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Część II - lata 1876-1945

Lata 1876-1945 to najlepszy okres w dziejach zabrzańskiego przemysłu koksoche-

micznego. Działające na terenie Zabrza koksownie zostały zmodernizowane, pojawiły się 

całkowicie nowe typy baterii, rozpoczęła się mechanizacja. Dokonały się też ważne zmia-

ny organizacyjne i własnościowe, gdyż samodzielne koksownie wchłonięte zostały przez 

koncerny mające w większości postać spółek akcyjnych notowanych na giełdzie berliń-

skiej. Nowe przedsiębiorstwa dostarczały nie tylko koks, ale wytwarzały równocześnie 

bardzo szeroką gamę węglopochodnych, niezbędnych dla dynamicznie rozwijającego 

się przemysłu chemicznego. 

Dokonany w 1922 r. podział Górnego Śląska miał ogromny wpływ na wszystkie dzie-

dziny gospodarki, a przemysł koksowniczy musiał dostosować się do nowych wymagań 

rynkowych. Dokonana wtedy restrukturyzacja przemysłu miała ogromny wpływ na profil 

produkcji, gdyż mniej koksu dostarczano dla hutnictwa, a więcej dla gospodarki komu-

nalnej, energetyki, odbiorców prywatnych. Nadal trwał jednak popyt na węglopochod-

ne, a gaz koksowniczy stał się cennym surowcem energetycznym. Stały postęp techno-

logiczny doprowadził do kolejnych modernizacji koksowni. Pojawili się nowi właściciele, 

a najstarsze zakłady uległy likwidacji. Dochody, jakie przynosiły koksownie, pozwoliły 

wielu koncernom przetrwać czasy wielkiego kryzysu gospodarczego. Również w czasie 

II wojny Światowej koksownie pracowały pełną parą, gdyż gospodarka III Rzeszy wyma-

gała ogromnych ilości koksu (hutnictwo, odlewnictwo, energetyka) oraz węglopochod-

nych (przemysł chemiczny). 

Początek 1945 r. stanowi datę graniczną, ponieważ po wkroczeniu na Górny 

Śląsk wojsk radzieckich nastąpiło zniszczenie wielu koksowni, a znajdujące się w nich 

instalacje i urządzenia wywieziono do Z.S.R.R. Gdy zakłady przekazano stronie polskiej, 

nowe komunistyczne władze wprowadziły zasady socjalistycznej gospodarki planowej, 

diametralnie odmiennej od systemu rynkowego. Dlatego też historia zabrzańskiego 

przemysłu koksochemicznego po 1945 r. będzie przedmiotem osobnego opracowania. 
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Początek drugiego okresu historii zabrskiego przemysłu koksochemicznego był bar-

dzo trudny. W 1874 r. głęboki kryzys ekonomiczny ogarnął utworzone zaledwie 3 lata 

wcześniej Cesarstwo Niemieckie. Trwająca przez wiele następnych lat depresja gospo-

darcza, spowodowała odejście od polityki wolnego handlu na rzecz protekcjonizmu. 

Stanowiła ona też moment graniczny pomiędzy gospodarką wolnorynkową, a mono-

polistyczną.1 Spadek popytu szczególnie mocno dotknął przemysł ciężki. Niekorzystną 

sytuację hutnictwa pogłębiło dodatkowo zniesienie w 1873 r. ceł na surówkę, stal suro-

wą, złom oraz niektóre wyroby żelazne, natomiast w 1877 r. przestało obowiązywać cło 

na wyroby walcowane, odlewy, żelazo zgrzewne i zlewne.2 Malejący popyt ograniczył 

natychmiast produkcję hutniczą. Zmalały ceny gotowych produktów (z 117 do 53 ma-

rek), ograniczeniu uległy zamówienia, a Niemcy zostały zalane tanimi, importowanymi 

z Wielkiej Brytanii i USA wyrobami hutniczymi. Ograniczeniu uległ też eksport, gdyż 

Rosja i Austria wprowadziły w latach 1877-1878 nowe protekcjonistyczne taryfy celne. 

