływał się też na uzyskaną informację, iż Tymczasowy Zarząd 
Państwowy przewidywał na razie zgodę na dzierżawę jedynie na 15 lat25. 

Dyrekcja P M T zwróciła się w tej sprawie do Ministerstwa Skarbu pismem 
z dnia 2 maja 1946 roku (Nr i34/Og/I/4Ó7)26. Następnie, powołując się na pismo 
Ministerstwa Skarbu z dnia 5 czerwca 1946 roku (Nr G.M. 3373/3/46), Dyrekcja 
P M T wystąpiła z prośbą do Głównego Urzędu Likwidacyjnego27 w Łodzi o przy-

23 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Wicedyrektora Polskiego Monopolu Tytoniowego W. Kędry do Wojewódz
kiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państwowego w Katowicach, 10.VII.1945 r., Nr 3219/1/1/45. 
W piśmie tym wymieniony był Franciszek Ludwig podczas gdy chodziło o jego brata Pawła Ludwiga, 
którego parcela byta przedmiotem starań PMT. Kwestię tę sprostował osobnym pismem do Wojewódz
kiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państwowego w Katowicach Józef Chodorowski. Zob.: A N 
KES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Dyrektora Wytwórni Wodzisławskiej dr Józefa Chodorowskiego 
do Wojewódzkiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państwowego w Katowicach, 21.VII.1945 r., Ldz: 
202/45. Chodorowski odnośne sprostowanie dotyczące imienia Ludwiga przesłał do Dyrekcji PMT. 
Zob.: AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni Wodzisławskiej dr Józefa Chodorowskiego do 
Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego Dział I w Łodzi, 21.VII.1945 r., Ldz: 202/45. 

24 A A N , PMT, sygn. 165, Pismo Kierownika Tymczasowego Zarządu Państwowego Wydział przy Staro
stwie Powiatowym w Rybniku do Polskiego Monopolu Tytoniowego Wytwórnia w Wodzisławiu, Rybnik, 
23.X.1945. 

25 AAN, PMT, sygn. 165, Akta dotyczące sprawy realności Ludwiga Pawia z Wodzisławia, 4.IV.1946 r., Lf: 
801/46. 

26 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu dr [. Chodorowskiego do Głównego 
Urzędu Likwidacyjnego w Łodzi, 26.XI.1946, Nr 3582/46. 

27 Główny Urząd Likwidacyjny oraz okręgowe urzędy likwidacyjne powstały na mocy dekretu z 8 marca 
1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Zob. Dz.U. z 1946 r., Nr 13, poz. 87. Jednocześnie 
traciła moc ustawa z 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz.U. z 1945 r., Nr 17, 
poz. 97) zmieniona ustawą z dnia 23 lipca 1945 roku o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach 
opuszczonych i porzuconych (Dz.U. z 1945 r., Nr 30. poz. 179). 

http://21.VII.1945
http://26.XI.1946
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spieszenie decyzji w sprawie przekazania P M T nieruchomości poniemieckiej 
Ludwiga w Wodzisławiu przy ul. Wałowej28. W odpowiedzi otrzymała pismo, 
iż sprawa przekazania dla potrzeb P M T rozpatrywanej nieruchomości stanowi 
przedmiot korespondencji między Głównym Urzędem Likwidacyjnym a Okrę
gowym Urzędem Likwidacyjnym w Katowicach. Jej przedmiotem miały być 
wszelkie okoliczności prawne istotne dla rozstrzygnięcia tej kwestii29. 

Wobec przeciągającej się już półtora roku sprawy wytwórnia w Wodzisła
wiu postanowiła bezpośrednio zwrócić się do Głównego Urzędu Likwidacyjnego 
w Łodzi. Dyrektor Chodorowski powtórzył wszystkie argumenty przemawiające 
za jak najszybszym przekazaniem wytwórni posiadłości poniemieckiej Ludwiga. 
Informował również, że wytwórnia czyniła już parokrotne starania o zatwier
dzenie decyzji zarządu miasta Wodzisławia z maja 1945 roku w Tymczasowych 
Zarządach Państwa w Rybniku i Katowicach, a także w Okręgowym Urzędzie 
Likwidacyjnym w Katowicach, który polecił zwrócić się w tej sprawie właśnie do 
Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Łodzi. Chodorowski powołał się m.in. na 
artykuł 13 dekretu z 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemiec
kich, gdzie w pkt. 2 czytamy: „Kfejątki opuszczone zostaną przekazane w zarząd 
właściwym ze względu na rodzaj danego majątku ministerstwom lub organom 
samorządu terytorialnego. Za zgodą właściwego ministra majątki te mogą być 
ponadto oddawane w bezpośredni zarząd i użytkowanie instytucjom użytecz
ności publicznej, instytucjom spółdzielczym, społecznym, organizacjom kultu
ralnym i oświatowym oraz organizacjom pomocy dla grup ludności szczególnie 
prześladowanych przez Niemców"30. Dyrektor wodzisławskiego zakładu pod
kreślał, iż sprawa jest niezwykle pilna, gdyż wobec rozpoczęcia produkcji tytoni 
fajkowych 9 października 1946 roku cały teren wytwórni powinno się starannie 
i dokładnie ogrodzić, inaczej nie można będzie przeprowadzać dokładnych kon
troli, a Skarb Państwa będzie narażony na duże straty3'. Chodorowski przesłał 
też w załączeniu Głównemu Urzędowi Likwidacyjnemu odpis z księgi wieczystej 
Sądu Grodzkiego w Wodzisławiu dotyczący rzeczonej posiadłości Ludwiga32. 

Chodorowski o wszystkich swoich poczynaniach poinformował Dyrektora 
P M T Władysława Kędrę, którego też prosił o osobistą interwencję w Głównym 
Urzędzie Likwidacyjnym. Pisał: „Rybnik odsyła do Katowic, te znowu do Ryb
nika lub Łodzi. Sądzę, że Główny Urząd Likwidacyjny definitywnie i bezspornie 

28 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Szefa Dziaiu Ogólnego PMT dr E. Duszczyńskiego do Głównego Urzędu 
Likwidacyjnego w Łodzi, ul. Południowa nr 9,19.IX.1946 r., 1052/Og/l/467. 

29 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Naczelnika Wydziału Nieruchomości J. Węglińskiego Głównego Urzędu 
Likwidacyjnego Biura Powierniczego do Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego w Łodzi, [brak 
daty dziennej] X.1946 r., 3032/Pow.I/ll h/313/46. 

30 Art. 12, pkt 2 dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Zob.: Dz.U. z 1946 r., 
Nr 13, poz. 87. 

31 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu dr J. Chodorowskiego do Głównego 
Urzędu Likwidacyjnego w Łodzi, 26.XI.1946, Nr 3582/46. 

32 AAN, PMT, sygn. 165, Odpis wierzytelny z księgi wieczystej Wodzisław Domy, t. I I , wykaz L. 84. 

http://19.IX.1946
http://26.XI.1946
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rozstrzygnie przewlekającą się przez iV4 roku sprawę"33. 24 stycznia 1947 roku 
Władysław Kędra wystosował pismo do wytwórni w Wodzisławiu z zapytaniem, 
czy i jak Główny Urząd Likwidacyjny w Łodzi rozstrzygnął wnioski wytwórni 
w sprawie realności poniemieckich34. Dyrektor wodzisławskiego zakładu odpo
wiedział, iż odnośnie do sprawy Ludwiga nie otrzymał z Głównego Urzędu z Ło
dzi żadnej informacji. Powtórzył też, że budynek po Ludwigu nie nadawał się do 
jakiegokolwiek remontu z powodu zniszczeń i starości35. Wytwórnia uzyskała 
natomiast zgodę zarządu miasta na jego rozbiórkę, którą zamierzała przeprowa
dzić wczesną wiosną36. 

Sprawa poniemieckiej posiadłości po Ludwigu nadal więc nie była rozstrzy
gnięta37. Na początku 1947 roku Ministerstwo Skarbu zwróciło się z pytaniem do 
Dyrekcji P M T W Warszawie38, czy poniemiecka posiadłość Ludwiga została już 

' P M T przekazana, względnie na jakim etapie ta kwestia znajduje39. 

33 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu dr) . Chodorowskiego do Obywatela 
Władysława Kędry Dyrektora Polskiego Monopolu Tytoniowego w Łodzi, 26.XI.1946 r., Nr 3582/46. 

34 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Wicedyrektora PMT W. Kędry do Wytwórni Polskiego Monopolu Tyto
niowego w Wodzisławiu, 24.1.1947 r., 4377/Og/I/46. Kędra zobligował również dyrekcję zakładu wodzi
sławskiego do przekazania informacji o wynikach pertraktacji z zarządem miasta Wodzisław odnośnie 
do zamiany czterech nieruchomości sąsiadujących z wytwórnią na inne poniemieckie obiekty w mieście. 
Zob.: tamże. 

35 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu dr) . Chodorowskiego do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego - Dział Ogólny w Łodzi, 12.11.1947 r, Nr 777/47. 

36 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo burmistrza Wodzisławia Stefana Lorka do Wytwórni Polskiego Monopolu 
Tytoniowego w Wodzisławiu, 25.III.1947 r., L-l-1-47. 

37 Warto dodać, że jeszcze przed uzyskaniem ostatecznej decyzji w sprawie posiadłości po Ludwigu, Wy
twórnia w Wodzisławiu rozpoczęta starania o inne posiadłości przylegających do zakładu dla uzyskania 
możliwie największego terenu pod przyszłą rozbudowę, w tym. m.in. o nieruchomość poniemiecką po 
Marii Bullok, która wraz z rodziną wyjechała z Polski do Niemiec. Zarząd miasta Wodzisław za zgodą 
Miejskiej Rady Narodowej w Wodzisławiu postanowił, w myśl Okólnika Nr 17/46a Oddziału Wojewódz
kiego Tymczasowego Zarządu Państwowego Wydział Nieruchomości w Katowicach, oddać Wytwórni 
w zarząd nieruchomość poniemiecką przy ul. Fabrycznej 1 po Marii Bullok, aż do czasu nabycia tej 
nieruchomości na własność. Przejęcie miato nastąpić z dniem 1 grudnia 1946 roku. Jednak to jeszcze nie 
rozwiązywało sprawy. Dom Bulloka zamieszkiwały cztery rodziny, które trzeba by wykwaterować, wy
szukując im uprzednio inne lokale, a to, zdaniem Chodorowskiego, byto niemożliwe z powodu braku ja
kichkolwiek wolnych mieszkań w mieście. Z tego powodu wytwórnia nie przejęła w zarząd od 1 grudnia 
1946 roku posiadłości Bulloka. Inny z kolei budynek będący w kręgu zainteresowań wytwórni zajmował 
Sylwester Koczor z zawodu rzeźnik, który wprawdzie wyrażał chęć ustąpienia, ale cała trudność pole
gała na tym, że dom byt współwłasnością 10 spadkobierców, którzy tytułem rekompensaty domagali 
się przydzielenia parcel. Następna działka, którą wytwórnia się interesowała, mieściła ruiny domu 
Antoniego Marka, który sam mieszkał w przyległej przybudówce i w zamian za zrzeczenie się posesji 
żądał przydzielenia domku przy folwarku. Ten jednakże należał do Kopalni Węgla Kamiennego Emma, 
więc sprawa przynajmniej na jakiś czas byta nieaktualna. Zob.: AAN, PMT, sygn. 165, Pismo burmistrza 
Wodzisławia Śląskiego Stefana Lorka do Polskiego Monopolu Tytoniowego Wytwórnia w Wodzisławiu 
dotyczące oddania w zarząd nieruchomości po Niemcu Bulloku w Wodzisławiu ŚL, 22.XI.1946 r.; AAN, 
PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu dr J. Chodorowskiego do Dyrekcji Polskiego 
Monopolu Tytoniowego - Dziai Ogólny w Łodzi, 12.11.1947 r„ Nr 777/47. 

38 W maju 1946 roku nastąpiło przeniesienie Dyrekcji PMT z Łodzi do gmachu PMT w Warszawie przy 
ul. Nowy Świat 4, tak iż od 1 czerwca siedzibą PMT było miasto Warszawa. Zob.: A A N , PMT, sygn. 
69, Pismo Ministra Skarbu K. Dąbrowskiego do Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego w Łodzi, 
12.V.1946 r., L.D.VI.5572)1)1)46. 

39 A A N , PMT, sygn. 165, Pismo Naczelnika Wydziału Ministerstwa Skarbu J. Zawrzykraja do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warszawie ul. Nowy Świat 4, 22.11.1947 r. 
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W połowie 1947 roku Główny Urząd Likwidacyjny w Łodzi polecił okręgo
wemu Urzędowi Likwidacyjnemu w Katowicach, aby przekazał (na podstawie 
wspominanego już dekretu z 8 marca 1946 roku) w zarząd Ministerstwu Skarbu 
na potrzeby P M T nieruchomość poniemiecką położoną w Wodzisławiu przy ul. 
Wałowej 37. Do przejęcia zarządu upoważniona była Izba Skarbowa w Katowi
cach. Przekazanie winno nastąpić w formie protokolarnej z dokładnym opisem 
zabudowań, a informację o tym należy przesłać Wydziałowi Odbudowy Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach40. Stosowną wiadomość otrzymała też Dyrekcja 
P M T w Warszawie4'. 

Wciąż jednak nie było ostatecznego rozstrzygnięcia. Ministerstwo Skarbu 
w odpowiedzi na pismo P M T Z 6 września 1947 roku (Nr 599o/Ad/4/47) ponow
nie pytało, czy P M T nadal jest zainteresowany poniemiecką posiadłością przy ul. 
Wałowej 37 w Wodzisławiu, a jeśli tak, to kiedy nastąpi jej protokolarne przeka
zanie na potrzeby P M T 4 2 . T O samo pismo P M T przesłał wytwórni w Wodzisławiu. 
Dyrektor Chodorowski sprawozdawał, iż osobiście interweniował w Urzędzie 
Likwidacyjnym w Katowicach i }ą Izbie Skarbowej, która jednak nie otrzymała 
z Ministerstwa Skarbu zarządzenia przejęcia nieruchomości. Prosił więc P M T , 
aby ten zainterweniował w Ministerstwie Skarbu, które powinno wysłać takie za
rządzenie z powołaniem się na decyzję Głównego Urzędu Likwidacyjnego z Ło
dzi z dnia 21 sierpnia 1947 roku43.'W następnym piśmie wysłanym 15 grudnia 
1947 roku do Dyrekcji P M T W Warszawie Chodorowski dodawał, iż zwrócił się 
do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego i Izby Skarbowej w Katowicach z prośbą 
o przyspieszenie protokolarnego oddania w zarząd nieruchomości po Ludwigu44. 

Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Katowicach zakomunikował w piśmie 
z 14 stycznia 1948 roku wytwórni w Wodzisławiu, że decyzją z dnia 9 paździer
nika 1947 roku (L.dz. 22485/Pow.I-g-26/47) skierowaną do Izby Skarbowej w Ka
towicach przekazał Ministerstwu Skarbu na potrzeby Wytwórni Polskiego Mo
nopolu Tytoniowego w Wodzisławiu przedmiotową nieruchomość. Przejęcie 
nieruchomości od Biura Obwodowego Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego 
w Rybniku powinno nastąpić za pośrednictwem delegata Izby Skarbowej45. Odpis 

40 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Biura Powierniczego Głównego Urzędu Likwidacyjnego S. Froe-
licha do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Katowicach, 21.VIII.1947 r., Pow.I-76 Kt/1/47. 

41 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Biura Powierniczego Głównego Urzędu Likwidacyjnego S. Froe-
licha do Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warszawie, 21.VIII.1947 r., Pow.I-76 Kt/1/47. 

42 A A N , PMT, sygn. 165, Pismo Naczelnika Wydziału Ministerstwa Skarbu J. Zawrzykraja do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warszawie, 15.X.1947 r., Nr D.VI.11639/1/47. Pismo w podobnym 
tonie Ministerstwo Skarbu skierowało 3 stycznia 1948 roku do Dyrekcji PMT w Warszawie. Zob.: AAN, 
PMT, sygn. 165, Pismo Naczelnika Wydziału Ministerstwa Skarbu ). Zawrzykraja do Dyrekcji Polskiego 
Monopolu Tytoniowego w Warszawie, 3.1.1948 r., Nr DVI.15758/1/47. 

43 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu dr J. Chodorowskiego do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego - Biuro Administracyjne w Warszawie, 12.XII.1947 r., Nr 2617/47. 

44 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu dr J. Chodorowskiego do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego - Biuro Administracyjne w Warszawie, 15.XII.1947 r., Nr 2664/47. 

45 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo (Za Dyrektora Kierownika Oddziału Nieruchomości) Okręgowego Urzę
du Likwidacyjnego w Katowicach Wydział Powierniczy - A. Mizi do Polskiego Monopolu Tytoniowe
go, Wytwórnia w Wodzisławiu pow. Rybnik, 14.1.1948 r., L.dz.: Pow.I-109/127/47. 
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otrzymanego pisma Chodorowski przesłał na ręce Dyrekcji P M T W Warszawie, do
dając, iż po przeprowadzeniu przejęcia przez wzmiankowanego delegata przed
łoży oddzielne sprawozdanie46. 

Jednak do połowy marca Izba Skarbowa w Katowicach nadal nie otrzymała 
właściwego zarządzenia z Ministerstwa Skarbu, bez którego przejęcie nierucho
mości nie mogło nastąpić. Ponownie więc Chodorowski przynaglał Dyrekcję P M T 
o interwencję w tej sprawie47. Długo wyczekiwane wydarzenie, tj. komisyjne prze
kazanie i oddanie w zarząd i użytkowanie realności poniemieckiej Pawła Ludwiga 
przy ul. Wałowej 37 w Wodzisławiu, nastąpiło 24 czerwca 1948 roku. Formalnie 
Obwodowe Biuro Likwidacyjne w Rybniku przekazało obiekt, tj. nieruchomość 
o powierzchni 0,219 ha, na rzecz Izby Skarbowej w Katowicach. Jednocześnie 
nieruchomość została objęta przez P M T do bezpośredniego zarządu i użytkowa
nia. W skład komisji weszli przedstawiciele Okręgowego Biura Likwidacyjnego 
w Rybniku - Piotr Ferenc i Karol Śpiewak jako zdający oraz Julian Idziak (przed
stawiciel Urzędu Akcyzowego w Rybniku) i Józef Chodorowski, reprezentujący 

* P M T , jako odbierający48. 

Produkcja i codzienne funkcjonowanie 
wytwórni 

Ze względu na zdewastowane budynki i brak maszyn nie można było od razu 
w 1945 roku rozpocząć produkcji. Podjęto intensywne, kilkunastomiesięczne 
starania o uruchomienie zakładu, zgodnie z wytycznymi Dyrekcji P M T , która 
w specjalnym okólniku zwróciła się do ogółu pracowników P M T Z wezwaniem 
do zgłaszania projektów ulepszania działalności zakładów i uzyskiwania lep
szych wyników gospodarczych49. Dyrektor Chodorowski podał treść okólnika 
do wiadomości pracowników wytwórni, zaznaczając, że będzie udzielał pomo
cy przy redagowaniu i opracowywaniu zgłaszanych wniosków i projektów ra
cjonalizatorskich50. Stan załogi sukcesywnie się powiększał. W lipcu 1945 roku 
wynosił 34 osoby (5 pracowników umysłowych, 22 fizycznych i 7 pracownic)51, 
w listopadzie - 71 osób52, a w grudniu 1945 roku zatrudnionych było już 112 osób 

46 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Kierownika Zakładu w Wodzisławiu dr J. Chodorowskiego do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego - Biuro Administracyjne w Warszawie, 17.1.1948 r., Nr 2617/47. 

47 AAN, PMT, sygn. 165, Pismo Kierownika Zakładu w Wodzisławiu dr J. Chodorowskiego do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego - Biuro Administracyjne w Warszawie, 15.III.1948 r., Nr 1217/48. 

48 AAN, PMT, sygn. 165, Protokół zdawczo-odbiorczy spisany 24.VI.1948 r. w Wodzisławiu. 
49 ANKES, ZPTK, WWTP, 17. Okólniki PMT 1945 (dalej: 17 OPMT), Okólnik Nr 39 podpisany przez 

Dyrektora PMT E. Nadulskiego, 19.VI.1945 r., Ldz: 4181/1/1/45. 
50 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Notatka z odręcznym podpisem Dyrektora Chodorowskiego z 2 lipca 

1945 r. 
51 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Protokół ogółu zebrania Wytwórni Polskiego Monopolu Tytoniowego 

w Wodzisławiu odbytego w dniu 6.VII.br. [1945] w celu wyboru członków do Rady Zakładowej. 
52 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Rady Zakładowej przy Wytwórni P.M.T. w Wodzisławiu do Dy

rekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego Dziai I/2/P w Łodzi, 21.XI.1945 r. Ten sam dokument w innym 
miejscu mówi o 69 zatrudnionych w Wytwórni w Wodzisławiu, w tym o 20 nie-Ślązakach. 
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(76 mężczyzn i 36 kobiet)53. Zgodnie z zaleceniem Dyrekcji P M T W pierwszej ko
lejności należało zatrudniać byłych pracowników P M T , najpierw oczywiście do 
robót porządkowych, a następnie już przy pracach związanych z produkcją54. 

Początkowo optymistycznie zakładano rozpoczęcie produkcji w listopadzie 
1945 roku55. Miała się ona odbywać w budynku, który wcześniej pełnił funkcję 
magazynu56. Okazało się to jednak niemożliwe i wznowienie produkcji zosta
ło przesunięte na grudzień tego roku57. Ostatecznie produkcja tytoni fajkowych 
w okresie powojennym w Wodzisławiu ruszyła dopiero 9 października 1946 roku. 
Wytwórnia wodzisławska, dysponująca 28 maszynami tytoniowymi i własny
mi warsztatami technicznymi, była wówczas jedyną w Polsce, która wytwarzała 
tego rodzaju asortyment58. 

W Zakładzie produkowano tytoń Średni Fajkowy i Zwyczajny. Szczegóły 
dotyczące wielkości produkcji, która odbywała się w Wodzisławiu tylko przez 
niespełna 10 miesięcy zobrazowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Produkcja tytoniu fajkowego w wytwórni w Wodzisławiu w latach 1946-1947. 

Okres Tytoń Maksymalna 
zdolność 
produkcyjna 
roczna/ 
miesięczna 
(w kg) 

Produkcja 
planowana 
(w kg) 

Produkcja 
rzeczywista 
(w kg) 

październik-grudzień 
1946 

Fajkowy Średni 
1.000.000 

135.000 145.061 październik-grudzień 
1946 Fajkowy Zwyczajny 

1.000.000 
20.000 14.466 

1947 

styczeń Fajkowy Średni 
90.000 

71.000 70.273 styczeń 

Fajkowy Zwyczajny 
90.000 

15.000 15.098 

luty Fajkowy Średni 
90.000 

60.000 61.896 luty 

Fajkowy Zwyczajny 
90.000 

15.000 16.779 

marzec Fajkowy Średni 90.000 30.000 30.660 

53 W liczbie tej mieścili się pracownicy Oddziału w Raciborzu. Zob.: ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, 
Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu Dr J. Chodorowskiego do Województwa Sląsko-Dąbrowskiego 
Wydział Aprowizacji w Katowicach, 18.XII.1945 r., L.dz. 1362/45. 

54 ANKES, ZPTK, WWTP, 17 OPMT, Pismo Dyrektora PMT E. Nadulskiego do Wytwórni PMT w Wodzi
sławiu, Sprawa: Zezwolenie na zatrudnienie robotników, 21.IX.1945 r., 2699/I/2/R/45. 

55 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu do Polskiego Monopolu 
Tytoniowego Dział Techniczny w Łodzi, 6.VIII.1945 r., L.dz. 295/45; ANKES, ZPTK, WWTP, 17 OPMT, 
Pismo Dyrektora PMT E. Nadulskiego do wytwórni P.M.T w Wodzisławiu, 11.X.1945 r., 15637/I/2/R/45. 

56 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu do Polskiego Monopolu 
Tytoniowego Dział U/2 w Łodzi, 6.VIII.1945 r., L.dz. 295/45. 

57 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu dr.) . Chodorowskiego 
do Wojewódzkiego Urzędu Samochodowego w Katowicach, 24.XI.1945 r., L.dz. 1140/45. 

58 M . Dynus, Uruchomienie Wytwórni..., s. 23. 
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kwtpripń Faikowv Śrpdni 
1 CLJ f\\J W y i j l C u l M 

120.000 30.000 30.086 

maj Fajkowy Średni 80 .000 20.000 19.670 

czerwiec Fajkowy Średni 90 .000 20.006 

lipiec Fajkowy Średni 80 .000 9.800 

Razem 433.795 

Źródło: ANKES, ZPTK, WWTP, 131. Sprawozdania GUS roczne i okresowe za 1947. 
1947-1948, Roczne sprawozdanie zakładu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 1946 r., VI. Produkcja, rozchód i zapasy. Za okres od 1.1 do 31.XII.1946 r.; 
Formularz B I . Terminowe miesięczne sprawozdanie za miesiąc styczeń 1947 r., 
Nr 1/1511/1511, Ilość produkcji według „wykazu statystycznego wyrobów"; 
Formularz B I . Terminowe miesięczne sprawozdanie za miesiąc luty 1947 r., 
Nr 1/1511/1511, Ilość produkcji według „wykazu statystycznego wyrobów"; 
Formularz B I . Terminowe miesięczne sprawozdanie za miesiąc marzec 1947 r., 

i Nr 1/1511/1511, Ilość produkcji według „wykazu statystycznego wyrobów"; 
Formularz B I . Terminowe miesięczne sprawozdanie za miesiąc kwiecień 1947 r., 
Nr 1/1511/1511, Ilość produkcji według „wykazu statystycznego wyrobów"; 
Formularz B I . Terminowe miesięczne sprawozdanie za miesiąc maj 1947 r., 
Nr 1/1511/1511, Ilość produkcji według „wykazu statystycznego wyrobów"; 
Formularz B I . Terminowe miesięczne sprawozdanie za miesiąc czerwiec 1947 r., 
Nr 1/1511/1511, Ilość produkcji według „wykazu statystycznego wyrobów"; 
Formularz B I . Terminowe miesięczne sprawozdanie za miesiąc lipiec 1947 r., 
Nr 1/1511/1511, Ilość produkcji według „wykazu statystycznego wyrobów". 

Ogółem wyprodukowano 433.795 kg tytoni fajkowych, w tym tytoniu Fajkowego 
Średniego 387.452 kg, tj. ponad 89% i Fajkowego Zwyczajnego 46.343 kg, tj. niespeł
na 11%. W ostatnim etapie istnienia wytwórni wytwarzano już tylko tytoń Fajkowy 
Średni, przy czym generalnie produkcja rzeczywista była zgodna z zaplanowaną. 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrekcji P M T ^3895/1/2/45) pracownikom za
trudnionym w wytwórni wydano legitymacje służbowe, które zastąpiły tymcza
sowe dowody pracy59. Praca w wytwórni odbywała się początkowo od ponie
działku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z półgodzinną przerwą na obiad 
od 11.30 do 12.00 (od 2 lipca 1945 roku od 12.00 do 12.30), a w soboty od 7.30 do 
13.30 bez przerwy na posiłek60. Od 5 listopada tego roku pracę rozpoczynano 
o 7.00 (od poniedziałku do piątku), a kończono o 15.00, a w sobotę o i3.oo61. Na
tomiast od 15 października 1946 roku pracowano od 7.30 do 15.30 (od poniedział
ku do piątku) i od 7.30 do 13.30 w soboty. Półgodzinne przerwy na posiłek były 
od 12.00 do 12.30 dla pierwszej grupy i od 12.30 do 13.00 dla drugiej. W soboty 

59 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Wytwórni I. Chodorowskiego, 22.VI.1945 r. 
60 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie 2 Dyrektora Wytwórni). Chodorowskiego, 1.VI.1945 r., rps; 

ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie Nr 8, 30.VI.1945 r. 
61 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie Nr 14 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 3.XI.1945 r. 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrekcji PMT z dnia 29.X.1945 roku (Nr 14282/1/1/45) z dniem 8 listopada 
1945 r. powrócono do pierwotnych godzin przerw na posiłki od poniedziałku do piątku. W soboty ze 
względu na krótszy czas pracy positek miał być wydawany o 13.00. Zob. ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, 
Zarządzenie wewnętrzne Nr 15 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 7.XI.1945 r. 
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przerwy na obiad nie planowano62. Od 3 lutego 1947 roku na życzenie pracowni
ków przerwy na obiad przesunięto o pół godziny wcześniej dla każdej z grup63. 

Zgodnie z dekretem z dnia 6 lutego 1945 roku o utworzeniu Rad Zakłado
wych jeszcze w lipcu tego roku odbyły się wybory do Rady Zakładowej wytwórni 
w Wodzisławiu. Artykuł 7 dekretu precyzował, iż w zakładach pracy zatrudniają
cych od 21 do 50 pracowników Rada Zakładowa ma liczyć trzy osoby64. Spośród 
34 pracowników wytwórni w zebraniu wzięły udział 23 osoby (17 mężczyzn i 6 
kobiet). Członkami Rady Zakładowej wytwórni w Wodzisławiu zostali pracow
nicy fizyczni: Alfred Gruenberg i Edward Fyrla oraz pracownik umysłowy Waw
rzyniec Kłapsia65. Dyrektor Chodorowski o wynikach wyborów poinformował 
Obwodowy Inspektorat Pracy w Katowicach66. 

Jednak wybory te potraktowano właściwie jako niebyłe. Następne wybory do 
Rady Zakładowej odbyły się już w październiku 1945 roku. Zgodnie z artykułem 
14 dekretu z dnia 6 lutego 1945 roku zarządził je Obwodowy Inspektorat Pracy 
w Rybniku na wniosek Zawodowego Związku Pracowników Polskiego Monopolu 
Tytoniowego Oddział w Wodzisławiu67. W artykule tym czytamy: „Pierwsze 
wybory Rady Zakładowej lub Delegata zarządza Obwodowy Inspektor Pracy na 
wniosek zarządu organizacji zawt̂ dowej pracowników, obejmującej dany zakład 
pracy i powołuje Komisję Wyborczą w składzie 3 osób, w tym delegata organizacji 
zawodowej, jako przewodniczącego. Następne wybory przeprowadza Rada Zakła
dowa, powołując najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem swej kadencji Komi
sję Wyborczą w składzie 3 pracowników"68. Obwodowy Inspektor Pracy z Rybnika 
J. Ziemiański mianował 3-osobową komisję wyborczą, w skład której weszli: Hen
ryk Kupsz jako przewodniczący, delegat organizacji zawodowej i Zawodowego 
Związku Pracowników P M T , oddział w Wodzisławiu oraz Alfred Gruenberg i Leon 
Psota jako członkowie69. Wybory w wytwórni w Wodzisławiu przeprowadzono 27 
października 1945 roku. Do Rady Zakładowej wybrano 5 osób. Byli to pracowni
cy fizyczni: Leon Psota, Paweł Brawański, Alfred Gruenberg i Agrepina Wypchoł 
oraz pracownik umysłowy Wawrzyniec Kłapsia70. 

62 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie wewnętrzne Nr 20 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 
14X1946 r. 

63 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie wewnętrzne Nr 12/47 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego. 
64 Dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych. Zob.: Dz.U. z 1945 r., Nr 8, poz. 36. 
65 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Protokół ogótu zebrania Wytwórni Polskiego Monopolu Tytoniowego 

w Wodzisławiu odbytego w dniu 6.VII.br. [1945] w celu wyboru członków do Rady Zakładowej. 
66 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Dyrektora J. Chodorowskiego do Obwodowego Inspektora Pracy 

w Katowicach, 6.VII.1945 r. 
67 Potwierdzenie Wytwórni w Wodzisławiu o odebraniu zarządzenia inspektoratu Pracy w Rybniku w spra

wie wyborów Rady Zakładowej. Zob.: ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Dyrektora Wytwórni 
w.z. J. Kudewicza do Inspektoratu Pracy 57 Obwodu w Rybniku ul. 9 Maja U, 26.X.1945 r. 

68 Art. 14. Zob.: Dz.U. z 1945 r., Nr 8, poz. 36. 
69 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Zarządzenie dotyczące wyborów Rady Zakładowej w Polskim Mono

polu Tytoniowym, wytwórnia w Wodzisławiu podpisane przez Obwodowego Inspektora Pracy z Rybnika 
- J. Ziemiańskiego, 26X1945 r., L.15/2-45. 

70 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Dyrektora J. Chodorowskiego do Dyrekcji Polskiego Monopolu 
Tytoniowego Biuro Robotnicze w Łodzi, 8.XI.1945 r., L.dz. 1007/45. 
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Od 24 września 1945 roku została wprowadzona z końcem dnia pracy (a tak
że w trakcie, jeśli pracownik opuszczał teren zakładu w godzinach pracy) rewizja, 
której podlegać mieli wszyscy pracownicy, także z innych firm zatrudnieni na 
terenie zakładu7'. Kontrolowano także samochody opuszczające teren wytwórni 
wraz z obsługą auta i transportu. Pełniąca służbę wartowniczą Straż Przemysłowa 
miała kontrolować każdy wyjeżdżający wóz i sprawdzać, czy załadowany towar 
zgadza się z tym, wyszczególnionym na przepustce72. 

Zwłaszcza w początkowej fazie rozruchu zakładu dyscyplina pracy pozo
stawiała wiele do życzenia. Dyrekcja podejmowała więc konkretne środki za
radcze, służące zdyscyplinowaniu pracowników. Nie wszyscy pracownicy prze
strzegali punktualności w przychodzeniu do pracy, spóźniali się, wychodzili 
w godzinach pracy do domu lub do miasta. Dyrektor wprowadził więc książkę 

'obecności, do której każdy pracownik miał wpisać swoje nazwisko w momen
cie przybycia do pracy. Opuszczenie stanowiska pracy w godzinach pracy mo
gło odbywać tylko za zgodą dyrektora lub jego zastępcy73. Przeciwdziałano wy
konywaniu w warsztatach zakładowych napraw mebli czy innych prywatnych 
sprzętów pracowników74. 

Dyrekcja domagała się bezwzględnego przestrzegania od pracowników za
rządzenia P M T (okólnik nr 129 z 25 października 1945 roku, nr 17262/I/1/45) doty
czącego skreślania tekstu niemieckiego na wszystkich drukach pozostałych 
po okupancie75. Także wszelkiego rodzaju szyldy, tabliczki i napisy w języku nie
mieckim miały być niezwłocznie usuwane z terenu zakładu76. Jedna z pracownic 
Paulina Gąsior została nawet zwolniona z pracy za śpiewanie piosenki w języku 
niemieclcim. W uzasadnieniu dyrektora czytamy: „Ostrzegam wszystkich pracow
ników, iż używanie na terenie wytwórni języka niemieckiego będzie uważane za 
prowokację i w stosunku do winnych będą stosowane jak najostrzejsze represje"77. 

Celem dyrekcji było stopniowe odtworzenie wszystkich agend zakłado
wych, które działały w wytwórni przed wojną. Jedną z nich był Oddział Straży 
Pożarnej. Zadanie zorganizowania 12-osobowej drużyny strażackiej otrzymał 

71 ANKES„ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie Nr 11 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 24.IX.1945 r. 
Od stycznia 1946 roku „dla lepszej kontroli", jak czytamy w Zarządzeniu wewnętrznym Nr 5 z 1946 roku, 
wszyscy (także pracownicy stołówki) mieli opuszczać teren zakładu bramą główną. Zob.: Zarządzenie 
wewnętrzne Nr 5 Dyrektora Wytwórni). Chodorowskiego, 29.III.1946 r. 

72 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie Nr 15/47 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 7.II.1947 r. 
73 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie Nr 17 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 19.XII.1945 r. 

W sprawie obowiązkowej punktualności w pracy Chodorowski powoływał się na Zarządzenie Dyrekcji 
PMT z 29 listopada 1945 r., Nr 21582/VII/45/Okólnik 161. 

74 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie Nr 14/47 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 6.II.1947 r. 
75 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie Nr 1/46 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 17.1.1946 r. Jak 

czytamy w Zarządzeniu dyrektora: „Winnych niedopatrzenia będę pociągał do surowej odpowiedzial
ności służbowej za opieszałość i niestosowanie się do zarządzeń Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowe
go". Zob.: tamże. 

76 ANKES, ZPTK, WWTP, 17 OPMT, Pismo Wicedyrektora PMT W. Kędry i Szefa Działu Ogólnego A. Pod-
filipskiego do Wszystkich Wytwórni i Zakładów PMT, 11.IV.1945 r., Nr 1/1/804/45. 

77 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie wewnętrzne Nr 34 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 
12.XII.1946 r. 
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Reinhard Hanzlik, mianowany komendantem Straży. Na jego zastępcę wyzna
czono Alojzego Gardiana78. 

Wytwórnia dysponowała świetlicą i biblioteką, które uruchomiono (podob
nie jak produkcję) w październiku 1946 roku. Kierownikiem świetlicy został Jan 
Kudewicz. Dodatkowo do zarządu świetlicy dyrektor wyznaczył Marię Kaletę 
(bibliotekarkę), Wawrzyńca Kłapsię (sekcja śpiewu) i Juliana Kutta (sekcja mu
zyki)79. Biblioteka była czynna w poniedziałki i piątki w godzinach od 14.00 do 
15.00 (jeśli w te dni wypadało święto biblioteka czynna była w dniu następnym). 
Ze względu na małą liczbę woluminów wypożyczać można było jedną książkę na 
tydzień, a za każdy dzień zwłoki przewidziana była opłata karna w wysokości 2 zł, 
a za zgubienie lub zniszczenie miała być z urzędu ściągana pełna wartość dzieła80. 

Dyrekcja wytwórni w Wodzisławiu starała się w różny sposób pomagać pra
cownikom, szczególnie w pierwszym powojennym okresie. Sytuacja tuż po woj
nie w Wodzisławiu była bardzo trudna, ludzie cierpieli z powodu niedożywienia8'. 
Józef Chodorowski zwrócił się z prośbą do Wydziału Aprowizacji Województwa 
Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach o przydział świątecznych paczek żywno
ściowych z U N N R A , argumentująo^o trudną sytuacją mieszkańców zniszczonego 
Wodzisławia oraz problemami odbudowującego się zakładu82. Petycję skierowano 
także do Dyrekcji P M T O przydzielenie (za opłatą) 12 par pończoch i 8 par skar
pet, została ona pozytywnie rozpatrzona. Wymieniony towar można było odebrać 
w Ekonomacie Dyrekcji P M T W Łodzi83. Udało się też Dyrekcji P M T uzyskać 2 pary 
obuwia z poleceniem sprzedania ich (po 77 zł za parę) szoferom i pomocnikom84. 
Oprócz tego wytwórnia otrzymała pod koniec 1945 roku znaczny przydział mate
riałów tekstylnych, na który składały się: wełna (161,5 m), flanela (62,5 m), kreton 
(14 m), materiał fartuchowy (3,5 m), chustki do nosa (11 sztuk), pończochy (16 par), 
skarpety (47 par). Jak podkreślał Władysław Kędra, wicedyrektor P M T , W pierwszej 
kolejności przydziałem powinny być objęte osoby, których mienie zostało znisz
czone na skutek działań wojennych, oraz repatrianci85. 

78 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie wewnętrzne Nr 28 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 
12.XI.1946 r. 

79 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie wewnętrzne Nr 18 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 
25.IX.1946 r. 

80 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie wewnętrzne Nr 19 Dyrektora Wytwórni). Chodorowskiego, 
4.X.1946 r. Biblioteka w wytwórni funkcjonowała już przed wojną. Warto dodać, iż jedno z pierwszych 
powojennych zarządzeń wewnętrznych dyrektora wytwórni dotyczyło zwrotu książek pożyczonych 
przez pracowników przed wojną z biblioteki. Chodorowski zaznaczał, iż książki stanowiły własność 
PMT i zaopatrzane w pieczęć zawsze mogły być rozpoznane. Zob.: ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarzą
dzenie 3 podpisane przez Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 1.VI.1945 r. 

81 R Hojka, Wodzisław Śląski w 1945 r. ..., s. 447. 
82 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Dyrektora Wytwórni w Wodzisławiu Dr J. Chodorowskiego do 

Województwa Śląsko-Dąbrowskiego Wydział Aprowizacji w Katowicach, 18.XII.1945 r., L.dz. 1362/45. 
83 ANKES, ZPTK, WWTP, 17 OPMT, Pismo Za Dyrektora Szefa Działu Ogólnego Dra E. Duszczyńskiego 

do Wytwórni PMT w Wodzisławiu, 20.XI.1945 r., 20187/1/1/45. 
84 ANKES, ZPTK, WWTP, 17 OPMT, Pismo Dyrektora PMT E. Nadulskiego do Wytwórni PMT w Wodzi

sławiu, 14.XII.1945 r. 
85 Dyrekcja zakładu otrzymała też wskazówki co do konkretnych przydziałów. Kobietom przysługiwało 5 m 

materiału wełnianego (mężczyznom 5,5 m) oraz 3,5 m materiałów bawełnianych (mężczyznom 3,2 m), 
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Natomiast sami pracownicy wytwórni wzięli udział w inicjatywie odbudo
wy Warszawy, choć zaznaczyć należy, iż Wodzisław ze względu na ogrom wojen
nych zniszczeń nazywany był „małą Warszawą". Tylko w 1945 roku w Wodzi
sławiu zebrano dla Warszawy 2.734 zł, a od samej załogi wytwórni 900 zł86. Na 
Fundusz Odbudowy Warszawy miały też być przekazane pieniądze z dodatkowej 
dniówki niedzielnej, do odpracowania której zobowiązał pracowników Dyrektor 
Chodorowski, zgodnie z telefonicznym rozporządzeniem Dyrekcji P M T 8 7 . 

Pracownicy byli obligowani do uczestnictwa w uroczystościach państwo
wych i ważnych wydarzeniach, takich jak np. wybory państwowe. W związku 
z obchodami rocznicy oswobodzenia powiatu rybnickiego od najeźdźcy urzą
dzanymi przez miasto Wodzisław, 31 marca 1946 roku wszyscy pracownicy wy
twórni mieli zebrać się o 8.30 w zakładzie, by razem udać się na Plac Wolności, 
gdzie rozpoczynały się uroczystości. Dyrektor zaznaczał, iż wskazane było jak 
najliczniejsze uczestnictwo88. Natomiast nieobecność w obchodach l-majowych 
1946 roku należało usprawiedliwić. Przewidziano na 8.00 zbiórkę wszystkich 

'pracowników w wytwórni, o 8.30 przemarsz na Plan Wolności, następnie nabo
żeństwo w kościele, pochód i przemówienia okolicznościowe na rynku89. W za
rządzeniu dyrektora odnośnie obchodów l-majowych w następnym roku nie 
było już mowy o konieczności usprawiedliwienia nieobecności, niemniej jednak 
dyrektor podkreślał: „ze względu na charakter uroczystości wytwórnia ufa, że 
żaden z pracowników nie uchyli się od zamanifestowania solidarności pracow
niczej w dniu Święta Pracy, przez wzięcie osobistego udziału w uroczystościa
ch"90. Przed wyborami do sejmu ustawodawczego przypadającymi na niedzielę 
19 stycznia 1947 roku Dyrektor Chodorowski wydał dzień wcześniej zarządzenie 
wzywające wszystkich pracowników do stawienia się w dniu wyborów o godzi
nie 8.45 na terenie zakładu, skąd punktualnie (to słowo podkreślono w zarządze
niu) o 9.00 miano wyruszyć w dwóch grupach do urn wyborczych9'. Swoistym 

na które składały się: flanela, kreton, materiały sukienkowe i fartuchowe. Po zaspokojeniu potrzeb wy
szczególnionej powyżej grupy osób pozostałym należało przyznać: wełny - mężczyznom i kobietom 
po jednym kuponie, przy czym dla mężczyzn było to 2,85-3,10 m, a dla kobiet 2,35-2,50 m. Natomiast 
kretony, flanele, sukienkowe należało dzielić: 3,50 m dla kobiet i 3,25 m dla mężczyzn. Dodatkowo bez 
wyjątku każdej kobiecie przysługiwała 1 para pończoch, a mężczyźnie 1 para skarpetek. Oczywiście 
pracownicy za przydzielony towar musieli zapłacić gotówką. Zob.: ANKES, ZPTK, WWTP, 17 OPMT, 
Pismo Wicedyrektora PMT W. Kędry do Wytwórni PMT w Wodzisławiu, 30.X.1945 r., Nr 17183/1/1/45. 

86 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Rady Zakładowej przy Wytwórni PMT w Wodzisławiu do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego Dział I/2/P w Łodzi, 21.XI.1945 r. 