Zaostrzyła się też konkurencja na rynku wewnętrznym, na którym teraz lokowały swoje 

wyroby zakłady hutnicze pracujące w Alzacji i Lotaryngii. Produkcja dostosowana została 

do napływających zamówień, ograniczeniu uległo zatrudnienie. Pod koniec lat 70. XIX 

w. nasiliła się krytyka liberalnych rozwiązań gospodarczych. Pod wpływem protestów or-

ganizowanych przez Związek Niemieckich Producentów Żelaza oraz Organizacji Niemie-

ckich Przemysłowców parlament Rzeszy wprowadził z dniem 1 lipca 1879 r. opłaty celne 

w wysokości 10 marek za każdą tonę importowanego żelaza oraz wyrobów metalowych. 

Wyroby ze stali szlachetnej obłożono cłem, dochodzącym do 25 marek za tonę.3 Ochro-

na celna spowodowała zmniejszenie importu, a to ustabilizowało rynek wewnętrzny. 

W latach następnych produkcja hutnicza rosła w tempie od 3 do 5% rocznie, przekra-

czając w 1882 r. poziom z 1873 r. Jednak ceny wyrobów hutniczych pozostawały nadal 

na bardzo niskim poziomie. Brak środków finansowych przyczynił się do wstrzymania 

procesu inwestycyjnego, nie prowadzono też w odpowiednim zakresie prac remonto-

wych i modernizacyjnych. Nieco odmiennie na spadek popytu zareagowali właściciele 

kopalni dostarczających węgla niezbędnego do produkcji koksu. Zwiększyli jego wydo-

bycie, ale silna konkurencja panująca na rynku, zmusiła ich do obniżenia ceny jego 

o 50%.4 

Pod koniec lat 80. XIX w. gospodarka niemiecka zaczęła jednak przezwyciężać tra-

wiący ją kryzys. Rosła powoli produkcja, a wraz z nią ceny gotowych produktów, przed-

siębiorstwa przynosiły większe zyski, umożliwiające gromadzenie funduszy na nowe 

inwestycje. Nie był to jednak stały wzrost gdyż rozwój gospodarczy został spowolnio-

nym przez kryzysy ekonomiczne z lat 1894, 1904, 1910 r. Duży wpływ na rozwój hut-

nictwa miało uruchomienie produkcji stali w konwertorach Bessemera (1865 r.) oraz 

piecach martenowskich (1872 r.).5 Stała się ona dzięki temu tańsza, a to pozwoliło na jej 

1  M. Morawski, Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa 2003, s.70-71. 

2  Historia Śląska, t. 3, cz. I, red. S. Michalkiewicz, Wrocław 1967, s. 129 

3  Popiołek K.: Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX w., Katowice 1965 r. s. 95

4  Ibidem, s. 205

5  M. Radwan, Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce, Warszawa 1963, s. 191-193.

bardziej wszechstronne zastosowanie w wielu różnych dziedzinach gospodarki. W czasie 

kryzysu dokonała się znaczna koncentracja górnośląskiego hutnictwa, gdyż liczba hut 

produkujących żelazo zmniejszyła się z 33 do 12 zakładów. W tym samym czasie produk-

cja zwiększyła się z -336 tys. t (1880 r.) do 748 tys. t (1900 r.).6 W procesie modernizacji 

pomocna była trwająca wtedy korzystna koniunktura gospodarcza. Rozwój przemysłu 

i rolnictwa, zwiększone obroty handlu wewnętrznego, wzrost liczby ludności, urbaniza-

cja, zdobycie kolonii w Afryce i Oceanii oraz rozbudowa armii i floty handlowej (mor-

skiej i śródlądowej) stwarzały dobre warunki dla rozwoju przemysłu ciężkiego. Zawarte 

w latach 90. XIX w. przez rząd kanclerza Capriviego umowy handlowe z Austro-Węgrami, 