87 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie urzędowe 44/47 Dyrektora Wytwórni). Chodorowskiego, 
19.IX.1947 r. 

88 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie wewnętrzne Nr 6 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 
30.111.1946 r. Na program uroczystości składały się: zbiórka na Placu Wolności oraz pochód organizacji 
i pracowników wszystkich instytucji, uroczyste nabożeństwo w kościele, pochód na rynek i wysłucha
nie tam przemówień okolicznościowych. Zob.: tamże. 

89 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie wewnętrzne Nr 10 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 
29.IV.1946 r. 

90 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 
29.IV.1944 r., L: 1706/47. 

91 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/47 Dyrektora Wytwórni j . Chodorowskiego. 
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hołdem dla władz było ogłoszenie u lutego 1947 roku uroczystego zebrania całej 
załogi, jak czytamy w zarządzeniu dyrektora, i „dla udokumentowania naszych 
uczuć w związku z ugruntowaniem najwyższych władz państwowych. Obecność 
wszystkich obowiązkowa"92. Dyrektor zobowiązał też pracowników do wzięcia 
udziału w uroczystościach z okazji święta narodowego - Dnia Odrodzenia Pol
ski, przesuniętych w Wodzisławiu w 1947 roku z 22 lipca na sobotę 19 lipca93. 

Zakończenie działalności Wytwórni PMT 
w Wodzisławiu 

31 lipca 1947 roku Wytwórnia P M T W Wodzisławiu zakończyła działalność pro
dukcyjną. Miało to związek z decyzją Dyrekcji P M T O pozostawieniu w Wodzi
sławiu jedynie Zakładu Uprawy Tytoniu i przeniesieniu produkcji tytoniu do 
przejętej przez P M T W 1945 roku Fabryki Cygar byłej firmy Reinersa w Racibo
rzu, którą Wytwórnia P M T W Wodzisławiu objęła po wojnie w swój zarząd94. Już 
w 1945 roku przeniesienie z Wodzisławia produkcji tytoni fajkowych do Raci
borza było omawiane przez Dyrekcję P M T . C O prawda, jeszcze nie precyzowa
no dokładnie, kiedy to ma nastąpić, niemniej jednak pracownikowi wytwórni 
w Wodzisławiu Tadeuszowi Szan^borskiemu zlecono już wtedy opracować plan 
dokładnego rozmieszczenia produkcji tytoni fajkowych w Raciborzu w dobrze 
zachowanym dwupiętrowym budynku fabrykacyjnym Reinersa95. Szamborski 
jeszcze we wrześniu 1945 roku taki projekt przygotował96. Następnie powierzo
no mu kierownictwo placówki w Raciborzu, której usamodzielnienie jako „Wy
twórni P M T w organizacji" nastąpiło 15 stycznia 1946 roku97. 

15 lipca 1947 roku Ministerstwo Skarbu wyraziło zgodę na likwidację Wytwór
ni P M T w Wodzisławiu i na przeniesienie wyrobu tytoni fajkowych do Wytwórni 
P M T w Raciborzu. Pomieszczenia zakładu wodzisławskiego przekazano do użyt
ku Zakładu Uprawy Tytoniu w Wodzisławiu. Dyrekcja zakładu wodzisławskiego 

92 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie Nr 16/47 Dyrektora Wytwórni J. Chodorowskiego, 11.11.1947 r. 
93 ANKES, ZPTK, WWTP, 6ZW, Zarządzenie Nr 43/47 Dyrektora Wytwórni w.z. J. Kudewicza, 18.VII.1947 r. 
94 ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Dyrektora Wytwórni PMT w Wodzisławiu dr. J. Chodorowskiego 

do Ministerstwa Przemysłu Wydział Zaopatrzenia w Warszawie, 22.X.1945 r., L.dz.'819/45. Administra
torem obiektu, podobnie jak przejętej również przez PMT prywatnej fabryki wyrobów tytoniowych 
Domsa, został Tadeusz Szamborski, pracownik wytwórni w Wodzisławiu. Zob.: ANKES, ZPTK, WWTP, 
3KPW, Pismo Wicedyrektora PMT W. Kędry do Ob. Tadeusza Szamborskiego Pracownika PMT I . kat. 
w Wytwórni PMT w Wodzisławiu, 16.VIII.1945 r., L.dz. 9319/1/2/45. Zamierzano też stopniowo dążyć do 
likwidacji fabryki Domsa przez przeniesienie wszystkich urządzeń, sprzętu, artykułów pomocniczych do 
niewymagającego remontu budynku Reinersa. Zob.: ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Pismo Wytwórni 
w Wodzisławiu do Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego Dział I I / l w Łodzi, 31.VII.1945 r. 

95 Zob.: ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Instrukcja dla pracownika PMT Obywatela Szamborskiego Ta
deusza w Raciborzu, 10.VIII.1945 r., L.dz. 7971/II/1/45 (podpisana przez Szefa Wydziału Produkcji PMT 
A. Lewickiego i Wicedyrektora PMT W. Kędrę). 

96 Zob.: ANKES, ZPTK, WWTP, 3KPW, Projekt rozmieszczenia produkcji w fabryce b. f-my Reinersa 
w Raciborzu, 8.IX.1945 r. (podpisany przez Tadeusza Szamborskiego). 

97 A A N , PMT, sygn. 70, Pismo Wicedyrektora PMT W. Kędry do wszystkich Zakładów PMT, Szefów 
Działów i Kierowników Samodzielnych Biur i Referatów DPMT, 12.1.1946 r., Nr 26693/1/1/456. 

http://18.VII.1947
http://16.VIII.1945
http://31.VII.1945
http://10.VIII.1945
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została jednocześnie zobligowana do zatroszczenia się o los pracowników likwido
wanej wytwórni. Mieli otrzymać zatrudnienie w wytwórni w Raciborzu lub w Z U T 
w Wodzisławiu, w zależności od faktycznych potrzeb tych przedsiębiorstw. Szcze
gólnie zalecano znaleźć zatrudnienie w Wodzisławiu tym osobom, które w mie
ście miały własne domy9". Zastępca Naczelnego Dyrektora P M T Władysław Kędra 
w Okólniku Nr 499 powiadomił o tym wszystkich Dyrektorów Biur i Naczelników 
Wydziałów Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego oraz wszystkie Zakłady 
P M T w Polsce99. 

W związku z likwidacją wytwórni w Wodzisławiu Ministerstwo Skarbu 
szczególnie uczulało dyrekcję P M T na poświęcenie należytej uwagi załodze, aby 
w jak najmniejszym stopniu odczuła ona zmiany organizacyjne. Jeśli względy 
planowej i racjonalnej gospodarki wymagają likwidacji danej placówki, dyrekcja 
'powinna zadbać o znalezienie zatrudnienia dla pracowników w innym miejscu 
pracy, przede wszystkim w pobliskich zakładach monopolowych, które potrze
bowały nowych pracowników. Jeśli byłoby to niemożliwe, należało uwzględniać 
inne przedsiębiorstwa i wykorzystywać pośrednictwo Urzędów Zatrudnienia. 
Ministerstwo podkreślało, iż zainteresowanie losem pracowników nie może 
ograniczać się do czysto formalnych zarządzeń. Kierownictwo likwidowanego 
zakładu powinno wziąć osobistą odpowiedzialność za możliwe najlepsze w da
nych warunkach rozwiązanie problemu załogi100. 

Dyrekcja P M T powołała specjalną komisję, która została wysłana do Wo
dzisławia i Raciborza. W jej skład weszli: inż. Wacław Sołtycki - Naczelnik Wy
działu Badań i Norm, Robert Kaźniakowski - Inspektor Wydziału Osobowego 
i inż. Józef Ślifirski - Inspektor Wydziału Uprawy Tytoniu. Miała się ona zająć 
najważniejszymi sprawami związanymi z likwidacją wytwórni w Wodzisławiu. 
Pierwszą była mocno akcentowana przez Ministerstwo Skarbu kwestia zatrud
nienia pracowników fizycznych. Komisja wraz z dyrekcjami zakładów w Wodzi
sławiu i Raciborzu rozpatrzyła całokształt tego zagadnienia. 2 sierpnia 1947 roku 
doszło w Wodzisławiu do specjalnie w tym celu zwołanej konferencji, w której 
oprócz komisji P M T i Dyrektora Chodorowskiego wzięli udział: Antoni Polak 
- przewodniczący miejscowej Rady Narodowej i sekretarz Polskiej Partii Robot
niczej, Jan Zając - przedstawiciel Związków Zawodowych, reprezentanci Rady 
Zakładowej - Leon Psota (przewodniczący) i Alfred Gruenberg oraz z ramie
nia Polskiej Partii Socjalistycznej Rudolf Misuka. W czasie obrad ustalono roz
mieszczenie pracowników likwidowanej wytwórni wodzisławskiej. Zostało ono 
zaprezentowane w tabeli 2. 

98 AAN, PMT, sygn. 70, Pismo (Za Ministra Skarbu) Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Prof. 
dr Leona Kurowskiego do Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warszawie, 15.VI 1.1947 r., 
N.D.Vl./8187/5/47. Wytwórnia PMT w Wodzisławiu - likwidacja. 

99 A A N , PMT, sygn. 70, Okólnik Nr 499 adresowany do Dyrektorów Biur i Naczelników Wydzia
łów DPMT oraz Zakładów PMT podpisany przez Zastępcę Naczelnego Dyrektora PMT W. Kędrę, 
23.VIII.1947 r. 

100 AAN, PMT, sygn. 70, Pismo (Za Dyrektora Departamentu) Ministerstwa Skarbu - B. Litwy do Dyrekcji 
Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warszawie, 11.VII.1947 r., Nr D.VI.7588/5/47. 

http://23.VIII.1947
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Tabela 2. Rozmieszczenie pracowników fizycznych likwidowanej wytwórni w Wodzisławiu 
zgodnie z ustaleniami konferencji w Wodzisławiu z 2 sierpnia 1947 roku. 

Rozmieszczenie pracowników Liczebność pracowników 

Zakład Uprawy Tytoniu w Wodzisławiu 4 / 

Zakład Sprzedaży w Wodzisławiu o o 

Wytwórnia PMT w Raciborzu 

Poznańska Wytwórnia Papierosów 2 

Radomska Wytwórnia Papierosów 1 

Fermentownia w Oświęcimiu 24 

Zgłoszeni do odprawy 10 

Zgłoszeni na emeryturę 1 

Zatrudnieni od X.1946 r. i przeznaczeni do zwolnienia 
zdniem20.IX.1947 r. 

58 

Razem 169 

Źródło: AAN, PMT, sygn. 70, Protokół dotyczący rozmieszczenia pracowników 
likwidowanej wytwórni w Wodzisławiu zgodnie z Zarządzeniem Ministra Skarbu 
z dnia 15 lipca 1947 r., 2.VIII.1947 r. 

Jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników umysłowych, to rzeczona komisja 
P M T nie zajmowała się na razie tą kwestią. Zainteresowane placówki miały wy
stąpić do Wydziału Osobowego Dyrekcji P M T O przydzielenie im potrzebnych 
pracowników. Natomiast komisja ze swej strony podkreśliła, że dla sprawnego 
przeniesienia produkcji wyrobów tytoni fajkowych i uruchomienia takiej pro
dukcji w Raciborzu wskazane było, aby przeszedł tam na stałe kierownik pro
dukcji tytoni fajkowych z Wodzisławia Lucjan Bielański, na co zresztą zgodzili 
się już uprzednio dyrektor zakładu z Raciborza i sam Bielański. 

Trzecim obszarem działalności komisji P M T W Wodzisławiu były kwestie 
związane z przewozem maszyn, urządzeń fabrykacyjnych i innego sprzętu po 
zakończonej już produkcji tytoni fajkowych w Wodzisławiu oraz surowca tyto
niowego, artykułów pomocniczych i materiałów technicznych. Produkcję w Wo
dzisławiu zakończono 31 lipca 1947 roku, a wytworzone wyroby zostały zapako
wane, po czym wytwórnię dokładnie uprzątnięto. Cały personel został zatrud
niony przy demontażu maszyn i urządzeń, pakowaniu artykułów pomocniczych 
i opróżnianiu najpierw trzeciego piętra przeznaczonego na budowę komory 
fermentacyjnej Zakładu Uprawy Tytoniu. Towary i urządzenia przeznaczone do 
przetransportowania z Wodzisławia do Raciborza zestawiono w tabeli 3. 

http://zdniem20.IX.1947
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Tabela 3. Towary i urządzenia przeznaczone do przewiezienia z Wodzisławia do Raciborza 
w 1947 roku. 

Towary Waga (w kg); wartości i 
przybliżone 

Przewidywana liczba 
kursów samochodu 
o ładowności 3 ton 

Surowiec tytoniowy 42.000 24 

Papier pakowy on nnn Q 
O 

Kartony 7 o nnn 1 0 

Kleje 8.721 4 

Etykiety - 10 min sztuk 
106.721 

15 

Różne artykuły techniczne 
i materiały pomocnicze 

106.721 
4 

Suma 150.000 68 

Maszyny i urządzenia 
fabryczne 

145.000 65 

Ogółem 295.000 133 

Źródło: AAN, PMT, sygn. 70, Sprawozdanie inż. Wacława Sołtyckiego, Naczelnika 
Wydziału Badań i Norm, z podróży służbowej do Wytwórni PMT w Wodzisławiu 
i Raciborzu, SPMT L. 4854/Pr/3/47 z dn. 14.VIII.1947 r., s. 2. 

Według szacunków komisji do przewiezienia prawie 300 ton towarów i maszyn 
wytwórnia z Wodzisławia potrzebowała 2 samochody ciężarowe o ładowności 3 
ton każdy z obsługą na 3 miesiące (75 dni roboczych). Wytwórnia w Wodzisła
wiu nie dysponowała samochodami zdatnymi do takiego transportu. Najpierw 
należało przewieźć maszyny i urządzenia, które wymagały czasu na zamonto
wanie ich na miejscu w Raciborzu. Podczas konferencji odbytej 1 sierpnia 1947 
roku z udziałem komisji P M T oraz dyrektorów zakładów w Wodzisławiu i Raci
borzu ustalono plan przewozu maszyn, urządzeń i innego sprzętu. Pracownicy 
z Wodzisławia przydzieleni na stałe do wytwórni w Raciborzu, w liczbie 18, mieli 
na razie pozostać jeszcze w starym zakładzie, doglądać i przygotowywać sprzęt 
do transportu. Natomiast z 77 pracowników fizycznych, będących w ewidencji 
wytwórni z Raciborza, postanowiono przeznaczyć 40 osób do przeprowadze
nia prac związanych z montażem urządzeń i uruchomieniem produkcji tytoni 
fajkowych. Przede wszystkim przystąpiono do uprzątnięcia sal fabrykacyjnych 
wytwórni od znajdującego się tam surowca w ilości około 400-450 ton. Surowiec 
ten łącznie ze zbędnymi artykułami pomocniczymi miał być wywieziony do bu
dynku po fabryce Domsa samochodem ciężarowym wytwórni. Nie wykluczono 
również sytuacji, że w wypadku nagłej potrzeby opróżnienia lokalu dla produk
cji tytoni fajkowych, wytwórnia będzie zmuszona do wynajęcia dodatkowych 
środków transportu. 

http://14.VIII.1947
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Dokonano też przydziału pomieszczeń w wytwórni raciborskiej, w których 
miały być montowane poszczególne maszyny oraz gdzie miały przebiegać kolejne 
etapy produkcji tytoni fajkowych. Przewidywano zakończenie montażu maszyn 
na 15 października 1947 roku. Natomiast od 20 października do 1 listopada 1947 
roku zaplanowano próbne uruchomienie maszyn, instalacji oraz roboty wykoń
czeniowe, murarskie, malarskie, ustawienie sprzętów, przygotowanie surowca itp. 
1 listopada 1947 roku miała ruszyć w Raciborzu produkcja tytoniu i tabaki101. 

Natomiast przedsiębiorstwo w Wodzisławiu istniało do końca 1962 roku, naj
pierw jako Zakład Uprawy Tytoniu, a od 1951 roku jako Wodzisławska Wytwór
nia Tytoniu Przemysłowego. Na podstawie zarządzenia nr 193 Ministra Przemy
słu Spożywczego i Skupu Feliksa Pisuli z dnia 29 grudnia 1962 roku od 1 stycznia 
1963 roku nastąpiło połączenie Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Krakowie 
z Wodzisławską Wytwórnią Tytoniu Przemysłowego. Połączone przedsiębiorstwa 
miały odtąd działać pod nazwą Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie-
-Czyżynach102. Zakład krakowski przejął majątek fermentowni w Wodzisławiu 
zgodnie z bilansem ustalonym na dzień 31 grudnia 1962 roku103. Następnie część 
tego majątku, w tym teren zlikwidowanego zakładu, oddano w użytkowanie Ślą
skim Zakładom Koncentratów Spożywczych w Świętochłowicach104. 

101 AAN, PMT, sygn. 70, Sprawozdanie inż. Wacława Sottyckiego Naczelnika Wydziału Badań i Norm z po
dróży służbowej do wytwórni PMT w Wodzisławiu i Raciborzu, SPMT L. 4854/Pr/3/47 z d. 14. VIII.1947 r., 
s. 1-4. 

102 ANKES, ZPTK, WWTP, 4. Protokół z przejęcia WWTP przez ZPT w Krakowie w 1963 r. (dalej: 4 PP), 
Zarządzenie Nr 193 Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 grudnia 1962 r. 

103 ANKES, ZPTK, WWTP, 4 PP, Protokół przejęcia majątku przedsiębiorstwa państwowego Wodzisław
skiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego w Wodzisławiu Śl. przez przedsiębiorstwo państwowe Zakłady 
Przemysłu Tytoniowego w Krakowie, sporządzony dnia 31 stycznia 1963 r. w biurze b. Wodzisławskiej 
Wytwórni Tytoniu Przemysłowego w Wodzisławiu Śl. 

104 ANKES, ZPTK, WWTP, 5. Protokół wstępnego przejęcia Fermentowni w Wodzisławiu przez Śląskie 
Zakłady Koncentratów Spożywczych 1963 (dalej: 5 PP), Protokół wstępnego przejęcia części majątku 
przedsiębiorstwa państwowego Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Krakowie Fermentownia w Wo
dzisławiu Si. przez Śląskie Zakłady Koncentratów Spożywczych w budowie, sporządzony dnia 6 marca 
1963 r. w biurze Fermentowni w Wodzisławiu Si.; ANKES, ZPTK, WWTP, 5 PP, Częściowy bilans prze
kazania terenu zabudowanego Fermentowni w Wodzisławiu Śląskim Zakładom Koncentratów Spożyw
czych w Świętochłowicach (zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 30.III.1963 r. Ark. spisu 
z natury N.335 i 339), Nr DKs/1242/149/63. 
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Iwona Brandys 
Muzeum Miasta Jaworzna 

Willa fabrykancka Hermanna Senna 

W wyniku rozwoju przemysłu w i . połowie xix wieku oraz dzięki uzyskaniu w 1901 
roku praw miejskich, na obszarze dzisiejszego Jaworzna pojawiły nowe struktury 
społeczno-ekonomiczne, a w konsekwencji także nieznane tu wcześniej zespoły 
architektoniczno-urbanistyczne. W ramach przemian architektonicznych moder
nizowano starą zabudowę, budyęki kamienne zastępowały drewniane, wprowa
dzano nowe typy budynków, np. w obrębie śródmieścia pojawiły się domy o cha
rakterze jednopiętrowych kamienic. Zupełną nowością na naszym terenie były 
zespoły przemysłowo-mieszkalne, składające się z budynków fabryk, hut lub kopalń 
wraz z kompleksami budynków mieszkalnych dla urzędników, robotników, wzbo
gaconych o kasyna i konsumy. Kompleksy te po dziś określa się mianem kolonii. 
W kompleksach przemysłowo-mieszkalnych na szczególną uwagę zasługują wille 
zarządców lub właścicieli fabryk. 

Typ willi 

Pod pojęciem willi rozumie się luksusowy, wolnostojący dom jednorodzinny z za
pleczem gospodarczym i ogrodem. Willa ma swój długowieczny rodowód, związa
ny z warstwami panującymi. W pojęciu willi odbija się echo feudalnej arystokracji. 
W xix wieku ten typ małej rezydencji został zaadaptowany przez elitę przemysłow
ców. Przymiotnik „fabrykancka" ma nie tylko związek ze statusem ekonomiczno-
-społecznym właściciela, ale przede wszystkim powiązanie ideowe. Fabrykant 
chciał mieszkać obok swojej własności. Jego przedsiębiorstwo stanowiło integral
ną całość na wzór rezydencji ziemskich, w których dwór był blisko utrzymującego 
go folwarku. Szybko zmieniające się technologie wymuszały na właścicielu stały 
nadzór nad produkcją. Tym należy tłumaczyć bliskość domu z fabryką. Można też 
doszukiwać się psychologicznego uwarunkowania takiego rozwiązania, w którym 
miała się spełnić idea „wspólnego dachu" nad mieszkaniem i produkcją1. Takie 
rozwiązanie znamienne jest dla, najbardziej znanych w tym czasie, łódzkich kom
pleksów fabrycznych. Z kolei w warszawskich realizacjach tego typu, właściciel 

1 I . J. Paszyn, Łódzka willa fabrykancka, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" 1984, t. 29, z. 1-2, s. 228. 
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nie chciał mieszkać obok swojego przedsiębiorstwa, preferując pełne zieleni aleje2. 
W miejskiej zabudowie Krakowa typ willi nie rozwinął się na szerszą skalę, co 
wynikało z ograniczonej ilości tamtejszych parcel budowlanych. Spotykamy je na
tomiast poza centrum, na obrzeżach miasta. Zabudowa willowa była powoli wy
pierana przez większe kamienice3. Wśród różnych rozwiązań usytuowania budyn
ków, znanych z terenów Polski, można wyróżnić np. takie, gdzie dom właściciela 
wraz z ogrodem zajmował odrębną parcelę w sąsiedztwie budynków fabrycznych 
i takie, gdzie dom fabrykanta leżał na terenie fabryki lub znajdował się w centrum 
miasta, oddalonym od leżącego na obrzeżach zakładu. 

Większość willi miała rozbudowane zaplecze gospodarcze (budynek stróża, 
stajnia, oranżeria). Wszystkie obiekty projektowano równocześnie z budynkiem 
głównym. Później pojawiły się również garaże. Wszystko było dostosowane do 
potrzeb właściciela i stanowiło spójny program użytkowy. Osobnym tematem są 
^ogrody, które osiągały wielkość od kilku metrów kwadratowych, w przypadków 
budynków w centrach miast, po wiele hektarów przy willach pozamiejskich. Ich 
nieodłącznym elementem były centralnie usytuowane altany i fontanny. 

Budynek willi był przeważnie jednopiętrowy, liczba pomieszczeń wahała 
się od 10 do 30 Program użytkowy powtarzał pewien schemat: na parterze po
jawiały się pomieszczenia reprezentacyjne (salon, biblioteka, ogród zimowy, ja
dalnia, palarnia, apartamenty gościnne oraz sanitariaty), na piętrze sytuowano 
sypialnie, pokoje dziecinne, apartamenty pani domu. Na parterze najważniej
szymi elementami były jadalnia i salon, zajmujący środkowy trakt, przedzielone 
najczęściej dużymi szklanymi drzwiami. Pomieszczenia połączone były z ogro
dem zimowym oraz palarnią. Poziome ciągi komunikacyjne przebiegały przez 
hol i korytarze oraz przez połączone ze sobą pokoje. Natomiast pionowe przez 
reprezentacyjne schody, najczęściej trójbiegowe z holu i dwubiegowe, pomocni
cze w pobliżu kuchni i sanitariatów. 

Innym zagadnieniem jest różnorodność stylowa willi , świadcząca o róż
nych upodobaniach ich właścicieli, wywodzących się często z różnych ośrod
ków kulturowych. Pozostałe po nich budynki charakt eryzują się zróżnicowa
nym kostiumem stylowym. Różnorodność była też świadectwem gwałtownych 
przemian artystycznych, dokonujących się w Europie na przełomie xix i xx 
wieku. Ewa Chojecka, badaczka architektury śląskiej i terenów przygranicznych, 
ocenia to następująco: 

W ciągu ostatnich dwóch stuleci rytm przemian 
artystycznych doznał gwałtownego przyspieszenia. 
Co dawniej rozgrywało się w przestrzeni wieków od połowy 

2 T. S. Jaroszewski, Architektura rezydencjonalna wielkiej burżuazji warszawskiej w latach 1864-1914, [w:] 
Sztuka XIX wieku w Polsce: naród-miasto. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, 
grudzień 1977, red. H. Lisińska, Warszawa 1979, s. 178. 

3 J. Purchla, Jak postał nowoczesny Kraków, Kraków 1990, s. 41. 
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xix stulecia dokonuje się w ciągu kilkudziesięciu, nawet 
kilkunastu lat. Formuły historycyzmu, secesji, modernizmu, 
awangardy, funkcjonalizmu następują po sobie jakby 
w pośpiechu, w teorii wzajemnie się zwalczając, w praktyce 
istniejąc obok siebie lub wzajemnie się przenikając"4. 

Willa w Szczakowej Pieczyskach 

Widok kolonii robotniczej Fabryki Portland Cementu w Szczakowej Pieczyskach z zaznaczonym 
budynkiem willi Hermanna Senna, rok 1926. 

Ciekawym przykładem budynku mieszkalnego, importowanym na jaworznicki 
grunt, była willa dyrektora Hermanna Senna5, powstała około 1905 roku w Pie
czyskach na terenie Fabryki Portland Cementu w Szczakowej (fabryka znajdowa
ła się faktycznie na terenie obecnej dzielnicy Pieczyska - przyp. red). Bryła willi, 
jak i jej otoczenie, układ wnętrza i wyposażenie stanowiły dopracowane założenie 
architektoniczno-ogrodowe, niespotykane dotąd w Szczakowej i było świadec
twem prężnego rozwoju miasta, które od momentu wybudowania kolei żelaznej 
stało się ważnym ośrodkiem tej części ziemi krakowskiej. Projekt willi wiąże się 
najprawdopodobniej z bielską firmą architektoniczno-budowlaną założoną przez 

4 E. Chojecka, Architektura i urbanistyka Bielska-Białej 1855-1939, Katowice 1987, s. U. 
5 Hermann Senn - Szwajcar z pochodzenia, z wykształcenia chemik. Od 1911 roku dyrektor cementowni 

w Szczakowej Pieczyskach. Małżeństwo Sennów (Klara i Hermann) miało duży wkład w życie lokal
nej społeczności Pieczysk i Szczakowej. Więcej na temat państwa Senn zob.: M . Leś-Runicka, Kościół 
w Pieczyskach, „Co Tydzień" 2013, nr 48(1157), s. 26. 
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Plan obrachunkowy willi sporządzony przez firmę Carl Korn w 1905 roku. Źródło: Archiwum 
Muzeum Miasta Jaworzna. 

Carla Korna6, znanego bielskiego architekta. Sugerują nam to powiązania, jakie 
firma miała z zarządem fabryki. Zarząd szczakowskiej fabryki mieścił się pier
wotnie w Bielsku, zlecano zaprzyjaźnionej bielskiej firmie projekty budynków7 

dla wciąż rozbudowującej się szczakowskiej cementowni i kolonii robotniczej. 
Sprawa atrybucji will i nie jest oczywista, bowiem zachował się jedynie projekt 
obrachunkowy budynku (sporządzony do wtórnego pomiaru), przygotowany 
przez wspomnianą bielską firmę w grudniu 1905 roku". Jednak za prawdopodob
ny czas powstania budynku należałoby uznać rok 1909 (widniejący w gminnej 

6 Karl Korn (1852-1906) - architekt wywodzący się z wadowickiej rodziny żydowskiej. Jako miejski 
architekt Bielska doprowadzi! do znacznego przeobrażenia centrum miasta, a także Białej, nadając obu 
ośrodkom wielkomiejski charakter. Zaprojektował różne budynki użyteczności publicznej, kamienice 
i wille fabrykanckie. Do najbardziej znanych obiektów należą: Gmach Komunalnej Kasy Oszczędności 
(1889), Hotel Prezydent (1892), Poczta Główna (1899), willa przemysłowca Teodora Sixta (1883). Był on 
także projektantem i budowniczym synagog w Bielsku, Andrychowie i Wadowicach. Zaprojektował 
również kościoły chrześcijańskie w miejscowościach: Kozy, Porąbka, Krzeszów i Lipowa. Od 1882 roku 
byt właścicielem firmy architektoniczno-budowlanej, która także koordynowała budowę obiektów pro
jektowanych przez innych architektów. Po śmierci Korna w 1906 roku, firmę prowadził jego syn Felix, 
kontynuujący historyzujący charakter projektowanych budynków. Zob.: M. Hankus, Karl Korn - twórca 
żydowskich i chrześcijańskich obiektów sakralnych w Bielsku-Białej i okolicach, [w:] Żydzi na Górnym 
Śląsku w XIX i XX wieku, red. B. Kalinowska, Wójcik, D. Keller, Rybnik - Katowice 2012, s. 561-579; 
E. Chojecka, Nieznane piękno sztuki śląskiej. Architektura i urbanistyka Bielska Białej 1855-1939, Kato
wice 1987; E. Chojecka, Miasto jako dzieło sztuki architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku, 
Bielsko-Biała 1994. 

7 Inne zachowane projekty firmy Carl Korn sporządzone dla Fabryki Portland Cementu w Szczakowej 
to: projekt domu robotniczego z 1913 roku (stojącego dziś przy ul. Karola Pniaka), projekt domu za
jezdnego (tzw. Poczekana), projekt ochronki z 1910 roku i projekt domu strażaka z 1910 roku. Projekty 
znajdują się w Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna. 

8 Plan znajduje się zbiorach Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna, sygn. MMJ-D/518. 
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Widok wschodniej elewacji willi Hermanna Senna, początek XX wieku. Fot. Hermann Senn, 
Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna. 

ewidencji zabytków9). Za tą datą przemawia kształt architektoniczny budynku. 
Na podstawie analizy innych obiektów projektowanych w tym czasie przez Korna 
widać wyraźnie, że obiekt znacznie odbiega od innych realizacji architekta. Korn 
stosował historyzujący kostium stylowy, oscylujący pomiędzy renesansem a kla
sycyzmem i klasycyzującą secesją. Z bielskich obiektów zaprojektowanych przez 
Korna i noszących ten charakterystyczny modus stylowy należy wyróżnić znaną 
willę przemysłowca Teodora Sucta z 1883 roku o charakterze neorenesansowym. To 
szczególne upodobanie architekta do tego rodzaju formy było zgodne z duchem 
czasu. Renesans wówczas utożsamiano z narodzinami kapitalizmu i mieszczaństwa. 

Budynek usytuowany jest nieopodal fabryki, co było zgodne ze wspomnia
nym wcześniej modelem, który zakładał bliskość wszystkich elementów osady 
robotniczej. Jest on dwukondygnacyjny, oparty na nieregularnym planie, przy
pominającym wydłużony prostokąt. Bryłę rozbija kilka elementów, takich jak 
znajdujące się od wschodu wejście, oflankowane dwoma kamiennymi szkar-
pami, na których wznosi się balkon, przykryty daszkiem pulpitowym. Od za
chodu dwie szkarpy flankują wyjście do ogrodu. Z kolei od północy dołożono 
prostokątną klatkę schodową zwieńczoną balkonem. Natomiast narożnik połu
dniowo-wschodni przypomina wieżyczkę przykrytą wielobocznym daszkiem, 
sugerującym hełm wieży. Ten element jest oznaczeniem i wyróżnieniem budyn
ku w hierarchii całego kompleksu pracowniczego. Wieża w swojej genezie była 

Wykaz zabytków nieruchomych gminnej ewidencji zabytków miasta Jaworzna, Zabytki nieruchome, 
Tabela 2: Zabytki nieruchome - obiekty ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, nr 85, http://bip. 
jaworzno.pl/Article/get/id, 23350.html, dostęp dnia: 6.9.2015. 

http://bip
http://jaworzno.pl/Article/get/id
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Widok zachodniej elewacji willi Herman Senna, początek XX wieku. Fot. Hermann Senn, 
Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna. 

symbolem władzy, miała podkreślić starożytność rodu, wyrażała również tęsk
notę za życiem właścicieli ziemskich. Ryzalit elewacji zachodniej został wzboga
cony wysuniętym poza linię budynku wyjściem do ogrodu, flankowanym dwo
ma kamiennymi szkarpami z wylewającymi się schodami. 

Zastosowanie wieżyczki i zadaszonego balkonu nad wejściem głównym spo
wodowało nawarstwienie różnych form daszków, co z kolei rozbija formę główne
go, dwuspadowego dachu, który na dodatek posiada lukarny po stronach wschod
niej i zachodniej, i wydłuża połać przykrywającą wyjście do ogrodu. W partii piętra 
i poddasza zastosowano dekorację drewnianą, pozorującą konstrukcję szachulco-
wą. W elewacji zachodniej widać kilka ciekawych rozwiązań stolarki. Szczególnie 
przykuwa uwagę wyjście do ogrodu, powtórzone w elewacji wschodniej, w formie 
drzwi zwieńczonych lukiem odcinkowym z eliptycznymi liniami podziałów we
wnątrz górnej kwatery. Kamienne okładziny szkarp i kamienne fundamenty nada
ją budowli pewien rustykalny charakter. 

Jeżeli chodzi o wartości stylowe, bryła budynku jest bardzo interesująca. 
Posiada formę rozczłonkowaną, nieco asymetryczną, podług secesyjnych wzorów, 
w których wrócono do koncepcji nieregularnej architektury romantycznej, w której 
to urozmaicano bryły budynków skomplikowanymi liniami dachów, wieloboczny-
mi ryzalitami, wykuszami i wieżyczkami. Z jednej strony nieregularny kształt bu
dynku, spiętrzenie dachów, zaokrąglenia okienne są typowymi secesyjnymi rozwią
zaniami, natomiast stolarka okienna z drobnym podziałem krzyżowym w górnych 
kwaterach jest wczesno modernistyczna. Niewątpliwym secesyjnym rozwiązaniem 



JAWORZNO INTERDYSCYPLINARNIE • PRZEMYSŁ POGRANICZA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO 141 

Widok salonu, początek XX wieku. Fot. Hermann Senn, Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna. 

jest złamanie narożnika wieżyczki falistą linią. Elewacja budynku jest pozbawio
na artykulacji i podziałów, co działa jako pole dla symetrycznie rozmieszczonych 
okien. Brak dekoracji ornamentalnej, tak powszechnie stosowanej jeszcze z począt
kiem xx wieku, skupia uwagę na całej bryle architektonicznej, działającej swoim 
kształtem i proporcjami. 

Na uwagę zasługuje ciekawa stolarka werandy oraz dekoracja, pozorująca 
konstrukcję szachulcową, wykorzystywana przez architektów niemieckiej secesji, 
gdzie chętnie zestawiano ją z wieżą lub wykuszem i bogatą dekoracją drewnianą, 
bezpośrednio nawiązującą do tzw. L A N H O U S E - połączenia angielskiej tradycji 
architektonicznej C O T T A G E Z niemieckim budownictwem ogrodowym. Tradycja 
C O T T A G E polegającą na nieregularności i malowniczym położeniu budynku (którą 
niewątpliwie willa w Pieczyskach posiada) ma swoja długą tradycję. Krystalizowała 
się wraz z założeniami ogrodowymi w dobie romantyzmu, kiedy to pojawiła się 
moda na życie w zgodzie z naturą. Budynki miały potęgować nastrój romantycz-
ności i tajemniczości. Tradycja ta przyjęła się nie tylko w Anglii, ale i w Ameryce 
m.in. w formie S T I C K S T Y L E . Pozamiejskie realizacje były wolne od rygorów kla
sycznej architektury i bogate w malownicze asymetryczne formy10. Z początkiem 
xx wieku stały się źródłem inspiracji dla Franka Floyda Wrighta. Wille na ziemiach 

10 D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001, s. 330. 
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Wyjście do ogrodu z salonu 
prowadzące przez pokój 
zimowy, początek XX wieku. 
Fot. Hermann Senn, Archiwum 
Muzeum Miasta Jaworzna. 

podmiejskich bardzo często były stylizowane podług tej mody i z upodobaniem 
wykorzystywane w projektach uzdrowisk, pensjonatów, schronisk (m.in. na Ślą
sku"). Jeżeli przyjmiemy autorstwo Korna za fakt, to wybór takiego charakteru re
zydencji przez Szwajcara Hermana Senna, z upodobaniem uprawiającego górskie 
wędrówki w Beskidzie Żywieckim, nie będzie dziwił, choć zdecydowanie odbiega 
od licznych bielskich projektów tego architekta, oscylujących głównie w kręgu hi-
storycyzmu wiedeńskiego barokowo-klasycystycznego12. Na autorstwo syna Korna 
- Felixa, prowadzącego po śmierci ojca przedsiębiorstwo nic nie wskazuje, bowiem 
projektował on głównie w nurcie klasycystycznym. 

Układ wnętrza willi w Pieczyskach nie odbiegał od innych podobnych reali
zacji. Pod względem funkcji parter mieścił zawsze pokoje reprezentacyjne: salon, 
gabinet gospodarza, jadalnię, pokój zimowy oraz kuchnię ze spiżarnią i pokój 
służącej. W programie użytkowym willi w Pieczyskach przewidziano dwutrakto-
wy układ pomieszczeń. Jednym był hol połączony małym korytarzem, biegnącym 
w kierunku gabinetu i sanitariatów oraz bocznego wejścia, drugi trakt łączy salon 
(znajdujący się na całej szerokości budynku od południa), pokój zimowy i jadal
nię od zachodu. Pokój zimowy miał dwa wyjścia do ogrodu od południowej i za
chodniej strony. Pionowe ciągi komunikacyjne to schody główne, dwubiegowe 

U Zob.: K. Łakomy, Wille miejskie Katowic, Katowice 2011. 
12 E. Chojecka, Nieznane piękno sztuki śląskiej..., s. 79. 
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Gabinet, początek XX wieku. 
Fot. Hermann Senn, Archiwum 
Muzeum Miasta Jaworzna. 

Stan obecny obiektu. Aktualnie 
kościół p.w. św. Brata Alberta 
w Pieczyskach. 
Fot. Iwona Brandys. 

z holu oraz drugie - zabiegowe, gospodarcze w klatce schodowej. Wyposażenie 
wnętrza nie odbiegało od typowego dla tego okresu. Okazałe, szerokie, reprezen
tacyjne drewniane schody usytuowano na prawo od wejścia. Przyległe do ściany 
wschodniej posiadają okazałą drewniana balustradę. Ściany holu do połowy wy
sokości posiadały drewnianą okładzinę płycinową, zgodnie z panującą wówczas 
modą. Salon i jadalnia posiadały charakterystyczną malaturę sufitu, składającą się 
głównie z motywów roślinnych. Standard meblowy nawiązywał zasadniczo do 
historycyzmu. Piętro niemal powtarzało układ parteru, choć z lekkim zagęszcze
niem. Pomieszczenia miały zdecydowanie inne funkcje, pełniły mianowicie role 



Willa dyrektora Gwarectwa 
Węglowego w Jaworznie. 

Willa kierownika ruch 
Fabryki Portland-Cementu 
w Szczakowej. 

Willa dyrektora Fabryki Sody 
w Szczakowej. 

Willa kierownika Kopalni 
Leopold w Jaworznie. 
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buduarów i sypialni. Wnętrze ogrzewane było centralnie, więc pozbawione jest 
charakterystycznych ozdobnych pieców kaflowych, popularnych jeszcze w tym 
czasie. Całość dopełniały meble, instrumenty i bibeloty w postaci obrazów, grafik, 
odlewów rzeźbiarskich, lambrekinów, kilimów itp. Obecnie obiekt stracił swój hi
storyczny układ wnętrza, choć bryła zasadniczo utrzymała się w dawnej formie. 
Dziś w budynku mieści się kaplica pw. św. Brata Alberta. 

Inne przykłady 

W jaworznickim pejzażu wyróżniają się również inne wille. Ze względu na ich 
różnorodność stylową i dzielącą je przestrzeń czasową wymagają osobnego 
omówienia. Na dzisiaj jest duży problem z ustaleniem atrybucji tych obiektów, 
bowiem nie przetrwała część archiwów zakładowych, a archiwa państwowe mają 
w tym temacie niekompletny materiał. Warto w tym miejscu jednak wspomnieć 
o tych najbardziej interesujących stylowo. Do najciekawszych należą m.in. sece-
syjno-modernistyczna willa dyrektora Jaworznickiego Gwarectwa Węgla Ka
miennego, usytuowana wśród kompleksu budynków należących do Gwarectwa, 
powstałych przy głównej wówczas ulicy (dziś ul. Grunwaldzka). Wzniesiono ją 
prawdopodobnie w 1911 roku13 według projektu Franciszka Handorfa. Na uwagę 
zasługują również takie budynki urzędnicze jak, nieistniejący już niestety, kla-
sycystyczny budynek dyrekcji Fabryki Sody Amoniakalnej w Szczakowej oraz 
wręcz ekspresjonistyczny w swojej wymowie stylowej dom dyrektora tejże fa
bryki, znajdujący się przy ulicy Szklarskiej. Interesująca jest również realizacja 
autorstwa Wilhelma Riedla z 1935 roku, powstała dla Fabryki Portland Cementu 
w Pieczyskach przy ulicy Sobieskiego. 

W pejzażu jaworznickiej architektury ten typ domu ma szczególne znaczenie, 
bowiem są to jedyne zachowane w mieście obiekty o charakterze rezydencjonal-
nym, choć o nowym xix-wiecznym ideowym znaczeniu rezydencji fabrykanta, 
dyrektora. Budynki te w swojej wymowie architektonicznej nie stworzyły tu jedno
litych ciągów rozwojowych, są jednak niepowtarzalne i nie mają naśladownictw. 

13 M . Leś-Runicka, Dzieje górnictwa węgla kamiennego w Jaworznie 1767-2002, Jaworzno 2002, s. 52; 
R. Malczyk, Zespółpałacowo-parkowy w Jaworznie, s. 134 (praca magisterska w zbiorach Archiwum 
Muzeum Miasta Jaworzna). 
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Marta Ślusarczyk 
Politechnika Krakowska 

Koncepcja rewitalizacji terenów 
byłej cementowni Szczakowa 
- dawne kasyno Poczekana 

W Szczakowej, obecnie jednej z dzielnic Jaworzna, znajdują się ruiny od lat nie
czynnej już Cementowni Szczakowa. Początki fabryki sięgają drugiej połowy xix 
wieku, a jej powstanie związane jest m.in. z bogatymi zasobami złóż surowca wa
pienia i gliny, bliskiej odległości od kopalń węgla kamiennego oraz odpowied
nim skomunikowaniem z innynji częściami Europy'. W tym czasie Szczakowa 
formalnie była jeszcze wsią, posiadającą już drugą osadę - miejską, utworzoną 
w rejonie powstałej w połowie xix stacji kolei żelaznej, która była ostatnim przy
stankiem przed granicą trzech wielkich mocarstw Rosji, Prus i Austrii, a tak
że z której można było wyjechać w te wszystkie trzy kierunki2. Prawa miejskie 
Szczakowa uzyskała w 1896 roku na mocy ustawy tzw. małomiasteczkowej3. 
W 1956 roku została włączona w obszar miasta Jaworzna, jako jego dzielnica4. 

Wraz z rozwojem zakładu powstawało także osiedle robotnicze, a wraz 
z nim budynki pomocnicze, m.in. takie jak Poczekana. Dzisiaj obiekt ten - posia
dający wysokie walory kulturowe - znajduje się w tragicznym stanie technicznym 
i stoi niewykorzystany. 

Studia przedprojektowe 

We wstępnej fazie projektu wykonano analizy i studia, które dotyczyły projekto
wanego obiektu oraz terenu dawnej Cementowni Szczakowa. W tym celu zebra
no materiały archiwalne (archiwalna kartografia i ikonografia) oraz współczesne. 
Większość materiałów archiwalnych została udostępniona przez Muzeum Miasta 
Jaworzna. Był to przede wszystkim duży zbiór zdjęć obiektów wchodzących w skład 
założenia przestrzennego, jakim była cementownia (zarówno historycznych, jak 
i pochodzących z kilku ostatnich lat poprzedzających wykonanie projektu), a także 

Kronika Cementowni „Szczakowa" - 90-lecie działalności, s. 2 (maszynopis w zbiorach Muzeum 
Miasta Jaworzna). 
M. I.eś-Runicka, Okno do Europy, [w:] 105 lat - Historia Szczakowej, red. S. Łazarz, Jaworzno-Szczakowa 
2002, s. 14-15. 
Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Królestwa Obojga Galicji i Wielkiego Księstwa Krakowskiego, R. 1896, nr 51. 
M. Leś-Runicka, Okres powojenny, |w:] 105 lat - Historia Szczakowej..., s. 36. 
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kopie cyfrowe historycznych planów, powstałych w okresie budowy poszczegól
nych obiektów. Szczególnie interesujące okazały się archiwalne rysunki inwenta
ryzacyjne, które odnaleziono w ruinach zakładu w 2008 roku, a obecnie znajdują 
się w zbiorach Muzeum Miasta Jaworzna5. Część dokumentacji fotograficznej 
obiektów po 2007 roku pochodzi ze zbiorów prywatnych autorki projektu oraz ze 
zbiorów pana Arkadiusza Szutki, który zgodził się na ich udostępnienie w związku 
z realizacją pracy. Podkłady map zasadniczych zostały pobrane z Wydziału Geode
zji i Kartografii Urzędu Miasta Jaworzna. 

Niezwykle pomocna okazała się kwerenda w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej w Jaworznie, w której znajduje się zbiór regionaliów (materiały archiwalne 
związane z miastem Jaworznem i okolicą). W jego skład wchodzą zarówno 
wydawnictwa w formie publikacji książkowych, opracowań publicystycznych, 
jak i fragmenty artykułów pojawiające się w lokalnej prasie (i nie tylko), a także 

skopie kronik czy rękopisów. Zebranie informacji oraz materiałów archiwalnych 
dokumentujących historię obiektu było pierwszym etapem pracy. Zapoznanie 
się z tą dokumentacją pozwoliło na wyciągnięcie odpowiednich wniosków, nie
zbędnych w następnych etapach projektu. 

Teren opracowania i jego lokalizacja 

Przedmiotowy projekt dotyczy fragmentu terenu, związanego z jedną z najwięk
szych polskich cementowni. Oprócz zakładu znajdowało się tutaj także osiedle 
robotnicze, zwane przez mieszkańców Pieczyska. Jego nazwa oznacza wielkie 
piece6. Dzisiaj rejon osiedla Pieczyska jest częścią Szczakowej, jednej z dzielnic 
miasta Jaworzna, wchodzącego w skład województwa śląskiego, leżącego przy 
granicy z województwem małopolskim. Przebiegająca w pobliżu trasa autostra
dy A4, łatwość dojazdu do dwóch lotnisk (Kraków Balice, Katowice Pyrzowice) 
oraz bliskość linii i dworca kolejowego w Jaworznie Szczakowej, sprawia że rejon 
ten jest dobrze skomunikowany. Tereny cementowni otaczają lasy i łąki. W bli
skiej odległości znajduje się także rezerwat Dolina Żabnika, rekreacyjny zbior
nik wodny - Zalew Sosina oraz powstały w zalanym kamieniołomie ośrodek 
nurkowy. Przez obszar wchodzący w skład opracowania przepływa ciek wodny 
Łużnik, w niedalekiej odległości wpada on do rzeki Kozi Bród. 

Historia 

Historia cementowni sięga lat 80. x ix wieku. Ze względu na rozbudowę twier
dzy Przemyśl i miasta Kraków, przez stację kolei żelaznej w Szczakowej prze
chodziły transporty cementu7. Ekspedytorem tych ładunków był m.in. Carl Da-

5 Rysunki znalezione w Cementowni, „Tydzień w Jaworznie" 2008, nr 10, s. 2. 
6 P. Dudzik, Cementownia w Szczakowej, „Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna" 2012, z. 13, s. 25. 
7 Tamże. 
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niel Hechter, pierwszy pomysłodawca utworzenia w tym miejscu cementowni. 
Swoimi spostrzeżeniami podzielił się z Adolfem Josephy oraz Moritzem Fritsche 
i w taki oto sposób w 1883 roku doszło do założenia niewielkiej fabryki pod na
zwą Przedsiębiorstwo Wapna i Cegieł Pierwszej Galicyjskiej Fabryki Portland-
-Cementu w Ciężkowicach koło Szczakowej8. 

Początkowo fabryka miała powstać w pobliżu stacji kolejowej, lecz wysokie 
ceny gruntu spowodowały, że ostatecznie utworzono ją na terenie kamieniołomów. 
Pierwszym kierownikiem został jej projektant - inż. Henryk Łaszczyński. Działały 
wtedy trzy piece do wypału wapienia. Po upływie kilku lat, w 1887 roku zakład stał się 
własnością austriackiej spółki i zmienił nazwę na Oesterreichische Portland Cement 
Fabriken Aktiengeselschaft z siedzibą w Wiedniu9. Drugim dyrektorem Cementowni 
(od października 1885 roku) był pochodzący z Budapesztu H. Emde'0.1894 rok przy
niósł kolejną zmianę na stanowisku dyrektora, został nim Hermann Senn. Oprócz 
rozbudowy i modernizacji zakładu, myślał także o swoich pracownikach. Zwrócił 
uwagę na warunki pracy i życia w powstającym w pobliżu zakładu osiedlu. W1903 
roku utworzono kolejny oddział, przeznaczony do produkcji dolomitu. W dwa 
lata później powstał pierwszy pie^obrotowy, a w następnych latach kolejne. Spo
wodowały one wzrost wydajności zakładu oraz jakości otrzymywanego produktu. 
Z czasem rozebrano pierwsze, już nierentowne piece kupolowe. Oprócz kolejnych 
budynków robotniczych powstały także i inne. W przyzakładowym ogrodzie Karol 
Korn z Bielska zaprojektował willę dla dyrektora i jego rodziny. Następny okazały 
budynek powstał dla kierownika ruchu. W tym samym czasie powstał także dom 
gościnny i klub Poczekana, który jest tematem opisywanego projektu". 

Znaczące zmiany w historii zakładu nastąpiły w 1919 roku, kiedy kolejnym 
dyrektorem Cementowni został inż. Zdzisław Krudzielski. Wtedy to teren fabry
ki otoczono murem. Powstały silosy na piasek oraz zbiorniki na szlam wykonane 
w technologii ślizgowej. Dzięki jego staraniom szczakowski cement docierał tak
że do Brazylii, Argentyny czy krajów afrykańskich. Dodatkowo w celu obniżenia 
kosztów produkcji i zapewnienia dodatkowego wpływu do kas, dyrektor uru
chomił w 1929 roku zakład noszący nazwę Worek sp. z 0.0., w którym dla potrzeb 
cementowni produkowano opakowania z papieru natronowego. Zatrudnionych 
było tutaj około 150 pracowników, wśród nich przeważały kobiety. Największy 
piec, o długości 113 m uruchomiono w styczniu 1930 roku. Trzy lata później roz
poczęto produkcję płyt wiórowo-cementowych, znanych pod nazwą handlową 
Suprema - co było pomysłem dyrektora na zużytkowanie zalegających odpadów, 
jakimi były wióry pochodzące z różnych prac stolarskich i produkcji beczek oraz 
gorszej jakości cement. Inż. Zdzisław Krudzielski sprawował funkcję dyrekto
ra do dnia 1 lipca 1936 roku. Cement pochodzący ze Szczakowej wykorzystano 

L. Zachuta, Historia przemysłu cementowego w Polsce 1857-2000, Kraków 2004, s. 44. 
P. Dudzik, Cementownia w Szczakowej..., s 25. 
Kronika Cementowni „Szczakowa"... s. 5-6. 
P. Dudzik, Cementownia w Szczakowej..., s 26-28. 
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m.in. przy budowie mostu na Sole w Oświęcimiu, przy budowie zapory w Porąbce 
oraz przy budowie kolejki linowej na Kasprowy Wierch12. 

Następnym dyrektorem został dr Jan Kuhl, który funkcję tę sprawował do 
momentu wkroczenia oddziałów Wermachtu do Szczakowej 3-5 września 1939 
roku. Zakład został przejęty przez wroga, a w październiku ponownie wzno
wiono produkcję. Zarządcą zakładu został Austriak inż. Bruno Westermeier. 
Nazwę zakładu zmieniono na Fels Portlandzement Dolomitwerke Szczakowa 
w Szczakowej. Dzięki odpowiedniej postawie załogi, która nie pozwoliła na wy
wiezienie urządzeń w trakcie odwrotu oddziałów niemieckich, fabryka w krót
kim czasie mogła ponownie wznowić produkcję. Po wojnie wrócono do nazwy 
przedwojennej S . A . Portland Cementu Szczakowa w Szczakowej, a nadzór nad 
nakładem sprawował Tymczasowy Zarząd Państwowy i Centralny Zarząd Ma
teriałów Wiążących w Sosnowcu. Dyrektorem został ponownie dr Jan Kuhl. 
W 1952 roku zmieniono nazwę na Cementownia Szczakowa w Szczakowej". Od 
tego momentu zaczyna się niezbyt szczęśliwy okres dla funkcjonowania zakła
du. Następują ciągłe zmiany na stanowisku dyrektora, a coraz większe zużycie 
niewymienianych maszyn i urządzeń powoduje spadek wydajności. Wciąż pra
cują piece zamontowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zakład 
powoli zaczyna się stawać nierentowny'4. W latach 80. xx wieku zaprzestaje się 
produkcji cementu oraz zmienia się nazwę na bardziej adekwatną do nowej pro
dukcji - Zakłady Dolomitowe Szczakowa. Ten stan przetrwa do 1995 roku, kiedy 
przestarzałe i pogrążone w problemach przedsiębiorstwo zostanie postawione 
w stan likwidacji. Oprócz zakładu w podobnej sytuacji znalazło się związane 
z nim osiedle. Pogorszyły się warunki życia. Przeważająca większość mieszkań
ców pracujących w fabryce została bez pracy. Pozostawione bez opieki obiekty 
uległy szybkiej degradacji'5. 

Stan istniejący terenu oraz budynku 
Poczekana16 

Poczekana to nazwa potocznie używana przez okolicznych mieszkańców na okre
ślenie budynku znajdującego się w sąsiedztwie fabryki. To tutaj przez lata organizo
wano zakładowe festyny i spotkania z udziałem zakładowej orkiestry dętej. Był to 
także dom gościnny, restauracja, klub, gdzie można było poczekać na swoją zmia
nę'7 i to zapewne wpłynęło na nazwę obiektu. Kiedyś było to miejsce spotkań oraz 
rozrywki. W budynku odbywały się imprezy, na które w niedziele przychodziły całe 

12 Z. Krudzielski, Wspomnienia, red. T. Karpowicz, G. Kaliński, K. Dziurzyński, Warszawa 1996, s. 93,102-103, 
127,152,193 i n. 

13 P. Dudzik, Cementownia w Szczakowej..., s. 30-33. 
14 W. Szafrański, Wiara czyni cuda?, „Gwarek" 1993, nr 9/IV, s. 6. 
15 P. Dudzik, Cementownia w Szczakowej..., s. 25-34. 
16 Stan budynku w latach 2012-2013. 
17 P. Dudzik, Cementownia w Szczakowej..., 28. 
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Pocztówka 
przedstawiająca 
fotografie historyczne 
budynku restauracji 
Poczekana z początku 
XIX wieku. Fotografia 
powyżej - budynek od 
frontu przed rozbudową 
- świadczą o tym 
tylko 4 okna w części 
południowej. Fotografia 
poniżej przedstawia 
obiekt od strony tarasu 
i ogrodu. Źródło: Muzeum 
Miasta Jaworzna. 

rodziny. Tutaj także znajdowała się biblioteka oraz klub środowiskowy. Wykorzy
stanie przestrzeni wnętrza zmieniało się na przestrzeni lat, jednak cały czas służyło 
okolicznym mieszkańcom oraz pracownikom cementowni, gdyż budynek powstał 
właśnie z myślą o nich, jako uzupełnienie potrzeb powstającego obok zakładu osie
dla pracowniczego Pieczyska. 

Obiekt najprawdopodobniej powstał na początku xx wieku. Świadczą 
o tym dwie wmurowane w elewację frontową tabliczki. Jedna z datą „1900", druga 
„1922". Możemy z tego wnioskować potrzebę rozbudowy budynku kilkanaście lat 
po jego powstaniu, jest on podzielony na trzy części. Dwie boczne parterowe, 
przykryte dwuspadowym dachem, są zwrócone szczytem w stronę drogi. Część 
trzecia, środkowa, piętrowa, także przykryta dachem dwuspadowym jest obró
cona względem osi pozostałych o 90 stopni i stanowi kompozycyjnie centralny 
element elewacji frontowej. Każda z części posiada osobne wejście do wnętrza 
budynku. 
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Działka na której zlokalizowana jest Poczekana od północnego-wschodu 
graniczy z terenem cementowni. Od wschodu z wąskim pasem drogi biegnącym 
kiedyś do jednej z bram zakładu, a pośrednio z pierwszym z czterech budyn
ków kolonii robotniczej zlokalizowanej wzdłuż ul. Jana m Sobieskiego. Od stro
ny południowej działka graniczy bezpośrednio z ul. Jana I I I Sobieskiego (trasa 
Szczakowa - Ciężkowice), do której ma bezpośredni dostęp. Od strony północnej 
i wschodniej graniczy z terenami zielonymi, w szczególności należy wymienić 
tutaj las, niewielki zbiornik wodny oraz ciek wodny - Łużnik. Znaczną część 
działki stanowi ogród, przez który przepływa wyżej wymieniony ciek. Budynek 
zlokalizowany jest w jej wschodniej części, na skarpie. Ogród znajduje się poniżej 
poziomu drogi, można się do niego dostać zarówno z obiektu, poprzez trójbiego-
we schody prowadzące z tarasu w dół, jak i z poziomu chodnika poprzez strome 
schody. 

Budynek w większości zbudowano z czerwonej wypalanej cegły o grubo
ści ścian 40-50 cm (ściany konstrukcyjne parteru oraz piętra), natomiast ściany 
działowe miały konstrukcję drewnianą. Obiekt jest częściowo podpiwniczony (od 
strony ogrodu). Konstrukcyjne ściany piwnic wykonano z kamienia (żółty kamień, 
najprawdopodobniej dolomit) o grubości około 1 m, a ściany działowe z pustaków 
betonowych. 

Elewacja frontowa (wschodnia), wykonana została z czerwonej cegły, po
siada ciekawe detale architektoniczne, np. w postaci gzymsów czy obramień okien 
w kolorze białym. Ściana pokryta jest odpryskującą fioletową farbą. Elewacja od 
strony drogi (południowa) jest murowana i także pomalowana odpyskującą far
bą w kolorze zielonym, z widocznymi ceglanymi narożami, wykonami w formie 
detalu (pionowo zaakcentowane krawędzie ściany). Ta elewacja również posiada 
detal w postaci gzymsów oraz białych obramień okiennych. 

Elewacja od strony lasu i cementowni (północna) także jest wykonana z czer
wonej cegły, pokrytej resztkami farby w kolorze fioletowym. Jest bardzo zaniedbana 
i widoczne są na niej ślady nieistniejącej już dobudowy. Elewacja od strony ogrodu 
(zachodnia), murowana z tej samej czerwonej cegły jest w bardzo złym stanie tech
nicznym. Po stronie południowej elewacji zabudowano fragment tarasu, a w ścia
nie widoczne są pozostałości po betonowej balustradzie oraz pozostałości żelbeto
wych, trójbiegowych schodów prowadzących z ogrodu na poziom tarasu. Obecnie 
nie istnieje już strop odcinkowy, wsparty na okrągłych betonowych kolumnach. 
Elewacja ta wymaga przeprojektowania oraz uporządkowania. 

Na poziomie parteru, w części niepodpiwniczonej znajduje się podłoga na 
gruncie. Część podpiwniczona nie posiada stropu. Jak wynika z dokumentacji 
fotograficznej, w części tarasu istniał kiedyś strop odcinkowy wsparty na teow-
nikach, opartych na potężnej belce stalowej, podpartej betonowymi okrągłymi 
kolumnami, będącymi elementami wykończenia elewacji od strony ogrodu. Na 
poziomie piętra stropu także już nie ma, widoczne są pozostałości i ślady po 
stropie drewnianym. Konstrukcja dachu jest drewniana, najprawdopodobniej 
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wieszarowa, a jej pozostałości można dostrzec we wschodniej części budynku. 
Dach przykryty został blachą płaską z widocznymi liniami zakładek. 

W istniejącym budynku można wyróżnić cztery poziomy: 
• piwnice - występują tylko w części zachodniej, otwarte są na ogród znaj

dujący się na tym samym poziomie. Część wschodnia jest niepodpiwni-
czona, co wynika z lokalizacji obiektu na skarpie; 

• parter - od strony wschodniej jest dostępny bezpośrednio z poziomu te
renu. W zachodniej części budynku, na parterze znajduje się taras otwarty 
na ogród, dostępny z żelbetowych schodów; 

• piętro (środkowa wyższa część budynku); 
• poddasze (środkowa wyższa część budynku). 

Poczekana - fotografia historyczna przedstawiająca budynek około połowy XIX wieku, 
widoczna jest już część rozbudowana. Źródło: Muzeum Miasta Jaworzna. 

Pomimo bliskiej obecności drogi, w ogrodzie panuje bardzo cicha i przyjemna 
atmosfera. Duża zielona przestrzeń, dodatkowo wzbogacona naturalnie wystę
pującą wodą (ciek wodny Łużnik, zbiornik wodny) oraz perspektywa z trzech 
stron zamknięta zielenią (las) sprawia, że w miejscu tym panuje bardzo przyjem
ny i atrakcyjny klimat. Niestety w tym momencie teren ten jest bardzo zarośnięty 
i zaniedbany. 

Budynek Poczekana jest jednym z ciekawszych obiektów na tym terenie po
chodzących z samego początku xx wieku, dodatkowo związanych z przemysłem, 
który możemy podziwiać do dzisiaj. Niestety jego stan obecny jest zły, a rewalo
ryzacja będzie wymagała dużych nakładów. Prezentowany projekt Rewitalizacji 
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terenów byłej cementowni Szczakowa - dawne kasyno Poczekana'8 miał m.in. na 
celu wskazanie nowej funkcji obiektu, która pozwoliłaby na jego modernizację 
oraz utrzymanie. 

Poczekana - fotografia przedstawiająca stan obiektu na początku 2013 roku, widok od 
strony ulicy Jana I I I Sobieskiego. Źródło: zbiory własne. 

Poczekana - stan obiektu 
w czerwcu 2007 roku, 
widok od strony ogrodu. 
Źródło: zbiory własne. 

18 Prezentowana koncepcja projektowa była tematem pracy inżynierskiej na Wydziale Architektury Politech
niki Krakowskiej, w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Rok akademicki 2012/2013. 
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz. 



JAWORZNO INTERDYSCYPLINARNIE • PRZEMYSŁ POGRANICZA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO 155 

Poczekana - stan obiektu w czerwcu 2008 roku, elewacja frontowa, widok od strony drogi. 
Źródło: zbiór Arkadiusza Szutki. 
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Poczekana - stan obiektu na początku 2013 roku, elewacja od strony ogrodu. 
Źródło: zbiory własne. 

Opis koncepcji projektowej 

Koncepcja projektowa zakłada częściową modyfikację oraz rozszerzenie dotych
czasowej funkcji obiektu wraz z wykorzystaniem jego możliwości i zalet. Pozo
stawiono dotychczasową, wiodącą funkcję Poczekany jako miejsca spotkań 
i rozrywki (funkcja usługowo-gastronomiczna: kawiarnia i restauracja), z moż
liwością modyfikacji układu wnętrz na potrzeby wydarzeń takich jak: organi
zacja imprez komunijnych i weselnych oraz bankietów czy szkoleń lub spotkań 
biznesowych. Proponuje się także, aby na piętrze i poddaszu zlokalizowane były 
pokoje hotelowe wraz z zapleczem. Zapewniłoby to odpowiedni napływ środ
ków na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu, a także utworzyłoby dodatkowe 
miejsca pracy dla mieszkańców osiedla, którzy wcześniej w dużej mierze byli 
zatrudniani w cementowni. 
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Zagospodarowanie 

W projektowanym zagospodarowaniu terenu wokół obiektu proponuje się wy
konanie technicznej powierzchni utwardzonej od strony wschodniej oraz pół
nocnej, która pozwoli na swobodny dojazd do wejścia do budynku (elewacja 
wschodnia) oraz dostęp zaopatrzenia do zaplecza kuchennego, którego wejścia 
znajdują się w tylnej (północnej) elewacji. Po zachodniej stronie budynku, bez
pośrednio przy zejściu z tarasu, na poziomie gruntu zlokalizowano taras letni 
- utwardzoną powierzchnię przeznaczoną na rozłożenie dodatkowych stolików 
w ciepłe dni. Proponuje się także, aby w pozostałej części ogrodu zrealizować 
zieleń urządzoną wraz ze ścieżkami oraz ławeczkami i utwardzonym podestem 
do tańczenia lub występów artystycznych, a także zieleń swobodną. Ze względu 
na dostęp osób niepełnosprawnych na poziom ogrodu, wzdłuż południowej gra
nicy działki zlokalizowano rampę. 
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Układ funkcjonalny 

W projekcie zaplanowano wykorzystanie ścian konstrukcyjnych w ich istnieją
cym układzie. Podział funkcjonalny wnętrza budynku związany jest z dotych
czas istniejącymi podziałami poziomymi. Poziom piwnic, poszerzony o część 
niepodpiwniczoną budynku, przeznaczono na pomieszczenia kuchenne wraz 
z zapleczem (magazyn jarzyn, korytarz, chłodnia, magazyn, magazyn produk
tów suchych, pomieszczenie na odpadki, szafa przelotowa na czyste naczynia, 
zmywalnia, zmywalnia - odbiór naczyń z wind, windy - komunikacja z sala
mi, kuchnia - część czysta, pomieszczenie przeznaczone na zmywanie naczyń 
z kuchni), zaplecze (magazyn stołów i krzeseł), pomieszczenia oraz zaplecze pra
cownicze (przedsionek, szatnia pracownicza, korytarz, pomieszczenie socjalne, 
przedsionek toalet, toaleta damska, toaleta męska). Powiększenie piwnic o frag
ment do tej pory niepodpiwniczony pozwoliło na uzyskanie większej powierzch
ni kuchni, jak i umożliwiło doświetlenie jej wnętrza światłem naturalnym przy 
wykorzystaniu okien zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu, po stronie ele
wacji wschodniej. Pomieszczenia socjalne pracownicze mają zapewniony dostęp 
światła naturalnego poprzez okna zlokalizowane w elewacji południowej, nieza-
słonięte przez poziom terenu, ze względu na jego spadek. 

Poziom parteru stanowi część reprezentacyjna, składająca się z przedsion
ka i holu, do których przylega szatnia oraz recepcja, dwóch obszernych sal wraz 
otwartym na ogród tarasem oraz zaplecza, w którego skład wchodzą toalety 
(damska i męska wraz z przedsionkami, toaleta dla niepełnosprawnych) i pionu 
komunikacyjnego składającego się z klatki schodowej oraz windy, prowadzących 
na wyższy poziom. Północna część budynku została przedłużona w kierunku 
zachodnim, co pozwoliło na powiększenie powierzchni użytkowej jednej z sal, 
zyskując duże przeszklenie otwierające się widokiem na taras oraz ogród (zyska
no także dodatkową powierzchnię na poziomie piwnic). Ze względu na zły stan 
elewacji zachodniej, zaplanowano jej częściową rozbiórkę, zastępując ją odpo
wiednimi elementami wykonanymi w konstrukcji żelbetowej. W części północ
nej zaproponowano belkę opartą na ścianach, w części południowej - belkę żel
betową (łamaną w narożach) opartą na słupach żelbetowych - układ nawiązujący 
kompozycyjnie do podobnego znajdującego się w ścianie przyziemia budynku, 
widoczny w elewacji od strony ogrodu. Ten sam motyw powtórzono w nowo 
projektowanych, widocznych od strony ogrodu, ścianach przyziemia. Zastąpienie 
fragmentu ściany rzędem słupów pozwoliło na otwarcie tej części sali, poprzez 
taras, na ogród. Jako zamknięcie tej przestrzeni zaprojektowano ścianę szklaną, 
opartą na konstrukcji stalowej. Dzięki temu uzyskano efekt przenikania się prze
strzeni zamkniętej budynku z otaczającą przyrodą. 

Poziom poddasza i piętra w środkowej części budynku został przeznaczo
ny na pokoje hotelowe z łazienkami, pokój biurowy, osobne pomieszczenia na 
czystą i brudną bieliznę pościelową oraz korytarz wraz z komunikacją pionową. 



JAWORZNO INTERDYSCYPLINARNIE • PRZEMYSŁ POGRANICZA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO 1 6 1 

Pokoje we wschodniej części poddasza zostały doświetłone przy pomocy okien 
dachowych, aby nie ingerować w najlepiej zachowaną historyczną elewację, na
tomiast w części zachodniej - znacznie modyfikowanej - zaproponowano pro
ste, geometryczne lukarny. Ostatni, najwyższy poziom budynku - strych i pod
dasze części środkowej - pozostaje niezagospodarowany ze względu na spadki 
dachu oraz niewielką powierzchnię użytkową. 

Elewacje, kolorystyka i materiały 

Koncepcja projektu zakładała w przeważającym stopniu zachowanie dotychcza
sowego zewnętrznego charakteru obiektu z pozostawieniem oraz zaakcentowa
niem historycznych, istniejących elementów i detali. Przewidziano oraz zapla
nowano szereg niżej opisanych prac związanych z modernizacją poszczególnych 
elewacji. 

W przypadku historycznej eftwacji frontowej (wschodniej) postanowiono 
wprowadzić niewielkie modyfikacje. Dotychczasowe trzy wejścia do budynku 
zamieniono na otwory okienne. W piętrowej części budynku dwa środkowe okna 
powiększono w celu utworzenia dwóch otworów drzwiowych, prowadzących do 
budynku. Płaszczyzna dachu została zmieniona poprzez rytmiczne wprowadze
nie powierzchni okien połaciowych, doświetlających pokoje hotelowe na podda
szu. Zaplanowano także oczyszczenie płaszczyzny ściany, w celu przywrócenia 
pierwotnej, ceglanej elewacji oraz jasno beżowych obramień okien oraz gzym
sów. Przywrócono również nowy detal, ujęty w dokumentacji projektowej obiek
tu, a który pominięto w trakcie jego realizacji. 

Elewację południową (od strony drogi) zaplanowano jako tynkowaną, ciem-
nobeżową, z obramieniami okien i gzymsami w kolorze jasnobeżowym oraz z na
rożami ścian wykończonymi czerwoną cegłą. W ujęciu od strony drogi będzie wi
doczna stalowa, przykryta szkłem, nowa konstrukcja tarasu. 

Elewację północną (od strony lasu oraz cementowni) zaprojektowano w sty
lu odpowiadającym elewacji południowej. Wprowadzono tutaj dwa okna na pod
daszu, które lokalizacją, wielkością oraz formą odpowiadają oknom znajdującym 
się na południowej elewacji. Elewację planuje się wykończyć ciemnobeżowym 
tynkiem z jasnobeżowym obramieniem okien oraz gzymsami w tym samym ko
lorze. Naroża ściany wykończone będą samą czerwoną cegłą - w formie detalu. 
W elewacji tej, w części od strony ogrodu, pojawi się fragment nowej, betonowej 
ściany jako rozbudowa sali na parterze. 

Najwięcej prac oraz zmian przewidziano w projekcie elewacji zachodniej (od 
strony ogrodu). Wynika to zarówno z jej złego stanu technicznego oraz z bra
ku spójności z pozostałymi elewacjami. W celu uzyskania spójności z elewacją 
frontową postanowiono przenieść tutaj znajdujący się na niej układ okien oraz 
dekoracji z kolorystyką. W płaszczyźnie dachu (ze względu na umiejscowienie od 
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strony ogrodu) pojawiły się rytmiczne, proste, geometryczne lukarny, doświetla-
jące pokoje hotelowe, w kolorze antracytowym, odpowiadającym kolorowi po
krycia dachu. Dla wykończenia tarasu wykorzystano formę balustrady, która we 
fragmencie zachowała się w przeznaczonej do rozebrania dobudowie. Układ ten 
jest kontynuowany na całej długości tarasu oraz jako zabezpieczenie schodów. 
Taras podtrzymuje strop odcinkowy wsparty na okrągłych kolumnach, których 

Schematyczne wizualizacje koncepcji projektowej. 
Źródło: opracowanie własne. 

Schematyczne wizualizacje koncepcji projektowej. 
Źródło: opracowanie własne. 
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formę zaczerpnięto z dokumentacji fotograficznej. W dobudowanej po lewej stro
nie części przyziemia powtórzono motyw pojawiający się w istniejącej ścianie po 
stronie prawej - układ słup i belka łamana. Przeważającą część tej elewacji stanowi 
nowa, projektowana przeszklona ściana, otwierająca wnętrze na ogród. 

Dach przewidziano jako wykończony blachą układaną na zakładkę w kolo
rze antracytowym. 

Schematyczne wizualizacje koncepcji projektowej. 
Źródło: opracowanie własne. 

Schematyczne wizualizacje koncepcji projektowej. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Konstrukcja 

Na poziomie piwnic wykorzystano istniejące ściany murowane z kamienia, a nowe 
ściany zaprojektowano jako żelbetowe. Na poziomie parteru i piętra wykorzystano 
istniejące, murowane z wypalanej czerwonej cegły, ściany konstrukcyjne, a nowe 
elementy konstrukcyjne wprowadzono jako żelbetowe. Projektowane ściany dzia
łowe na poziomie poddasza zaprojektowano jako przegrody lekkie o konstrukcji 
drewnianej. 

Ze względu na charakter funkcji, poziom piwnic postanowiono oddzielić 
od pozostałych poziomów monolitycznym stropem opartym na dwóch istnie
jących murowanych kamiennych ścianach o szerokości około i m oraz nowo
projektowanej ścianie żelbetowej, zlokalizowanej w osi ściany elewacji wschod
niej. Pozostałe poziomy (parteru i poddasza) oddzielono stropami o konstrukcji 
drewnianej, nawiązując w ten sposób do historycznych stropów. W przypadku 
konstrukcji dachu zakłada się odtworzenie drewnianej konstrukcji w dotychczas 
istniejącej formie. 

Podsumowanie 

Koncepcja Rewitalizacji terenów byłej Cementowni Szczakowa - dawne kasyno 
Poczekana była próbą odpowiedzi na pytanie, czy obecnie istnieje szansa na ada
ptacje i tym samym rewaloryzacje obiektów zabytkowych, których funkcja jest 
już nieaktualna. Pretekstem stał się tutaj temat Poczekany, zaniedbanego daw
nego kasyna cementowni Szczakowa, który pomimo złego stanu technicznego, 
do dzisiaj posiada cenne wartości kulturowe. Autor niniejszej koncepcji ma na
dzieję, że pomysły w niej zawarte będą inspiracją dla potencjalnych inwestorów, 
aby uratować ten obiekt, który może ponownie stać się miejscem integrującym 
lokalną społeczność. 
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Jarosław Krajniewski 
Muzeum Miejskie Sztygarka 
w Dąbrowie Górniczej 

Na styku gospodarki i polityki -
sekularyzacja dóbr biskupów krakowskich 
w dobie Sejmu Czteroletniego 

Koniec X V I I I wieku był w historii czasem szczególnym i niektóre wydarzenia, 
mające wówczas miejsce, mimo upływu lat do dziś budzą jeszcze kontrowersje 
i są przyczyną różnorakich interpretacji. O ostatnim królu upadającego pań
stwa, zdrajcy - mecenasie sztuk?, żywe dyskusje toczą się nie tylko w uniwer
syteckich katedrach, ale także w wielu polskich domach. Takie fakty, jak Sejm 
Wielki (Czteroletni), Targowica, rozbiory czy Insurekcja Kościuszkowska są 
znane niemal każdemu, nawet nie interesującemu się historią, Polakowi. Sejm 
Wielki, który podjął próbę ratowania Rzeczypospolitej, wsławiony głównie 
uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, przynosił także wiele innych, mniejszej może 
wagi, rozwiązań instytucjonalnych, do których należały też dwie, niejako złą
czone, interesujące nas tutaj kwestie: sekularyzacja dóbr biskupów krakowskich 
oraz inkorporacja Księstwa Siewierskiego do Korony. Oba te fakty znane są każ
demu miłośnikowi historii ojczystej, zwłaszcza w jej lokalnej odsłonie, jednakże 
szczegóły, a zwłaszcza przyczyny zaistniałej sytuacji znane już nie są. Powodem 
tego stanu rzeczy może być fakt, że oba te procesy, sprowadzające się do pozba
wienia biskupów krakowskich ich odwiecznych źródeł utrzymania, przeprowa
dzone były niejako zakulisowo, z pogwałceniem prawa, czym zresztą w czasach 
rewolucyjnych niezbyt się przejmowano. Być może właśnie owa rewolucyjna, 
oświeceniowa otoczka, przyczyniła się do takich, a nie innych zachowań części 
posłów, których - jak się zdaje - osobiste animozje i niechęci (często zresztą 
słuszne) odegrały w zachodzących wydarzeniach większą rolę niż umiłowanie 
ojczyzny i szczera chęć jej naprawy. 

Dzieje Sejmu Czteroletniego mają swoją olbrzymia literaturę, choć sprawy 
kościelne nie zawsze są jej głównym wątkiem. Szczegółowy opis tych ostatnich 
zawarł przede wszystkim ksiądz Walerian Kalinka w swoim monumentalnym 
dziele Sejm Czteroletni1, do którego odwoływały się rzesze późniejszych history
ków. Z najnowszych prac szczególną uwagę należy zwrócić na pracę Richarda But-
terwicka Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-17922. Szczęśliwie dysponujemy 

1 W. Kalinka, Sejm Czteroletni, Kraków 1895. 
2 R. Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012. 
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także diariuszem Sejmu Czteroletniego oraz prasą stołeczną z tamtego okresu, na 
których przede wszystkim opierają się niniejsze rozważania. 

W dobie staropolskiej biskupi krakowscy mieli na pograniczu małopolsko-
-śląskim dwa sąsiadujące ze sobą klucze dóbr: sławkowski i siewierski, ten drugi 
znany bardziej jako Księstwo Siewierskie. Oba należały do dawnych uposażeń 
kapituły krakowskiej, ale ich początki wyglądały zgoła odmiennie. O ile klucz 
sławkowski, należący najprawdopodobniej do najstarszych dóbr biskupów kra
kowskich3, przez cały czas pozostawał w granicach Małopolski, a co zatem idzie 
wszedł w skład odrodzonej Korony Królestwa Polskiego (Corona Regni Poloniae), 
o tyle dobra siewierskie zostały zakupione od księcia cieszyńskiego Wacława 
przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego dopiero w roku 1443. Wraz z kluczem dóbr 
siewierskich transakcja obejmowała całą dawną kasztelanię siewierską, wchodzą
cą wcześniej w skład księstwa bytomskiego, która obejmowała także szereg dóbr 
szlacheckich. Każdorazowy biskup krakowski stawał się automatycznie księciem 
siewierskim, a względna samodzielność nowego tworu politycznego uzasadnia 
używanie w jego nazwie od tego momentu wielkich liter: Księstwo Siewierskie. 

Biskupstwo krakowskie, obok arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, należało do 
najbogatszych w całej Rzeczypospolitej. Jego dochody szacowano na co najmniej 
milion złotych rocznie. To w dobrach biskupów krakowskich rodziły się naj
starsze na ziemiach polskich okręgi przemysłowe - zwłaszcza w kluczach sław
kowskim, siewierskim i kieleckim - gdzie mamy do czynienia z niemal nieprze
rwanym procesem rozwoju hutnictwa, prawie od zarania naszej państwowości. 
Znaczenie gospodarcze tych ziem musiało przykuwać uwagę i powodować chęć 
skonsumowania olbrzymich dochodów. Dochodów, które u schyłku X V I I I wieku 
uległy niespodziewanemu wzrostowi, za sprawą najpierw zesłania (1763-1773), 
a następnie zaś ubezwłasnowolnienia (1782-1788) rzekomo chorego psychicz
nie biskupa. Gromadzone rokrocznie dochody w tych warunkach w znacznym 
zakresie nie były wydawane. Diecezja krakowska nie ucierpiała w skutek pierw
szego rozbioru Polski, gdyż parafie, które znalazły się pod panowaniem Austrii, 
nadal podlegały zwierzchności biskupów z Krakowa4. 

Już w okresie nowożytnym podjęto w Rzeczypospolitej próby integracji ca
łego jej terytorium. Na różne sposoby i w różnych latach inkorporowano do Ko
rony Mazowsze (1529), księstwa oświęcimskie i Zatorskie (1564) oraz Prusy Kró
lewskie (1569). W odróżnieniu od wyżej wymienionych, terytorium siewierskie 
nigdy nie było uznawane za lenno Polski, leżało niejako „extra teritorium Regni"5, 
brakowało argumentów prawnych za przyłączeniem. Nie zmienia to faktu, że już 
w ramach ruchu egzekucyjnego czołowi przedstawiciele ruchu szlacheckiego po
stulowali wcielenie Księstwa do Korony (nie bez znaczenia jest też fakt, że ruch 

3 Inwentarze i lustracje Klucza Sławkowskiego z XVII i XVIII wieku, wyd. S. Witkowski, J. Krajniewski, 
Dąbrowa Górnicza - Stawków 2013, s. 10; S. Inglot, Stan i rozmieszczenie uposażenia biskupstwa krakow
skiego polowie XV wieku, Lwów 1925, s. 18. 

4 K. Rudnicki, Biskup Kajetan Soltyk 1715-1788, Kraków - Warszawa 1906, s. 202. 
5 A. Nowakowski, Dzieje ustroju i prawa księstwa siewierskiego. Warszawa 1992, s. 85. 
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egzekucyjny często miał znamię reformacyjne, a więc antykatolickie). Ciekawe, 
że sama szlachta siewierska wielokrotnie domagała się zjednoczenia z Koroną, 
co zawsze powodowało opór biskupów, którzy określali swych niepokornych 
poddanych mianem „buntowników"6. Argumentacja za przyłączeniem Księstwa 
była niemal zawsze natury wojskowej - podkreślano, że „z Księstwa Siewierskie-
go żadna obrona Rzplitej nie idzie"7. Wprawdzie biskupi ze swoich dóbr czynili 
zaciągi (najbardziej znanym wydarzeniem jest pacyfikacja buntu Kostki-Napier-
skiego na Podhalu w roku 1651), ale znamiennym jest, że do likwidacji dóbr bisku
pich pod koniec X V I I I wieku posłużono się potrzebą sfinansowania nowej armii. 

Idea przyłączenia Księstwa do Korony na przestrzeni wieków X V I I i X V I I I 

pojawiała się kilkukrotnie, ale dopiero w czasie trwania Sejmu Wielkiego (Czte
roletniego, 1788-1792) połączona z sekularyzacją pogranicznych dóbr biskupich, 
znalazła szansę realizacji. Zanim szczegółowo omówimy zaszłe w tej materii wy
padki, powiedzmy od razu, że od samego początku ten fakt budził wiele kontro
wersji. Potomek wielce znaczących w Księstwie Mieroszewskich - hrabia Stani
sław, pisał w roku 1894 o „aneksji^Księstwa: „[...] tak to mimochodem, po cichu 
osobny kraik inkorporowano, zagrabiono, nie uchwaliwszy nawet w tej mierze 
ani z nikim żadnego traktatu, ani choćby tylko jakiejś specjalnej ustawy. Prawda, 
że były to czasy, w których niewiele o prawo i słuszność pytano"8. 

Sekularyzacja dóbr biskupich (w interesującym nas przypadku chodzi o klu
cze sławkowski i siewierski) i przyłączenie Księstwa to dwa zupełnie inne zagad
nienia, tyle że zaistniałe jednocześnie. Możliwość przejęcia Księstwa przez Rzecz
pospolitą pojawiła się na Sejmie Wielkim w styczniu 1789 roku. Na 46 sesji Sejmu 
(8 stycznia) od samego rana poruszano temat wojska. W kolejności poruszano pro
jekty dotyczące rekrutów oraz powołania Straży Narodowej, wreszcie najbardziej 
nas interesujący - funduszu dla wojska. Wcześniej (20 października 1788 roku) 
Sejm uchwalił utworzenie stutysięcznej armii9, teraz poseł ziemi chełmskiej Woj
ciech Suchodolski wystąpił z propozycją jego finansowania. Po dłuższej przemowie 
przedłożył on Lasce Marszałkowskiej projekt ustawy zatytułowanej Fundusz dla 
Woyska z jednoczesną prośbą o jej natychmiastowe odczytanie: 

Chcąc mieć pomnożone dochody publiczne, y pewny dla 
Woyska uchwalonego fundusz, zawakowane Biskupstwo 
Krakowskie, iako Patrimonium Reipublicae, odtąd na 
płacę Woyska destynuiemy, zlecaiąc Kommissyi Skarbu 
Koronnego Rzepltey, aby Dobra rzeczone przez Lustratorów 
od siebie wyznaczonych y przysięgłych zrewidowawszy, 
y intraty wyciągnąwszy, Prowenta z onego per licitationem 

6 Tamże, s. 86. 
Sejmik szlachty wielkopolskiej w Środzie, 8 styczeń 1597. 

8 S. Mieroszewski, Księstwo Siewierskie, „Ekspres Zagłębiowski" 1994, nr 2(53), s. 5. 
9 W. Kalinka, Sejm Czteroletni..., s. 201. 



170 JAWORZNO INTERDYSCYPLINARNIE • PRZEMYSŁ POGRANICZA ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO 

plus offerentibus, co lat trzy bene Possessionatis Nobilibus, 
za okazaniem Ewikcyi, dla nie zruynowania, arendowała; 
z takowych dochodów, nayprzód Biskupowi następnemu 
sto tysięcy intraty, dwoma ratami rok rocznie wypłacała, 
resztę zaś intrat na płacę regularnemu Woysku szczegulnie 
obracała, z odebraniem ścisłey kalkulacyi od kogo należeć 
będzie, od momentu śmierci zeszłego Biskupa Krakowskiego, 
nakazuiemy"10. 

Po odczytaniu projektu ustawy głos zabrał wojewoda sieradzki Michał Walewski, 
autor wcześniejszego projektu o powiększeniu armii. Ciekawe, że projekt wyszedł 
ze strony posła nie pochodzącego z ziemi krakowskiej, zyskał poparcie także wśród 
Innych niż Małopolanie osób (Aleksander Zieliński - poseł nurski, Eustachy Po
tocki - lubelski, Julian Ursyn Niemcewicz - inflancki, Marcin Ledóchowski - wiski 
i inni). To zachowanie posłów ziem kresowych można tłumaczyć skutkami rozbio
ru i pozostawienia dochodów kilku biskupstw (m.in. chełmskiego, kamienieckie
go, kijowskiego, inflanckiego) poza „kordonem"". Na zakończenie sesji zabrał głos 
król, ale nie opowiedział się po żadnej ze stron, zasłaniając się faktem, że dopiero 
o tym projekcie usłyszał'2. Dopiero następnego dnia, 9 stycznia, opowiedział się 
w duchu zachowania tzw. „Praw kardynalnych" i nienaruszalności dóbr biskupich: 

Tu sądzę przyzwoitością przełożyć Przezacnym Seymuiącym 
Stanom, mianowicie te obowiązki, które przy innych włożył 
na Mnie Naród, gdy Mi nad sobą Królować kazał, względem 
Stanu Duchownego, którego Prawa, Przywileie, y Possessye 
utrzymywać y bronić zaprzysiągłem, wraz z Przywileiami 
wszystkim innym Obywatelom Rzpltey służącym; 
te Prawa, które Duchowieństwu są nadane wraz z zasadą 
Oryginalną Swiętey Wiary Naszey; te Possessye, które 
Mu lub nad dziadów Naszych ręka nadała, lub własnym 
groszem Duchowieństwo nabyło; te Possessye których też 
Duchowieństwo uczyniło iuż nieraz użytek szczodry dla 
powszechnego Dobra, a nadewszystko, z których Possessyi 
też Duchowieństwo do Skarbu Publicznego regularną 
składa daninę, nie tylko równą z drugiemi Obywatelami, 
ale y powiększoną in Subsidio Charitativo"". 

10 Diariusz Sejmu Czteroletniego (dalej: Diariusz...), sesja 46, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccon-
tent?id= 32987 &from=FBC, dostęp: 20.4.2015. 

U Mowa Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Woyciecha Suchodolskiego, Chorążego y Posła Ziemi Chełm-
skiey. Rotmistrza Kawaleryi Narodowey, Dnia 17 lipca 1789 roku miana, tamże. 