Włochami, Belgią, Serbią, Szwajcarią, Rosją przewidywały obniżenie taryf celnych umoż-

liwiając wzrost eksportu niemieckich wyrobów przemysłowych. Do 1913 r. produkcja 

przemysłowa Niemiec zwiększyła się o 450%, eksport o 400%, długość linii kolejowych 

wzrosła z 21 tys. km do 63 tys. km, a moc zainstalowanych maszyn parowych powięk-

szyła się z 0,9 mln KM do 8 mln KM. Rozwój gospodarki wspierał sektor bankowy, który 

w tym okresie udzielił pożyczek na ogromną kwotę wynoszącą 54 mld marek. W tym 

czasie powstawały nowe gałęzie przemysłu (chemiczny, elektromaszynowy, energetycz-

ny, spożywczy, motoryzacyjne), a już istniejące przechodziły proces rekonstrukcji i mo-

dernizacji. Rzesza Niemiecka dostarczała 15,5% światowej produkcji przemysłowej, co 

czyniło z niej pierwsze europejskie mocarstwo gospodarcze.7 

W 1913 r. hutnictwo żelaza wytopiło już 1 mln t surówki, do produkcji której zużyto 

ponad 1,2 mln t koksu. Wyprodukowano też 97 tys. t odlewów żeliwnych, które wyma-

gały 16 tys. t koksu. Był on też w coraz większych ilościach używany do prowadzenia 

procesów technologicznych w innych gałęziach przemysłu, służył jako paliwo bezdymne 

w instalacjach ogrzewających domy i budynki, a węglopochodne stały się głównym su-

rowcem dla dynamicznie rozwijającego się przemysłu chemicznego.8 Wzrost zapotrze-

bowania oraz rosnąca systematycznie cena węgla, poprawiły dochodowość kopalni, a to 

przełożyło się na zwiększenie wydobycia i zatrudnienia. W 1876 r. w górnictwie praco-

wało tylko 32 tys. górników, którzy pozyskali 8,4 mln t węgla. Natomiast w 1913 r. przy 

zatrudnieniu 123 tys. pracowników, wydobyto 43 mln t węgla.9 Aby sprostać temu za-

daniu kopalnie musiały przejść głęboki proces restrukturyzacji. Wiele mniejszych uległo 

likwidacji, pozostałe otrzymały nowe szyby, maszyny wyciągowe, pompy, wentylatory, 

kompresory, turbiny, generatory, zakłady wzbogacania. Ponad 70% węgla kierowano 

na rynek wewnętrzny, obejmującym Górny i Dolny Śląsk, Poznańskie, Pomorze Wsch. 

i Zach., Saksonię, Brandenburgię z Berlinem, Meklemburgię. Na tym obszarze węgiel 

górnośląski toczył jednak zaciętą walkę o odbiorcę z kopalniami dolnośląskimi, reńskimi, 

a także z importowanym węglem angielskim. Udało się też zwiększyć jego eksport, który 

6  Zarys dziejów hutnictwa i naukowo-technicznych stowarzyszeń hutniczych, Katowice 1972, s. 38.

7  C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, Poznań 1984, s.13-19; Wielka Historia Świata,

t. 11,Kraków 2006, s.12-13. 

8  A. Frużyński, Historia przemysłów koksowniczego i materiałów ogniotrwałych na ziemiach polskich, Katowice 

2000, s.7.

9  J. Jaros, Historia górnictwa, s.44-45.
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1  M. Morawski, Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa 2003, s.70-71. 