12 Tamże. 
13 Diariusz..., sesja 47, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=32987&from=FBC, dostęp: 

20.4.2015. 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccon-
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=32987&from=FBC
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W następnych dniach (do 16 stycznia) projekt był kilkakrotnie dyskutowany przez 
posłów. Wzbudził też pierwsze głosy sprzeciwu ze strony kościelnej: wystąpienie 
nuncjusza papieskiego w Warszawie oraz breve Piusa v i ' 4 . Mimo oporu króla, idea 
sekularyzacji dóbr biskupich i inkorporacji siewierszczyzny zyskiwała coraz więcej 
zwolenników. Charakterystyczna może być w tym względzie mowa posła ziemi 
inflanckiej, Stanisława Kublickiego, odwołująca się wprost do znaczenia gospo
darczego majątków biskupich: „Biskupstwo Krakowskie naysłuszniey w podatek 
woyskowy obrócić się powinno, dla znayduiących się we wnętrznych ziemi krusz
ców, ołowiu y żelaza"15. 

Ostateczne decyzje w sprawie sekularyzacji dóbr biskupich zapadły na kilku 
lipcowych sesjach sejmowych. Bardzo znamienny jest czas, w którym te wydarze
nia miały miejsce, kiedy stanowisko biskupa krakowskiego nie było obsadzone. 
Poprzedni biskup, Kajetan Sołtyk, zmarł 30 lipca 1788 roku. Już w czasie jego cho
roby, od roku 1782, diecezją administrował Michał Jerzy Poniatowsld, od roku 1785 
prymas, zwolennik porozumienia z Rosją, bardzo nielubiany przez patriotycznie 
usposobioną część szlachty. Wydaje się, że zainicjowana na przełomie 1788 i 1789 
roku akcja przejęcia dochodów biskupich była wymierzona personalnie przeciwko 
spokrewnionemu z królem prymasowi. Wprawdzie 23 lipca 1789 roku biskupem 
w Krakowie został mianowany Feliks Turski, jednak nie miał on większego wpły
wu na zachodzące wydarzenia. Choć na krakowskim stolcu biskupim zasiadł do
piero w roku 1791, a więc już po włączeniu Księstwa do Korony, jemu przypisano 
tytuł ostatniego księcia siewierskiego16. 

Oprócz biskupiego wakatu całą akcję ułatwiała absencja posłów ziemi krakow
skiej. W ogóle w trakcie głosowań obecna była zaledwie 1/3 posłów. Na najważniej
szej sesji, dnia 17 lipca 1789 roku,17 odczytano projekt ustawy Fundusz dla woyska, 
zaczynającej się od słów: „Chcąc mieć powiększone dochody publiczne, i pewny 
dla woyska uchwalonego fundusz, zawakowane biskupstwo Krakowskie i xięstwo 
Siewierskie, czyli intraty dóbr tychże, odtąd na płacę woyska destynujemy, zosta-
wuiąc do rezydencyi Biskupom Krakowskim pałace w Warszawie i Krakowie bę
dące (.. . )" '8 . W dalszych słowach projekt zakładał wydzierżawienie poszczególnych 
kluczy na sześć lat rodowitej szlachcie. Z uzyskanych dochodów pierwsze 100.000 
złotych19 miało być przekazane w ramach rekompensaty biskupowi krakowskiemu. 

Kilka protestów natury formalnej (np. marszałka Stanisława Małachowskiego, 
aby dać jeszcze czas do zastanowienia oraz posła kaliskiego Jana Suchorzewslciego, 

14 A. Nowakowski, Dzieje ustroju..., s. 90. Papieskie breve oraz notę nuncjusza odczytano na 53 sesji sejmowej, 
21 stycznia 1789 roku. 

15 Diariusz..., sesja 55, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=32987&from=FBC, dostęp: 20.4.2015. 
16 L. Łętowski, Katalog biskupów krakowskich, t. 2, Kraków 1852, s. 258. 
17 Zwięzły opis sesji zamieściła „Gazeta Warszawska" 1789, nr 58. 
18 Volumina Legum, t. 9, Kraków 1889, s. 104-106. 
19 Kwota ta była także obiektem burzliwej debaty: poseł Suchodolski kończył swoją przemowę 17 lipca 

słowami: „kto ze stem tysięcy roczney intraty szczęśliwym nie będzie, ten y milionowe licząc nazywać 
się nim nie może", Diariusz..., sesja 124, http://www.wbc.poznań.pl/dbbra/doccontent?id=32987&fro-
m=FBC, dostęp: 20.4.2015. 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=32987&from=FBC
http://www.wbc
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aby poczekać na posłów ziemi krakowskiej) nie powstrzymało sejmu przed natych
miastowym głosowaniem. Także głos sprzeciwu Stanisława Augusta Poniatowskie
go, proponującego pośrednie rozwiązanie, aby z dóbr bogatego biskupa krakow
skiego uposażyć inne, biedniejsze biskupstwa, doposażyć Akademię Krakowską, 
a dopiero jeśli coś zostanie przeznaczyć na Skarb Rzeczpospolitej, nie znalazł posłu
chu. Najbardziej zainteresowany poseł Suchodolski posiłkował się przy tym trud
nym do odparcia argumentem - powoływał się na casus zniesienia zakonu Jezuitów, 
gdzie uzyskane w ten sposób pieniądze nie wróciły do prawowitych fundatorów, 
a przekazane zostały na potrzeby edukacji. 

Wynik głosowania był łatwy do przewidzenia: 62 głosujących (56 z sejmu 
i 6 z senatu) opowiedziało się za sekularyzacją, 20 (9 z sejmu i 11 z senatu) przeciw, 
„nieprzytomnych posłów 111"20. Na wniosek biskupa żmudzkiego Jana Stefana 
Giedroycia, aby głosowanie było tajne („kreski sekretne"), po krótkiej i burzli
wej dyskusji przystąpiono do kolejnego głosowania, ale niewiele ono zmieniło: 
za sekularyzacją oddano 56 głosów, 23 przeciw2'. Dziejopis Sejmu Wielkiego, ks. 
Walerian Kalinka, skomentował to w sposób następujący: „Dyskusja zajęła siedm 
godzin. W tak krótkim stosunkowo czasie, nie można było zrobić i więcej - i go
rzej"22. Już z perspektywy czasu, w roku 1794, zwierzał się były marszałek sejmu 
Stanisław Małachowski późniejszemu biskupowi Janowi Pawłowi Woroniczowi: 
„Mospanie! szło nam dobrze wszystko, pókiśmy ręki nie położyli, na tern nie-
szczęśliwem biskupstwem Krakowskiem"23. 

Sesja z 17 lipca, mimo uchwalenia ustawy Fundusz dla wojska, nie zakoń
czyła jeszcze sprawy. Dyskusje podejmowano także na kolejnych sesjach sejmo
wych: 125 (20 lipca), 126 (21 lipca), 127 (23 lipca) oraz 128 (24 lipca). Najczęściej 
i najgłośniej wypowiadał się Suchodolski, zabraniając dyskusji nad prawem, 
które już zostało uchwalone. Klamka jednak zapadła i decyzja nie została już 
zmieniona. Ani opór nuncjusza apostolskiego (nota wygłoszona 20 lipca)24, ani 
kolejne breve papieskie z 5 września 1789 roku, nie odniosły żadnego skutku25. 
Niektóre kwestie wymagały jeszcze doprecyzowania, na przykład 22 lipca 1790 
roku wydano zalecenie Komisji Skarbu Koronnego, aby na poczet stutysięcznej 
pensji biskupiej przeznaczyć dochody z „trzech wsi za rzeką Przemszą sytuowa
nych, a zawsze do biskupstwa należących"26 - chodzi o wsie Kosztowy, Imielin 
oraz Chełm. . 

Inkorporacja Księstwa Siewierskiego do Korony była już tylko kwestią kil
ku miesięcy - skoro biskupi stracili swą władzę nad szlachtą siewierską, nadanie 
tej ostatniej pełni praw Rzeczypospolitej było tylko formalnością, wszak biskupi 
20 Diariusz..., sesja 124, http://www.wbc.poznań.pl/dlibra/doccontent?id=32987&from = FBC, dostęp: 

20.4.2015. 
21 Tamże. 
22 W. Kalinka, Sejm Czteroletni..., s. 598. 
23 L. Łętowski, Katalog biskupów krakowskich..., 1.1, s. 236. 
24 „Gazeta Warszawska" 1789, nr 60. 
25 W. Kalinka, Sejm Czteroletni..., s. 611. 
26 Wolumina Legum, t. 9, s. 177. 

http://www.wbc
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krakowscy jako suwereni Księstwa nie przestawali być nigdy obywatelami Rze
czypospolitej27. Ostateczne przyłączenie Księstwa zostało dokonane u czerwca 
1790 na mocy ustawy Duchowieństwo oboyga obrządków w Koronie i w Wielkim 
Xięstwie Litewskim. Po raz kolejny tytuł ustawy nie do końca wiernie odnosił 
się do jej rzeczywistej treści, a już zwłaszcza do skutków jej wprowadzenia28. Na 
mocy ustawy powołano komisję „z siedmiu osób dobrami swemi z xięstwem Sie
wierskim nie graniczących", która - poczynając od 15 czerwca - miała dokładnie 
zlustrować stan posiadania. W jej skład weszli: kasztelan spycymirski Adam Mę-
ciński, krajczy koronny Nepomucen Grodzicki, podczaszy wieluński Wojciech 
Bartochowski, łowczy krakowski Feliks Skorupka, burgrabia zamku krakowskie
go Roch Dąbski, pisarz grodzki krakowski Szymon Chwalibóg oraz podwojewo-
dzi lelowski (krakowski) Ignacy Dębski. Wśród prerogatyw komisji znalazła 
się także konieczność weryfikacji szlachectwa szlachty Księstwa Siewierskiego. 
Rezultat działania komisji znajdujemy w drukowanej Wiadomości o Xięstwie Sie
wierskim, w której znalazła się m.in. szczegółowa analiza nobilitacji szlacheckich 
dokonanych na przestrzeni kilku ostatnich lat. Dla historii gospodarczej regionu 
ważne jest zwłaszcza nazwisko Jana Filipa Carosi, zasłużonego „w wyszukiwaniu 
soli i innych minerałów krajowyc^'29. 

Komisja została uroczyście przywitana przez proboszcza Chruszczobrodu 
Wojciecha Sokołowskiego 4 lipca (a więc nieco spóźniona), prawdopodobnie na 
moście na rzece Trzebyczce (w miejscu określanym jako „pustkowie, gdzie oby
watele księstwa viritim nowego księcia przyjmują"'0) Zachowana do dziś mowa 
powitalna doskonale obrazuje proinkorporacyjne tendencje szlachty siewier-
skiej (zob. Aneks). 

Już w roku 1789, po przejęciu dóbr biskupich na rzecz Skarbu Rzeczypospolitej, 
do obu byłych kluczy biskupich - siewierskiego i sławkowskiego - wysłano komi
sje w celu zbadania rzeczywistego stanu majątkowego. Wynikiem prac komisji są 
dwie lustracje, odrębne dla każdego majątku". 

Akt sekularyzacji dóbr biskupów krakowskich, jaki miał miejsce w roku 
1789, w świetle powyższego jawi się jako dość wstydliwy, bezprawny „skok na 
kasę". Posługując się demagogicznymi hasłami, rzekomym nieucżestniczeniem 
biskupów w kosztownej obronie Rzeczypospolitej, a przede wszystkim osobisty
mi animozjami i niechęciami, zwłaszcza w stosunku do nielubianego bratanka 
królewskiego, prorosyjskiego prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego, okraszo
nymi dodatkowo rewolucyjnym, oświeceniowym sosem - odebrano Kościołowi 
legalnie nabyty majątek, uświęcony wielowiekowym administrowaniem. Dodajmy 

27 A. Nowakowski, Dzieje ustroju..., s. 94 
28 Wolumina Legum, t. 9, s. 174-175. 
29 Wiadomość o Xięstwie Siewierskim, b.m.w. 1789, s. 4. 
30 W. Semkowicz, Materiały do słownika geograficzno-historycznego województwa krakowskiego w dobie 

Sejmu Czteroletniego, 1.1, Kraków 1939. 
31 Lustracja klucza sławkowskiego została niedawno ogłoszona drukiem w: inwentarze ilustracje..., s. 353-398. 

Oryginał w Archiwum Państwowym w Krakowie, rkps IT 254. Lustracja Księstwa Siewierskiego: Archiwum 
Krakowskiej Kapituły Katedralnej, rkps 1-103. 



na marginesie, że owo niepartycypowanie Kościoła w kosztach spadających na 
państwo nie było prawdą. Z jednej strony biskupi krakowscy w niektórych mo
mentach utrzymywali własne oddziały wojskowe, a przede wszystkim z docho
dów kościelnych - rzeczywiście jeśli chodzi o diecezję krakowską największych 
spośród wszystkich polskich diecezji - prowadzona była bardzo szeroka działal
ność charytatywna i edukacyjna, o której posłowie na Sejm Czteroletni nie mogli 
nie wiedzieć. 

Sekularyzacja dokonana została w bardzo szybkim tempie, w czasie waka
tu na stolcu biskupim, przy nieobecności najbardziej zainteresowanych posłów, 
wbrew obowiązującym prawom. Inkorporacja Księstwa Siewierskiego dokona
na została niejako przy okazji i nastręczała - już po pozbawieniu biskupstwa jego 
własności - znacznie mniej problemów natury prawno-ustrojowej. Dzierżawa 
kościelnych majątków, rozparcelowanych na poszczególne dobra, przewidziana 
była na 6 lat. Niestety, na przestrzeni nawet krótszej niż owe sześć lat, dokonały 
się na ziemiach Rzeczypospolitej dwa kolejne rozbiory i jedno z największych 
i najbardziej znaczących królestw w Europie przestało istnieć. 

Aneks32 

POWITANIE 

JWW. Adama z Kurozwęk Męcińskiego, Kasztelana 
Spicimierskiego, Kawalera Orderu S. Stanisława, 
Nepomucena Grodzickiego, Krayczego Koronnego, 
Kawalera Orderu S. Stanisława, Wojciecha Bartochowskiego, 
Podczaszego Wieluńskiego, Felixa Skorupkę, Łow[czego] 
Krak[owskiego], Rocha z Lubrańca Godziemby Dąbskiego 
B[urgrabiego] Z[amku] K[Rakowskiego], Ignacego Radwana 
z Dębego Dębskiego P[od] W[ojewodziego] K[rakowskiego], 
Szymona z Janowic Chwaliboga P[pisarza} GJrodzkiego] 
K[rakowskiego] 

Kommissarzów od Nayiaśniejszego Pana 
i Prześwietnych Stanów Skonfederowanych do Xięstwa 
Siewierskiego Obywateli wyznaczonych miane. 

Przez M. X. Wojciecha Sokołowskiego, 
Filozofii Doktora, Dziekana Olkuskiego, Plebana 
Chruszczobrodzkiego w Xięstwie Siewierskim dnia 4 lipca 
Roku P[ańskiego] 1790. 

Że ten jest Nayiaśniejszego Pana i Rządcy narodów 
układ, ta Opatrzności Jego dobroć, iż o wszystkich 
Oycowskie ma swe staranie; dowodem iest i to nasze Xięstwo 

yy 

32 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskiej, dział ł, 
sygn. 606. 
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Siewierskie, do którego JWielmożni Komisarze przybyliście. 
Z wyroków niedościgłych Stwórcy, dotąd należeliśmy do 
Syna Rzeczypospolite)' iednego, a Matki naykochańszey nie 
znaliśmy Opieki, teraz gdy przychodzi bydź teyże Synami, 
nie zdołamy zaiste radości naszey opisać. 

Przyymuiemy więc dziś was JWielmożni, 
Nayiaśniejszey Rzeczypospolitey do nas Delegaci, 
z wylaniem serca naszego; a przyymuiąc was zacni Mężowie, 
niech się godzi wieszczyć, że gdy Bóg naymędrszemu 
Monarsze i Prześwietnym Zgromadzonym Stanom, 
w krytycznych teraźnieyszych okolicznościach dopomaga, 
czego tyle uchwal Seymowych Naród uszczęśliwiaiących iest 
skutkiem, i my przyięci do Rzeczypospolitey Ciała, korzystać 
z tego uszczęśliwienia spodziewamy się. 

Już tedy maiący bydź iedneyże Rzeczypospolitey 
członkami, usiłować wszystkiemi sił naszych sprężynami, 
przyżekamy, ile z nas ie$J, wspomagać, przykładać się 
i bronić Jey całość, wszak spólna obrona mocniejsza. 

Alboż nie iest nam, bo bydź musi, słodko łączyć się 
z Nayiaśnieyszą Rzeczypospolitą? przy którey dotąd byliśmy, 
ale iey członkami nie byliśmy. 

Ten iest wolności dar, że wszystkie sposoby 
przedsiębierze, aby swobód zażywaiąc, nie dostać się 
w niewolnicze iakiego Despoty poddaństwo. 

Naypowinnieysze i nayżywsze więc w Osobach 
Waszych JWielmożni, Nayiaśnieyszemu Królowi 
i Prześwietnym Stanom oświadczamy dzięki, że nas do Praw 
i Prerogatyw swych przypuszczaią. O! gdyby z martwych 
powstał ,ów Oyczyzny Kochanek, Monarchy Jagiełłą krwią 
i życiem swoiem obrońca, Duchowieństwa ozdoba, Rzymu 
zaszczyt, Biskup i Kardynał Zbigniew Oleśnicki, a patrzył, że 
ta Matka, ta Rzeczypospolita, Mieszkańców Kraiu groszem 
Jego kupionego, za Syny swoie przyymuie, do spólności 
obrad przypuszcza, i swey zupełney wolności, czyliżby nie 
wielbił, sławił, i wdzięczności nie podwaiał? 
Otóż naszym, iest, i będzie obowiązkiem, wdzięczność 
okazuiąc, powolnemi, Nayiaśnieyszego Króla 
i Rzeczypospolitey iuż teraz naszey, troskliwym koło dobra 
naszego, stawać zaradzeniem. 
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Dariusz Majchrzak 

Maurycy Kossowski, czyli przykład 
ekonomicznej fuzji ambicji i pecha 

Niniejszy artykuł ma formę tzw. komunikatu, a dotyczy mało znanego urzęd
nika i przemysłowca działającego na terenie Królestwa Polskiego - Maurycego 
Kossowskiego (1795-1864). W pracy zostały wykorzystane m.in. Dokumenty do 
Księgi Wieczystej Dóbr Grodziec, z których zaczerpnięte zostały wszystkie cy
taty zawarte w niniejszym tekście, poza tymi, które wskazują na inne niż wyżej 
wymienione źródło. Źródło to obejmuje lata 1799-1876, zawiera cenne informa
cje na temat grodzieckiego majątku, tj. jego zakupu, sprzedaży i dzierżawy przez 
kolejnych właścicieli, jego wartości oraz tego, co znajdowało się w jego granicach 
w okresie tzw. zaborów. Mowa tu zarówno o sferze gospodarczej, jak i przemy
słowej. Dokumenty do Księgi Wieczystej Dóbr Grodziec znajdują się obecnie 
w zbiorach Sądu Rejonowego w Będzinie1. Ich stan zachowania należy ocenić na 
bardzo dobry. Nie posiadają one jednakże paginacji. Niestety, nie wiadomo czy 
istnieje i gdzie znajduje się kontynuacja tegoż źródła, odnosząca się do okresu 
pierwszej wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego. Poszukiwania 
autora niniejszego tekstu w archiwach państwowych oraz sądach rejonowych 
(w Będzinie i Sosnowcu) dały negatywny wynik. 

Maurycy Tadeusz Kossowski urodził się w Kozłówce w 1795 roku. Był sy
nem Rocha i Barbary z Bielińskich. Ukończył Akademię Górniczą w Kielcach. 
Od 1819 do 1823 roku pełnił funkcję wicereferendarza w Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych i Policji. Był żonaty z Pelagią Cieszewską. Miał trzy córki 
i dwóch synów. Przypisuje mu się wybudowanie w 1823 roku kopalni węgla ka
miennego w obecnej dzielnicy Będzina - Grodźcu, której nadano nazwę Barba
ra. Nie potwierdzają tego jednak m.in. Dokumenty do Księgi Wieczystej Dóbr 
Grodziec, w których osoba Kossowskiego pojawia się dopiero w 1838 roku. Nie 
ma w nich żadnej wzmianki, aby był on wcześniej właścicielem lub dzierżaw
cą jakiejkolwiek części grodzieckich dóbr, bądź zakładu znajdującego się w ich 
obrębie. Od 1799 aż do 1838 roku właścicielem grodzieckiego majątku był ród 
Bontanich. 

1 Sąd Rejonowy w Będzinie, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Dokumenty do Księgi Wieczystej Dóbr Grodziec 
1799-1876 (dalej: DdKWDG). 
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Kossowski był współzałożycielem i członkiem zarządu Towarzystwa Wyro
bów Zbożowych. W 1829 roku został uhonorowany Orderem św. Stanisława I I I 
klasy. W latach 30. xix wieku, zaangażował się w budowę kombinatu hutniczego 
w Niwce (obecnej dzielnicy Sosnowca). W 1836 roku w swoim majątku w Okra-
dzionowie (obecna dzielnica Dąbrowy Górniczej) wybudował wielki piec, które
go wydajność wynosiła od 12.000 do 15.000 cetnarów surówki. Niedługo potem, 
rozpoczął budowę drugiego, takiego samego pieca2. W 1838 roku Kossowski wy
dzierżawił od Józefa Bontaniego na dziesięć lat (z datą wsteczną od 1837 roku) 
prawo do „kopania węgla kamiennego, kruszcu ołowianego i galmanu, jak nie-
mniey prawa stawiania hut, tak cynkowych, jak i ołowianych" w dobrach Gro
dziec, a następnie (jeszcze w tym samym roku) nabył tenże majątek. 

Grodziec w okresie istnienia 1 Rzeczypospolitej znajdował w granicach 
księstwa siewierskiego, rządzonego od 1443 roku przez biskupów krakowskich, 
aczkolwiek ówczesna wieś była własnością klasztoru Norbertanek, które nabyły 

$ją jeszcze w X I I I wieku. Pod koniec X V I I I wieku grodziecki majątek wraz z ca
łym Zagłębiem Dąbrowskim stał się częścią tzw. „Nowego Śląska", utworzonego 
w zaborze pruskim, następnie znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, 
by ostatecznie zostać włączonym w skład Królestwa Polskiego i Cesarstwa Ro
syjskiego. Dobra Grodziec pod koniec X V I I I wieku znalazły się w rękach majora 
wojsk pruskich - Jerzego Ludwika Korwin-Wierzbickiego, a następnie rodu 
Bontanich, jak już była mowa. 

Umowa Maurycego Kossowslciego z przedstawicielem rodu Bontanich z 1838 
roku przewidywała, iż nabywca tychże dóbr otrzyma: 

Dobra Grodziec z przyległościami Borek czyli Wymysłów, 
Studzieniec z pustkowiami, Podłęże i Nowe Zakłady pod 
Łękawą z prawem wieczystej dzierżawy Młyn Jazowy, [...] 
Dobra Grodziec z [...] użytkami wewnątrz i na powierzchni 
ziemi znayduiącemi się z poczynionemi melioracyami, 
inwentarzami żywemi i martwemi gorzelnią, aparatem 
w tejże, meblami pokojowemi i innemi narzędziami 
na gruncie znaydować się mogącemi [...] pałacem, 
zabudowaniami dworskiemi i wieyskiemi machinami 
wszelkiemi minerałami, [...] lub iake na przyszłość 
odkrytemi bydz mogą, propinacyą, prawem prezentowania 
proboszczów, czynszami, daninami, powinnościami 
włościan, polami, rolami, zasiewami ozimemi i jaremi, 
lasami, zaroślami, nieużytkami, wodami stawami, łąkami 
i innemi użytkami. 

2 DdKWDG; S. Fuksiewicz, Kossowski Maurycy Tadeusz (1795-1864), PSB, 1.14, Wrocław - Warszawa 
- Kraków 1968-1969, s. 315-316; J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 
1984, s. 49; Będzin 1358-2008, t. 3, red. A. Glimos-Nadgórska, Będzin 2008, s. 275. 
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Wspomniany pałac istnieje do dzisiaj, nazywany jest też willą. Został zbudowany 
w latach 30. x ix wieku przez włoskiego architekta Franciszka Marię Lanciego. 
Zlecenie budowy grodzieckiego pałacu błędnie przypisuje się rodowi Ciecha
nowskich. Udowodniła to wspólna analiza Dokumentów do Księgi Wieczystej 
Dóbr Grodziec przez autora niniejszego artykułu oraz dr inż. Dorotę Starościak. 
W dokumentach tych znajduje się pochodzący z 1843 roku szczegółowy opis 
tegoż obiektu, odpowiadający w dużej mierze wyglądowi wilii/pałacu (obecnie 
przy ul. Mickiewicza w Będzinie Grodźcu), w którym obecnie mieści się Dom 
Pomocy Społecznej. Tym samym zlecenie budowy tegoż obiektu należy przypi
sać Bontanim. 

W 1838 roku Kossowski zawarł spółkę z Wilhelmem Downie i Morycem 
Schoefferem, a jej celem była budowa statków parowych. Spółka ta miała być pro
wadzona „pod firmą" Kossowski i Schouppe. W 1839 roku Maurycy Kossowski 
wszedł z Józefem de Schouppe w spółkę (na osiemnaście lat), która miała budować 
wspomniane statki parowe. Jednocześnie Kossowski przekazał mu prawa do poło
wy dóbr Grodziec i wójtostwa Okradzionów oraz fabryk żelaza. Spółka nie trwa
ła długo z powodu śmierci Schouppe w niedługim czasie po zawarciu kontraktu. 
W zaistniałej sytuacji Kossowski musiał porozumieć się z sukcesorami zmarłego. 

W Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, pod koniec lat 30. x ix wieku, 
Kossowski zaciągnął dwie pożyczki, którymi obciążony został grodziecki mają
tek. Dwa lata później (tj. w 1840 roku) zawarł umowę z Maurycym Samelsonem 
(Samelsohnem/Samuelsohnem) z Wolnego Miasta Krakowa3. Umowy przewi
dywała zawarcie spółki na dziesięć lat, a w jej ramach Maurycy Kossowski zobo
wiązał się wybudować „huty cynkowe składające się z sześciu do ośmiu pieców 
dubeltowych lub dwunastu do szesnastu pojedynczych z wszelkimi do podob-
ney huty zabudowaniami". Budynki dla robotników, podobnie jak huta, miały 
być zbudowane na terenie dóbr Grodziec. Samelson przez okres dziesięciu lat 
funkcjonowania zakładu miał otrzymywać połowę zysku generowanego przez 
hutę. Co roku, przed pierwszym lipca, wspólnicy mieli decydować komu z nich 
przypadnie zarząd nad hutą i „ogólna dyrekcya" na przeciąg roku. Długotermi
nowe kontrakty dotyczące sprzedaży cynku „iako też naymniey partyi Tysiąca 
Centnarów" miały być uzgadniane przez Kossowskiego i Samelsona. Gdyby 
jeden z nich zmarł, zarząd wspomnianą spółką, miał objąć żyjący wspólnik. 
Jeśliby grodzieckie dobra zmieniły właściciela zarząd nad hutą miał objąć tylko 
Samelson, bez udziału nowego dziedzica. Jednocześnie zdecydowano powołać 
do życia Kompanię Huty Cynkowej, która miała prowadzić grodziecką hutę cyn
ku. W tym samym roku Samelson i Kossowski nabyli prawo do ośmioletniej 
dzierżawy kopalni galmanu w Rogoźniku od właściciela tychże dóbr - Ignacego 

3 DdKWDG; D. Majchrzak, Gospodarcza, społeczna i kulturowa ewolucja Zagłębia Dąbrowskiego na prze
strzeni wieków na przykładzie Grodźca (maszynopis w posiadaniu autora); D. Starościak, W dziełach swo
ich.. . Przemysłowcy i społecznicy Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i XX wieku, s. 28-32,41; Będzin 1358-2008, 
t. 2, red.). Sperka, Będzin 2008, s. 106, U l , 166; Będzin 1358-2008..., t. 3, s. 32,46,63-64. 
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Błeszyńskiego. Udało się tego dokonać, ponieważ Joachim Gruenberg i Mendel 
Kuźnicki, dotychczasowi dzierżawcy kopalni, odstąpili od niej na rzecz Kossow
skiego. W1840 roku August Wilhelm Martens, reprezentujący Georga E. Mu-
ellera młodszego zamieszkałego w Petersburgu, zawarł umowę z Kossowskim 
na kupno od niego 30.000 cetnarów cynku „wagi Berlińskiey" z hut Królestwa 
Polskiego. Towar miał być dostarczony w ciągu pięciu lat, w trzech bądź czterech 
spławach do Gdańska. Kwestię cła tranzytowego pruskiego wziął na siebie Georg 
E. Mueller. Dokument został sporządzony w dwóch wersjach językowych, tj. po 
polsku i niemiecku, a to dlatego, iż Martens - jak zaznaczono w umowie - władał 
tylko językiem niemieckim4. 

Kim był Martens? To postać dość tajemnicza. Urodził się w 1794 roku, w 1818 
roku wziął ślub z dwa lata młodszą od siebie Marie Catharine Lausch. W Dan-
ziger Stadt - und Adress - Almanach fuer das Jahr 1831 pojawia się następująca 
wzmianka na jego temat: „Aug. Wilh. Martens, Agent in Danzig fuer die Handl. 
George Mueller sen. in Petersburg, heil. Geistg. 919". W dokumencie z 1843 roku, 
znajdującym się w Dokumentach do Księgi Wieczystej Dóbr Grodziec, Martens 
wymieniony jest jako kupiec, obywatel miasta Berlina5. 

W 1840 roku Kossowski oddał grodzieckie dobra „z wszelkiemi dochoda
mi, propinacyą, pańszczyzną, tudzież inwentarzami żywemi i martwemi w sze
ścioletnią dzierżawę" Ludwikowi Samelsonowi. Dla siebie Kossowski pozostawił 
„pałac mieszkalny z ogrodem, (...) produkta gospodarskie na Jego kuchnię po
trzebne oraz kopalnie węgla i kruszcu". Jednakże Samelson, z bliżej nieznanych 
powodów, był zmuszony rozpocząć dzierżawę dopiero dwa lata później. Wów
czas, porozumiawszy się z Kossowskim, przesunął termin jej rozpoczęcia wła
śnie na 1842 rok. We wspomnianym roku Kossowski wydzierżawił na sześć lat 
(z datą wsteczną od 1841 roku) Antoniemu Szankowskiemu „tak prawo kopania 
węgla kamiennego, kruszcu ołowianego i galmanu iak niemniey prawa stawiania 
hut na gruncie Dóbr Grodźca (...) tudzież z Hutą Cynkową i siedmiu murowa
nymi domami mieszkalnymi z kuźnią". 

Na mocy osobnej umowy, prawa do rogoźnickiej kopalni galmanu Kossow
ski przelał na swojego wspólnika Maurycego Samelsona, który zapewnił go, że 
„kopalnią galmanu na Rogoźnikach na korzyść spółki z Kossowskim zawartej bę
dzie prowadzić". Ten dość ogólnikowy zapis Kossowski traktował jako zobowią
zanie, iż kopalnia nie zostanie sprzedana. Niestety mylił się. Maurycy Samelson 
sprzedał kopalnię galmanu w 1843 roku Wilhelmowi Augustowi Martensowi. Tym 
samym grodziecka huta cynku straciła niezbędny do funkcjonowania surowiec. 

W zaistniałej sytuacji Kossowski w tym samym roku przekazał Marten
sowi w wieczystą dzierżawę „kopalnie węgla kamiennego, kruszcu ołowianego 
i galmanu w całym obrębie dóbr (...) już istniejącą i odkryć się mogącą, wraz 
z wszelkimi zabudowaniami domami mieszkalnemi i fabrycznemi, zgoła wszel-

4 DdKWDG; D. Majchrzak, Gospodarcza...; D. Starościak, W dziełach swoich..., s. 41. 
5 D. Majchrzak, Gospodarcza... 
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kiemi zabudowaniami. Dziedzic Grodźca wyraził też pisemnie zgodę, aby Mar
tens mógł stawiać huty cynkowe ołowiane i budowle fabryczne w obrębie Dóbr 
Grodźca". Nie wiadomo na ile te przedsięwzięcia przynosiły zysk, ale można 
przypuszczać, że był on na tyle duży, iż Martens postanowił sam zainwestować 
w ten interes. 

To jednak nie był koniec problemów Kossowskiego. Nieuregulowane zobo
wiązania finansowe pogrążały go dodatkowo. Według zapisu w Dokumentach 
do Księgi Wieczystej Dóbr Grodziec Józef Pokrzywicki, a następnie wdowa po 
nim - Teofilia ze Straszczyńskich, bezskutecznie domagali się od niego zwrotu 
m.in. 5.400 rubli (pożyczonych w 1840 roku) wraz z procentami. Sprawa w 1842 
roku trafiła do Trybunału Cywilnego Guberni Kieleckiej. W 1843 roku komor
nik przy wspomnianym Trybunale zajął grodziecki majątek „z przyległościami". 
W 1844 roku zdecydowano, iż grodzieckie dobra zostaną sprzedane na publicz
nej licytacji6. W tym samym roku nowy właściciel dóbr Grodziec - Jan Jakub 
Ciechanowski herbu Skarbień porozumiał się z Samelsonem w kwestii przed
terminowego zakończenia jego dzierżawy w Grodźcu. Martensowi zaś, za po
średnictwem jego brata Adolfa Martensa, pozostawił dzierżawę, w skład której 
wchodziła istniejąca wówczas kopalnia węgla kamiennego, z prawem poszuki
wania węgla kamiennego, galmanu i rudy ołowiu, a także huta cynku z należą
cymi do niej domami i zabudowaniami folwarcznymi7. Nic nie wiadomo o tym, 
aby Kossowski próbował odzyskać utracony majątek. Być może był pochłonięty 
innymi interesami lub próbą spłaty ciągnących się za nim długów. Maurycy Kos
sowski zakończył swój żywot w 1864 roku w jednym z czeskich uzdrowisk8. 

Bohater niniejszego artykułu miał ambitne plany. Widział swój zysk w prze
myśle, aby zrealizować owe zamierzenia inwestował kapitał oraz wiązał się w spół
ki. Niestety jego wspólnicy albo przedwcześnie umierali, bądź też dostawali, jak 
można domniemywać, intratniejsze propozycje od konkurencji. Dzierżawienie 
grodzieckich dóbr przez Kossowskiego różnym stronom było próbą szybkiego 
pozyskania gotówki. Nie uchroniło go to jednak przed konsekwencjami niespła
conych długów. Ostatecznie na losie przemysłowca zaważyła sytuacja Banku Pol
skiego w latach 40. xix wieku. Tak tę kwestię opisuje autor biogramu Kossowskie
go: „Wobec krachu inwestycyjnej polityki Banku Polskiego po r. 1842 nastąpiło za
hamowanie rozwoju górnictwa i hutnictwa rządowego, z którym K. od początku 
związał własne interesy"9. 

6 DdKWDG. 
7 DdKWDG. 
8 DdKWDG; S. Fuksiewicz, Kossowski Maurycy Tadeusz..., s. 316. 
9 S. Fuksiewicz, Kossowski Maurycy Tadeusz..., s. 316. 
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Zbigniew Hojka 
Uniwersytet Śląski 
w Katowicach 

Zabytki techniki przemysłowej 
na terenie województwa śląskiego 

Południowa Polska może się pochwalić posiadaniem całego szeregu zabytków 
związanych z rozwojem gospodarczym Śląska i Małopolski. Najwięcej tego typu 
zabytków usytuowanych jest w części centralnej, tzn. na obszarze województwa 
śląskiego. Obszar ten jest największym skupiskiem zabytkowych obiektów prze
mysłowych w Polsce. Są one jego bogactwem, a ze względu na unikatowość sta
nowią integralną część europejskiego dziedzictwa kulturowego. Od 2006 roku 
funkcjonuje Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Przewidziany jest 
on jako szlak samochodowy. Zaliczono do niego 36 obiektów. Lansowany jest 
jako markowy produkt turystyczny, zawierający najciekawsze i dobrze zachowa
ne obiekty przemysłowe. Zalicza się do nich zabytki związane z górnictwem, hut
nictwem, transportem kolejowym, przemysłem lekkim i spożywczym, łącznością 
oraz życiem ludności. W 2008 roku otrzymał Złoty Certyfikat Polskiej Organiza
cji Turystycznej przyznawany najlepszemu produktowi turystycznemu w Polsce. 
W roku 2010 został dołączony do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysło
wego (European Route of Industrial Heritage). W tym samym roku otrzymał Złoty 
Medal Targów Poznańskich dla najlepszego produktu turystycznego w Polsce. Od 
2010 roku organizowana jest Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki. 
Przypada ona w jedną z sobót czerwca i jest swoistym jednodniowym festiwalem, 
w czasie którego wprawia się w ruch stare maszyny i urządzenia, a pracownicy 
obiektów przebierają się w historyczne stroje. Celem Industriady jest rozpropa
gowanie przemysłowego dziedzictwa regionu. Z roku na rok przybywa imprez 
organizowanych w jej ramach1. 

Wielką zaletą Industriady oraz części skansenów i zabytków techniki jest 
możliwość czynnego uczestnictwa turystów, nieograniczającego się tylko do oglą
dania eksponatów. Przyglądanie się pracy działających maszyn, wykonywanie 
niektórych czynności - np. fedrunku węgla czy wypiekania chleba - ma olbrzymi 
aspekt poznawczy. Można powiedzieć, że turysta dotyka historii, czuje zapach 
wypiekanego chleba i smak soli, który unosi się w powietrzu. Zabytki techniki 
charakteryzują się niepowtarzalną oryginalnością unikatowością i autentyzmem. 

1 Http://www.industriada.pl/, dostęp: 26.11.2015. 

Http://www.industriada.pl/
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Region górnośląski posiada również olbrzymi potencjał jako rezerwuar zabyt
ków, gdyż cała masa obiektów może stać się atrakcjami turystycznymi, co może je 
uchronić od zniszczenia. 

Na terenie województwa śląskiego - obok miast dbających o swoje dzie
dzictwo przemysłowe jak Zabrze czy Gliwice - są obszary, gdzie zabytki techniki 
1 przemysłu są jeszcze słabo wykorzystane. Należy do nich m.in. Jaworzno. Na 
jego terenie znajduje się cónny zespół zabudowań dawnej cementowni w Szcza
kowej, który może stać się atrakcją turystyczną. Obecnie w Jaworznie adaptuje 
się teren byłego szybu Kościuszko, jako teren poprzemysłowy staje się częścią 
rekreacyjnego obszaru miasta. Jedną z głównych atrakcji plant stanie się platfor
ma kolejowa, która w zamierzeniu ma być początkiem ekspozycji, nawiązującej 
do przemysłowej historii miasta i okolic2. Część budynków poprzemysłowych 
pełni współcześnie funkcje związane z kulturą, usługami i handlem. Dosko
nałym przykładem tego są zabudowania po katowickich kopalniach Katowice 
oraz Gottwald, w których swoją siedzibę znalazło Muzeum Śląskie oraz kom
pleks handlowo-rekreacyjny Silesia City Center. W tym ostatnim znajdują się 
eksponaty związane z górnictwem, m.in. wieża szybu Jerzy. W budynku dawnej 
kotłowni maszyny wyciągowej siedzibę znalazła dyrekcja kompleksu oraz sklep-
-galeria Almi Decor. W budynku maszynowni szybu Jerzy urządzono kaplice św. 
Barbary3. W budynkach byłej kopalni Maciej w Zabrzu swoją siedzibę znalazła 
restauracja. Wiele budynków poprzemysłowych czeka jeszcze na zagospodaro
wanie, często brakuje nawet koncepcji co z nimi zrobić. Nie wszystkie obiek
ty poprzemysłowe można będzie uratować4. Analizując przykłady z Niemiec, 
stwierdzimy, że część obiektów poprzemysłowych została zaadaptowana na inne 
cele, ale jednocześnie należy zauważyć, że wiele z nich zostało rozebranych5. 

Do najciekawszych obiektów techniki na terenie województwa śląskiego 
należy zaliczyć: Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, Muzeum Historii 
Kolei w Częstochowie, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie, Sztol
nię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Kopalnię Srebra w Tarnowskich 
Górach, Stację Wodociągową w Karchowicach, Muzeum Chleba, Szkoły i Cieka
wostek w Radzionkowie, Elektrociepłownię Szombierki, Park Tradycji Górnic
twa i Hutnictwa przy dawnej kopalni Michał w Siemianowicach Śląskich, Cen
tralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, osiedla robotnicze w Katowicach 

2 Platforma pochodzi z 1919 roku. Ma 7 m długości i 2,9 m szerokości, osadzona jest na dwóch osiach. 
3 M. Bulsa, Ulice i place Katowic, Katowice 2012, s. 54. 
4 J. Gorzelik, Ratujmy górnośląskie zabytki przemysłowe!, http://histmag.org/Jerzy-Gorzelik-Ratujmy-

gornoslaskie-zabytki-przemyslowe-4280, dostęp: 26.11.2015; M . Czwartyńska, Obszary pogórnicze 
wpostindustriałnej transformacji Górnego Śląska, „Prace Komisji Geografii Przemyślu" 2008, nr 10, s. 76-85; 
M.Wyrzykowska, Rewitalizacja zabytków i przestrzeni publicznych. Wybrane przykłady, „Quart" 2008, 
nr 2(8); R. Mikielewicz, Społeczna akceptacja rewitalizacji - przypadek miasta poprzemysłowego; https:// 
suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i8/i4/il/i4/r38414/MikielewiczR SpolecznaAkceptacja.pdf.. dostęp: 
26.11.2015. 

5 Http://www.bryla.pl/bryla/l,85298,7498874,RUHR postindustrialna_stolicaJcultury.html, dostęp: 
26.11.2015; Rewitalizacja terenów elektrowni Battersea w Londynie, http://rewitalizacje.blog.pl/2015/01/05/ 
rewitalizacja-terenow-elektrowni-battersea-w-londynie, dostęp: 26.11.2015. 

http://histmag.org/Jerzy-Gorzelik-Ratujmy-
https://
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i8/i4/il/i4/r38414/MikielewiczR
Http://www.bryla.pl/bryla/l,85298,7498874,RUHR
http://rewitalizacje.blog.pl/2015/01/05/
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Nikiszowcu i Giszowcu, Szyb Wilson w Katowicach6, kolonię robotniczą Ficinus 
w Rudzie Śląskiej Wirku, Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, szyb Maciej w Zabrzu, kopalnię Guido w Za
brzu, Wieżę Radiostacji Gliwickiej oraz Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów 
w Gliwicach, Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach, Oddział Odlewnictwa 
Artystycznego Muzeum w Gliwicach, Górnośląskie Koleje Wąskotorowe w By
tomiu, Zabytkową Stację Kolei Wąskotorowych w Rudach, Kopalnię Ignacy 
w Rybniku, Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, Browarium i Browar 
Obywatelski w Tychach, Muzeum Techniki i Włókiennictwa w Bielsku-Białej, 
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa oraz Skansen Przemysłowy i Rolniczy w Ustro
niu, Browar i Muzeum Browaru w Żywcu, Hutę Szkła w Zawierciu, Kopalnię 
Ćwiczebną Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Wieżę Wy
ciągową Szybu Prezydent z kompleksem zabudowań Sztygarka w Chorzowie, 
Kopalnię Saturn w Czeladzi7, Muzeum Drukarstwa w Cieszynie oraz Muzeum 
Drukarstwa i Prasy Śląskiej w Pszczynie. Ponadto na stacjach kolejowych w Biel
sku-Białej, Częstochowie oraz w parowozowni w Pyskowicach eksponowane są 
pojazdy transportu kolejowego. 