2  Historia Śląska, t. 3, cz. I, red. S. Michalkiewicz, Wrocław 1967, s. 129 

3  Popiołek K.: Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX w., Katowice 1965 r. s. 95

4  Ibidem, s. 205

5  M. Radwan, Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce, Warszawa 1963, s. 191-193.
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6  Zarys dziejów hutnictwa i naukowo-technicznych stowarzyszeń hutniczych, Katowice 1972, s. 38.

7  C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, Poznań 1984, s.13-19; Wielka Historia Świata,

t. 11,Kraków 2006, s.12-13. 

8  A. Frużyński, Historia przemysłów koksowniczego i materiałów ogniotrwałych na ziemiach polskich, Katowice 

2000, s.7.

9  J. Jaros, Historia górnictwa, s.44-45.

Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.



10 11

stanowił 30% wydobycia. Jego największymi odbiorcami były Austro-Węgry i Królestwo 

Polskie (zabór rosyjski).10 

W tym czasie rozbudowa zabrzańskiego koksownictwa była ukierunkowana na dwa 

zasadnicze cele. Pierwszym było dostarczenie koksu, niezbędnego do pracy stale roz-

budowującego się hutnictwa żelaza, drugim nie mniej ważnym stało się odzyskiwanie 

i przeróbka węglopochodnych, powstałych podczas procesu koksowania węgla. W kok-

sowni z 1 t węgla uzyskiwano od 750 do 800 kg koksu, około 30-40 kg smoły suro-

wej, 12 kg benzolu surowego, 10 kg siarczanu amonu i 330 m3 gazu.11 Produkty te 

stanowiły cenny surowiec dla dynamicznie rozwijającego się przemysłu chemicznego. 

Okazało się, że koks zmieszany z wapnem w wysokiej temperaturze zmienia się w kar-

bid, stosowany następnie do produkcji sztucznych nawozów azotowych, których użycie 

w rolnictwie ciągle rosło. Ten sam karbid po połączeniu z wodą dawał gaz palny, zwa-

ny acetylenem służący do oświetlania, spawania, cięcia metali. Z acetylenu można było 

z kolei wytwarzać: sztuczny kauczuk, kwas octowy, aceton, alkohol, sztuczne szkło, masy 

plastyczne, rozpuszczalniki.12 Koks można było też przekształcić w gaz palny (wodny) 

używany do produkcji sztucznej benzyny, olejów, parafiny, wosków, kwasów tłuszczo-

wych, mydła, rozpuszczalników. Nie mniej cennym surowcem okazał się otrzymywany 

z gazu koksowniczego amoniak, przerabiany jako siarczan amonu, lub woda amonia-

kalna w fabrykach chemicznych na saletrę amonową, salmiak, mocznik.13 Otrzymywa-

ny również z gazu benzol używany był jako paliwo napędowe, rozpuszczalnik żywic 

i tłuszczów, służył do produkcji lakierów, farb, środków owadobójczych, materiałów 

wybuchowych, barwników. Naftalen stał się surowcem do wytwarzania środków de-

zynfekcyjnych, sadzy, żywic, lekarstw. Szczególną uwagę zwrócono w omawianym okre-

sie na smołę pogazową. Była ona w tym czasie jedynym źródłem węglowodorów aro-

matycznych.14 Na samym początku rozwoju koksownictwa traktowano ją jako zbędny 

balast i spalano razem z koksem. Później zaczęto powlekać nią przedmioty drewniane 

i metalowe w celu ochrony przed korozją i butwieniem. Jedne z pierwszych urządzeń 

służących do odzyskiwania smoły zamontowano w Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwi-

cach na początku 1804 r. Następnie zaczęto próby z destylacją prowadzoną początkowo 

w otwartych, a potem zamkniętych retortach. Otrzymywano substancję podobną do 

terpentyny oraz środki do impregnacji.15 W 1845 r. odkryto w smole benzen służący 

początkowo do produkcji poszukiwanych przez przemysł włókienniczy barwników. Kilka 

lat później Wiliam Henry Perkins uzyskał z naftalenu czerń anilinową i błękit anilino-

wy. W jego ślady poszli chemicy z Anglii, Francji, Niemiec i Szwajcarii, którzy ze smoły 