Kopalnia Srebra ze Sztolnią Czarnego Pstrąga 
w Tarnowskich Górach 

Jest jednym z najciekawszych obiektów górnictwa rud srebronośnych na terenie 
nie tylko Polski, ale również Europy. Rudy srebra na terenie Bytomia, a później 
Tarnowskich Gór pozyskiwano z triasowych dolomitów oraz wapieni. Dla roz
woju górnictwa w rejonie Tarnowskich Gór przyczynił się książę opolski Jan I I 
Dobry, który w 1526 roku nadał tamtejszym górnikom przywilej wolności gór
niczej, a osadzie prawa miejskie. Dwa lata później książę i margrabia Jerzy von 
Ansbach wydali Ordunek Górny, który regulował warunki pracy i płacy w ko
palniach. W połowie xv i wieku kopalnie tarnogórskie zaliczały się do najwięk
szych ośrodków górnictwa kruszcowego na Górnym Śląsku i w Europie. Wodę 
z kopalń odprowadzono przy pomocy sztolni. Z urobku pozyskiwano srebro 
i ołów. W 1787 roku w państwowej kopalni Fryderyk8 zamontowano pierwszą na 
kontynencie maszynę parową, napędzającą urządzenia odwadniające kopalnię. 
Koszty jej użytkowania były jednak bardzo wysokie, dlatego w latach 1785-1806 
na bazie starej sztolni wybudowano nową - Gotthelf (Boże Dopomóż), a na
stępnie w latach 1821-1834 wydrążono Tiefer Friedrichstollen (Głęboką Sztolnię 
Fryderycjańską). Obszar kopalni Fryderyk stopniowo powiększano. W jej gra
nicach znalazły się wcześniej działające prywatne kopalnie rud cynku i żelaza, 

6 Oficjalnie Galeria Szyb Wilson. 
Oficjalna nazwa Galeria Elektrownia. 

8 Kopalnia Fryderyk została uruchomiona w 1784 roku z inicjatywy Fryderyka Antoniego von Heinitz 
i Fryderyka Wilhelma von Redena. 
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które zobowiązano do odsprzedaży państwu pruskiemu wydobytych rud ołowiu 
i srebra. Ilość rudy wydobywana przez kopalnie prywatne była znacznie więk
sza niż przez kopalnię Fryderyk (szacuje się, że nawet dziesięciokrotnie). Eks
ploatację znacznej części wyrobisk zakończono w 1912 roku. Już wtedy, zdając 
sobie sprawę z atrakcyjności wyrobisk, myślano o wykorzystaniu ich dla celów 
turystycznych. Nadal funkcjonowała państwowa kopalnia Fryderyk, która pro
wadziła eksploatację w rejonie Stolarzowic do 1933 roku9. 

Sztolnia Czarnego Pstrąga stanowi najdłuższą, bo sześćsetmetrową, po
zostałość po Głębokiej Sztolni Fryderycjańskiej, stanowiącej część założonej 
w 1784 roku Friedrich Grube (Kopalni Fryderyk)10. Drążono ją w latach 1821-
1834. Część podziemna miała długość 4.568 m. W celu doświetlenia i wentyla
cji tunelu umieszczono 25 szybików - świetlików (Lichtschaechte). W dwóch 
dodatkowych szybach odwadniających zamontowano pompy. Sztolnie drążono 
w skale dolomitowej. W miejscach występowania wód podskórnych oraz iłów 
wzmocniono ociosy i stropy obudową murowaną. Wylot sztolni zakończono 
klasycystyczną bramą z piaskowca. Odwadniała rejon Bobrowników Śląskich 
oraz Suchej Góry. Wody ze sztolni odprowadzano do rzeki Dramy. Budowę 
dwudziestometrowego metrowego szybu Ewa zakończono w 1826 roku, a trzy-
dziestometrowego szybu Sylwester dwa lata później. Chodnik sztolniowy miał: 
wysokość od 1,20 do 2,50 m, szerokość od 2,20 do 4,00 m. Woda miała głębokość 
od 0,70 m do 1,00 m". 

W Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach można zobaczyć 
podziemia dawnych wyrobisk rud srebronośnych, będące pozostałością pod
ziemnego labiryntu wyrobisk górniczych, chodników i sztolni odwadniających, 
o łącznej długości ponad 150 km, drążonych od xv i do xx wieku. Została udo
stępniona dla ruchu turystycznego w 1976 roku. Podziemny szlak turystyczny 
o długości 1.740 m znajduje się na głębokości 40 m. Ma kształt trójkąta łączą
cego szyby: Anioł, Żmija i Szczęść Boże. W jego skład wchodzą ponadto trzy 
komory o wielkości od 500 do 2.000 m2. Do części podziemnej zjeżdża się win
dą kopalnianą, trzystumetrowy odcinek trasy pokonuje się łodziami. W pod
ziemiach panuje stała temperatura io°C. Całość urealniają efekty akustyczne: 
odgłosy pracy górników, jadących wózków, odstrzeliwania skały czy zawału 
kopalnianego. W budynku nadszybia kopalni funkcjonuje od roku 2012 multi
medialne muzeum, w którym można zapoznać się m.in. z historią, sposobami 
pozyskiwania urobku i odwadniania tarnogórskich kopalń. Obok umieszczono 
skansen maszyn parowych. Wśród eksponatów na szczególną uwagę zasługuje, 
jedna z pierwszych na kontynencie europejskim, maszyna parowa zainstalowana 
w 1788 roku12. 

9 Szlak Zabytków Techniki. Przewodnik po Szlaku Zabytków Województwa Śląskiego, Katowice 2012, 
s. 110-170; http://www.kopalniasrebra.pl/sztolnia/historia_sz.htm, dostęp: 9.3.2014. 

10 W czasach polskich funkcjonowała ona pod nazwą Kościuszko. 
11 Http://www.kopalniasrebra.pl/, dostęp: 8.3.2014. 
12 Http://www.kopalniasrebra.pl/, dostęp: 8.3.2014. 

http://www.kopalniasrebra.pl/sztolnia/historia_sz.htm
Http://www.kopalniasrebra.pl/
Http://www.kopalniasrebra.pl/
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Dla ruchu turystycznego udostępniono w 1957 roku część sztolni pomiędzy 
szybami Ewa i Sylwester. Obecnie do Sztolni Czarnego Pstrąga prowadzą wspo
mniane szyby, umiejscowione na terenie Parku Repeckiego. Zwiedzanie obiektu 
odbywa się przy pomocy kursujących wahadłowo łodzi. Widoczne są niewielkie 
współczesne stalaktyty oraz wykute w skale oryginalne partie chodnika sztolnio
wego. Trasa oświetlona jest lampami karbidowymi. Na ścianach tunelu zachowały 
się ślady pracy górników, m.in. rowki po otworach do odstrzału skały. Wszystko 
uzupełnia opowiadanie przewodnika o historii tarnogórskiego górnictwa. 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

Powstało w 1981 roku. Swoją siedzibę znalazło w budynku dawnego Starostwa 
Powiatowego z 1875 roku. Jego oddziałami są Kopalnia Guido oraz Skansen Gór
niczy Luiza. Posiada bogate zbiory z historii górnictwa, techniki i kultury gór
niczej. Do najcenniejszych eksponatów można zaliczyć: xvm-wieczny kunszt 
wodny13, xvn-wieczne barda górników olkuskich14, kolekcję lamp, mundurów 
i insygniów górniczych oraz okazy geologiczne i paleobotaniczne15. W zbiorach 
znajduje się ponad 4.000 planów, map, rysunków technicznych, z których więk
szość powstała dla Ober Bergamt Breslau (Wyższego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu). Muzeum przybliża, obok metod wydobycia węgla w różnych epo
kach, tradycje, wierzenia oraz zainteresowania i rozrywki górników. Ponadto 
wydaje czasopismo naukowe „Górnik Polski". 

Kopalnia Guido w Zabrzu 

Została założona w 1855 roku przez hrabiego Guido Henckel von Donnersmarc-
ka. Rok później rozpoczęła wydobycie węgla na głębokości 80 m w szybie Con
cordia, który w 1870 roku przemianowano na Guido. Na początku funkcjonowa
nia kopalnia borykała się z poważnymi problemami natury technicznej, będący
mi skutkiem występowania wód podskórnych. Celem dokapitalizowania kopalni 
hrabia Donnersmarck zawarł spółkę z Oberschlesische Eisenbahn Gesellschaff 
(Górnośląskim Towarzystwem Kolejowym). Wydrążono drugi szyb Eisenbahn 
(Kolejowy). W roku 1885 wydobyto 313.000 ton węgla. Pomimo tego kopalnia 
była mało rentowna, dlatego w 1887 roku Guido Henckel von Donnersmarck 
sprzedał ją skarbowi państwa pruskiego. Włączono ją jako pole południowe do 
państwowej kopalni Królowa Luiza. W 1904 roku doszło do podziemnego połą
czenia jej z kopalnią Delbrueck16, a 8 lat później doszło do formalnego włączenia 
do tej kopalni. Stan taki utrzymał się do 1922 roku, kiedy to kopalnię Delbrueck 

13 Rodzaj pompy odwadniającej. 
14 Barda górnicze, czyli ozdobne topory górnicze. 
15 Szlak Zabytków Techniki..., s. 126-129; J. Jurkiewicz, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (ulotka 

reklamowa), b. r. i m. w. 
16 Obecnie kopalnia Makoszowy. 
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przecięła granica państwowa polsko-niemiecka. Guido pozostała po stronie nie
mieckiej, stając się częścią państwowego koncernu Preussag. W związku z wy
eksploatowaniem złóż w 1928 roku, szyb Guido został unieruchomiony, a Eisen
bahn stał się szybem zjazdowym dla górników oraz materiałów. Na poziomie 
170 m zainstalowano urządzenia odwadniające kopalnie Delbrueck i Guido, 
a później Bielszowice. Po przejęciu przez Polskę w 1945 roku stała się nieczyn
nym rejonem kopalni Makoszowy. W 1967 roku przekształcono ją w kopalnię 
doświadczalną M-300, na obszarze której testowano w warunkach naturalnych 
nowe maszyny górnicze. W1982 roku na jej terenie uruchomiono skansen górni
czy. W latach 1996-2007 był on jednak wyłączony z ruchu turystycznego17. 

Kopalnia Guido jest unikatem na skalę światową dzięki świetnie zachowa
nemu wyrobisku węgla. Na jej terenie znajduje się najgłębiej położona czynna 
trasa turystyczna w kopalni węgla kamiennego. Ekspozycja składa się z części 
podziemnej: korytarzy na poziomach 170 m i 320 m oraz zespołu budynków 
na powierzchni wraz z wyposażeniem technicznym. Łączna długość wszystkich 
udostępnianych do zwiedzania podziemnych wyrobisk pionowych i poziomych 
kopalni wynosi prawie 3.000 m. Kopalnia jest nie tylko obiektem techniki prze
mysłowej. W podziemnych wyrobiskach można zobaczyć warstwową budowę 
geologiczną skał z objawami tektoniki. Zjazd pod ziemię następuje szybem Kole
jowym. Na poziomie 170, otwartym dla turystów w połowie czerwca 2007 roku, 
eksponuje się metody wydobycia węgla oraz uwarunkowania pracy pod ziemią 
na przełomie xix i xx wieku. Uzupełnieniem jest historia górnictwa węglowe
go na terenie Śląska. Na tym poziomie znajdują się trzy oryginalne podziemne 
stajnie, w których trzymane były konie, wykorzystywane dawniej do pracy 
w kopalni oraz kaplica, w której nadal odbywają się nabożeństwa podczas waż
nych świąt kościelnych i górniczych. Dodatkową atrakcję stanowią efekty aku
styczne: rozmowy górników, trzeszczenie stropów, piski szczurów, uzupełnio
ne odpowiednio dobranym światłem. Zupełnie inny charakter ma poziom 320, 
otwarty 4 grudnia 2008 roku, na którym prezentowane jest górnictwo od roku 
1920 do końca xx wieku. Jest on podzielny na dwie części. W pierwszej znajdują 
się wyrobiska w formie nie zmienionej od momentu przerwania eksploatacji. 
Zwiedzający mogą odnieść wrażenie, jakby górnicy na chwilę przerwali pracę 
i za moment mieli wprawić w ruch urządzenia górnicze. Prezentowany kombajn 
górniczy jest na chwilę uruchamiany przez przewodnika. Druga część komory 
została zaadoptowana na restaurację oraz działalność usługowo-rozrywkową. 
Odbywają się tutaj inscenizacje teatralne18, koncerty19, spotkania oraz wyświetla
ne są zdjęcia z życia współczesnej kopalni i odtwarzane rozmowy z akcji ratun
kowej. Turystów po kopalni Guido oprowadzają dobrze przygotowani przewod-

17 K. Barszczewska, Z. Srokosz, Skansen Górniczy GUIDO - perspektywy i szanse funkcjonowania, [w:] 
Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002, t. 2, Kraków 2002, s. 751-761; Szlak Zabytków Techniki.... 
s. 138-141. 

18 Teatr na Poziomie. 
19 Muzyka na Poziomie. 
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nicy. Zwiedzający są wyposażeni w hełm, lampę oraz górniczy pochłaniacz. Na 
dół zjeżdżają prawdziwą windą górniczą20. 

Skansen Górniczy Kopalnia Luiza w Zabrzu 

Skansen znajduje się w miejscu dawnej kopalni o tej samej nazwie. Jest ona jed
ną z najstarszych i niegdyś największych kopalń węgla kamiennego w Europie. 
Początki kopalni sięgają 1791 roku, kiedy to zaczęto w tym rejonie eksploatować 
węgiel metodą odkrywkową, a później szybami drążonymi do głębokości 30 m, 
z przeznaczeniem dla huty w Strzybnicy. Napędzano nim maszynę parową oraz 
opalano piece hutnicze. Od początku była własnością państwa pruskiego. Na cześć 
żony króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I I I - Luizy Augusty Wilhelminy Amalii 
von Mecklemburg-Strelitz nazwano ją Koenigin Luise Grube. W pierwszym roku 
wydobyto zaledwie 120 ton węgla. Po pięciu latach wzrosło do 3.800 ton. W 1796 
roku zamontowano w kopalni pompę odwadniającą. Jednakże ze względu na wy
sokie koszty jej eksploatacji zdecydowano się na budowę kanału odwadniającego 
- Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Budowano ją w latach 1799-1863. Po
łączyła ona kopalnię Król w Królewskiej Hucie z kopalnią Luiza w Zabrzu21. Słu
żyła do transportu węgla z kopalń do Gliwic, a stamtąd w głąb Prus. W związku 
z wyczerpaniem się wyżej położonych złóż w latach 20. xix wieku zaczęto scho
dzić coraz niżej. Drążono nowe, coraz głębsze szyby, m.in. w 1868 roku oddano do 
użytku głęboki na 200 m szyb Carnall. Rozbudowa kopalni i wzrost wydobycia 
nastąpił w drugiej połowie lat 40. xix wieku, w związku z budową linii kolejowej 
Berlin-Mysłowice oraz budową hut żelaza i koksowni na terenie Zabrza. Zakład 
był jednym z najnowocześniejszych na terenie państwa pruskiego, a później nie
mieckiego. Bardzo szybko zastosowano w nim tubingi oraz zamrażanie górotworu 
przy drążeniu szybów czy też elektryczne wiertarki, mechaniczne wrębiarki i skipy 
o pojemności 5 ton. W 1898 roku wydobyto 330.000 ton węgla. Kopalnia zatrud
niała w 1913 roku 6.932 osoby. W1926 roku weszła w skład państwowego koncernu 
Preussag. W 1929 roku podzielono ją na dwie części: Królowa Luiza-Ostfeld i Kró
lowa Luiza-Westfeld. Po 11 wojnie światowej kopalnia została przejęta przez pań
stwo polskie, jednocześnie zmieniono nazwy kopalń na: Zabrze Wschód i Zabrze 
Zachód. W 1956 roku zakłady zostały połączone wraz z innymi zabrzańskimi ko
palniami, do których jeszcze w połowie lat 70. przyłączono kopalnię Bielszowice. 
Całość otrzymała nazwę Zabrze. W 1973 roku zakończono wydobycie na polu Za
brze Zachód. 20 lat później zostało ono wpisane do rejestru zabytków i utworzo
no w ramach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jako Skansen Górnictwa 
Węglowego Królowa Luiza22. 

20 Kopalnia Guido w Zabrzu. Fragment górnośląskiego górnictwa węglowego, red. E. Piątek, Zabrze 2013, s. 170. 
21 Połączyła ona kopalnię Król w Królewskiej Hucie z kopalnią Luiza w Zabrzu, a następnie biegła do 

Kanału Gliwickiego. 
22 Szerzej patrz: J. Jaros, Dwa wieki Kopalni Węgla Kamiennego Zabrze-Bieiszowice, Zabrze 1991; Szlak 

Zabytków Techniki..., s. 130-133. 
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Skansen Górniczy Królowa Luiza składa się z dwóch części: pierwsza obej
muje wyrobiska dawnej kopalni Koenigin Luise Grube oraz chodniki i komory 
dawnej kopalni Zabrze, druga obiekty naziemne. Na szczególną uwagę zasłu
guje układ przestrzenny kopalni z drugiej połowy xix wieku wraz z częścią 
zabudowy i wyposażenia. Wyrobiska i korytarze sztolni znajdują się w pobliżu 
nieistniejącego współcześnie szybu Wilhelmina. Oddają wygląd i klimat dawnej 
kopalni węgla. Sztolnia z podziemnymi korytarzami schodzi na głębokość 35 m 
i ma 1.560 m długości. Znajdują się tam czynne urządzenia do urobku węgla: 
kombajn jednobębnowy-z lat 50. xx wieku oraz współczesny kombajn chodni
kowy, ścianowy i strug. Ponadto można obejrzeć czynną magistralę odstawiania 
urobku, czyli urządzenia, dzięki któremu węgiel transportowany jest od ściany 
do wozów, oraz 50-metrową kolejkę podziemną. Można prześledzić rozwój tech
niki urabiania węgla na przykładzie filara zabierkowego, ściany wrębiarkowej 
z obudową cierną, ściany kombajnowej z obudową hydrauliczną oraz dwóch 
ścian zmechanizowanych". 

Obiekty naziemne pochodzą z drugiej połowy xix wieku. Są to m.in.: bu
dynek maszynowni szybu Prinz Schoenaich, nadszybie byłego szybu Carnall, 
rozdzielnia i kompresorownia, zmiękczalnia wody, akumulatorownia, warsztat 
elektryczny, łaźnia łańcuszkowa, skraplarnia powietrza, budynek magazynu, bu
dynek cechowni. Spośród zabytków na szczególną uwagę zasługuje wyciągowa 
maszyna parowa z 1915 roku firmy Prinz Rudolf z Duelmen o mocy 2.000. K M , 
która obsługiwała szyb o głębokości 503 m oraz wentylator systemu Guibald 
z 1908 roku. W nadszybiu można zobaczyć warsztat szybowy oraz oddziałową 
stację ratownictwa. Eksponuje się tam ponadto urządzenia łączności sygnaliza
cyjnej oraz urządzenia szybowe. Wieża szybowa wznosi się na wysokość 25 m. 
Na terenie skansenu funkcjonuje również muzeum pojazdów zabytkowych. Przed 
sztolnią znajduje się ścieżka edukacyjna z 8 górniczymi kamieniami granicznymi 
i zabytkowymi maszynami górniczymi24. 

Szczególną atrakcję stanowi uruchomienie wspomnianej wyciągowej ma
szyny parowej oraz pokaz pracy struga kombajnu ścianowego i chodnikowego. 
Obecnie prowadzona jest rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej, w którym 
znajdą się: punkt obsługi turysty, restauracja z zapleczem gastronomicznym i so
cjalnym oraz sale ekspozycyjno-wystawiennicze. 

Szyb Maciej w Zabrzu 

Szyb jest pozostałością po dawnej kopalni Concordia w Maciejowie - dzielnicy 
Zabrza. Początki kopalni sięgają 1928 roku, kiedy to nadanie pola górniczego 
przyszłej kopalni uzyskał Karl Lazarus Henckel von Donnersmarck. Kopalnię 

23 Szerzej patrz; T. Bugaj, J. G. Jurkiewicz, Skansen Górniczy Królowa Luiza i Główna Kluczowa Sztolnia 
Dziedziczna, „Budownictwo Górnicze i Tunelowe", 2006, nr 1. 

24 15 lat Skansenu Górniczego Królowa Luiza, red. J. Jurkiewicz, Zabrze 2008, s. 13. 
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uruchomiono jednak dopiero w 1841 roku. Wydobycie obywało się przy pomocy 
szybów Karl i Julia, a nieco później Concordia. Dziesięć lat później przyłączono 
do niej pole górnicze Michael. W 1873 roku hrabia Gwidon Donnersmarck sprze
dał kopalnię spółce Donnersmarckhuette A . G . W roku 1902 na szybie Concordia 
zainstalowano pierwszą na Górnym Śląsku elektryczną maszynę wyciągową, 
skonstruowaną przez inż. Inglera, wyprodukowaną w hucie Zabrze. W 1926 
roku kopalnia została przejęta przez spółkę Oberhuetten a siedem lat później 
wydzierżawiono ją gwarectwu Castellengo-Abwehr. W 1945 roku przeszła w ręce 
polskiego Skarbu Państwa. Pod koniec lat 50. xx wieku została połączona z ko
palnią Ludwik, jednocześnie zmieniono nazwę kopalni na Ludwik-Concordia. 
Jako ostatni powstał szyb West Schacht, który później zmieniono na Maciej. Na
zwa szybu Maciej pochodzi od właściciela zabrzańskich dóbr Macieja Wilczka. 
Został on zbudowany w 1 polowie xx wieku25. 

Wraz z wyczerpaniem się złóż węgla kamiennego na terenie eksploatacji 
kopalni w 1993 roku przedsiębiorstwo górnicze D E M E X sp. z o. o. przekształciło 
szyb w studnię głębinową, a budowle naziemne kopalni oraz urządzenia i wy
posażenie udostępniło do zwiedzania. Dla zwiedzających udostępniono m.in.: 
budynek maszynowni z czynną elektryczną dwubębnową maszyną wyciągową 
firmy Siemens-Schuckertwerke, budynek nadszybia z wejściem na wieżę wycią
gową oraz szyb z głębinowym ujęciem wody pitnej, budynek rozdzielni. W po
mieszczeniach pokopalnianych oraz na terenie wokół szybu eksponuje się orygi
nalne maszyny kopalniane26. 

Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna 
w Zabrzu 

Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna (Hauptschluessel-Erbstollen) została zbu
dowana w latach 1799-1863. Była jedną z najdłuższych sztolni górniczych w Euro
pie, a jednocześnie najdłuższą budowlą hydrotechniczną w europejskim górnictwie 
węglowym. Wzorowano ją na istniejących rozwiązaniach w kopalniach angielskich 
i węgierskich. Przyczyną rozpoczęcia tej inwestycji były wysokie koszty odwad
niania pruskich kopalń Królowa Luiza i Król. W zamierzeniu miała nie tylko od
prowadzać wodę, ale również być drogą transportu węgla. Inicjatorami budowy 
i projektantami byli Fryderyk Wilhelm von Reden oraz John Baildon27. Początek 
sztolni znajdował się na terenie kopalni Koenigs Grube (Król) w Królewskiej Hucie 

25 Szlak Zabytków Techniki..., s. 134-137; http://zabytkitechniki.p1/pl/obiekty/o/dziedzictwo/369/Szyb_ 
Maciej_, dostęp: 9.3.2014. 

26 D. Żabicka-Barecka, Z. Barecki, Rewitalizacja zespołów zabudowań kopalni Ludwik-Concordia w Za
brzu, 1933-2013, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego. Zabytki przemysłu i techniki" 
2013, nr 5, s. 23-34. 

27 T. Bugaj, J. G. Jurkiewicz, Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna - unikatowa dziewiętnastowieczna 
budowla podziemna i główny element kompleksu podziemnych tras turystycznych tworzonego w ramach 
projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, „Wiadomości Konserwa
torskie Województwa Śląskiego. Zabytki przemysłu i techniki" 2013, nr 5, s. 10. 

http://zabytkitechniki.p1/pl/obiekty/o/dziedzictwo/369/Szyb_
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nieopodal szybu Krug, a wylot w Zabrzu, w dolinie rzeki Bytomki, na wysokości 
231,4 m n.p.m., poprzez którą łączyła się z Kanałem Kłodnickim. Spadek kanału 
wynosił 12,35 m > czy\i 0,87 m na kilometr. Jej szerokość wynosiła 1,6-3,8 m, a wy
sokość około 2,5 m, średnia głębokość 38 m pod poziomem gruntu Ciągnęła się 
na długości 14,25 km2 8 . Drążono ją ręcznie przy pomocy przeciwprzodków pro
wadzonych z 22 tzw. świetlików oraz z kilku szybów znajdujących się na terenie 
kopalni Król. Kuto ją w skale a na pozostałych odcinkach wzmocniono murowaną 
obudową z kamienia lub cegły. Świetliki spełniały następnie funkcje wentylacyjne. 
Na jej terenie znajdowało się 5 mijanek oraz trzy porty29. Jednorazowo w 3-4 ło
dziach przewożono do 16 ton węgla. Urobek transportowano łodziami do Kanału 
Kłodnickiego, gdzie przeładowywano go na większe łodzie. Kolejny przeładunek 
następował na barki na terenie huty w Gliwicach, które z kolei spławiano Odrą 
w głąb państwa pruskiego. Wraz z wyczerpaniem się pokładów węgla położonych 
poniżej poziomu sztolni oraz rozwojem transportu szynowego i drogowego prze
stano nią transportować urobek. Tym samym stała się tylko kanałem odwadniają
cym, do którego pompowano wodę z niższych poziomów. Podziemnymi chodnika
mi odprowadzano do niej również wody dołowe z kopalń prywatnych. W drugiej 
połowie xix wieku wraz z rozwojem nowoczesnych urządzeń odwadniających, ko
lejne kopalnie rezygnowały z odprowadzania do niej wody. Najdłużej, bo do okresu 
międzywojennego, korzystała z niej kopalnia Królowa Luiza. W połowie xx wieku 
zasypano odcinek kanału pomiędzy hutą w Gliwicach a kopalnią w Zabrzu oraz 
rozebrano ozdobny wylot sztolni na terenie Zabrza30. 

Trasa turystyczna będzie obejmowała 2,5 km część Głównej Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej. Zwiedzanie rozpocznie się od zjazdu na poziom sztolni 
szybem Carnall. Po zjechaniu na poziom sztolni, turyści przepłyną łódkami 550 m 
odcinek. Po drodze będą słyszeć uderzenia kilofa oraz dźwięki maszyn dobiega
jące z kopalni. Odwiedzą podziemny port załadunkowy, gdzie węgiel ładowano 
na łodzie transportowe za pomocą drewnianego żurawia31. 

Galeria Szyb Wilson w Katowicach 

Galeria znajduje się w Katowicach Janowie w zrewitalizowanych budynkach ce
chowni i łaźni dawnych szybów Richthofen i Hulda (Wilson) kopalni Giesche32. 
Początki eksploatacji węgla w jego rejonie sięgają 1826 roku, kiedy to rozpoczęło 
się wydobycie na polu górniczym Morgenroth33. Kopalnia należała do ostatniego 
ordynata mysłowickiego Aleksandra Mieroszewskiego i sztychmistrza Daniela 
Henryka Dalibora. W latach 1833-1835 udziały w kopalni wykupiła firma Bergerks-

28 T. Bugaj, J.G. Jurkiewicz, Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna..., s. 10-11. 
29 Tamże, s. 14. 
30 Tamże, s. 15. 
31 Tamże, s. 17. 
32 Obecnie kopalnia Wieczorek 
33 Morgenroth, czyli Jutrzenka. 
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gesellschaft Georg von Giesches Erben. Odrębna kopalnia Morgenroth funkcjo
nowała do niemal końca 1883 roku, kiedy po połączeniu z kopalniami Abendroth, 
Agnes Amanda, Edwin, Elfriede, Guter Albert, Augustę, Teichmannshoffnung, 
Vitus, Wildsteinssegen i Giesche stała się częścią składową nowej kopalni Giesche 
należącej do spółki Bergerksgesellschaft Georg von Giesches Erben. Zachowany 
szyb Wilson pochodzi z 1918 roku. Został zaprojektowany przez architektów Emila 
i Georga Zillmannów z Charlottenburga34. Szyb został wybudowany nieopodal 
osiedla Nikiszowiec. Po przejęciu przez Polskę części Górnego Śląska kopalnia 
stała się częścią Giesche Spółka Akcyjna. Od 1926 roku rozpoczął się proces wy
przedaży spółki firmie Silesian-American Corporation, która stała się m.in. wła
ścicielem kopalni. W 1941 roku kopalnię przejęła spółka Giesche Aktiengesell-
schaft Kattowitz35. W 1945 roku kopalnia Giesche została znacjonalizowana i prze
jęta przez Skarb Państwa. Przez ponad rok nosiła nazwę Janów. W październiku 
1946 roku nadano jej imię działacza komunistycznego, wcześniej górnika kopalni 
Giesche, Józefa Wieczorka. Na obszarze dawnej kopalni Morgenroth eksploatację 
węgla zakończono w 1964 roku, a w roku 1997 w rejonie szybu Wilson36. 

Galeria została otwarta w 2001 roku. Posiada największą powierzchnię wy
stawienniczą spośród tego typu prywatnych obiektów w Polsce, niemal 2.500 m2 , 
i składa się z trzech sal. Odbywają się w niej wystawy sztuki, koncerty, warsztaty 
artystyczne, konferencje, wystawiane są spektakle teatralne, projekcje filmów 
oraz happeningi. 

Wieża Wyciągowa Szybu Prezydent 
wraz z kompleksem zabudowań Sztygarka 
w Chorzowie. 

Szyb Prezydent jest pozostałością po jednej z najstarszych i najdłużej funkcjo
nujących kopalń na terenie Górnego Śląska: kopalni Król powstałej w 1791 roku 
z inicjatywy Friedricha Wilhelma von Reden. Pierwotnie nosiła nazwę Karl von 
Hessen. W 1800 roku przemianowano ją na Koenigs Grube (Kopalnia Król). Była 
kopalnią fiskalną, czyli należała do państwa pruskiego. Po zbudowaniu Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej kopalnia odprowadzała do niej wody podziemne. 
Kopalnia stopniowo się rozrastała, wydzielano nowe pola: zachodnie w 1860 
roku, wschodnie w roku 1864, południowe w 1869 roku i północne w roku 1898 
roku. W roku 1873 roczne wydobycie kopalni Król przekroczyło milion ton wę
gla. W 1922 roku wydzierżawiona została spółce polsko-francuskiej Skarboferm, 
w konsekwencji czego m.in. zmieniono nazwy pól: pole Wschodnie - Król -
Święty Jacek, pole Zachodnie - Święta Barbara, pole Południowe - Król Piast, 
a Północne - Wyzwolenie. W 1937 roku kopalnia Król została podzielona na dwie 

34 J. Tofilska, Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia, Katowice 2007, s. 115. 
35 Od 1942 roku Gieschebetriebe GmbH Kattowitz. 
36 Szlak Zabytków Techniki..., s. 66-69. 
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kopalnie: Prezydent Mościcki i Barbara-Wyzwolenie37. W1970 roku kopalnię Pre
zydent włączono jako rejon do kopalni Polska w Świętochłowicach. Ostatecznie 
wydobycie węgla na obszarze byłej kopalni Prezydent zakończono w 1995 roku. 

Budowę szybu Prezydent sfinansowała polsko-francuska spółka Skarbo-
ferm. Pierwotnie nosił nazwę Wielki Jacek. W 1937 roku wraz z podziałem ko
palni wszedł on w skład kopalni Prezydent Mościcki. Jednocześnie zmieniono 
jego nazwę na Prezydent co było niejako ukłonem w stronę ówczesnego prezy
denta Polski Ignacego Mościckiego38. 

Pochodząca z 1933 roku wieża wyciągowa jest częścią nadszybia. Jej projek
tantem był Ryszard Heileman z Katowic. Przy jej konstruowaniu wykorzystano 
francuskie wzory technologiczne. Jest to typ wieży zastrzałowy, o wysokości 42 m. 
Wykonano ją z żelbetu, co w tamtych czasach było nowatorskie. Posiada dwa rów
noległe koła linowe o średnicy 5,5 m. Obok wieży znajdowały się budynki sortowni 
i maszyny wyciągowej. Skip miał pojemność 10 ton. Wydajność szybu wynosiła 
ponad 500 ton urobku wydobytego na powierzchnię39. 
* Obok szybu Prezydent zachował się cały szereg zabudowań kopalnianych: 

historyczna brama wjazdowa, budynek zakładowej straży pożarnej, budynek 
mieszkalny sztygarów, kasyno, skraplarnia powietrza. Obiekty te współcześnie 
noszą nazwę Sztygarka. W kompleksie Sztygarki umieszczono m.in.: restaurację, 
pensjonat, ośrodek odnowy biologicznej, galerię Straż Pożarna oraz kawiarnię. 
Przy Sztygarce funkcjonuje Stowarzyszenie Sztyg.art, które obok opieki nad wie
żą organizuje przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne: Chorzowski Teatr Ogro
dowy, koncerty jazzowe, wieczory bluesowe, Industriada oraz inne imprezy cy
kliczne. W pobliżu szybu Prezydent i kompleksu Sztygarka znajdują się: skansen 
wsi śląskiej, zabytkowy drewniany kościół św. Wawrzyńca, schron dowodzenia 
Obszaru Warownego Śląsk oraz Park Redena na Górze Wyzwolenia. 

Na zagospodarowanie i udostępnienie publiczności oczekują budynki: łaźni, 
maszynowni szybu Erbreich 11 (Wojciech), maszynowni szybu Erbreich 1 (Woj
ciech), budynku biurowego z łaźniami dla urzędników dawnego magazynu40. 

Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa przy 
dawnej kopalni Michał w Siemianowicach 
Śląskich 

Park jest obiektem poprzemysłowym, zaadaptowanym na rzecz kultury. Znaj
duje się w dzielnicy Michałkowice. Umiejscowiony jest w maszynowni i szybie 

37 Szerzej patrz; J. Jaros, Historia kopalni Król w Chorzowie (1791-1945), Katowice 1962; J. Jaros, Słownik 
historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984. 

38 Http://www.sztygarka.pl/kultura/szlak-zabytkow/item/458-wieza-szybu-prezydent.html, dostęp: 10.3.2014. 
39 A. Szewczyk, Nadszybowe wieże wyciągowe kopalń Górnego Śląska i Zagłębia - stan zachowania, „Wia

domości Konserwatorskie Województwa Śląskiego. Zabytki przemysłu i techniki" 2013, nr 5, s. 161-174. 
Zostały rozebrane w 1996 roku. 

40 Szlak Zabytków Techniki..., s. 22-25. 

Http://www.sztygarka.pl/kultura/szlak-zabytkow/item/458-wieza-szybu-prezydent.html
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wyciągowym kopalni Michał. Początki wydobycia węgla w tym rejonie sięgają 
drugiej połowy xix wieku. W1856 roku ówcześni właściciele Michałkowie - ro
dzina Rheinbabenów - uzyskali nadanie górnicze. W roku 1881 zaczęto wznosić 
szyby kopalni, m.in. Max, a dwa lata później zaczęto wydobywać węgiel. W 1892 
roku kopalnia wraz z dobrami michałowickimi została kupiona przez księcia 
Hugo Hohenlohe-Oehringen. Nowi właściciele zmodernizowali zakład, budo
wano kolejne szyby, m.in. w roku 1902 oddano do użytku trzeci szyb Christian 
Kraft. W1937 roku szyb ten przemianowano na Krystyn. W 1905 roku kopalnia 
posiadała 5 szybów: Zachodni, Wschodni, Północny 1, Północny 11 oraz Krystyn. 
Kopalnią zarządzała Spółka Akcyjna Zakłady Hohenlohego. W 1936 roku kopal
nia otrzymała nazwę Michał. W1945 roku kopalnia została znacjonalizowana, 
przechodząc jednocześnie w ręce Skarbu Państwa. W roku 1975 kopalnię Michał 
włączono do kopalni Siemianowice. W tym samym roku wieża wyciągowa szy
bu Krystyn została zastąpiona nową. W 1989 roku, ze względu na kończące się 
zasoby węgla i zły stan techniczny zakładu, podjęto decyzję o likwidacji kopalni. 
Ostatecznie kopalnia została zamknięta w 1994 roku41. 

Od tego momentu budynki pokopalniane zaczęły niszczeć. Dopiero w 2008 
roku władze miasta Siemianowice zdecydowały się przeznaczyć część budynków 
pokopalnianych, m.in. maszynownię wraz z wieżą wyciągową szybu Krystyn, na 
cele kulturalno-rozrywkowe. Utworzono Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa, 
który został oficjalnie otwarty w 2012 roku. W podziemiach oprócz baru i re
stauracji udostępniono imitację chodnika górniczego, w którym wirtualny gór
nik prezentuje historię Śląska i Siemianowic. Z ciekawszych eksponatów można 
wymienić parową maszynę wyciągową z 1905 roku czy też ekspozycję lamp kar
bidowych i mundurów górniczych, paradnych bard górniczych, aparatów tleno
wych i telefonów. Ponadto zbudowano replikę pieca hutniczego. W infokiosku 
można obejrzeć filmy dotyczące historii kopalni, rozwiązać quiz czy też wysłać 
e-maila. W części użytkowej znajduje się sala widowiskowa42. 

Kopalnia Ignacy w Rybniku 

Kopalnia znajduje się w dzielnicy Niewiadom. Powstała w 1792 roku z inicja
tywy pruskiego ministra prowincji śląskiej Karla Georga von Hoyma, na cześć 
którego nadano jej nazwę. Pierwotnie była jednak nazywana Biertułtowską, gdyż 
leżała wtedy na terenie wsi Biertułtowy. Na początku była kopalnią podlegającą, 
poprzez Urząd Górniczo-Hutniczemu w Rybniku, zarządowi Kamery Wojenno-
-Domenalnej we Wrocławiu, a od roku 1810 Ober Bergamt Breslau (Wyższy 
Urzęd Górniczy we Wrocławiu). Tym samym przeszła na własność Skarbu Pań
stwa pruskiego. W1830 roku radca Cuno z Raciborza założył kopalnię Sylwe
ster. Cztery lata później kopalnia Hoym została sprzedana gwarkom z kopalni 

41 ], Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla... 
42 M. Derus, Z dziejów przemysłu Siemianowic Śląskich, Siemianowice Śląskie 2012, s. 33. 
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Sylwester, tym samym stała się kopalnią gwarecką, zarządzaną przez sztygara. 
Na początku lat 70. x ix wieku, po połączeniu z kopalnią Laura, zmieniono jej 
nazwę na Hoym-Laura. W roku 1890 większość udziałów kopalni nabył ksią
żę Hugon zu Hohenlohe-Oehrigen. W roku 1914 przejęło ją Czernickie Towa
rzystwo Węglowe, w konsekwencji działała razem z kopalnią Carolus. W roku 
1936 nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Ignacy, na cześć ówczesnego prezydenta 
Polski Ignacego Mościckiego. W okresie okupacji przejął ją koncern Hermann 
Goering. W roku 1945 została znacjonalizowana i przeszła na własność Skarbu 
Państwa polskiego. W1968 roku została włączona do kopalni Rydułtowy. Funk
cjonowała odtąd jako Rydułtowy Ruch 11. W związku z wyczerpaniem się złóż 
węgla wydobycie w rejonie dawnej kopalni Ignacy zakończyło się w 1973 roku43. 

Do zwiedzania została udostępniona w 1999 roku. Najbardziej wartościo
wymi eksponatami skansenu górniczego są maszyny parowe: z 1900 roku, ob
sługująca szyb Oppburg (Głowacki) oraz z 1920 roku, pracująca kiedyś na szy
bie Grundmann (Kościuszko). W budynku administracyjnym można zobaczyć 
wystawę poświęconą górnictwu. Na terenie kopalni znajduje się wieża ciśnień 
ź 1888 roku o wysokości 46 m, która jest doskonałym punktem widokowym. 
Na poziomach 400 oraz 600 m znajduje się podziemna trasa turystyczna, która 
obecnie nie jest dostępna dla turystów. 

Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego 
Sztygarka w Dąbrowie Górniczej 

Ćwiczebna kopalnia powstała w latach 1927-1929 jako część szkoleniowa Państwo
wej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica. Umieszczono ją w po
łudniowo-wschodniej części pola górniczego kopalni Paryż. Wykonane w celach 
szkoleniowych wyrobiska miały charakter sztolni o długości około 250 m. W la
tach 1958-1966 ilość wyrobisk zwiększono. Do 1994 roku odbywały się w nich 
zajęcia z mechaniki górniczej, geologii i miernictwa podziemnego, wentylacji. Po 
zaprzestaniu zajęć na ich terenie, obiekt zaczął podupadać. Korytarze zostały za
lane wodą. 

Ratunkiem dla obiektu stało się przejecie go przez Muzeum Miejskie Szty
garka. Przygotowano podziemną trasę turystyczną, którą udostępniono zwie
dzającym w 2010 roku. Zachowane zabytkowe wyrobiska mają długość 800 m. 
Znajdują się one na trzech poziomach połączonych pochylniami. Na najniższym 
umiejscowiona jest ściana węglowa. Znajdują się w nich maszyny i urządzenia 
górnicze z drugiej połowy xx wieku. W kopalni zlokalizowane była stanowiska 
szkoleniowe z zakresu: zabezpieczenia wyrobisk górniczych, mechaniki i elek
tryki. Eksponowane są: agregaty, drzewiarki, kołowrót, kombajn węglowy, łado
warka, różne rodzaje podajników, wozy dostawcze, wagoniki kolejki podziemnej. 

43 J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla..., s. 54; Szlak Zabytków Techniki..., s. 101-105; http://ignacy. 
miastorybnik.pl, dostęp: 10.3.2014. 

http://ignacy
http://miastorybnik.pl
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Nadal czynna jest pompa odwadniająca oraz wentylatory. W kopalni znajduje się 
ponadto kaplica patronki górników - św. Barbary44. W kopalni panuje tempera
tura n°c . Zwiedzający otrzymują hełmy, oświetlenie oraz kurtki ochronne. Przy 
Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej znajduje się ponadto Park 
Militarno-Historyczny Reduta45. 

Kolonia robotnicza Ficinus w Rudzie Śląskiej 

Kolonia znajdująca się w Rudzie Śląskiej Wirku jest przykładem niewielkiego 
osiedla robotniczego z drugiej połowy xix wieku, przeznaczonego dla górników 
będących zarazem chłopami, którzy oprócz pracy na kopalni uprawiali niewiel
kie pola za budynkami. Wybudowana została w latach 1860-1867 dla pracowni
ków założonej w 1802 roku kopalni Gottessegen46. Fundatorami osiedla byli wła
ściciele kopalni rodzina Donnersmarcków. Kolonia jest jednym z najstarszych 
zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Składa 
się 16 identycznych wolnostojących dwukondygnacyjnych domów z przeznacze
niem dla czterech rodzin. Każdy dom zbudowany został na planie prostokąta. 
Są one ustawione kalenicowo wzdłuż ulicy. Z tyłu domów znajdują się budynki 
gospodarcze. Mieszkania składały się z przedsionka, kuchni i pokoju. Ściany bu
dynków wybudowane zostały z piaskowca, a otwory drzwiowe i okienne z cegły. 
Budulec pochodził z okolicznych kamieniołomów. Nazwa osiedla wywodzi się 
od nazwiska urzędnika odpowiedzialnego za wybudowanie koloni - Ficinusa47. 
Przy wjeździe na kolonię znajduje się neogotycki kościół ewangelicki z roku 
1902. Na skraju osiedla, od strony zachodniej znajduje się tzw. dom uchodźców 
zbudowany prawdopodobnie w 1923 roku dla przesiedleńców ze Śląska niemiec
kiego. Pod koniec lat 90. xx wieku osiedle zostało poddane rewitalizacji. Obec
nie w budynkach znajdują się lokale usługowo-handlowe. 

Osiedle Giszowiec w Katowicach 

Zostało zaprojektowane na początku xx wieku jako wiejskie osiedle robotnicze. 
Charakteryzuje się dużą ilością terenów zielonych, co stanowiło niejako zastoso
wanie koncepcji M I A S T A O G R O D U . Przy wyborze takiej koncepcji w dużym stop
niu uwzględniono wiejskie pochodzenie znacznej części górników. W czasach 

44 Http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dziedzictwo/693/Kopalnia_Cwiczebna_Muzeum_Miejskiego_ 
Sztygarka, dostęp: 10.3.2014. 

45 Katalog Zabytków Techniki Przemysłowej Zagłębia Dąbrowskiego, Dąbrowa Górnicza 2012, s. 3; http:// 
zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dziedzictwo/693/Kopalnia_Cwiczebna_Muzeum_Miejskiego_Sztygar-
ka, dostęp: 10.3.2014. 

46 Gottessegen, czyli Błogosławieństwo Boże. Obecnie kopalnia Pokój. 
47 K. Seidl, Mieszkania robotnicze w górnośląskim przemyśle górniczym, Katowice 1995, s. 70-80; M. Kra

kowiak: Zobacz, póki istnieją. Osiedla robotnicze na Górnym Śląsku, http://podroze.gazeta.pl/pod-
roze/51,114158,5940581.html?i=4, dostęp: 10.3.2014; http://zabytkitechniki.p1/pl/obiekty/o/dziedzic-
two/419/Kolonia_Robotnicza Ficinus, dostęp: 10.3.2014. 

Http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dziedzictwo/693/Kopalnia_Cwiczebna_Muzeum_Miejskiego_
http://
http://podroze.gazeta.pl/pod-
http://zabytkitechniki.p1/pl/obiekty/o/dziedzic
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niemieckich, kiedy osiedle powstawało, nosiło nazwę Gieschewald. Nazwane 
zostało na cześć twórcy koncernu - Georga Gieschego. Z czasem nazwa uległa 
spolszczeniu na Giszowiec. Z kolei w latach 1979-1990 oficjalnie funkcjonowała 
nazwa osiedle im. Stanisława Staszica. Nazwa ta jednak nie przyjęła się wśród 
ludności, która używała nadal starej - Giszowiec48. 

Osiedle zostało zbudowane przez koncern górniczo-hutniczy Bergerksge-
sellschaft Georg von Giesches Erben. Jego budowa była związana z rozpoczęciem 
eksploatacji nowych pokładów węgla na polu Reserve i wybudowaniem szybu 
Carmer. W 1907 roku powołano obszar dworski Giszowiec i rozpoczęto budowę 
osady. Projekt osiedla stworzyli na polecenie dyrektora spółki Antona Uthemanna 
architekci z Charlottenburga: Georg i Emil Zillmannowie. W projekcie nawiązali 
do koncepcji M I A S T A O G R O D U angielskiego urbanisty Ebenezera Howarda. Osie
dle zostało umieszczone na terenie zalesionym. Podstawowymi obiektami miesz
kalnymi były dwurodzinne bliźniacze domy nawiązujące stylem do starych gór
nośląskich chałup chłopskich. Posiadały one schodzący w dół, głęboko załamany 
dach. Część mieszkalna została umieszczona tylko na parterze. Dodatkowym 
elementem była obora stanowiąca integralną część budynku. Przy każdym dom
ku znajdował się ogród. Mieszkania składały się z 2-3 izb o łącznej powierzchni 
od 38 do 52 m2 . Brak było wody i kanalizacji49. Domy urzędników były większe. 
Zlokalizowano je w oddaleniu od domków robotników. Składały się z 2-3 pokoi 
oraz kuchni i komórki. Posiadały bieżącą wodę i kanalizację. Ich powierzchnia 
użytkowa wynosiła od 76 do 104 m2 . Osiedle zamieszkane było przez około 600 
rodzin robotniczych i 38 urzędniczych50. Centrum osiedla stanowił rynek, wokół 
którego zgrupowano: budynek administracyjny, gospodę z kręgielnią i salą te
atralną, muszlę koncertową, budynek nadleśnictwa, szkołę, sklepy, łaźnię, pralnię 
i magiel. W odrębnym budynku umieszczono stajnie dla koni, chlewy oraz po
mieszczenie na wozy. Poza centrum usytuowana była m.in. willa dyrektora kopal
ni. Większość budynków została wzniesiona w stylu neomanierystycznym. 

Osiedle stopniowo rozbudowywano. W okresie 1920-1940 w części nazwa
nej później Neubau postawiono bloki mieszkalne dla 200 rodzin. W 1926 roku 
zbudowano nową kolonię urzędniczą - tzw. amerykańską, składającą się z 6 willi 
urzędniczych typu angielskiego. Budynki usytuowano w lesie51. W latach 70. ist
nienie osiedla było zagrożone. Ówczesne władze komunistyczne podjęły decyzję 
o likwidacji starej zabudowy. Zaczęto burzyć domki, a w ich miejsce stawiano 

48 A. Zając-Jendryczka, Społeczność Giszowca - dzielnicy Katowic, Katowice 2007, s. 14; M. Szejnert, Czarny 
ogród, Kraków 2007, s. 94. 

49 K. Seidl, Mieszkania robotnicze..., s. 95; L. Szaraniec, Osady i osiedla Katowic, Katowice 1983, s. 70. 
Wodę mieszkańcy czerpali z ulicznych hydrantów. 

50 A. Zając-Jendryczka, Społeczność Giszowca..., s. 37. Na terenie osiedla mieszkali pracownicy kopalni 
Giesche oraz hut cynku i ołowiu w Szopienicach i Roździeniu. 

51 R Matuszek, J. Tofilska, A. Złoty, Nikiszowiec, Giszowiec i inne osiedla Katowic. Katowice 2008, s. 29. 
Kolonia urzędnicza amerykańska powstała w związku z przejęciem wszystkich akcji spółki Giesche 
S.A. przez Silesian-American Corporation. Do Giszowca przyjechało 9 rodzin amerykańskich rodzin 
urzędniczych. 
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wieżowce. Likwidacji uległo 2/3 starego osiedla. Wyburzenia przerwano dopiero 
dzięki decyzjom konserwatora zabytków z lat 1978 i 198752. 

Ze starej zabudowy pozostały zaledwie 43 domy, rynek, szkoła, budynek 
administracyjny, budynek nadleśnictwa53, park centralny, gospoda, kompleks 
budynków usługowych: łaźnia, pralnia, magiel, zespół domów noclegowych, 
poczta, willa dyrektora, kolonia amerykańska oraz wieża ciśnień54. Zachowana 
część starej zabudowy nadal spełnia funkcje nadane jej przez architektów i pier
wotnych budowniczych. W gospodzie umiejscowiono filię Miejskiego Domu 
Kultury. Znajdują się tam m.in. reprezentacyjna sala koncertowo-balowo-kon-
ferencyjna. W budynku dawnej kantyny i jadłodajni funkcjonuje restauracja. 
Willa dyrektora kopalni została przejęta przez Getin Bank. W budynku nadle
śnictwa działa przedszkole. 

Osiedle robotnicze Nikiszowiec 
w Katowicach 

Znajduje się na terenie katowickiej dzielnicy Janów. Powstało w latach 1908-1919 
jako osiedle dla górników kopalm Giesche na terenie ówczesnego obszaru dwor
skiego Gieschewald. Wybudował je koncern górniczo-hutniczy Bergerksgesell-
schaft Georg von Giesches Erben55. Nazwa osiedla pochodzi od znajdującego się 
w pobliżu szybu Nikischschacht. Osiedle zaprojektowali architekci Emil i Georg 
Zillmannowie z Charlottenburga, projektanci pobliskiego Giszowca. Pierwszy 
wielorodzinny budynek mieszkalny został oddany do użytku w 1911 roku. Trzy 
lata później przy placu centralnym zaczęto wznosić zaprojektowany przez Zill-
mannów neobarokowy kościół katolicki św. Anny. Budowa osiedla została spo
wolniona przez 1 wojnę światową, spadło również wydobycie węgla na terenie 
kopalni Giesche, kiedy to znaczna część górników została powołana do armii nie
mieckiej i wysłana na front. W konsekwencji ostatni blok został oddany do użyt
ku dopiero w 1919 roku. Nikiszowiec zamieszkiwało około 8.000 osób. Kompleks 
o powierzchni 200.000 m 2 tworzyło 9 budynków mieszkalnych z 1.000 mieszkań, 
park, budynek administracyjny, cechownia, łaźnia dla górników kopalni Giesche, 
kotłownia, dom noclegowy z 504 łóżkami, szpital, gospoda, pralnia, placówka 
policji, sklepy, szkoła z mieszkaniami dla nauczycieli oraz kościół z plebanią. 
W jednym budynku mieszkalnym znajdowało się 165 mieszkań. Typowe miesz
kanie miało powierzchnię około 63 m2, składało się z 2 pokoi z kuchnią56. Domy 

52 H. Mercik, Miejsce konfliktu czy wspólne dziedzictwo. O wybranych elementach przestrzeni Górnego Śląska, 
[w:] Śląsk miejsce spotkania, red. J. Kurek, K. Maliszewski, Chorzów 2005, s. 53-55. 

53 W dawnym budynku nadleśnictwa umiejscowiono później przedszkole. 
54 ) Rolak, Uwiecznić pamięć po Gieschem. Historia walki o ochronę konserwatorską osiedla Giszowiec, 

„Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego. Architektura Drewniana" 2011, nr 3, s. 228-
234; B. Reuffurth, Giszowiec: nowa górnośląska wieś górnicza Spółki Górniczej Spadkobierców Georga 
von Giesche, Katowice 2006, s. 26. Wieża ciśnień pochodzi z 1908 roku. 

55 ). Tofilska, Katowice Nikiszowiec..., s. 99-100. 
56 Tamże, s. 8-9. 
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mieszkalne tworzyły zamknięte pierścieniowo bloki. Każdy z nich został połączo
ny z blokiem sąsiadującym zadaszonym mostkiem przerzuconym nad ulicą. Na 
dziedzińcach bloków zlokalizowane zostały pomieszczenia gospodarcze: chlewi
ki, komórki oraz piec do wypieku chleba. Budynek administracyjny, cechownia 
i dom noclegowy również tworzyły pierścieniowy blok. Z kolei kościół, szkoła 
i szpital są obiektami wolnostojącymi. Kompleks ogniskuje się wokół centralnego 
placu do którego przylegają bloki oraz kościół. Osiedle zostało wybudowane z su
rowej czerwonej cegły57. 

Osiedle Nikiszowiec"stanowi unikatowy zespół mieszkalno-przemysłowy. 
Uzupełnia go zespół kopalnianych budynków powierzchniowych znajdujących 
się obecnie na terenie kopalni Wieczorek. Tworzą go nadszybie z wieżą wycią
gową szybu Pułaski5", sortownia, maszynownia, kuźnia, warsztat mechaniczny, 
stolarnia, cechownia i łaźnia. 

Współcześnie osiedle boryka się z wieloma problemami natury społecznej, 
objawiającymi się stosunkowo wysokim bezrobociem, alkoholizmem, przestęp
czością i niską aktywnością społeczną. Dość często dochodzi do aktów wandali
zmu. W konsekwencji utarła się, nie do końca słuszna opinia, że jest to dzielnica 
niebezpieczna. Niewątpliwie Nikiszowiec stanowi olbrzymią atrakcję turystyczną. 
Niestety na jego terenie praktycznie nie ma rozwiniętej infrastruktury. Rozwią
zaniem byłoby przekształcenie go w loft. Na przeszkodzie stoją jednak stosunki 
własnościowe oraz przywiązanie znacznej części mieszkańców do tradycyjnego 
stylu życia. Z drugiej strony styl życia mieszkańców, jego koloryt, podnosi war
tość obiektu jako atrakcji turystycznej. Ciekawą próbą zmiany wizerunku osiedla 
jest inicjatywa przekształcenia go w enklawę bohemy artystycznej zgodnie współ
żyjącej z dotychczasowymi mieszkańcami. 

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza 
w Częstochowie 

Muzeum prezentuje wystawę stałą Dzieje Górnictwa Rud Żelaza. Zlokalizowana 
ona jest w podziemnych korytarzach wydrążonych w połowie lat 70. xx wieku na 
zboczach Jasnej Góry w Parku im. Stanisława Staszica na terenie Muzeum Czę
stochowskiego. Tradycja wydobycia rud żelaza w kopalniach koło Częstochowy 
sięga x iv wieku. Wydobywano je m.in. w miejscu gdzie znajduje się muzeum. 
Głównym elementem uruchomionej w 1989 roku ekspozycji są wyrobiska kopalni 
żelaza w skali naturalnej. Stanowią je cztery korytarze o długości kilkudziesięciu 
metrów. Nadano im kształt kopalń rud działających w okolicach Częstochowy na 
początku drugiej połowy xx wieku. Odtworzone wyrobiska zostały wyposażo
ne w sprzęt górniczy ze zlikwidowanej kopalni rudy żelaza Szczekaczka w Brzezi
nach Nowych koło Poczesnej. Inne eksponaty pochodzą z kopalń rud żelaza 

57 K. Seidl, Mieszkania robotnicze... 
58 Dawniej szyb Carmer 
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regionu częstochowskiego z: Rudników, Wręczycy, Sabinowa, Grodziska, Dźbowa. 
Prezentowany jest tu fragment ściany eksploatacyjnej, stanowiska pracy górników, 
chodniki w obudowie drewnianej i stalowej, komora pomp. Umieszczono tam 
sprzęt i wyposażenie kopalni - tabor górniczy, lokomotywy, ładowarki, fragment 
klatki szybowej, tachograf. Ciekawie przedstawia się dział geologiczny prezentu
jący skały osadowe. W specjalnej sali ekspozycyjnej umieszczonej w pawilonach 
wystawienniczych muzeum można zobaczyć narzędzia i urządzenia wykorzysty
wane przez górników: kołowrót oraz wózek do przewozu rudy (pochodzące z xix 
wieku), wiertarki, młoty udarowe, kilofy, oskardy, sprzęt ratowniczy. Elementem 
pokazu dawnej pracy w kopalni rud jest aranżacja wydobywania rudy w kubłach 
na powierzchnię przy pomocy wspomnianego kołowrotu59. 

Oddział Odlewnictwa Artystycznego 
Muzeum w Gliwicach 

Eksponuje głównie odlewy artystyczne wykonane w xix i xx wieku w istniejącej 
od 1796 roku Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach60 oraz odlewy i modele 
pochodzące z kontynuatora jej tradycji - Gliwickich Zakładów Urządzeń Tech
nicznych. Są to: rzeźby ogrodowe i nagrobkowe, popiersia, medale, plakiety, bi
żuteria artystyczna, elementy i detale architektoniczne oraz żeliwna galanteria, 
czyli niewielkie ozdobne przedmioty. Pierwszą siedzibą utworzonego w roku 
1991 Oddziału Odlewnictwa Artystycznego była dawna hala produkcyjna Kró
lewskiej Odlewni Żelaza z przełomu xix i xx wieku. Prezentowano tam wysta
wę Od Starej Huty do Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych. Stopniowo 
kolekcja powiększała się. W 2010 roku powiększona wystawa została na nowo 
otwarta w dawnej maszynowni zlikwidowanej kopalni Gliwice6'. Projektantami 
maszynowni byli architekci Emil i Georg Zillmannowie z Charlottenburga. Zbu
dowano ją w latach 1912-1914. Kopalnia funkcjonowała do 2000 roku. Po pięciu 
latach od likwidacji kopalni jej zabudowania zostały poddane rewitalizacji w ra
mach projektu Nowe Gliwice. Swoją siedzibę znalazło w nich Centrum Edu
kacji i Biznesu Nowe Gliwice. Umiejscowiono tam również wspomniany Od
dział Odlewnictwa Artystycznego gliwickiego muzeum. Nowa wystawa składa 
się z czterech części - kubików, nawiązujących kształtem do pieców hutniczych. 
Wewnątrz nich umieszczono eksponaty oraz multimedialne prezentacje doty
czące dziejów hutnictwa i przemysłu na Śląsku oraz historii odlewnictwa arty
stycznego w Gliwicach62. 

59 Szlak Zabytków Techniki..., s. 34-37, http://zabytkitecliniki.pI/pl/obiekty/o/dziedzictwo/267/ Muzeum_ 
Gornictwa_Rud_Zelaza, dostęp: 9.3.2014; http://miasteria.pl/miejsce/muzeum-gornictwa-rud-zelaza-
-w-czestochowie.html, dostęp: 9.3.2014. 

60 Królewska Odlewnia Żelaza w Gliwicach byta pierwszą odlewnia w Europie Środkowej opartą na tech
nologii opalania pieca hutniczego koksem. 

61 Do 1945 roku kopalnia nosiła nazwę Gliwitzer Grube. 
62 Szlak Zabytków Techniki..., s. 54-57; http://www.muzeum.gliwice.pl/oddzial-odlewnictwa-artystycz-

nego-2, dostęp: 12.3.2014. 

http://zabytkitecliniki.pI/pl/obiekty/o/dziedzictwo/267/
http://miasteria.pl/miejsce/muzeum-gornictwa-rud-zelaza-
http://www.muzeum.gliwice.pl/oddzial-odlewnictwa-artystycz-
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Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 
oraz Skansen Przemysłowy i Rolniczy 
w Ustroniu 

Znajdują się na terenach dawnej Huty Żelaza Klemens. Huta powstała dzięki 
odkryciu na tym terenie w latach 70. X V I I I wieku rud żelaza. Budowę zakładu 
sfinansował książę Albert Kazimierz Sasko-Cieszyński. Pierwotnie w 1772 roku 
wybudowano stosunkowo prymitywny piec hutniczy. Dwa lata później przebu
dowano go w nowoczesny wielki piec. Pomimo początkowych trudności, zakład 
zaczął się dobrze rozwijać. W1780 roku uruchomiono kuźnię Adam. Powstały 
wtedy: warsztat naprawczy Klemens, walcownia Hildegarda, kuźnie Albrecht 
i Krystyna. Około 1830 roku wybudowano nową świeżarkę, a następnie warsztat 
przetwórczy miedzi, zakład obróbki cyny i gwoździarnię. W latach 40. xix wieku 
dyrektor hut Komory Ludwik Hohenegger zaczął unowocześniać hutę, wybudo
wano m.in. nową walcownię. Pomimo tego zakład zaczął tracić na znaczeniu, co 
było efektem wyczerpywania się złóż i rozbudową huty w Trzyńcu. W 1897 roku 
huta została zamknięta, nadal jednak funkcjonowały zakłady kuźnicze63. 

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego istniejące od 1986 roku główną eks
pozycję prezentuje w budynku dawnej dyrekcji huty. W muzeum zgromadzono 
m.in. eksponaty dotyczące hutnictwa i kuźnictwa na terenie Ustronia i okolicy. 
Przy muzeum znajduje się skansen przemysłowy i rolniczy, w którym można zo
baczyć m.in. zrekonstruowana kuźnię wiejską oraz maszyny kuźnicze. Muzeum 
powstało z inicjatywy Jana Jarockiego, dyrektora Zakładów Kuźniczych F S M , jako 
muzeum przyzakładowe. W 1992 roku zostało przejęte przez władze miejskie 
Ustronia64. 

Huta Szkła w Zawierciu 

Huta rozpoczęła działalność w 1884 roku w miejscu wcześniej działającej ma
nufaktury Andrzeja Chmielewskiego, która w 1883 roku została zakupiona za 10 
tysięcy rubli przez znanego w Czechach i Morawach producenta szkła, przed
siębiorstwo S. Reich i Spółka. Nowi właściciele w latach 1884-1899 rozbudowali 
przedsiębiorstwo. W1900 roku zmieniono nazwę firmy na Towarzystwo Akcyjne 
Huty Szkła w Zawierciu dawniej S. Reich et Co. Wyroby huty były eksportowane 
głównie do Rosji i Austro-Węgier. W okresie 1 wojny światowej zakład został zde
wastowany, wywieziono część maszyn, co utrudniło jego odbudowę. W 1929 roku 
wyroby huty zostały wyróżnione Wielkim Złotym Medalem oraz Dyplomem 
Honorowym na Powszechnej Wystawie Targowej w Poznaniu. W 1946 roku huta 

63 J. Spyra, Przemiany społeczne od końca XVIII w. do 1848 r., [w:] Ustroń 1305-2005, t. 1, red. [. Panic, 
Ustroń 2005, s. 209; K. Pałka-Bywalec, Kulturowe dziedzictwo industrialne Ustronia na przykładzie 
wybranych nieruchomych zabytków techniki, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego. 
Zabytki przemysłu i techniki" 2013, nr 5, s. 117-130. 

64 Http://www.ustron.pl/, dostęp: 12.3.2014. 

Http://www.ustron.pl/
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została przejęta przez Skarb Państwa polskiego. W1950 roku zakład otrzymał na
zwę Huta Szkła Oświetleniowego i Gospodarczego w Zawierciu. W latach 1960-
1980 w zakładzie poczyniono znaczne inwestycje. W połowie lat 80. xx wieku 
odstąpiono od wytwarzania szkła oświetleniowego i zaczęto produkować wyroby 
z kryształu. W1998 roku huta stała się spółką akcyjną, pomimo tego zaczęła pod
upadać, wskutek czego postawiono ją w stan upadłości. W 2009 roku została 
zakupiona przez prywatnych inwestorów. Współcześnie nosi nazwę Huta Szkła 
Zawiercie sp. z o. o.65. 

Pomimo że zakład nadal funkcjonuje, został udostępniony dla ruchu tury
stycznego66. W czasie zwiedzania można zapoznać się z procesem powstawania 
szkła i jego przetwarzaniem w gotowe wyroby poprzez formowanie, zdobienie 
i polerowanie. Odwiedzający mogą na żywo zapoznać się z pracą fabryki, gdyż 
zwiedzanie odbywa się podczas bieżącej produkcji wyrobów kryształowych. 
Zakład nastawiony jest na produkcję luksusowych wyrobów ze szkła kryszta
łowego. Współcześnie huta jest jednym z największych producentów tego typu 
wyrobów w Europie. Produkuje się w niej kieliszki i szklanki kryształowe oraz 
inne wyroby kryształowe, formowane automatycznie lub ręcznie, a następnie 
zdobione ręcznie. Uzupełnieniem jest ekspozycja muzealna, w czasie jej zwie
dzania można zapoznać się nie tylko z historią huty i miasta, ale również zoba
czyć dawniej używane narzędzia i wytwarzane wyroby ze szkła. 

Muzeum Historii Kolei w Częstochowie 

Miasto Częstochowa ma bogate tradycje kolejowe. Częstochowa znajdowała się 
na trasie dawnej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, która była jedną z naj
starszych a jednocześnie najważniejszych tras kolejowych na ziemiach polskich 
doby zaborów. Powstała jako pierwsza w Królestwie Polskim, a druga w imperium 
rosyjskim. Budowano ją w latach 1845-1848. Jej budowę rozpoczęło Towarzystwo 
Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, a po jego bankructwie finan
sowana była przez Bank Pożyczkowy Cesarstwa Rosyjskiego. Łączącą Warszawę 
z Galicją trasę zaprojektował Stanisław Wysocki. Cała linia miała, długość 327,6 
km. Znajdowało się na niej 27 stacji. W roku 1912 została upaństwowiona przez 
władze carskie, a po powstaniu państwa polskiego weszła w skład P K P 6 7 . 

Muzeum zostało uruchomione w 2001 roku w budynku dworca Częstochowa 
Stradom, który został zbudowany w 1911 roku wraz z linią kolejową Częstochowa 
- Kielce. W placówce prezentuje się: umundurowanie pracowników kolei, tablicz
ki z lokomotyw i wagonów, lampy kolejowe, centrale telefoniczne, wyposażenie 

65 E. Łubach, Przemyśl, [w:] Monografia Zawiercia, red. Z. Jagodziński, Zawiercie 2003, s. 224-226; http;// 
www.dawne-zawiercie.pl/huta_szkla, dostęp: 13.3.2014. 

66 Z podobna sytuacją mamy na terenie Wenecji, gdzie udostępniono dla ruchu turystycznego działające 
huty szkła na wyspie Murano. 

67 Szerzej patrz: R. Kołodziejczyk, Warszawsko-Wiedeńska Droga Żelazna, Warszawa 1962; A. Paszkę, 
M . Jerczyński., S.M. Koziarski, 150 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Warszawa 1995. 

http://www.dawne-zawiercie.pl/huta_szkla
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pracowników, sprzęt do budowy i naprawy torów, historyczne szyny, elementy wy
posażenia kas biletowych, plany, dokumentacje, stare fotografie. Dodatkowym ele
mentem są modele taboru kolejowego. Eksponowane są ponadto dwa oryginalne 
parowozy TKt-48-151 (na dworcu Częstochowa Główna) oraz parowóz OI-49-20 
(w okolicach lokomotywowni)68. 

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe 
w Bytomiu 

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe w Bytomiu powstały w okresie niemieckim 
jako Oberschlesische Schmalspurbahn. Przez miejscowych nazywane były ros-
banką. Koleje wąskotorowe były przeznaczone do transportu surowców i półfa
brykatów pomiędzy zakładami przemysłowymi w regionie - kopalniami, hutami, 
fabrykami, rzadziej przewoziły ludzi. Tworzyły je poszczególne przedsiębiorstwa 
w postaci linii, a nawet sieci kolejowych. Często miały połączenia z kolejami pu
blicznymi. Tabor poruszał się na torach o prześwicie 785 mm. Pierwotna sieć ko
lei wąskotorowych została zbudowana w latach 1853-1857. Początkowo część była 
obsługiwana przez lokomotywy, a część przez zaprzęgi konne. Pierwsze odcinki 
zostały oddane do użytku w 1853 roku łącząc Tarnowskie Góry z Wirkiem przez 
Repty, Karb, Bobrek, Orzegów, Chebzie, Nowy Bytom oraz Karb z Zawodziem, 
Szopienicami i Janowem przez Rozbark, Chorzów, Siemianowice Śląskie i Bogu
cice. W połowie wieku xix sieć kolei wąskotorowych miała długość 75 km W roku 
1884 Górnośląskie Koleje Wąskotorowe przeszły na własność państwa pruskie
go. Nadal budowano nowe linie, m.in. powstała odrębna linia Gliwice-Racibórz 
o długości 48 km. W1922 roku sieć Górnośląskich Kolei Wąskotorowych została 
podzielona w momencie podziału Górnego Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy. 
Resztę sieci Polska przejęła w 1945 roku. W szczytowym okresie powojennym sieć 
kolei wąskotorowych miała ponad 230 km długości oraz około 100 km bocznic69. 

Po roku 1989 roku P K P stopniowo rezygnowały z kolei wąskotorowych, 
likwidując kolejne linie. Część przejęły miasta Bytom, Tarnowskie Góry, Mia
steczko Śląskie, Kuźnia Raciborska i Racibórz. W roku 2002 właścicielem Górno
śląskich Kolei Wąskotorowych został Bytom, a operatorem kolei Stowarzyszenie 
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Ostatnim zakładem przemysłowym obsłu
giwanym do 2001 roku przez kolejkę wąskotorową była Elektrownia Chorzów. 
Współcześnie pozostała tylko jedna (21 km długości) regularna turystyczna linia 
wąskotorowa Bytom-Miasteczko Śląskie zapewniająca dogodny transport do 
różnorakich atrakcji turystycznych: Zabytkowej Kopalni Srebra, Elektrociepłowni 
Szombierki, ośrodka sportowego Dolomity, centrum Tarnowskich Gór oraz za
lewu Nakło-Chechło. Przejazdy odbywają się lokomotywami z silnikami firmy 
Maybach. Ich miejscem postoju jest parowozownia Bytom Karb. Szczególnym 

68 Http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dzied7.ictwo/345/Muzeum_HistoriLKolei, dostęp: 10.3.2014. 
69 K. Soida, Wąskotorowe drogi: koleje polskie, „Miody Technik" 1986, nr 5, s. 7-10. 

Http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dzied7.ictwo/345/Muzeum_HistoriLKolei
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eksponatem jest jedyna czynna wąskotorowa salonka z 1912 roku, którą podobno 
podróżował cesarz Wilhelm 1170. 

Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowych 
w Rudach Raciborskich 

Stacja powstała wraz z budową linii kolejowej wąskotorowej Gliwice Trynek -
Racibórz Płonią w latach 1897-1903. Znajdowała się na 41,1 km wspomnianej 
linii . Zbudowało ją przedsiębiorstwo Górnośląskie Tramwaje Parowe. Do 1945 
roku korzystało z niej około 700 tysięcy pasażerów rocznie. W roku 1945 kolejka 
została przejęta przez P K P i włączona do Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. 
Do polowy lat 60. xx wieku była głównym środkiem transportu dla ludności 
z tamtych terenów. Przewoziła około milion pasażerów rocznie. Podróż z Gliwic 
do Raciborza trwała około 2,5 godziny. 

Po likwidacji l inii w 1991 roku stacja Rudy wraz z trzytorową halą loko-
motywowni, wodną wieżą ciśnień oraz budynkami gospodarczymi została prze
kształcona w skansen kolejki wąskotorowej. Zwiedzającym została udostępniona 
w 1994 roku. Na terenie obiektu efcsponuje się: parowozy Las49, PW53 oraz Ryś; 
lokomotywę akumulatorową Ldag5; spalinowozy - Lxd2, Lydi, Lydi2, Wis 40, 
W I S Ą O , WN75, 2WLS40/50, GLS30 oraz elektrowóz Siemens z roku 1896. Ponadto 
można zobaczyć kilkanaście wagonów. Dodatkową atrakcją są przejazdy kolejką 
w okresie od wiosny do jesieni oraz okazjonalnie zimą na trasie Rudy - Paproć 
-Rudy i Rudy-Stanica-Rudy lub drezyną na terenie stacji. Na terenie Rud znaj
duje się Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy71. 

Stara Fabryka w Bielsku-Białej 

Fabryka stanowi oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Utworzona zo
stała w 1979 roku celem dokumentowania bogatych tradycji przemysłu wełnianego 
na terenie miasta. Zgromadzono w niej maszyny, urządzenia, dokumenty i foto
grafie poświęcone tej wytwórczości. Jej siedzibą są budynki dawnej fabryki sukna 
i towarów wełnianych Buettnera. W pierwszym okresie skupiono się na groma
dzeniu eksponatów, których dużą część pozyskano z miejscowych zakładów włó
kienniczych. Początkowo funkcjonowała jako Muzeum Techniki Włókienniczej. 
W zbiorach znalazły się również przedmioty związane z innymi działami sze
roko rozumianej techniki. W związku z tym w roku 1995 zmieniono nazwę na 
Muzeum Techniki i Włókiennictwa, a pod koniec 2013 roku na Starą Fabrykę. 
Dopiero w 1996 roku udostępniono publiczności pierwszą ekspozycję. Wśród 

70 Szlak Zabytków Techniki..., s. 18-21; http://www.museo.pl/content/view/1267/78/, dostęp: 11.3.2014; http:// 
zabytkitechniki.p1/pl/obiekty/o/dziedzictwo/480/Gornoslaskie_Koleje_Waskotorowe_, dostęp: 11.3.2014. 

71 Szlak Zabytków Techniki..., s. 98-101; http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dziedzictwo/749/Zabytko-
wa_stacja_kolei_waskotorowej_w_Rudach, dostęp: 12.3.2014. 

http://www.museo.pl/content/view/1267/78/
http://
http://zabytkitechniki.p1/pl/obiekty/o/dziedzictwo/480/Gornoslaskie_Koleje_Waskotorowe_
http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dziedzictwo/749/Zabytko-
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zgromadzonych eksponatów na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza zgromadzo
ne w przędzalni maszyny i urządzenia związane z przemysłem tekstylnym służące 
do produkcji wełnianych tkanin zgrzebnych, oddziale przygotowawczym tkalni, 
tkalni i wykończalni. Dodatkową atrakcją wykańczalni są maszyny do produk
cji kapeluszy. Ponadto można zobaczyć laboratorium zakładowe i kantor mistrza. 
W ramach wystawy stałej Z dziejów przemysłu w Bielsku-Białej można zobaczyć 
jak funkcjonowały eksponowane maszyny i urządzenia począwszy od czasów 
austro -węgierskich aż po schyłek okresu komunistycznego. Innym elementem 
zabytków rozwiązanych z rozwojem gospodarczym regionu jest Dom Tkacza na 
Górnym Przedmieściu Bielska-Białej. Jest on pozostałością po dzielnicy sukienni
ków bielskich. Swymi początkami sięga on X V I I I wieku. Był zarówno warsztatem, 
jak i mieszkaniem kolejnych rodzin sukienników: Bartke, Batheltów, Nowaków. 
Później nabył go szewc Antoni Polańczyk. W roku 1974 jego syn Wiktor przeka
zał go państwu z przeznaczeniem na cele muzealne. W1992 roku został udostęp
niony zwiedzającym. W Domu Tkacza zrekonstruowano wnętrza z przełomu xix 
i xx wieku jako mieszkanie i warsztat sukienniczy należący do starszego cechu. 
W warsztacie eksponowane są przedmioty związane z pracą tkacza, m.in. służą
ce do wyrobu tkanin wełnianych, krosno nicielnicowe z połowy X V I I I wieku oraz 
urządzenia do przygotowania i snucia osnowy. Pomieszczenie to służyło również 
jako sypialnia i mieszkanie czeladnika. W części typowo mieszkalnej, obok wypo
sażenia domu i przedmiotów codziennego użytku, można zobaczyć w kuchni 
kołowrotek oraz motowidło72. 

Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie 

Muzeum eksponuje swoje zbiory w budynkach Częstochowskich Zakładów Prze
mysłu Zapałczanego. Zakłady zostały założone przez niemieckich przemysłow
ców Karola von Gehlinga i Juliana Hucha w roku 1882. Były pierwszą fabryką 
zapałek na ziemiach polskich. Istniejące do dzisiaj budynki fabryczne pochodzą 
z początku xx wieku. W1912 roku zakłady zostały wykupione przez Towarzystwo 
Akcyjne W.A. Łapszyn z Petersburga. Po wojnie w 1924 roku wytwórnia zosta
ła kupiona przez Polskie Towarzystwo Przemysłu Zapałczanego S .A . P O pożarze 
w 1930 roku zakłady zostały zmodernizowane. Zamontowano wtedy istniejącą 
do dziś linię technologiczną firm Durlach i Roller. Po wojnie zostały znacjona-
lizowane i przejęte przez Skarb Państwa. W roku 2002 przy zakładach powstało 
Muzeum Produkcji Zapałek. Zakłady zostały zamknięte w 2010 roku. Zwiedza
jący muzeum mogą obejrzeć zabytkowy park maszynowy, począwszy od maszyn 
do korowania drewna przez urządzenia do wytwarzania patyczków, nanoszenia 

72 Szlak Zabytków Techniki..., s. 10-13; http://www.muzeum.bielsko.pl/, dostęp: 28.2.2014; http://zabytki-
techniki.p1/pl/obiekty/o/dziedzictwo/702/Stara_Fabryka_-_Oddzial_Muzeum_Historycznego; dostęp: 
28.2.2014. 

http://www.muzeum.bielsko.pl/
http://zabytki-
http://techniki.p1/pl/obiekty/o/dziedzictwo/702/Stara_Fabryka_-_Oddzial_Muzeum_Historycznego
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siarki, robienia opakowań, po pakowanie zapałek do pudełek. Cykl technologicz
ny stosowany w fabryce funkcjonował od roku 1913. W głównej sali wystawowej, 
obok dokumentów można zobaczyć wystawę Rzeźby z jednej zapałki. W drugiej 
prezentowana jest wystawa etykiet pudełek po zapałkach począwszy od okresu 
dwudziestolecia międzywojennego po czasy współczesne. W fabryce produko
wano, obok tradycyjnych zapałek, również niestandardowe np. sztormowe, grillo-
we, kominkowe i reklamowe73. 

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia 
w Czeladzi 

Galeria mieści się budynkach dawnej kopalni Saturn, której początki sięgają 
1872 roku, kiedy to adwokat warszawski Ludwik Kozłowski, właściciel dawne
go folwarku plebańskiego rozpoczął poszukiwania na nim węgla. Po dwóch la
tach sprzedał jednak swój majątek księciu Hugonowi Hohenlohe-Oehringen, 
a ten sfinansował budowę kopalni. Eksploatację węgla rozpoczęto w 1887 roku. 
W1899 roku kopalnia został sprzedana Towarzystwu Górniczo-Przemysłowemu 
Saturn założonemu przez łódzkich fabrykantów: Karola, Emila i Annę Scheible-
rów, Alfreda Biedermanna, Juliana Heinzla, Juliana Kunitzera, Edwarda Herbsta 
oraz Stanisława Reichera z Sosnowca. Kopalnia miała zapewniać tani węgiel dla 
ich zakładów. Pierwszym dyrektorem Towarzystwa Saturn był inż. Hieronim 
Kondratowicz. Nowi właściciele zmodernizowali zakład i zwiększyli jego wydaj
ność. W rękach Towarzystwa kopalnia pozostawała do nacjonalizacji i przejęcia 
przez Skarb Państwa polskiego po 11 wojnie światowej. W1950 roku zmieniono 
jej nazwę na Czerwona Gwardia. W 1976 roku zostały do niej włączone kopalnie 
Milowice i Czeladź74. Od 1990 roku kopalnia ponownie nosiła nazwę Saturn. 
Wydobycie węgla z kopalni zakończono w 1996 roku. W roku 2004 postawiona 
została w stan likwidacji75. 

Na terenie kopani zachowały się stare budynki elektrowni kopalnianej, 
dwie wieże szybowe wraz z maszynowniami, maszyny wyciągowe obydwu szy
bów - parowy wyciąg szybowy z 1897 roku oraz elektryczna maszyna szybowa. 
Część z nich poddano rewitalizacji. W 2005 roku w byłym budynku elektrowni 
siedzibę otrzymała Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia, a w dawnym bu
dynku dyrekcji Towarzystwa Saturn centrum hotelowo-konferencyjne Pałac Sa
turna, w podziemiach którego wybudowano kompleks Termy Rzymskie. W Ga
lerii nadal można zobaczyć zarówno maszyny parowe, jak i pierwsze urządzenia 
elektryczne. Najcenniejszymi eksponatami są parowy wyciąg szybowy z roku 
1897, który tłoczył pod ziemię powietrze oraz koło zamachowe z 1903 roku. 

73 J. Skiba, Nie tylko Jasna Góra, „Kierunek Częstochowa - dodatek do Gazety Wyborczej" 14.4.2011. 
74 Od 1973 roku kopalnie Czeladź i Milowice byty połączone jako kopalnia Czeladź-Milowice. 
75 Szlak Zabytków Techniki..., s. 30-33; http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/2261,czeladz-kopalnia-

saturn-galeria-w-starej-elektrowni.html, dostęp: 13.3.2014. 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/2261,czeladz-kopalnia-
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Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych 

Muzeum jest ściśle związane z działającą tam elektrownią, której początki sięgają 
roku 1917, kiedy to książę pszczyński Hans Heinrich xv von Hochberg wybu
dował w Łaziskach Górnych fabrykę karbidu wraz z elektrownią. Ulokowano je 
niedaleko kopalni Książątko, która miała być dostarczycielem węgla dla zakła
dów. Wznoszono ją w ramach planu Hindenburga, który miał na celu wzmocnić 
gospodarkę Niemiec walczących w 1 wojnie światowej. Od 1918 roku funkcjono
wała w ramach koncernu Kraft und Schmelzwerke Prinzengrube. Od roku 1927 
elektrownia nosiła nazwę Ząkłady Elektro w Łaziskach Górnych. Stopniowo elek
trownia była rozbudowywana, osiągając w 1929 roku moc 87,1 M W . Dostarczała 
energię dla 16.000 odbiorców w 85 gminach, dzięki czemu była największym tego 
typu zakładem w Polsce. W latach 30. xx wieku połączono ją z zakładem dystry
bucyjnym - Elektrownią Okręgową Ligota, dzięki czemu zwiększyła się liczba od
biorców prądu płynącego z elektrowni. W okresie okupacji Niemcy zmodernizo
wali zakład, wskutek czego jego moc wzrosła do 157 K W . W1945 roku elektrownia 
został znacjonalizowana i przejęta przez Skarb Państwa. Rok później z Zakładów 
Elektro wyodrębniono hutę i elektrownię, które stały się odrębnymi przedsiębior
stwami. Elektrownia nadal była modernizowana i rozbudowywana dzięki czemu 
zwiększano jej moc. W1965 roku osiągnęła moc 1229,5 M W . W1996 roku prze
kształcono ją w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W tym czasie elektrow
nia była kolejny raz modernizowana, celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń. 
Od końca roku 2000 wchodzi w skład Południowego Koncernu Energetycznego 
S . A . , dysponując mocą 1155 M W 7 6 . 

Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych usytuowano na terenie elektrow
ni w budynku dawnej rozdzielni energetycznej. Powstało w 2003 roku z inicjatywy 
byłego dyrektora elektrowni Klemensa Ścierskiego oraz Polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum Energetyki. Prezentowane są w nim eksponaty obrazujące hi
storię przemysłu energetycznego. Zgromadzono w nim urządzenia, dokumenty 
i zdjęcia związane z procesem wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii elek
trycznej. W muzeum można zobaczyć: silniki spalinowe, liczniki prądu, uliczne 
transformatory, agregaty, urządzenia pomiarowe, radioodbiorniki, żarówki od 24 
mikrowatowej po 4.200 watowego olbrzyma z latarni morskiej. Dodatkowym atu
tem muzeum są prezentacje zjawisk związanych z prądem. 

Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu 

Elektrownia została uruchomiona pod koniec 1920 roku przez niemiecką spół
kę Schaffgotsch Bergwerksgesellschaft GmbH w dzielnicy Bytomia - Szombier
kach. Obiekt został zaprojektowany przez architektów braci Emila i Georga Zil-

76 http://www.museo.pl/content/view/942/110/, dostęp: 13.3.2014; http://www.tauronwytwarzanie.pl/od-
dzialy/laziska/Strony/historia.aspx, dostęp: 13.3.2014. 

http://www.museo.pl/content/view/942/110/
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lmanów z Charlottenburga jako fabryka materiałów wybuchowych. W związku 
z zakończeniem wojny został przeprojektowany na elektrownię. Wtedy też za
częto jego budowę. Zamontowano w niej cztery kotły firmy Babcock i turboze
spół W U M A G o mocy 12,8 M W . Stopniowo zwiększano jej moc, montując kolejne 
kotły typu Babcock-Wilcox, Steinmiller i Babcock oraz cztery turbozespoły Wu
mag i Gmawumag. W 1944 roku miała moc 100 M W . Spośród trzech kominów 
najwyższy miał 120 m wysokości. Elektrownia była jednym z największych i naj
nowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Prąd uzyskiwano dzięki spala
niu węgla. W 1925 roku na wieży elektrowni zamontowano zegar marki Siemens 
und Halske, który został sprzężony z 54 zegarami na terenie zakładu. W obiekcie 
zamontowano lampy projektu Petra Berensa. W 1945 roku po wkroczeniu Rosjan 
zdemontowano i wywieziono do Z S R R : 3 kotły, jeden turbozespół i 2 transforma
tory sprzęgłowe. W przekazanym w połowie maja 1945 roku władzom polskim 
obiekcie pozostały 4 turbozespoły i 20 kotłów. Moc elektrowni spadła do 70 K W . 
Chcąc przywrócić zakładowi dawną moc, w latach 1947-1948 zamontowano 3 kotły 
typu La Mont oraz 2 turbozespoły Skoda-35 M W i jeden Brneńska. Dzięki temu 
w połowie lat 50. xx wieku zakład osiągnął moc 108 MW. 

W latach 70. xx wieku zakład został zmodernizowany i przekształcony 
w elektrociepłownię. Zamontowano w nim wymienniki ciepła, rurociągi, kocioł 
wodny WR-25. W 1992 roku w miejsce starych kotłów rusztowych uruchomiono 
nowy kocioł OR-32. Elektrociepłownia zaczęła pełnić funkcję zakładu rezerwowe
go, produkującego ciepło w okresach szczytu i w przypadkach awarii oraz w okre
sie letnim, gdy prowadzone są remonty w elektrociepłowni Miechowice. W związ
ku z ograniczeniem mocy produkcyjnych zakładu podjęto działania mające na 
celu wykorzystanie zabytkowych budynków do celów kulturalno-handlowych. 
Zmienił się również jej właściciel, elektrociepłownia została sprzedana fińskiej fir
mie Fortum. We wnętrzach elektrociepłowni zaczęto organizować koncerty, spek
takle oraz walki bokserskie. Ostatecznie zakład został zamknięty. Planowane jest 
przekształcenie obiektu w centrum kulturalno-kongresowo-wystawowe połączo
ne z pasażem handlowym oraz średniej klasy hotelem lub też w centrum nauki. 
Obiekt nadal jest udostępniany zwiedzającym. Zwiedzając obiekt można poznać 
technologię produkcji ciepła i energii energetycznej pozyskiwanych z węgla wg 
stanu technologicznego z okresu międzywojennego77. 

Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach 

Muzeum gromadzi eksponaty dotyczące techniki sanitarnej. Umiejscowione jest 
na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w budynku przepompowni z po
czątku xx wieku. Była to pierwsza oczyszczalnia na terenie Gliwic, uruchomio
na w 1911 roku. Uchodziła za jedną z najnowocześniejszych na terenie Europy. 

77 Szlak Zabytków Techniki..., s. 14-17; http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dziedzictwo/692/Elektro-
cieplownia_Szombierki, dostęp: 12.3.2014. 

http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dziedzictwo/692/Elektro-
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Wyposażona była w agregaty prądotwórcze, które z biogazu wytwarzały energię 
elektryczną. Urządzenia te do dnia dzisiejszego wytwarzają energię elektryczną78. 

Muzeum zostało oddane do ruchu turystycznego w 2005 roku. Budynek 
przepompowni został poddany rewitalizacji. Eksponuje się w nim zarówno urzą
dzenia służące do oczyszczania ścieków (zastawki, pompy i kompresory), jak 
i wyposażenie sanitarne mieszkań i domów (wanny, umywalki, pralki, przyrządy 
do golenia). Obok zapoznania się z obiektami historycznymi, historią gliwickiej 
kanalizacji i dawną technologią oczyszczania ścieków istnieje możliwość zoba
czenia obiektów działającej współcześnie nowoczesnej oczyszczalni79. 