10  B. Cimała, Zmiany kierunków wywozu węgla ze Śląska w latach 1890-1939, Opole 1993, s. 15-20.

11  A. Szpilewicz, Produkty suchej destylacji węgla, Warszawa 1949, s.1.

12  Idem, W koksowni i brykietowni, Warszawa 1949, s. 2-3.

13  E. Kwiatkowski, Zarys technologii chemicznej węgla kamiennego, Warszawa 1954, s. 227-228.

14  E. Kobel-Najzarek, P. Wasilewski, Koksownictwo klasyczne w zarysie historycznym-od pieca Koppersa (1904) 

do czasów współczesnych, „Karbo”, nr 9, 1994, s. 212.

15  S. Michalkiewicz, Początki koksowania węgla na Śląsku, [w:] Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, tom IV, 

red. J. Pazdur, Warszawa 1960, s.100-101,.104-105.

węglowej otrzymali całą paletę sztucznych kolorów. Od tego momentu stała się ona cen-

nym i poszukiwanym surowcem, a metody jej destylacji zostały szybko udoskonalone. 

Wytwarzanie sztucznych barwników bardzo szybko rozwinęło się w Niemczech, które 

w 1900 r. dostarczały 80-90% produkcji światowej.16 Metody destylacji smoły były nadal 

udoskonalane, a w ich wyniku powstawały oleje: lekki, średni, ciężki, antracentowy oraz 

pak. Oleje służyły do produkcji paliwa napędowego, środków impregnacyjnych, tworzyw 

sztucznych, barwników, różnego typu smół, materiałów wybuchowych, lekarstw, sadzy 

oraz wielu innych cennych substancji.17 Pak zmieszany z miałem węglowym stosowano 

do produkcji brykietów będących wtedy bardzo popularnym paliwem, wykorzystywano 

do też do wyrobu elektrod węglowych. Uzyskiwany w czasie produkcji koksu gaz po 

usunięciu węglopochodnych, okazał się cennym surowcem energetycznym, spalanym 

w celach grzewczych lub oświetleniowych. Jego nadmiar sprzedawano do sieci gazowni-

czych zasilając w ten sposób inne zakłady przemysłowe, kotłownie, obiekty użyteczności 

publicznej oraz budynki mieszkalne. Przerób węglopochodnych przynosił właścicielom 

koksowni duże zyski, czasami większe nawet niż sprzedaż samego koksu. W 1913 r. ko-

palnie sprzedawały węgiel kamienny w cenie 9 marek/t. W tym samym czasie tona koksu 

kosztowała już l4 marek, a węglopochodne były jeszcze droższe. Benzen miał wartość 

80 marek/t, woda amoniakalna 254 marek/t, a surowa smoła 28 marek/t.18 Dlatego też 

koncerny górniczo–hutnicze bardzo chętnie inwestowały w modernizację lub budowę 

nowych koksowni, gdyż w ten sposób racjonalnie wykorzystywano wydobywany węgiel 

kamienny. 

Rozbudowa zabrzańskiego koksownictwa nie byłaby jednak możliwa bez znacznego 

zwiększenia wydobycia węgla koksującego. Jego największym dostawcą pozostawała 

nadal kopalnia „Królowa Luiza”. Zmodernizowane i pogłębione zostały szyby Carnall, 