Stacja Wodociągowa Zawada 
w Karchowicach80 

Stacja w swych początkach sięga drugiej połowy x ix wieku, kiedy to w rejonie 
przemysłowym Górnego Śląska pojawiły się problemy z wodą pitną, co było spo
wodowane spływem wód do wyrobisk górniczych oraz zanieczyszczeniem stud
ni, staWów i rzeczek, z których wodę czerpała ludność. Konsekwencją były liczne 
zatrucia i epidemie, m.in. cholery, co wywoływało protesty mieszkańców tego 
regionu. Zaczęły się poszukiwania miejsc na ujęcia wody. W 1874 roku dokona
no odwiertów m.in. w Zawadzie i Karchowicach, dzięki którym zlokalizowano 
obiecujące ujęcia wody. Kilka lat później w Karchowicach wydrążono studnię 
głębokości 215 m. Jednakże budowę wodociągu rozpoczęto dopiero w 1894 roku. 
W ciągu dwóch lat wzniesiono budynki administracyjne, stację pomp oraz ko
tłownię parową. Do użytku zakład został oddany w 1895 roku. Wodę dostarcza
no głównie do Zabrza i Gliwic, zarówno z przeznaczeniem dla ludności cywilnej, 
ale również zakładów przemysłowych, pośród których największym odbiorcą 
była kopalnia Luiza. Stacja dostarczała kilka milionów metrów sześciennych 
wody rocznie. Pod koniec lat 20. xx wieku stację zmodernizowano: przebudo
wano halę maszyn i kotłownię, wybudowano budynek straży pożarnej, maga
zyn, warsztat, łaźnię, garaże. W latach 1968-1969 stacja została zelektryfikowana, 
w konsekwencji czego unieruchomiono niemal wszystkie urządzenia parowe, 
a woda jest pompowana przez elektryczne agregaty pompowe. Szczęśliwym tra
fem pozostawiono stare urządzenia. Obecnie stacja należy do Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów S .A . Z siedzibą w Katowicach8'. 

W 2004 roku stacja została udostępniona zwiedzającym. Najcenniejsze eks
ponaty znajdują się w pompowni z 1929 roku. Są to napędzane sinikami parowy
mi: dwustopniowa turbina wysokiego ciśnienia firmy Borsig z 1928 roku, tłokowy 

78 Http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dziedzictwo/91/Muzeum_Techniki_Sanitarnej, dostęp: 13.3.2014. 
79 Szlak Zabytków Techniki..., s. 50-53. 
80 Tamże, s. 62-65; http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dziedzictwo/615/Zabytkowa_Stacja_Wodocia-

gowa_Zawada, dostęp: 11.3.2014. 
81 Http://zabytkitechniki.pl/pl/obiekty/o/dziedzictwo/615/Zabytkowa_Stacja_Wodociagowa_Zawada, 

dostęp: 11.3.2014. 
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zespół pompowy i turbozespół pompowy z 1923 roku oraz sprężarki z roku 1925. 
Zachował się również budynek administracyjny z 1895 roku. Ekspozycja została 
wzbogacona m.in. o drewniane rury wodociągowe z Mikołowa. Trasa turystyczna 
obejmuje również współcześnie pracujące urządzenia nowoczesnej pompowni. 

Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek 
w Radzionkowie 

Muzeum zostało otwarte w 2000 roku. Mieści się w byłych magazynach. Pod
stawowa ekspozycja dotyczy historii chleba. Twórcą muzeum jest Piotr Mankie-
wicz, który przez lata gromadził eksponaty. Kupował je na targach staroci oraz 
odnajdował na strychach, głównie w Radzionkowie. Zgromadzono tu zbiory 
maszyn, urządzeń, naczyń, foremek i innych eksponatów związanych z produk
cją pieczywa, m.in. pocztówki, stare ryciny, obrazy, książki. Proces produkcji 
pieczenia chleba jest prezentowany etapami, począwszy od siania i zbioru zboża, 
poprzez mielenie zboża na mąkę, pieczenie w starej piekarni. W kolejnych salach 
zaprezentowano starą kuchnię oraz cukiernię. Na szczególną uwagę zwracają 
pieniądze chlebowe, za które w czasach międzywojennego kryzysu można było 
nabyć chleb. Zaletą muzeum obok Eksponatów jest element aktywny, uczestni
czenie w formowaniu, pieczeniu, a następnie konsumpcji chleba, bułek oraz in
nych asortymentów pieczywa82. 

Obok eksponatów związanych z chlebem zgromadzono cały szereg innych 
przedmiotów, m.in. kolekcję starych komputerów. W zbiorach znalazła się rów
nież sala góralska oraz stara sala lekcyjna. 

Browary Tyskie w Tychach 

Browary znajdują się na terenie miasta, które kojarzy się przede wszystkim z piwem. 
W Tychach znajduje się największy browar przemysłowy w Polsce. Początki browa
ru książęcego na terenie miejscowości sięgają około 1613 roku. Powstał on na terenie 
obszaru dworskiego, należącego do pszczyńskiego rodu książęcego Promnitz83. Do
starczał piwo do karczm i zamku pszczyńskiego. W 1824 roku zaczęto butelkować 
wytwarzane piwo. W1861 roku po przejęciu przez Jana Henryka x i Hochberga 
rozpoczęto budowę nowego, nowoczesnego zakładu z warzelnią, chłodnią, słodow-
nią, młynem, suszarnią i lodownią. Wytwarzane piwo rozprowadzano głównie na 
terenie Śląska. Pod koniec wieku xix spółka Brieger Aktien Brauerei Gesellschaft 
wybudowała na terenie Tychów konkurencyjny zakład dla Browaru Książęcego -
Browar Obywatelski. W1898 roku rozpoczęto w nim warzenie piwa. Rok później 
zawarte zostało między tyskimi browarami porozumienie dotyczące jednolitych 
cen piwa w handlu detalicznym. W tym okresie Browar Książęcy był największym 

82 Szlak Zabytków Techniki..., s. 90-93; http://www.gornyslask.net.pl/muzeum_chleba.htm, dostęp: 4.3.2014. 
83 J. Kruczek, O piwowarach i browarach pszczyńskich, Pszczyna 1989, s. 12. 
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zakładem tego rodzaju na terenie Europy. W 1918 roku zarząd Browaru Książęcego 
wykupił 90% udziałów w Browarze Obywatelskim. Produkcja Browaru Obywatel
skiego w okresie międzywojennym wynosiła od 40.000-50.000 tysięcy hektolitrów 
rocznie. Od drugiej połowy lat międzywojennych piwo Książęce Tyskie cieszyło 
się dużą popularnością na terenie Polski. W latach 1934-1938, w związku z zadłuże
niem browarów wobec Skarbu Państwa, przeszły obydwa pod zarząd przymusowy. 
Na początku 1939 roku Browar Książęcy, Browar Obywatelski oraz Browar Piwa 
Słodowego w Siemianowicach weszły w skład nowo powstałej spółki akcyjnej 
Książęce Browary S . A . W Tychach84. W rękach Hochbergów browary tyskie po
zostały do początku 1945 roku, kiedy to zostały przejęte i następnie znacjonali-
zowane przez państwo polskie. Pięć lat później doszło do rozdziału browarów 
tyskich. Dawny Browar Obywatelski do 1980 roku działał jako odrębny zakład. 
W tym czasie dokonano kolejnej modernizacji dawnego Browaru Książęcego 
oraz stopniowo zwiększano produkcję. Na początku 1980 roku dawny Browar 
Obywatelski stał się częścią Zakładów Piwowarskich w Tychach. W rękach pań
stwowych zakłady pozostawały do roku 1996, kiedy to zostały sprzedane pry
watnym firmom. Browar Obywatelski działał do 1999 roku. Dwa lata później 
jego zabudowania zostały sprzedane firmie, która przeznaczyła je na siedzibę 
centrum rozrywkowo-biznesowego. Pod koniec lat 90. xx wieku Tyskie Browary 
Książęce połączyły się ze spółką Lech Browary Wielkopolski, tworząc Kompanię 
Piwowarską85. 

Do dzisiaj zachował się zespół dobrze zachowanych budynków Browaru 
Obywatelskiego z końca xix wieku. Tworzy go 13 budynków. Na jego terenie 
znajduje się ścieżka dydaktyczna prezentująca historię zakładu. Jej ostatnim ele
mentem jest ekspozycja autentycznych eksponatów związanych z funkcjonowa
niem Browaru Obywatelskiego. Elementem składowym kompleksu jest restaura
cja. Planowane jest zaadaptowanie części budynków na centrum technologiczne. 

Pozostałością po tyskim piwowarstwie jest Browarium, czyli Tyskie Mu
zeum Piwowarstwa. Zostało ono otwarte pod koniec 2004 roku. Browarium 
mieści się na terenie Tyskich Browarów Książęcych, w budynku dawnego ko
ścioła ewangelickiego z 1902 roku. Znajdują się w nim eksponaty z dziejów 
Tyskich Browarów Książęcych. Ponadto zgromadzono cały szereg eksponatów 
związanych z konsumpcją i produkcją piwa: narzędzia bednarskie, oryginalne 
dębowe beczki, butelki, kufle, podstawki, etykiety, kapsle. W sali kinowej mu
zeum emituje się film o historii ziemi pszczyńskiej i Tyskich Browarów Ksią
żęcych, zrealizowany w technologii trójwymiarowej. Dodatkowymi elementami 
są ekrany dotykowe prezentujące historię browarów i proces produkcyjny, gry 
piwne oraz beczka mailowa. W piwnicach muzeum umiejscowiono pub. Oprócz 
muzeum, można zwiedzać z przewodnikiem Browar Książęcy. Trasa wiedzie 
przez zabytkową, wciąż czynną warzelnię z 1915 roku, budynek dyrekcji z roku 

84 L. Musiot, Tychy. Monografia historyczna. Tychy 1939, s. 198-199. 
85 Z. Fałat, R. Górska, P. Plinta, A. Sadownik, D. Wojtala, Przewodnik piwosza, Bielsko-Biała 2002, s. 197. 
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1905, bednarnię i smolarnię z końca xix wieku, piwnice pod tankofermentorami 
oraz linie rozlewnicze w nowej części browaru. Od 2005 roku w okresie letnim 
organizowana jest akcja Zobacz Browar Nocą. Jest to spektakl w czasie, którego 
aktorzy wcielają się historyczne postacie związane z funkcjonowaniem Browaru 
Książęcego. 

Browar i Muzeum Browaru w Żywcu 

Początki zakładu sięgają 1856 roku. Został założony na gruntach wsi Pawlusie 
przez Albrechta Fryderyka Habsburga księcia cieszyńskiego i właściciela tzw. 
państwa żywieckiego. Został wzniesiony w miejscu gorzelni wg projektu Karola 
Pietschka. Kompleks składał się m.in. z warzelni, słodowni ze spichlerzami jęcz
mienia i słodu, suszarni, budynku laboratoryjnego, budynku głównego, hali ma
szyn, chłodni, kotłowni, lodowni i leżakowni. W1857 roku dokupiono działki 
nad rzeką Leśnianką, gdzie powstało ujęcie wody dla browaru. Koszty budowy 
browaru wynosiły 194.902 guldeny. W połowie lat 70. xix wieku był największym 
zakładem wśród 260 browarów w Galicji. Początkowo browar warzył tylko piwa 
dolnej fermentacji: Cesarskie, Eksjfortowe, Marcowe, Lagrowe oraz Bock. W 1881 
roku rozpoczęto produkcję piwa górnej fermentacji - Portera, a później piwa Ale. 
Po śmierci Albrechta Fryderyka Habsburga w 1895 roku właścicielem browaru 
został jego bratanek arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. Na jego zlecenie wybudo
wano drugą warzelnię i powiększono piwnice fermentacyjne i składowe. Jesienią 
1918 roku zakład znalazł się w granicach odbudowującego się państwa polskiego. 
W tym okresie ważono głównie piwa jasne: Zdrój Żywiecki, Leżak, Marcowe, Ale 
oraz piwo ciemne Porter. W1933 roku po śmierci Karola Stefana zakład prze
szedł w ręce jego syna Karola Olbrachta. W okresie okupacji niemieckiej browar 
został przejęty przez I I I Rzeszę jednocześnie zmieniono jego nazwę na Beski-
denbrauerei Saybusch. W maju 1945 roku browar został przejęty przez państwo 
polskie. Na początku lat 50. xx wieku zakład został zmodernizowany. Wytwarza
no w nim piwa: lekki Zdrój, pełny Zdrój Żywiecki, Porter, Marcowe, Słodowe, 
mocne Krzepkie, jasne Pełne, Beskidzki Zdrój oraz piwo eksportowe Fuli Light 
Żywiec Beer. Z początkiem 1991 roku browar został przekształcony w jednooso
bową spółkę skarbu państwa pod nazwą Zakłady Piwowarskie w Żywcu S . A . Rok 
później nastąpiła częściowa prywatyzacja zakładu, a trzy lata później głównym 
udziałowcem przedsiębiorstwa Browary Żywiec S . A . , do którego należał browar, 
został holenderski koncern Heineken International Beheer B.V. 8Ć. 

Muzeum Browaru zostało ulokowane w kutych w skale piwnicach leża
kowych dawnego Arcyksiążęcego Browaru. Otwarto je w 2006 roku. Obejmuje 

86 Atrakcja Beskidu Żywieckiego, „Pivaria" 2008, nr 1, s. 7; G. Łyś, Na piwo z Habsburgami, „Rzeczpospolita", 
nr 6.11.2010; A. Spyra, G. Zwierzyna, Browar Żywiec 1856-2001, Żywiec 2001; B. Husar, Rozwój browarnic
twa na Żywiecczyźnie i jego rozkwit w świetle planów architektonicznych Karola Pietschki, [w:] Tradycje 
piwowarskie Żywiecczyzny. Browar Żywiec na przestrzeni 150 lat. Birofilia, red. A. Spyra, G. Zwierzyna, 
Żywiec 2005, s. 34. 
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zespół starych budynków oraz 18 pomieszczeń, w których ukazano historię bro
waru oraz proces produkcji piwa. Obok oryginalnych eksponatów, archiwaliów 
i prezentacji multimedialnej spaceruje się po zrekonstruowanej uliczce Żywca 
z xix wieku, ogląda się warzelnię, pracownię architektoniczną, zakład bednarski, 
drukarnię, sklep kolonialny oraz galicyjską karczmę. Po zwiedzaniu możliwa jest 
degustacja piwa lub soku w sali restauracyjnej. 

Centralne Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach 

Muzeum powstało w 1975 roku. Pierwotnie mieściło się w budynku byłej Agen
tury Emigracyjnej przemianowanej w czasie 11 wojny światowej na więzienie po
licyjne. W okresie powojennym znajdował się tam obóz dla Ślązaków podejrza
nych o współpracę z okupantem. Później budynek pełnił rolę magazynu. W 1991 
roku muzeum zostało przeniesione do wybudowanych dla niego pomieszczeń 
i hal w Mysłowicach Słupnej. Rok później podporządkowane zostało Komendzie 
Główniej Państwowej Straży Pożarnej. W1997 utworzono jego odział zamiejsco
wy w Rakoniewicach w Wielkopolsce. 

W zbiorach placówki znajduje się przede wszystkim sprzęt gaśniczy i arma
tura wodna: wiadra skórzane i parciane z przełomu X V I I I i xix wieku, prądownice, 
smoki wodne, hydranty, łączniki. Do najcenniejszych eksponatów zalicza się boga
to zdobioną jednoramienną sikawkę konną z 1717 roku, pompę parową firmy G.A. 
Jauck z 1894 roku, samochód rekwizytowy Benz-Gaggenau z 1912 roku, autodrabinę 
Magirus z 1927 roku oraz autopogotowie pożarnicze Polski Fiat z 1938 roku. Licznie 
eksponowany jest strażacki sprzęt sygnalizacyjno-alarmowy i oświetleniowy: syre
ny, bekadła, sygnatówki, dzwony87, pochodnie, latarki, lampy, agregaty oświetlenio
we. Bardzo ciekawe są kolekcje sztandarów jednostek pożarniczych, figur i obra
zów patrona strażaków św. Floriana. Ponadto zgromadzono mundury i hełmy stra
żackie z państw europejskich począwszy od końca xix wieku, wyposażenie osobiste 
strażaków - pasy bojowe i toporki. Częścią muzeum jest biblioteka gromadząca 
książki i czasopisma dotyczące problematyki przeciwpożarowej. W 2012 roku na 
terenie muzeum wzniesiono replikę remizy strażackiej z końca xix wieku88. 

Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów 
w Gliwicach wraz z Wieżą Radiostacji 
Gliwickiej 

W 1925 roku w Gliwicach uruchomiono radiostację, która miała zwiększyć zasięg 
wrocławskiej rozgłośni Schlesiche Funkstunde (później Reichssender Breslau) na 
wschodnie tereny niemieckiego Śląska i polski Śląsk. Rozgłośnia była nastawiona 

87 Najstarszy dzwon pochodzi z 1739 roku. 
88 Szlak Zabytków Techniki..., s. 82-85; http://cmp-muzeum.com/?page_id=64, dostęp: 13.3.2014. 
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przede wszystkim na propagandę. Pierwotnie nadawano ze studia przy Rund-
funkstrasse89 za pomocą nadajnika Telefunken. Chcąc zwiększyć moc nadawa
nia w 1935 roku wzniesiono nową radiostację nadawczą Gleiwitzer Sender przy 
ul. Tarnogórskiej. Zamontowano w niej nadajnik firmy Lorenz. Studia nadawcze 
nadal były zlokalizowane w starym obiekcie. Emisja sygnału następowała przy 
pomocy półfalowej anteny pionowej zawieszonej wewnątrz zbudowanej na ten 
cel wieży. Prace budowlane prowadziła firma Lorenz z Berlina. Gliwicka wieża 
nadawcza ma wysokość 110,7 m. Zbudowana została w całości z wgłębnie im
pregnowanego drewna modrzewia syberyjskiego, połączonego 16.100 mosiężny
mi śrubami. Jej konstrukcja opiera się w pionie na paraboli drugiego stopnia, 
a w poziomie na czterech kwadratowych platformach usytuowanych na wyso
kości: 40,4 m; 55,3 m; 80 m i 109,5 m- Stopy wieży tworzą cztery 87-tonowe beto
nowe postumenty. Podstawa wieży wynosi 20 x 20 m. Górny podest ma zaledwie 
2,13 x 2,13 m. Wiedzie na niego drabina składająca się z 365 szczebli. Obok wieży 
kompleks radiostacji tworzyły: budynek radiostacji nadawczej oraz bloki mieszkal
ne dla załogi. Radiostacja była obiektem, w którym Niemcy 31 sierpnia 1939 roku 
przeprowadzili słynną prowokację gliwicką. Po wojnie, 25 maja 1945 roku radiosta
cja została przekazana przez okupacyjne wojska radzieckie polskim władzom. Od 
23 października 1945 roku emitowano z niej audycje radia katowickiego. Stan taki 
utrzymywał się do roku 1950, kiedy te nadawanie programu katowickiego przejął 
nadajnik w Rudzie Śląskiej. Z kolei placówka w Gliwicach w latach 1950-1956 pro
wadziła zagłuszanie zagranicznych rozgłośni radiowych, m.in. Radia Wolna Europa 
i Radia Watykan. Budynki radiostacji zostały zaadoptowane na zakład produkcji 
nadajników średniofalowych o mocy 30 i 50 K W dla rozgłośni regionalnych w Pol
sce. Wieżę do roku 1967 służyła do prób emisyjnych. W następnym okresie obiekt 
wykorzystywano przy produkcji radiowej i telewizyjnej. W 2002 roku ówczesny 
właściciel kompleksu Telekomunikacja Polska S .A . odsprzedał go miastu Gliwice. 

Obecnie wieża uchodzi za najwyższą drewnianą konstrukcję na świecie. 
Jest częścią powstałego w 2005 roku Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów 
- Radiostacja Gliwice, które stanowi oddział Muzeum w Gliwicach. Po prze
prowadzeniu remontu obiekt został udostępniony zwiedzającym. Całość prze
kształcono w ogólnodostępny park. Planowane jest w przyszłości powstanie 
muzeum multimedialnego. Do ciekawszych eksponatów można zaliczyć: panel 
w głównym budynku ze wzmacniaczami małej częstotliwości, generatorem he-
terodynowym i innymi urządzeniami małej mocy, stół operacyjny z przyrząda
mi pomiarowymi, instalację do chłodzenia wodą lamp nadawczych oraz szafę 
sterowniczą. Na wieży nadal zainstalowane jest około 50 anten90. Wieża jest czę
ścią krajobrazu miasta91. 

89 Ul. Radiowa. 
90 Są to m.in. anteny telefonii komórkowej, Centrum Ratownictwa w Gliwicach i Radia CCM. 
91 E. Pokorska-Ożóg, Gliwicka wieżą Eiffla, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego. Architek

tura Drewniana" 2011, nr 3, s. 73-83; http://www.muzeum.gliwice.pl/gliwicka-radiostacja/, dostęp: 14.3.2014. 
Patrz również: A. Jarczewski, Provokado Gliwice 31.08.1939. Gawędy Klucznika Radiostacji, Gliwice 2009. 
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Muzeum Drukarstwa w Cieszynie 

Powstało w 1996 roku. Mieści się w budynku, gdzie funkcjonowała największa 
drukarnia w Austro-Węgrzech. Początki drukarstwa w mieście nad Olzą sięgają 
roku 1806, kiedy to z Opawy przybył wraz z warsztatem drukarskim Fabian 
Beinhauer. Jeszcze w tym samym roku sprzedał on swoją drukarnię Tomaszowi 
Prochasce. Rodzina Prochasków z powodzeniem rozwijała interes. W1848 roku 
otworzyła filię w Bielsku. O znaczeniu firmy świadczy fakt otrzymania w 1883 
roku tytułu cesarsko-królewskiej drukarni nadwornej. Pięć lat później Procha
skowie przenieśli swój interes do nowej siedziby na Saskiej Kępie. W tym czasie 
w Cieszynie funkcjonowało kilka zakładów drukarskich. Okres prosperity 
drukarstwa cieszyńskiego zakończył się wraz z wybuchem 1 wojny światowej. 
Drukarnie zaczęły podupadać. W1938 roku nawet Prochaskowie musieli ogło
sić bankructwo i zamknąć drukarnię. Drukarnie zaczęto ponownie uruchamiać 
dopiero w 1945 roku. Powstała Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza. W latach 90. 
xx \yieku na terenie miasta postały liczne niewielkie drukarnie prywatne92. 

Muzeum ma postać starej drukarni typograficznej. W swoich zbiorach po
siada maszynę typograficzną z zestawem czcionek, matryce chemigraficzne i drze
worytnicze, prasy dociskowe i urządzenia introligatorskie, urządzenia i maszyny 
odlewnicze, urządzenia drukujące. Z ciekawszych ostatnio nabytych eksponatów 
należy wymienić gilotynę firmy Josef Anger & Sohne oraz ręczną maszynę drukar
ską typu Boston. Muzeum gromadzi również informacje i dokumenty dotyczące 
cieszyńskich drukarni i zasłużonych drukarzy. W muzeum można zapoznać 
się z archaiczną już dzisiaj sztuką drukarską, prześledzić etapy drukowania: od 
układania tekstu z pojedynczych liter, przez odbijanie na prasie drukarskiej, po 
oprawę introligatorską książek. Bardzo cennym elementem są warsztaty drukar
skie, w czasie których zwiedzający mogą przygotować matrycę, z której następnie 
wytłaczają odbitkę na papierze przy pomocy starej prasy drukarskiej93. 

Muzeum Prasy i Drukarstwa Śląskiego 
im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie 

Zostało otwarte w 1985 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyń
skiej. Swoje lokum znalazło w xvm-wiecznej kamieniczce nieopodal miejsca, gdzie 
wcześniej pierwszą drukarnię założył w 1805 roku Karol Beniamin Feistel z Nysy, 
który zaczął wydawać gazetę Der Beobachter an der Weichsel. Następnym jej wła
ścicielem był pszczyński burmistrz Chrystian Schemml, wydawca pierwszego 
polskiego czasopisma na Górnym Śląsku - Tygodnika Polskiego Poświęconego 

92 http://www.muzeumdrukarstwa.pl/fmcfohistoria, dostęp: 14.3.2014. 
93 Szlak Zabytków Techniki..., s. 26-29; http://zabytkitechniki.pI/pl/obiekty/o/dziedzictwo/694/Muzeum_ 

Drukarstwa, dostęp: 14.3.2014. 

file:///yieku
http://www.muzeumdrukarstwa.pl/fmcfohistoria
http://zabytkitechniki.pI/pl/obiekty/o/dziedzictwo/694/Muzeum_
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Włościanom. Od tego momentu Pszczyna stała się czołowym ośrodkiem wydaw
niczym prasy polskojęzycznej na Górnym Śląsku. 

Muzeum skupia się nie tylko na zbieraniu i prezentowaniu eksponatów, ale 
podejmuje działania naukowo-badawcze oraz popularyzatorskie. Zgromadzono 
w nim maszyny i urządzenia drukarskie, urządzenia introligatorskie oraz dawną 
prasę, głównie pszczyńską i cieszyńską, od jej początków do 1939 roku, m.in. 
gazety wydawane przez Karola Miarkę, Wojciecha Korfantego czy Stanisława Li
gonia. Spośród urządzeń drukarskich na szczególną uwagę zasługują zabytkowe 
maszyny arkuszowe z początku xx wieku, linoryty, odlewarki tytułów i linii. 

Zwiedzający w dawnej oficynie typograficznej mają możliwość osobistego 
wytłoczenia pamiątkowego druku na zabytkowej prasie. Nadal funkcjonuje Za
bytkowa Oficyna Drukarska, w której drukuje się publikacje bibliofilskie oraz 
regionalne pisma Głos Ziemi Pszczyńskiej i Pszczyński Niezależny Orędownik 

Kulturalny. W muzeum znajduje się ponadto Izba Telemanna, w której eksponu
je się dawne instrumenty oraz ekspozycja poświęcona Wojciechowi Korfantemu, 
m.in. meble z jego drukarni Polonia94. 

Podsumowanie 

Przemysł na Śląsku i w Małopolsce rozwijał się od wieków. Jednakże w ciągu ostat
nich dwustu lat obszar ten stał się jednym z wiodących obszarów industrialnych 
w Europie. Obfitość zabytków techniki na terenie województwa śląskiego jest bar
dzo duża. Wiele z nich jest już godnie eksponowanych lub też wykorzystanych 
dla innych celów. Zachwycają swym kształtem architektonicznym, zmysłem ich 
budowniczych i konstruktorów. Cieszą oko wspaniałymi kształtami. Pozwalają na 
znacznie lepsze poznanie przeszłości tej ziemi. Jest ich tak dużo, że można stwo
rzyć wiele interesujących tras turystycznych. Na szlaku można spotkać maszyny 
i urządzenia nadal funkcjonujące. Wiele zabytków techniki nadal czeka na adapta
cję i godną ekspozycję. Należy się śpieszyć gdyż czas biegnie nieubłaganie, a zabyt
ki znikają bezpowrotnie, zubażając dziedzictwo tej ziemi. 

9 4 Szlak Zabytków Techniki..., s. 86-89; http://tmzp.pl/muzeum/rott2.pdf, dostęp: 14.3.2014. 

http://tmzp.pl/muzeum/rott2.pdf
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Katarzyna Sobota-Liwoch 
Muzeum w Sosnowcu 
Dawid Sych 
Uniwersytet Wrocławski 

O potrzebie prowadzenia 
interdyscyplinarnych badań 
nad początkami hutnictwa ołowiu i srebra 
na pograniczu śląsko-małopolskim 

Złoża rud srebra i ołowiu, występujące na pograniczu Śląska i Małopolski w re
gionach bytomskim, olkusko-siewierskim i chrzanowskim, zwróciły uwagę ludzi 
zamieszkujących te tereny najprawdopodobniej już na przełomie późnej epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza. Do tej pory na cmentarzyskach społeczności tzw. 
podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy górnośląsko-małopolskiej kultury 
łużyckiej odkryto ponad sto ozdób ołowianych, z których część wzorowana jest 
na formach lokalnych wykonanych w brązie, natomiast pozostałe nie mają bliż
szych analogii. Mimo że obecnie nie ma dowodów na eksploatację lokalnych złóż 
ołowiu i działalność hutniczą z tego okresu, przesłanką, która wskazuje na to, że 
wspomniane przedmioty wykonane mogły zostać z rodzimego surowca jest to, że 
występują one prawie wyłącznie na tym terenie1. 

Jeszcze do niedawna o roli produkcyjno-handlowej tych ziem we wczesnym śre
dniowieczu świadczyły wyłącznie dwa źródła historyczne. Pierwszym jest datowany 
na przełom xi i X I I wieku przekaz rabbiego Szlomo Ben Icchaki, który w komentarzu 
biblijnym do księgi Nahuma zapisał, że „HAELQOSI [Olkusz? - przyp. aut.] jest to 
miasto w państwie BLWWNJH [Polonia? - przyp. aut.], które należy do ziemi Izraela, 
choć leży poza granicami ziemi Izraela. I wiedz, że są tam rudy złota, srebra i że w po
bliżu niego znajduje się sól, ponieważ Morze Solne [Martwe - przyp. aut.] dochodzi 
do tego miejsca". Z kolei drugim źródłem jest bulla gnieźnieńska z 1136 roku, w której 
mowa o należącej do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego wsi Zversow (Siewierz?) koło 
Bytomia, zamieszkanej przez chłopów, trudniących się wydobyciem srebra2. 

1 E. Szydłowska, Eksploatacja i przetwórstwo metali kolorowych na Górnym Śląsku u schyłku epoki brązu i w po
czątkach epoki żelaza, Legnica 1982, s. 131-147; tejże, Zagadnienie eksploatacji ołowiu w kulturze łużyckiej w Pol
sce, [w:] Surowce mineralne w pradziejach i wczesnym średniowieczu Europy Środkowej, Wrocław 1988, s. 41-53; 
tejże, Użytkowanie metali kolorowych przez ludność podgrupy częstochowsko-gliwickiej kultury łużyckiej, [w;] 
Dziedzictwo kulturowe epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Górnym Śląsku i Małopolsce: tzw. grupa górno-
śląsko-malopolska kultury łużyckiej, „Śląskie Prace Prahistoryczne" 1995, t. 4, s. 85-95; D. Molenda, Górnictwo 
kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do polowy XVI wieku, Warszawa 1963, s. 183; tejże, Kopalnie rud 
ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI-XVIH wieku: z dziejów postępu technicznego w eksploatacji 
kruszców, Warszawa 1972; tejże, Metale nieżelazne na ziemiach polskich od XIV do XVIII wieku (zastosowanie 
i wyroby), Wrocław 1987; tejże, Polski ołów na rynkach Europy Środkowej w XIII-XVII wieku, Warszawa 2001. 

2 A. Żaki, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, t. 2, Wrocław - Warszawa - Kraków 1988, s. 115; 
Dzieje Wielkopolski w wypisach, red. Z. Grot, Warszawa 1963, s. 38. 
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Dopiero badania archeologiczne ostatnich kilkunastu lat dowiodły, że na 
pograniczu śląsko-małopolskim w xi i X I I wieku rozwijało się hutnictwo ołowiu, 
a także srebra, na którym to metalu opierała się w ówczesnym czasie gospodarka 
europejska5. Niedawne badania4 zanieczyszczeń związkami metali torfowiska pod 
Wolbromiem, które przeniesione zostały w to miejsce ze śląsko-krakowskich ob
szarów kruszconośnych, a także torfowisk zlokalizowanych w zlewni Brynicy suge
rują, że wydobycie rud oraz hutnictwo ołowiu i srebra na większą skalę mogło roz
począć na tych terenach już w ix wieku5. Jeżeli tak faktycznie było, można pokusić 
się o próbę zapełnienia „białych plam" na kartach wczesnej historii Polski6, takich 
jak chociażby relatywna potęga państwa Wiślan, którego pogański książę „silny 
bardzo, siedzący w Wiślech, urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał"7 

czy zainteresowanie czeskich Przemyślidów obszarem Małopolski w x wieku. 
To tylko jeden z wielu przykładów na dostarczanie przez badania specjali

styczne informacji, uzupełniających dane pozyskane metodami archeologicznymi. 
Problem chronologii początków wydobycia złóż oraz hutnictwa ołowiu i srebra na 
pograniczu Śląska i Małopolski nie jest jedynym, który mogą pomóc rozwiązać 
badania specjalistyczne, co postaramy się zaprezentować na przykładzie stanowi
ska nr 5 w Sosnowcu Zagórzu. 

Sosnowiec Zagórze stanowisko 5 

Prace archeologiczne na stanowisku nr 5 w Sosnowcu Zagórzu po raz pierwszy prze
prowadzone zostały w 1986 roku. Kierowała nimi Teresa Kosmala, która z inicjatywy 
i środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach przeprowadziła ba
dania sondażowe na gródku stożkowatym, położonym około 140 m na północ od ko
ścioła pw. św. Joachima. W toku prac ustalono, że obiekt datowany jest na xiv-xv wiek". 

3 P. Boroń, Problematyka badań nad wczesnośredniowiecznym ośrodkiem górnictwa i hutnictwa ołowiu 
i srebra na pograniczu śląsko-malopolskim, |w:] Argenti fossores et alii: znaczenie gospodarcze wschodnich 
części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza X-X1II w., 
red. P. Boroń, Wrocław 2013, s. 15-31; J. Pierzak, Wczesnośredniowieczne ośrodki eksploatacji i przetwór
stwa rud srebra i ołowiu oraz produkcji ceramiki szkliwionej z XI-XII w. na obszarze pomiędzy Bytomiem, 
Siewierzem, Dąbrową Górniczą i Sosnowcem w świetle najnowszych badań archeologicznych, [w;] Argenti 
fossores et alii..., s. 33-47; D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu na obsza
rach obecnego pogranicza Górnego Śląska i Małopolski (2. polowa XI-XIl/XIII w.), Kraków 2014. 

4 L. Chróst, Ołowiany ślad „Wiślan" odczytany z torfowisk obszaru kruszconośnego śląsko-małopolskiego, 
[w:] Argenti fossores et alii..., s. 175-185. 

5 W. Dzieduszycki, Wczesnomiejskie otowiarstwo polskie, „Archeologia Polski" 1980, t. 25, s. 413; W. Hen-
sel, U źródeł Polski średniowiecznej, Wrocław - Warszawa - Kraków 1974, s. 142-143. 

6 D. Rozmus, Konsekwencje istnienia wczesnośredniowiecznej metalurgii srebra i ołowiu na obszarach 
obecnego pogranicza Śląska i Małopolski, [w:] Argenti fossores et alii..., s. 261-271. 
Żywot św. Metodego znany jako Legenda Panońska, przeł. A. Bielowski, Sandomierz 2011, s. 6. 

8 Rejestr Zabytków województwa śląskiego, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, 
wpis dla miasta Sosnowiec z dn. 14.XI.1985 r., C/1338/85; Na podstawie badań autorstwa T. Kosmali 
z 1986 r., sprawozdania brak, szczątkowe sprawozdanie w zbiorach Śląskiego Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków w Katowicach; Archeologiczne Zdjęcie Polski, Karta Ewidencji Stanowiska Arche
ologicznego, Sosnowiec-Zagórze, nr obszaru 97-49, nr stanowiska w miejscowości 5, Archiwum Śląski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 1992. 
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Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego na przedpolu gródka stoż
kowatego odkryte zostały dopiero w 1992 roku, przy okazji realizacji programu 
Archeologiczne Zdjęcie Polski. Pierwsze badania - o charakterze sondażowym -
przeprowadzone zostały na osadzie dopiero w 2009 roku. Kierował nimi Dariusz 
Rozmus, który ustalił, że znajdowała się tutaj wczesnośredniowieczna osada pro
dukcyjna, na której zajmowano się wytopem ołowiu i najprawdopodobniej sre
bra. Kolejne badania, tym razem szerokopłaszczyznowe, zostały przeprowadzone 
w 2010 roku. Ich kierownikiem również był Dariusz Rozmus, z kolei z ramienia 
Muzeum w Sosnowcu brała w nich udział Katarzyna Sobota-Liwoch, która kie
rowała badaniami archeologicznymi w 2011 roku. W trakcie trzech sezonów ba
dawczych na pozostałościach wczesnośredniowiecznej osady odkryto duże ilości 
fragmentów naczyń, w tym ceramiki zdobionej oliwkowozieloną glazurą, a także 
narzędzia żelazne, fragmenty biżuterii, wytopki ołowiane i wykonane z tego sa
mego metalu odważniki/ciężarki, które mogą wskazywać na to, że ludzie pracują
cy w tym miejscu zajmowali się nie tylko produkcją, ale zapewne także handlem. 
Na stanowisku odkryto również liczne obiekty związane z hutnictwem, z któ
rych najważniejszymi są relikty pieców do wytopu ołowiu. Poza tym na uwagę 
zasługują pozostałości palenisk, które mogły służyć na przykład do wytapiania 
przedmiotów ołowianych, hałdy związków żelaza wykorzystywanych w trakcie 
wytopu ołowiu, pozostałości konstrukcji słupowych (najprawdopodobniej zada
szonych, co pozwalało chronić rozgrzane piece hutnicze przed deszczem) oraz 
mocno zniszczony bruk kamienny, który pełnił zapewne funkcję utwardzonego 
podłoża, łączącego znajdujące się tu obiekty i ułatwiającego komunikację mię
dzy nimi9. Podobne konstrukcje, tj. pozostałości budynków słupowych i bruków 
kamiennych znalezione zostały również na badanym przez Dariusza Rozmusa 
stanowisku w Łośniu10, na którym odkryto także depozyt datowany na lata 
1160-1165, składający się 1106 monet srebrnych (głównie Władysława Wygnańca 
i Bolesława Kędzierzawego) i 179 bryłek srebra o łącznej wadze 1,7 kg umieszczo
nych w szkliwionym naczyniu, któremu nadano nazwę „Skarb hutnika"11. 

Podczas badań, które odbyły się w 2011 roku, przebadano ponownie gródek 
stożkowaty. W nasypie obiektu stwierdzono obecność następujących warstw: 
nowożytnej, związanej z rodziną Mieroszewskich, xv-wiecznej, xiv-wiecznej 
i wczesnośredniowiecznej (xi-xn wieku). Na chwilę obecną trudno potwierdzić 
związek gródka z położoną u jego stóp osadą hutniczą. Czytelne na profilach 
glebowych etapy przekształceń obiektu zdają się świadczyć o tym, że gródek po
wstał dopiero po opuszczeniu pobliskiej osady produkcyjnej. Dariusz Rozmus 
9 D. Rozmus, Konsekwencje istnienia wczesnośredniowiecznej metalurgii..., s. 261-271; K. Sobota-Liwoch, 

D. Sych, Wczesnośredniowieczne hutnictwo ołowiu i srebra w kontekście stanowiska nr 5 w Sosnowcu-
-Zagórzu, |w:] Argenti fossores et alii..., s. 91-97. 

10 D. Rozmus, Elementy infrastruktury hutniczej na wczesnośredniowiecznych stanowiskach do wytopu 
srebra i ołowiu na pograniczu obecnego Śląska i Małopolski na przykładzie Dąbrowy Górniczej-Łośnia 
i Sosnowca-Zagórza, [w:] Argenti fossores et alii..., s. 115-151. 

11 A. Garbacz-Klempka, A. Łukaszczyk, D. Rozmus, ]. Tokaj, Skarb hutnika w świetle badań metaloznawczych, 
[w:] Argenti fossores et alii..., s. 203-224. 
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sugeruje jednak, że budowa obiektu mogła rozpocząć się jeszcze w czasie, kiedy 
osada funkcjonowała'2. 

Metody specjalistyczne a technologia 
wytopu ołowiu w piecach ze stanowiska 
w Sosnowcu Zagórzu 

Na stanowisku nr 5 w Sosnowcu Zagórzu w latach 2009-2011 odkryto łącznie jede
naście obiektów interpretowanych jako pozostałości pieców i palenisk, służących 
do wytapiania ołowiu z rudy i przetapiania uzyskanego w ten sposób meta
lu13. W wypełniskach znajdowały się zachowane we fragmentach i w całości 
dysze, których wielkość sugeruje, że w trakcie wytopu stosowano nawiew 
sztuczny przy pomocy miechów14 . Mimo to, nie można negować całkowicie 
możliwości wykorzystywania, przynajmniej w ograniczonym zakresie, nawiewu 
naturalnego lub mieszanego, na co może wskazywać fakt ulokowania obiektów 
produkcyjnych na stanowiskach w Sosnowcu Zagórzu, Dąbrowie Górniczej Ło-
śniu i Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach15 na łagodnych stokach16. Kwestia ta 
wymaga dalszych badań, w których pomocą, ze względu na szkodliwość procesu 
wytopu ołowiu dla zdrowia i niemożność wykonania badań eksperymentalnych, 
mogłaby służyć symulacja komputerowa17. 

Oprócz dysz i ich fragmentów, w wypełniskach obiektów odkryto również 
przepalone kamienie i fragmenty polepy, które wykorzystywane były przy kon
strukcji pieców i palenisk, a także węgiel drzewny, żużle ołowiowe oraz żużle że
lazne, które wykorzystywane były jako topnik w procesie wytopu ołowiu z rudy'". 
Poza żużlami żelaznymi, na stanowisku wystąpiły również składowiska rudy że
laza'9. Metoda strącania ołowiu związkami żelaza opisana została dopiero w po
łowie xv i wieku w dziele Georgiusa Agricoli De Re Metallica, niemniej jednak 
znana jest już od czasów rzymskich20. 

12 D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu..., s. 129-130. 
13 K. Sobota-Liwoch, D. Sych, Wczesnośredniowieczne hutnictwo ołowiu i srebra..., s. 91-97; D. Rozmus, 

Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu..., s. 151-213. 
14 |. Bayley, Th. Rehren, Towards a functional and typological classification ofcrucibłes, p. 46-55, [in: | Metals 

and Mines Studies in Archaeometalłurgy, ed. S. La Niecę, D. Hook, P Craddock, London 2007; M. Mar-
tinón-Torres, 1h. Rehren, Technical Ceramics, s. 107-131, [in:] Archaeometalłurgy in Global Perspective, ed. 
B.W. Roberts, C. P. Thornton, New York 2014. 

15 A. Rogaczewska, Zakres i sposoby pozyskiwania ołowiu na wczesnośredniowiecznej osadzie w Strzemie
szycach Wielkich, stanowisko 2, [w:] Argenti fossores et alii..., s. 47-62. 

16 Tamże, s. 57. 
17 G. R. Tabor, D. Molinari, G. Juleff, Computational simułation of air jhws through a Sri Lankan wind-driven 

furnace, "[ournal of Archaeological Science" 2003, vol. 32, s. 753-766. 
18 I . Suliga, T. Karwan, M . Karbowniczek, D. Rozmus, Wczesnośredniowieczna technologia strącania ołowiu 

żelazem na stanowiskach w Dąbrowie Górniczej ł.ośniu i Sosnowcu Zagórzu. Badania materiałoznawcze, 
[w:] Argenti fossores et alii..., s. 151-174. 

19 D. Rozmus, Elementy infrastruktury hutniczej..., s. 115-151; K. Sobota-Liwoch, D. Sych, Wczesnośrednio
wieczne hutnictwo ołowiu i srebra..., s. 91-97. 

20 ). F. Merkel, Imperial Roman Production of Lead and Siher in the Northern Part of Upper Moesia (Mt. Kosmaj 
Area), "Journal of the Serbian Archaeological Society" 2007, vol. 23, s. 39-78. 
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W procesie wytapiania ołowiu otrzymywano nie tylko czysty metal, ale także 
tlenek ołowiu, czyli tzw. glejtę. Na stanowiskach w Dąbrowie Górniczej Łośniu 
i Sosnowcu Zagórzu odnaleziono intencjonalnie formowane bryły tlenku ołowiu, 
co może świadczyć o tym, że przeznaczone one były na handel, a następnie wyko
rzystywane do produkcji szkła i barwników21. O udziale społeczeństwa zamieszku
jącego osadę w handlu świadczą również wspomniane wyżej odważniki. 

W obiektach związanych bezpośrednio z wytopem i przetopem ołowiu od
kryto również duże ilości ceramiki, kości i krzemienie. Mimo że destrukty pieców 
mogły służyć jako zwykłe śmietniska, niewykluczone, że poszczególne kategorie 
znalezionych w nich artefaktów nie były wyłącznie niepotrzebnymi odpadami. 
Ceramika może stanowić pozostałości po naczyniach, w których spożywano ma
sło, mające chronić pracujących na osadzie ludzi przed skutkami działania szkodli
wych oparów, towarzyszących wytopowi, o czym wspomina Georgius Agricola22. 
Z kolei kości poddane procesowi kalcynacji mogły służyć jako domieszka do cera
miki, wzmacniająca jej odporność na wysokie temperatury. Na potwierdzenie lub 
odrzucenie tej tezy mogłyby pozwolić badania specjalistyczne dysz, które w prze
ciwieństwie do ceramiki szkliwionej23 z części wymienionych powyżej stanowisk, 
nie doczekały się jeszcze takich analiz. Również krzemienie odkryte na stanowi
sku nr 5 w Sosnowcu Zagórzu mogły znaleźć się we wnętrzu obiektów związa
nych z metalurgią ołowiu nieprzypadkowo. Możliwe, że służyły one do niecenia 
ognia, a być może pełniły także bliżej nieokreśloną funkcję symboliczną związaną 
z magią ognia. Oprócz analiz typologicznych zabytki te powinny zostać poddane 
również analizom traseologicznym, które mogłyby pomóc w ustaleniu czy uży
wane były one we wczesnym średniowieczu, na przykład na podstawie obecności 
śladów kontaktu z narzędziami wykonanymi z żelaza. Niemniej ciekawie od po
zostałych zarysowuje się kwestia bryłek cynku, które odkryte zostały w Sosnowcu 
Zagórzu, podczas badań archeologicznych realizowanych w 2011 roku. 

Chociaż kwestia cynku, który odkryty został w Sosnowcu Zagórzu, została 
poruszona już w innym miejscu24, i tutaj nie sposób o nim nie wspomnieć. Podczas 
badań archeologicznych prowadzonych w 2011 roku odkryto dwie srebrzystosza-
re bryłki, które początkowo uznane zostały za srebrne. Dopiero badania specjali
styczne, przeprowadzone na zlecenie Dariusza Rozmusa i późniejsze badania we
ryfikacyjne wykonane przez Stanisława Roskosza z Politechniki Śląskiej pozwoliły 
stwierdzić, że nie było to srebro, ale właśnie cynk. 

Ze względu na obecność galeny i występującego z nią sfalerytu, który znany 
jest również pod nazwą „blendy cynkowej", w regionach bytomskim, olkusko-

21 D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu..., s. 179. 
22 G. Agricola, O górnictwie i hutnictwie dwanaście ksiąg, Jelenia Góra 2000, s. 474. 
23 M. Auch, Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu zachodniej Małopolski, „Archeologia Polski" 

2012, t. 57 (1-2), s. 199-246. 
24 K. Sobota, S. Rozkosz, D. Sych, Dwa wytopki cynkowe datowane na przełom Xl i XII w. odkryte na stanowisku 

Sosnowiec Zagórze 5, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych (w druku). 
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-siewierskim i chrzanowskim25 zaistniały odpowiednie warunki do rozpoczęcia 
na pograniczu Śląska i Małopolski produkcji przemysłowej cynku. Z produkcją 
tego metalu w późniejszym okresie związana była między innymi, znajdująca 
w odległości 23 km od stanowiska, huta Paulina, funkcjonująca w okresie od końca 
pierwszej połowy xix wieku po rok 192926. Autorzy niniejszego artykułu są zdania, 
że bryłki cynku odkryte na stanowisku nr 5 w Sosnowcu nie były z nią związane. 

Bryłka oznaczona numerem MS/A/241 została odkryta na działce „J" na 
głębokości 35-45 cm, w stropie największego z odkrytych na stanowisku w roku 
2011 pieca hutniczego (obiekt 10/2011), który mierzył 140 x 280 cm. Z kolei brył
ka nosząca numer MS/A/236 znaleziona została na pobliskiej działce „H" na 
głębokości 25 cm. Ślady współczesnej orki widoczne na obu działkach sugeru
ją, że bryłka odkryta płycej mogła zostać przywleczona na miejsce znalezienia 
z sąsiadującego z nim pieca. Wydaje się, że gdyby przedmioty miały związek ze 
wspomnianą wyżej hutą, na stanowisku byłoby ich znacznie więcej. Co więcej, 
artefakty datowane na okres od początku wczesnego do końca późnego średnio-
wieczą stanowiły około 95% całego, zebranego podczas trzech sezonów badaw
czych, materiału zabytkowego. 

Średniowieczną metrykę bryłek cynkowych zdają się potwierdzać rów
nież wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych przez dra hab. Stani
sława Roskosza z Politechniki Śląskiej. Badania makroskopowe i topografii 
powierzchni, wykonane przy użyciu mikroskopu elektronowo-skaningowego 
Hitachi S-3400N, ujawniły gąbczastą strukturę, która nie jest charakterystyczna 
dla współczesnych wyrobów hutniczych, co stanowi pośredni dowód na starszą 
chronologię obu zabytków. Ilościowa ocena składu chemicznego z zastosowa
niem spektrometru rentgenowskiego XRF Delta firmy Innov-X Systems wykaza
ła", że wytopki prawie w stu procentach składają się z cynku z niewielką domiesz
ką ołowiu i śladową domieszką żelaza. 

Zważywszy na fakt, że cynk można wytopić jedynie w ściśle kontrolowanych 
warunkach i atmosferze silnie redukcyjnej27, mało prawdopodobnym wydaje się, 
żeby mógł on pochodzić z opisanego wyżej pieca, służącego do wytopu ołowiu. 
Możliwe, że mimo zaawansowanej technologii, proces hutniczy na stanowisku 
nr 5 w Sosnowcu Zagórzu nie był w pełni kontrolowany przez hutników. Niewy
kluczone zatem, że w części pieca, z którego pochodzi jedna z bryłek, zaistniały 
warunki, które umożliwiły wytopienie się cynku. Pośrednio może wskazywać 
na to obecność żelaza w bryłkach, które mogło „przejść" ze związków żelaza, 
pełniących funkcję topnika w procesie wytopu ołowiu. 

Mimo że produkcja cynku upowszechniła się w Europie dopiero w X V I I I 

wieku, znane są przykłady znalezisk znacznie starszych, w poczet których można 

25 O. Medenbach, C. Sussieck-Fornefeld, Leksykon przyrodniczy: minerały, Warszawa 1996, s. 46. 
26 M . Śmiałek, Z. Studencki, Sosnowieckie ABC, t. 7, Sosnowiec 2008, s. 24-25. 
27 R T. Craddock, I . C. Freestone, I . . K. Gurjar, A. Middleton, L. Willies, The Production ofLead, Siherand Zinc 

in Early India, [in:] Old World Archaeometalłurgy, ed. Ch. Roden, A. Hauptmann, Bochum 1989, s. 51-69. 
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zaliczyć m.in. tabliczkę z Brna28. Ostateczną odpowiedź na pytania o chronolo
gię i genezę bryłek cynku ze stanowiska numer 5 w Sosnowcu Zagórzu mogą dać 
wyniki kolejnych badań specjalistycznych. 

Gdzie zacząć? 

W dzisiejszych czasach dość często w literaturze fachowej, ale też w popularno
naukowej natrafiamy na artykuły na temat niepowtarzalnego, a wręcz „rewelacyj
nego" odkrycia, które jest wynikiem dogłębnej penetracji muzealnych magazynów 
ze zbiorami. Okazuje się, że ktoś przypadkowo „odkrywa" bardzo ważny zabytek, 
o którym po prostu na lata zapomniano, lub z uwagi na duży zakres prac wykony
wanych na co dzień w muzeum, nie zdawano sobie sprawy z jego istnienia. Pro
blem ten dotyczy w szczególności muzeów prowadzących wieloletnią działalność, 
sięgającą korzeniami jeszcze czasów przedwojennych. Zbiory muzealne tych jed
nostek niejednokrotnie ulegały przemieszaniu czy stawały się obiektem kradzie
ży, rzadko tylko wracając na swoje miejsce. Informacja o „cudem" odnalezionym 
artefakcie od razu trafia do informacji publicznej za pomocą prasy czy Internetu, 
a dla muzeum, będącego jednocześnie jego szczęśliwym posiadaczem, zaczynają 
się piętrzyć problemy, przede wszystkim finansowe. 

Zazwyczaj budżet muzeum jest planowany dużo wcześniej, a organizatorzy 
starają się by raczej nie było w nim tzw. kwot „wolnych" na dowolne gospodaro
wanie. W związku z czym z góry wiadomo ile pochłonie utrzymanie budynku, ile 
wyniosą pobory, jaka kwota zostanie oddana do dyspozycji na działalność bieżą
cą, w tym także na profesjonalnie wykonaną konserwację, specjalistyczne analizy 
czy rzeczywiste opracowanie zbiorów - wykonanie fotografii czy wydruków itp. 
Ta sama kwestia dotyczy planowania archeologicznych sezonów badawczych. 

Zwyczajowo kierownik badań otrzymuje daną kwotę na prowadzenie prac. 
W kwocie tej przede wszystkim zostaje ujęte wynagrodzenie dla pracowników, 
jednakże nie ma przymusu by zawierała ona ewentualne koszty analiz specjali
stycznych czy profesjonalnej konserwacji. Zazwyczaj w takich sytuacjach słyszy 
się „zobaczymy, co odkryjecie, nie ma co się martwić na przód". 

Niedofinansowanie instytucji o profilu muzealnym jest bardzo dużym pro
blemem. W ostatnich czasach przyjmuje to bardzo często formę skrajną, tak, że 
wręcz jednostki nie mają funduszy na działalność bieżącą. Zatem nie jest nowo
ścią i nikogo nie dziwi, że po latach wykonuje się analizę danego zabytku (kiedy, 
zazwyczaj przypadkowo, znajdują się na te cele fundusze) i okazuje się, że wiedza 
o nim po otrzymaniu wyników analiz diametralnie ulega zmianie. 

Brak wystarczających funduszy na realizację pełnowymiarowych badań 
archeologicznych od pomysłu, poprzez prace w terenie, a kończąc na ewidencji 

28 Th. Rehren, A Roman zinc tablet from Bern, Switzerland: Reconstruction of the Manufacture, Archaeome-
try 94, [in:] The Proceedings of the 29"' International Symposium on Archaeometry, Ed. S. Demirci et al., 
Ankara 1994. 
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zabytków w muzeum (opracowanie, analizy, konserwacja) nieraz jest powodem 
poważnych zaniedbań naukowych. Nie sposób też jednocześnie wymagać od osób 
zarządzających danymi jednostkami, żeby na wybrany cel przeznaczały zwiększo
ną o sto procent kwotę, tak aby ewentualnie nie było problemu z brakiem środków 
na cele „powykopaliskowe". Mało która jednostka jest w stanie „unieść" tego typu 
projekty. 

Rozwiązaniem może być połączenie wspólnych sił pomiędzy jednostkami 
muzealnymi, których prace w terenie i specjalizacje w pewien sposób się pokry
wają. Jeśli kilka muzeów prowadzi prace w terenie na podobnych stanowiskach, 
można by po wykonaniu prac w terenie, na zasadzie „burzy mózgów", podczas 
przedstawiania nawzajem wyników badań wspólnie dojść do tego, które koszty 
można by było zminimalizować wyznaczając np. do analiz wybrane artefakty 
z kilku muzeów. Trudno określić czy takie rozwiązanie byłoby satysfakcjonujące 
dla współpracujących jednostek. Na pewno nie dla tych, które pilnie strzegą 
swoich tajemnic, a tym samym nie są skore do dzielenia się z innymi wynikami 
swoich prac. 

Wczesnośredniowieczne zagłębie górnictwa i hutnictwa ołowiu i srebra po-
granićza śląsko-małopolskiego jest jednym z tych obszarów, które powinny zo
stać objęte ogólnoregionalnymi badaniami, prowadzonymi wspólnie przez róż
ne placówki naukowe i kulturalne. Tylko ścisła współpraca może dać odpowiedź 
na wiele pytań, dotyczących wczesnej państwowości polskiej, na które jak na 
razie nie znamy jeszcze odpowiedzi. Niemniej ważna byłaby również dla lepsze
go poznania zagadnień gospodarczych tych obszarów na przełomie epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza. 
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Joanna Tokaj, Magdalena Cyankiewicz 
Muzeum Miejskie Sztygarka 
w Dąbrowie Górniczej 

Industriae theatrum ex Silesia 
o archeologii przemysłowej dla każdego. 
Projekt edukacyjny - zabawa, nauka, 
poznanie 

Do niedawna rozwój przemysłu górniczego i hutniczego na terenie pogranicza 
śląsko-małopolskiego zwykło się wiązać z okresem od końca X V I I I stulecia aż 
po wiek xx. Jednakże odkrycia archeologiczne ostatnich lat udowodniły, że go
spodarka i technika przemysłowa były udziałem mieszkańców tego regionu już 
znacznie wcześniej, bo przed kilkoma stuleciami, a nawet przed tysiącem lat. Dziś 
wiemy, że w wielu współczesnych ośrodkach miejskich o charakterze przemysło
wym, położonych na tym obszarze już w okresie średniowiecza funkcjonowały 
huty oraz związana z nimi infrastruktura. Świadczą o tym wczesnośredniowiecz
ne znaleziska osad produkcyjnych TĄ śladami pozostałości ołowiarstwa. 

Mimo tego, że dzięki wspomnianym odkryciom tematyka ta jest w nauce 
stosunkowo dobrze znana1, wciąż istnieje konieczność upowszechniania tego 
zagadnienia poprzez popularnonaukowe odczyty i publikacje, przy pomocy naj
nowszych technologii, a także rekonstrukcji archeologicznych. W ostatnim cza
sie tego zadania podjęły się organizacja pozarządowa (Towarzystwo Przyjaciół 
Dąbrowy Górniczej) wraz z placówką muzealną (Muzeum Miejskie Sztygarka). 
Do tej pory współpraca ta zaowocowała realizacją trzech zadań, składających 
się na wspólny temat przewodni nazwany Industriae theatrum ex Silesia2. Dwa 
z nich dotyczyły okresu wczesnego średniowiecza, trzeci natomiast skupił się 
na xix wieku. Wspólnym założeniem zadań była popularyzacja i przybliżenie 
odbiorcom zagadnień związanych z rozwojem szeroko pojętego przemysłu na 
pograniczu małopolsko-śląskim od wczesnego średniowiecza do x ix wieku. 

1 Zob.: A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia - hipotezy - interpretacje, War
szawa 2011, s. 337-340; Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska 
i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek), red. P. Boroń, 
Wrocław 2013; Gospodarka nad Przemszą i Brynicą od pradziejów do początku XX wieku w świetle badań 
interdyscyplinarnych, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Dąbrowa Górnicza - Olkusz - Sosnowiec, 2009. 
Temat zyskał również muzealne opracowanie w postaci otwartej w 2006 roku w Muzeum Miejskim 
Sztygarka w Dąbrowie Górniczej wystawy Historia co srebrem i węglem pisana, która prezentuje - obok 
przemysłu nowożytnego - wyniki odkryć badań archeologicznych związanych z metalurgią w okresie 
wczesnego średniowiecza. Wystawa, podobnie jak projekt, ma za zadanie zapoznanie zwiedzających ze 
średniowiecznym przemysłem. (Zob.: D. Rozmus, A. Rybak, R. Bodnar, Z dziejów przemysłu dąbrow
skiego. Archeologia. Przemyśl. Katalog wystawy, Dąbrowa Górnicza - Kraków 2005). 

2 W 2015 roku realizowano kolejny projekt z cyklu, pod nazwą „Bartholdi i Gravier". 
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Projekt miał charakter popularnonaukowy i skierowany był do bardzo szeroko 
zakreślonego grona odbiorców. Objął swoim zasięgiem specjalistów oraz dzieci, 
młodzież, a także seniorów. Efekty przeprowadzonych działań zaprezentowano 
na konferencjach krajowych i zagranicznych3. Pierwsze, inicjalne zadanie z cy
klu Industriae theatrum ex Silesia zostało zrealizowane w 2011 roku. 

Narodziny projektu i jego realizacja 

Związek wspomnianych ziem i przemysłu, rozwijającego się tutaj od niemal ty
siąca lat, zainspirował do opracowania projektu z zakresu archeologii i historii 
przemysłu Industriae theatrum ex Silesia, czyli archeologia przemysłowa wieków 
średnich dla każdego. Na przykładzie hutnictwa podjęto w nim próbę przedstawie
nia ciągłości rozwoju pewnych procesów gospodarczych na przestrzeni dziejów. 
Pomyskna zrealizowanie projektu zrodził się po serii odkryć archeologicznych na 
terenie Dąbrowy Górniczej Łośnia, dlatego początkowo miał charakter lokalny, re
alizowany głównie na terenie tego miasta. Dąbrowa Górnicza4 prawa miejskie uzy
skała dopiero w 1916 roku, niemniej osadą przemysłową była już od drugiej połowy 
X V I I I wieku. W1834 roku rozpoczęto budowę Huty Bankowej, jej funkcjonowanie 
było jednym z najważniejszych elementów miastotwórczych5. Swoistą kulminacją 
rozwoju metalurgii na tym terenie była budowa, w latach 1972-1976, największego 
w kraju i jednego z większych w Europie kombinatu metalurgicznego Huta Katowi
ce - dzisiejszego Arcelor Mittal Poland S .A . Wtedy też zmienił się podział admini
stracyjny miasta, a pomniejsze, często rolnicze miejscowości, weszły w jego skład 
w charakterze dzielnic. Były to m.in. Strzemieszyce i Łosień, których rodowód, jak 
wykazały badania archeologiczne, sięga początków państwa polskiego. Już w tym 
okresie omawiany obszar miał charakter typowo przemysłowy, istotny dla rozwoju 
tworzonego państwa. 

3 Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization/Dziedzictwo archeologiczne - for
my edukacji i promocji, Warszawa, 1-3 XI I 2011 (Międzynarodowa Konferencja Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowana przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii UW), 
opublikowany artykuł: J. Tokaj, M. Cyankiewicz, A. Garbacz-Klempka, Industriae Theatrum Ex Silesia: 
Showing the functioning of a mcdieval industry in a contemporary industrial conurbation, [in:] Archa
eological Heritage: Methods of Education and Popularization, ed. R. Chowaniec, W. Więckowski, (BAR 
International Series 2443), Oxford 2012, p. 167-174; Archaeological Heritage - its Role in Education, Prc-
sentation and Popularization of Science, Viminacium, Serbia, 5-8 X 2012 (Międzynarodowe Sympo
zjum Archeologiczne zorganizowane przez Archeologiczny Instytut w Belgradzie oraz Archeologiczny 
Park Viminacium; wystąpienie: M. Cyankiewicz, D. Rozmus, J. Tokaj, To discoeer a hoard... and what 
next? Our experiences connected with the study, presentation and popularization of the fin, „ Arheologija 
i Prirodne Naukę" = „Archaeology and Science", 10 (2014), s. 57-70 - artykuł w druku). 

4 Dąbrowa leży w historyczno-kullurowym regionie zwanym Zagłębiem Dąbrowskim, który zaczął się 
kształtować w połowie XIX wieku. Po I I I rozbiorze Polski Dąbrowa znalazła się w granicach Prus, na 
terenie zwanym Nowym Śląskiem. Z tym okresem wiążą się również początki eksploatacji węgla na 
tym terenie. Po krótkim epizodzie przynależności do zaboru pruskiego w 1807 roku region znalazł się 
w granicach Księstwa Warszawskiego, a w 1815 Królestwa Polskiego. 

5 Zakład hutniczy nazwę swą zawdzięcza Bankowi Polskiemu, który wybudował pierwszą w Królestwie 
Polskim hutę żelaza, stosującą koks do wytopu surówki. Równocześnie z powstaniem przedsiębiorstwa 
hutniczego powstawało całe założenie kolonia Huta Bankowa. 
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Dąbrowa Górnicza jest miejscem, gdzie obok pozostałości średniowiecz
nych hut wciąż pojawiają się nowe zakłady przemysłowe, także te związane 
z hutnictwem. Nie brak analogii i wzajemnych powiązań, jak chociażby w Strze
mieszycach, gdzie obok niezwykle bogatego wczesnośredniowiecznego cmenta
rzyska datowanego na okres od połowy xi do drugiej połowy X I I wieku6, na któ
rym najprawdopodobniej chowano miejscowych hutników, w latach 70. xx wie
ku, jak to już wcześniej wspomniano, wyrosła największa huta7. Samo odkrycie 
wspomnianej nekropolii w latach 30. xx wieku odbyło się podczas wydobywania 
piasku na podsadzkę dla pobliskiej kopalni Reden8. Tematyka związana z me
talurgią jest jednym z głównych kierunków zainteresowań i badań naukowców 
z Zagłębia i okolic. Dlatego też pracownicy muzeum i członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Dąbrowy Górniczej postanowili przybliżyć mieszkańcom Dąbrowy 
oraz całego regionu wyniki swoich badań, które dokumentują historię tych tere
nów. Zainspirowało ich to do opracowania popularyzatorskiego projektu, odwo
łującego się do odległej historii przemysłowej tego regionu. 

jednym ze statutowych celów działalności Towarzystwa Przyjaciół Dąbro
wy Górniczej jako organizacji pozarządowej jest upowszechnianie wiedzy histo
rycznej o Dąbrowie Górniczej, krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa 
dóbr kultury, uczestnictwo w ich promocji i ochronie oraz prowadzenie dzia
łalności kulturalno-oświatowej9. Omawiane przedsięwzięcie jest z tymi celami 
doskonale zgodne. Planując je starano się sięgać do wzorów już sprawdzonych, 
jak rekonstrukcja i pokazy dawnych technik rzemieślniczych10, by ukazać nowe 
treści, często nieznane szerszej grupie odbiorców. Pomocne okazywały się rów
nież nowe technologie. 

Ostatecznie na zadanie złożyły się: wydanie polsko-angielskiej broszury 
pt. Industriae theatrum ex Silesia, czyli archeologia przemysłowa wieków średnich 

6 H. Zoll-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. 1: Źródła, Wrocław 
- Warszawa - Kraków 1966; tejże, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. 2: 
Analiza, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1971. 

7 D. Rozmus, J. Tokaj, Badania archeologiczne w rejonie Strzemieszyc Wielkich i Strzemieszyc Małych, [w:] 
Strzemieszyce Małe - Srebrna Perła Dąbrowy Górniczej, red. J. Krajniewski, Dąbrowa Górnicza 2011, 
s. 23-31. 

8 L. Balcerowski, Badania archeologiczne w Zagłębiu Dąbrowskim, „Ziemia Będzińska: Przeszłość. Teraź
niejszość. Kultura" 1969, t. 2, s. 41-56; J. Marciniak, Odkrycie cmentarzyska wczesnohistorycznego w Strze
mieszycach Wielkich wpow. Będzińskim, „Z otchłani wieków" 1933, t. 8, s. 21-22; tenże, Cmentarzysko 
szkieletowe w Strzemieszycach Wielkich, pow. Będzin, „Materiały Wczesnośredniowieczne" 1960, t. 5, 
s. 141-186. 

9 Wykorzystując atut stowarzyszenia, które posiada osobowość prawną, przystąpiono do konkursu orga
nizowanego przez Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (Otwarty konkurs ofert 
na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego). 

10 M . Bogacki, Czy można „ożywić" muzeum? Edukacja muzealna a odtwórstwo historyczne, [w:] Prze
szłość dla przyszłości - problemy edukacji muzealnej. Materiały Konferencji z okazji Jubileuszu 40-lecia 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica 11-13 września 2009 roku, red. J. Wrzesiński, A . M . 
Wyrwa, Lednica 2010, s. 93-104. Zob. też: D. Rozmus, Próba rekonstrukcji procesu wytopu srebra i ołowiu 
w XI i XII w. (na przykładzie osady produkcyjnej w Dąbrowie Górniczej - Łośniu), „ Archaeologia Histo-
rica Polona" 2009,1.18, s. 45-55. 
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dla każdego. Industrial Archeology ofthe Middle Agesfor Everyone, rekonstrukcja 
czterech strojów wczesnośredniowiecznych (łącznie z wykonaniem elementów 
biżuterii, które są kopiami ozdób odkrytych na terenie wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska w Strzemieszycach), a także wykonanie replik narzędzi oraz warsz
tatu tkackiego i elementów warsztatu odlewnika. W dalszej fazie działań za
łożono zorganizowanie cyklu odczytów i pokazów, które miały charakter imprez 
plenerowych. Realizując to zadanie, podjęto współpracę z wolontariuszami oraz 
grupą rekonstrukcyjną, która specjalizuje się w odtwarzaniu interesującego nas 
okresu średniowiecza. 

Industriae theatrum ex Silesia - między 
rekonstrukcją archeologiczną a pokazem 
żywej historii 

Podczajs gdy część działań (np. pokazy dawnych rzemiosł) była skierowana do 
odbiorców w różnym wieku, to inne przeznaczono szczególnie do osób doro
słych" (wykłady tematyczne). Prelekcje były wygłaszane m.in. przez archeologa 
- odkrywcę średniowiecznych stanowisk hutniczych na terenie Zagłębia - Dariu
sza Rozmusa, który prezentował wyniki swoich badań i tajniki średniowiecznego 
hutnictwa. Dzięki współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi udało się w czasie 
działań plenerowych (festyn rodzinny Jesień Średniowiecza), zaangażować za
równo dzieci, jak i dorosłych w organizowane przez członków grup gry i zabawy. 
Jedną z atrakcji, przyciągających spore grono uczestników, było wybijanie kopii 
średniowiecznych monet odkrytych na stanowisku hutniczym w Dąbrowie Gór
niczej Łośniu12. 

Zapisem audiowizualnym przeprowadzonych działań był film" zrealizowa
ny przez Franciszka Rozmusa i Sebastiana Wojdata z Telewizji Olkusz, pokazu
jący m.in. fragmenty procesu wytopu metodami średniowiecznymi. Współpracę 
w tym zakresie nawiązano z pracownikami jednostki naukowo-dydaktycznej -
Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, w tym z Aldoną Garbacz-Klempką. Poniżej przedstawiamy główne 
tezy jej popularnonaukowej pogadanki, które towarzyszyły pokazowi, utrwalo
nemu w zapisie filmowym: 

11 Zajęcia skierowane do dorosłego odbiorcy wpisują się w ideę edukacji przez całe życie. Por.: A. Mączyń-
ska, „Na naukę nigdy nie jest za późno". Czy edukacja muzealna jest potrzebna dorosłym?, [w:] Przeszłość 
dla przyszłości..., s. 33-38. Tę ideę realizują przede wszystkim działające w wielu miastach Uniwersy
tety Trzeciego Wieku. Zob.: M . Walancik, M. Kot-Radojewska, Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma 
kształcenia ustawicznego - dobre praktyki, [w:] Starość darem, zadaniem i wyzwaniem. Wybór mate
riałów konferencyjnych, red. A. A. Zych, Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza 2014, s. 413-422. Muzeum 
Miejskie Sztygarka ma stosunkowo długie doświadczenia w zakresie organizowania zajęć dla słuchaczy 
tej szczególnej wszechnicy wiedzy. 

12 L. Krudysz, D. Rozmus., S. Suchodolski, B. Sz. Szmoniewski, Znaleziska monet średniowiecznych z miej
scowości Łosień (część Dąbrowy Górniczej) „Wiadomości Numizmatyczne" 2009, t. 53, nr 1 (187), s. 56-65. 

13 Film jest dostępny na stronie internetowej: http://www.youtube.com/user/MuzeumSztygarkaffeature 
=mhum#p/a/u/0/e5j5xncMXb8. 

http://www.youtube.com/user/MuzeumSztygarkaffeature
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Zespół wykonujący rekonstrukcje wytopu w swoich pracach 
koncentruje się na badaniu historii odlewnictwa. Szczególnie 
ważnymi źródłami do odtwarzania średniowiecznego 
procesu hutniczego są dla metalurgów efekty prac 
archeologicznych, zwłaszcza znaleziska w postaci żużli, tygli, 
fragmentów form, półproduktów oraz gotowych wyrobów. 
Na ich podstawie powstają rekonstrukcje. 

Tak samo jak dzisiaj, w średniowieczu hutnictwo 
(i górnictwo - przyp. aut.) determinowało rozwój 
gospodarczy. Choć dzisiaj stosuje się nowsze technologie 
i nowoczesne materiały, to jednak zasada procesu jest cały 
czas ta sama: czyli wypełnia się formę ciekłym metalem. 
W średniowieczu stosowano nieco inne stopy, nieco inne 
formy tworzone z naturalnych materiałów, co zostało 
zaprezentowane i omówione podczas pokazu. W trakcie 
krótkiego cyklu odlewniczego powstały gotowe wyroby 
w postaci ozdób (w średniowieczu metodą odlewniczą 
tworzono również także*$luże obiekty jak: dzwony do 
kościołów, chrzcielnice, a nawet drzwi świątyń czy armaty. 
O randze odlewnictwa w średniowieczu świadczy duża ilość 
cechów, związanych z branżą metalową - przyp. aut.) 4. 

Na pokazie, obok rożnych związków ołowiu, prezentowano również rudę ołowiu, 
która po odpowiedniej obróbce stawała się surowcem wykorzystywanym przez 
warsztaty odlewnicze. Podczas tzw. „lekcji żywej historii"15 średniowiecznej me
talurgii, która miała miejsce 29 listopada 2011 roku odbył się wytop małych form 
odlewanych ze stopów na bazie ołowiu. W średniowieczu ołów był metalem po
wszechnie używanym i znajdującym zastosowanie w wielu różnych procesach 
produkcyjnych. Ołów zajmował również ważne miejsce w handlu surowcami, 
a pogranicze śląsko-małopolskie było wtedy jednym z głównych terenów jego 
pozyskiwania na ziemiach polskich. Ten metal, o barwie niebieskawoszarej, wy
korzystywano m.in. do wykonywania biżuterii. Z badań znane są m.in. przykła
dy krzyżyków odlewanych z ołowiu. Miały one na pewno znaczenie symboliczne 
i głęboko religijne. Mogły stanowić symbol pokuty, z uwagi na to, że ołów jako 
pierwiastek ciężki mógł odzwierciedlać ciężar grzechów16. 

Głównym elementem warsztatu średniowiecznego odlewnika był piec z gli
ny - ręcznie lepiony, a następnie wypalany. Takim właśnie piecem posłużyli się 
naukowcy podczas prezentowanej w ramach projektu rekonstrukcji. Surowcem, 

14 Tamże. 
15 Por. m.in.: M. Trzciński, Rekonstrukcje archeologiczne a rzeczywistość, [w:] Przeszłość dla przyszłości..., 

s. 87-92. 
16 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprać. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, 

Warszawa 1990, s. 143-144. 

yy 
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którym ogrzewano wnętrze pieca był węgiel drzewny. W piecu umieszczono ty
gle, które ulepiono ręcznie na podstawie przekazów źródłowych. W tyglach roz
grzewano stopy, które z kolei wlewano do przygotowanych wcześniej form. De
monstrując dawny proces metalurgiczny zaznaczano, że skład stopów również 
był zbliżony do tych autentycznych, stosowanych w średniowieczu. Przygotowa
no go bowiem na podstawie badań zachowanych, gotowych wyrobów. Stąd moż
liwe było odtworzenie dawnych składów dokładnie w tych samych proporcjach, 
w jakich sporządzali je średniowieczni odlewnicy. Roztopione w tyglach stopy 
metali wlewano następnie do form odlewniczych (te średniowieczne mogły być 
gliniane lub kamienne, wielorazowego użytku lub jednorazowe, te ostatnie two
rzono do modeli woskowych, które po zalaniu były niszczone poprzez rozbicie). 
Podnoszenie temperatury w piecu odbywało się przy pomocy miechów. W finale 
uczestnicy pokazu, będącego częścią składową zadania, mogli zobaczyć gotowy 
wyrób powstały w zaaranżowanym w plenerze warsztacie odlewniczym. 

, Buongiorno Signore Lanci - nowa odsłona 
projektu 

Realizacja kolejnego zadania wchodzącego w skład cyklu miała miejsce w 2012 
roku i dotyczyła popularyzacji wiedzy o działalności urodzonego we Włoszech 
architekta Franciszka Marii Lanciego (1799-1875), który zapisał się w historii archi
tektury polskiej szeregiem wyróżniających się założeń architektonicznych. 

Franciszek Maria Lanci jest mało znanym na terenie Polski architektem, 
który jednak znacząco wpłynął na oblicze neogotyckiej architektury dziewięt
nastowiecznej na ziemiach polskich. Zaprojektował wiele założeń o charakterze 
pałacowym, był także autorem przebudowy Wawelu. Głównymi kierunkami 
jego działalności było przywracanie świetności średniowiecznych zamków (np. 
Będzin), projektowanie pałaców, willi oraz budynków użyteczności publicznej 
(m.in. Dąbrowa Górnicza, Grodziec) - stąd pomysł wybrania wartych popu
laryzacji ciekawych obiektów jego autorstwa i stworzenia szlaku jego dzieł na 
terenie województwa śląskiego'7. Szlak przedstawiono w postaci mapy, która była 
jednym z efektów finalnych zadania. Znalazło się na nim sześć budowli, które 
zostały pokrótce opisane. Na mapie zamieszczono również biogram architekta 
w języku polskim, angielskim i niemieckim. 

Jedną z najciekawszych realizacji Lanciego na terenie Zagłębia, obok pro
jektu Biura Zarządu Zachodniego Okręgu Górniczego (1839-1842)18, była ro
mantyczna restauracja będzińskiego zamku. Przebudowa odbyła się w latach 
1833-1834 na polecenie hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Z tego okresu pochodzi 
zachowany do dzisiaj romantyczny mur arkadowy od strony parku, krenelaż na 

17 Opracowanie szlaku zabytków Franciszka Marii Lanciego po regionie może być wstępem do opracowania 
ogólnopolskiego szlaku (Lanci tworzył projekty m.in. w Warszawie, Końskich czy Poznaniu). 

18 Obecnie w budynku ma swoją siedzibę Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. 
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wieży okrągłej oraz niektóre okna. Także charakterystyczny kształt budyn
ku mieszkalnego, który nie posiada analogii w średniowiecznej architekturze 
obronnej może być dziełem Lanciego'9. Materialną pamiątkę po tej odbudowie 
stanowi mało widoczny dziś kamień z inicjałami „BP" (Bank Polski finansował 
odbudowę zamku), który wmurowano w arkadę muru, a także tablica: „Od
nowiony 1834". Tej tematyce poświęcony był między innymi wykład traktują
cy o osobie architekta i związkach jego neogotyckiej architektury z regionem, 
który został wygłoszony podczas promocji towarzyszącego projektowi wydaw
nictwa Franciszek Maria Lanci. O mariażu neogotyckiej architektury z przemy
słem" Dodatkowo w ramach w ramach trzeciego zadania Industriae theatrum 

ex Silesia promowano transport publiczny, poprzez zamieszczenie wykazu linii 
autobusowych i tramwajowych, którymi można dotrzeć do punktów Zagłę-
biowskiego Szlaku Architektury Franciszka Marii Lanciego. Powstała również 
wielojęzyczna publikacja (folder o charakterze popularyzatorskim) prezentująca 
dziedzictwo architektoniczne tego dziewiętnastowiecznego twórcy i budowni
czego, zatytułowana: Franciszek Maria Lanci. O mariażu neogotyckiej architek

tury z przemysłem. Przy tworzeniu tekstów do popularyzatorskiego wydawnic
twa uczestniczyli: historyk architektury - Olga Baron i historycy zajmujący się 
dziejami regionu - Dariusz Majćhrzak oraz Grzegorz Onyszko. W broszurce, 
obok tekstów, znalazły się mało znane ilustracje (plany, zdjęcia, projekty), odno
szące się do realizacji założeń Lanciego w regionie. Również tutaj część tekstów 
została przetłumaczona na język francuski, włoski i rosyjski. 

Czy o „Skarbie hutnika" powiedziano już 
wszystko? 

W 2012 roku zrealizowano jeszcze jedną edycję projektu. Dotyczyła ona tzw. 
„Skarbu hutnika", odkrytego w miejscu wczesnośredniowiecznej huty. Dwuna-
stowieczny skarb składający się ze srebrnych monet i bryłek srebra odnaleziono 
w 2006 roku na terenie Łośnia - dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Po wielu sezo
nach badań archeologicznych prowadzonych przez różne ekipy badawcze, mo
żemy wręcz mówić o istnieniu we wczesnym średniowieczu „zagłębia hutnictwa 
srebra i ołowiu"20. Można również wysunąć tezę, że rozwój metalurgii ołowiu 
i srebra na terenach pogranicza śląsko-małopolskiego mial niebagatelne znacze
nie dla formowania się gospodarki państwa polskiego. 

Na temat losieńskiego znaleziska powstało wiele opracowań naukowych. 
Poruszono w nich tematykę metalurgii i badań metaloznawczych skarbu, kwestie 
srebrnych placków wchodzących w skład depozytu, zagadnień technicznych 

19 Architekt włączał się również w życie społeczności regionu. Został między innymi ojcem chrzestnym, 
urodzonego w 1839 roku syna Naczelnego Zawiadowcy Kopalń Okręgu Zachodniego - Józefa Ciesz
kowskiego, który jako pierwszy zastosował dla tych terenów nazwę Zagłębie. 

20 D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu na obszarach obecnego pogranicza 
Górnego Śląska i Małopolski 2polowa XI-XII/XIII w., Kraków 2014. 
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średniowiecznego mennictwa (w tym odmiany stempli menniczych) oraz omó
wiono ikonografię denarów. Przedmiotem studiów i sukcesywnie ukazujących się 
opracowań były dotychczas: wizerunki świętego Wojciecha21, sceny łowieckie na 
denarach Władysława Wygnańca (o wyraźnie orientalno-bizantyjskim pochodze
niu)22, wizerunki majestatyczne23 oraz inskrypcje znajdujące się na monetach24. 

Obok badań nad ikonografią denarów przeprowadzono analizy, które przy
czyniły się do powstania pełnej monografii znaleziska. W 2014 roku wydano uni
kalne naukowe opracowanie skarbu (wraz z katalogiem monet) autorstwa Dariusza 
Rozmusa, Stanisława Suchodolskiego i Joanny Tokaj pt. Wczesnośredniowieczny 

„Skarb hutnika" z Dąbrowy Górniczej - Łośnia. Monografia. 

Samo odkrycie skarbu nazwanego „Skarbem hutnika" stanowiło wyzwanie 
dla Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, w którym zdepono
wano to jedno z cenniejszych znalezisk z tego terenu. Dział archeologii tutejszego 
muzeum wraz z działem marketingu musiał udźwignąć wyzwanie popularyzacji 
tego znaleziska archeologicznego. Jednym z pomysłów - obok stałej ekspozycji 
muzeafnej Historia co srebrem i węglem pisana^ oraz opracowania czasowej wy
stawy planszowej Oblicza świętego Wojciecha na monetach Bolesława Kędzierza

wego - był projekt realizowany w ramach cyklu Industriae theatrum ex Silesia. 

Dzięki tej inicjatywie starano się pokazać, iż przemysł jest związany również ze 
sztuką, a nasz region, mimo że oddalony od średniowiecznych ośrodków władzy, 
odgrywał wtedy istotną rolę. Skarb był znaleziskiem umiejscowionym najbliżej 
mennicy, która w tym okresie zlokalizowana była w Krakowie. 

Realizując zadanie postawiono na sprawdzoną formułę wydania dwujęzycz
nej polsko-angielskiej broszury, którą zatytułowano „Skarb hutnika" z Dąbrowy 

Górniczej - Łośnia. Steelworkerś Hoardfrom Dąbrowa Górnicza - Łosień. Dzięki 
ciekawie zaprojektowanej dwujęzycznej książeczce temat naszego muzealnego 
skarbu może zyskać również aprobatę wśród turystów z zagranicy odwiedzają
cych dąbrowskie Muzeum. 

W wydanej broszurce zostały omówione następujące zagadnienia: odkrycie 
skarbu, praca w średniowiecznej mennicy oraz najciekawsze przykłady ikonografii 
wczesnośredniowiecznej, w tym przedstawienia nieznane poza Polską. Szczególnie 

21 Ważnym motywem wśród monet ze skarbu jest wizerunek przypominający ikonę, który przedstawia głowę 
św. Wojciecha - biskupa męczennika pochodzącego z czeskiej dynastii Sławnikowiców. Męczennik ten 
poległ w 997 roku podczas pokojowej misji chrystianizacyjnej w kraju Prusów. Święty Wojciech stał się 
nie tylk° głównym patronem Polski, a także patronem Czech i Węgier. Zob.: D. Rozmus, J. Tokaj, Oblicza 
św. Wojciecha na monetach Bolesława Kędzierzawego, Kraków - Dąbrowa Górnicza 2010; D. Rozmus, 
J. Tokaj, Charakterystyczne (ikoniczne) cechy wizerunku oblicza św. Wojciecha na monetach Bolesława 
Kędzierzawego typu II, „Magazyn Numizmatyczny" 2013, nr 39, s. 59-66. 

22 D. Rozmus, „Nocny Łowca" i inni. Sceny łowieckie na monetach Władysława II Wygnańca, Kraków -
Dąbrowa Górnicza 2012. 

23 J. Tokaj, „Władca w majestacie" na przykładzie monet z tzw. „Skarbu hutnika" z Dąbrowy Górniczej -
Łośnia - zarys zagadnienia, „Magazyn Numizmatyczny" 2012, nr 38, s. 104-110. 

24 D. Rozmus, J. Tokaj, Denary napisowe Bolesława Kędzierzawego ze „Skarbu hutnika" z Dąbrowy Górniczej 
- Łośnia, „Magazyn Numizmatyczny" 2012, nr 37, s. 115-122. 

25 Por. przypis L 
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ostatni temat jest na tyle uniwersalny, że udało się odnaleźć nawiązania do monet 
obcych, w tym czeskich, a nawet bizantyjskich. W tej niewielkiej publikacji dwu-
nastowieczne monety emitowane przez Władysława u Wygnańca (panował w la
tach 1138-1146) oraz Bolesława iv Kędzierzawego (panował w latach 1146-1173) jako 
przykłady romańskiego mikrorytownictwa porównano z przykładami ilustracji 
wczesnośredniowiecznej sztuki europejskiej (np. siedzących przy stole książąt z de
nara Bolesława iv zestawiono z ilustracją biesiadujących rycerzy, których ukazano 
na tkaninie z Bayeaux). W folderze zaprezentowano wybrane przykłady z archeolo
gicznego znaleziska monetarnego, a najpiękniejsze okazy monet ze „Skarbu hutnika" 
zamieszczono na wydrukowanych zakładkach. 

Po odkryciu skarbu przeprowadzono szereg szczegółowych badań, które zwe
ryfikowały oraz zrewolucjonizowały poglądy archeologów na pochodzące z x i i 
wieku numizmaty, które można traktować jak dzieła sztuki. Dlatego tak unikatowe 
znalezisko warte było szerszej popularyzacji, zarówno w regionie, jak i wśród 
specjalistów europejskiej archeologii. Projekt kończył cykl wykładów na temat śre
dniowiecznego mennictwa, któremu towarzyszył pokaz wybijania denarów. 

Industriae theatrum ex Silesia, czyli archeologia przemysłowa dla każdego to in
terdyscyplinarny projekt edukacyjny, który podczas swoich trzech edycji obej
mował zagadnienia z zakresu archeologii środowiskowej, a także historii archi
tektury przemysłowej z terenów pogranicza małopolsko-śląskiego - dzisiejszego 
Zagłębia Dąbrowskiego. Dwa podmioty, które wspólnie realizowały założenia 
idei projektu (muzeum i stowarzyszenie) mogły podjąć się popularyzacji „nie
popularnej" tematyki, jaką jest historia przemysłu. Dzięki szeroko zakreślonej 
formule w atrakcyjny sposób starano się dotrzeć do wielu osób, a otrzymaną 
dotację spożytkować jak najtrafniej na wydawanie ciekawych edytorsko, popu
larnonaukowych broszurek, organizowanie prelekcji, którym towarzyszyły po
kazy żywej historii i rekonstrukcje archeologiczne, by w efekcie urzeczywistnić 
nieśmiertelny cel nauki przez zabawę. 

Tytuł projektu Industriae theatrum ex Silesia mógłby sugerować nawiązanie 
do zjawisk parateatralnych jak drama26 i szukanie szansy popularyzacji nauki 
historii przez realizację pewnej formy warsztatów teatralnych, których tematem 
przewodnim byłby dawny przemysł. Czy tak będzie, pokaże czas. Autorzy nie 
wykluczają możliwości traktowania ich propozycji jako wstępnego etapu do dal
szej działalności, którą mogłoby być napisanie na potrzeby edukacyjne stylizo
wanego literacko scenariusza, z zamysłem wykorzystywania go w przedstawie
niu z udziałem publiczności. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA 

Dział Informacji Regionalnej 
Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno 

26 R. Chowaniec, Formy teatralne, [w:] Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji, 
Warszawa 2010, s. 167-169,224-226. 