Krug, Prinz Schönaich stanowiące podstawę Pola Zachodniego kopalni. W 1869 r. roz-

poczęły się prace przy głębieniu szybów „Poremba I” i „Poremba II”. W 1875 r. zakoń-

czono budowę szybu „Poremba III”, natomiast szyb „Poremba IV” oddano do użytku 

w 1890 r. Tworzyły one razem Pole Wschodnie.19 Szyby otrzymały nowe stalowe wieże, 

nowoczesne maszyny parowe. Powstały też, kotłownie, sortownie z bocznicami kole-

jowymi, łaźnie i cechownie. Na początku XX w. wybudowano kompresorownię, i roz-

dzielnię prądu elektrycznego, otrzymywanego z pobliskiej elektrowni. Przeprowadzone 

inwestycje kosztowały kilka milionów marek, lecz dzięki nim kopalnia stała się najnowo-

cześniejszym przedsiębiorstwem górniczym na obszarze Górnego Śląska. Dynamicznie 

wzrosło wydobycie węgla, które w 1898 r. osiągnęł pułap 3,3 mln t węgla. W latach na-

stępnych oscylowało ono wokół poziomu 2,6 mln t. Kopalnia zatrudniała w tym okresie 

8,5 tys. górników i była jednym z największych w Europie przedsiębiorstw górniczych. 

Ponad połowę jej wydobycia stanowił węgiel koksujący.20 Drugim producentem węgla 

16  D.S. Landem, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2000, s. 326-327. 

17  E. Kwiatkowski, op.cit.,s.234-235.

18  Statistik der Oberschesischen Berg-und Huttenwerke für das Jahr 1913, Kattowitz 1914, s.24.

19  J. Jaros, Dwa wieki kopalni węgla kamiennego „Zabrze-Bielszowice, Katowice 1991, s.21.

20  A. Frużyński, Koniec epoki, „Nasze Zabrze Samorządowe”, nr 6,1998, s.20-21.
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stanowił 30% wydobycia. Jego największymi odbiorcami były Austro-Węgry i Królestwo 

Polskie (zabór rosyjski).10 

W tym czasie rozbudowa zabrzańskiego koksownictwa była ukierunkowana na dwa 

zasadnicze cele. Pierwszym było dostarczenie koksu, niezbędnego do pracy stale roz-

budowującego się hutnictwa żelaza, drugim nie mniej ważnym stało się odzyskiwanie 

i przeróbka węglopochodnych, powstałych podczas procesu koksowania węgla. W kok-

sowni z 1 t węgla uzyskiwano od 750 do 800 kg koksu, około 30-40 kg smoły suro-

wej, 12 kg benzolu surowego, 10 kg siarczanu amonu i 330 m3 gazu.11 Produkty te 

stanowiły cenny surowiec dla dynamicznie rozwijającego się przemysłu chemicznego. 

Okazało się, że koks zmieszany z wapnem w wysokiej temperaturze zmienia się w kar-

bid, stosowany następnie do produkcji sztucznych nawozów azotowych, których użycie 

w rolnictwie ciągle rosło. Ten sam karbid po połączeniu z wodą dawał gaz palny, zwa-

ny acetylenem służący do oświetlania, spawania, cięcia metali. Z acetylenu można było 

z kolei wytwarzać: sztuczny kauczuk, kwas octowy, aceton, alkohol, sztuczne szkło, masy 

plastyczne, rozpuszczalniki.12 Koks można było też przekształcić w gaz palny (wodny) 

używany do produkcji sztucznej benzyny, olejów, parafiny, wosków, kwasów tłuszczo-

wych, mydła, rozpuszczalników. Nie mniej cennym surowcem okazał się otrzymywany 

z gazu koksowniczego amoniak, przerabiany jako siarczan amonu, lub woda amonia-

kalna w fabrykach chemicznych na saletrę amonową, salmiak, mocznik.13 Otrzymywa-

ny również z gazu benzol używany był jako paliwo napędowe, rozpuszczalnik żywic 

i tłuszczów, służył do produkcji lakierów, farb, środków owadobójczych, materiałów 

wybuchowych, barwników. Naftalen stał się surowcem do wytwarzania środków de-

zynfekcyjnych, sadzy, żywic, lekarstw. Szczególną uwagę zwrócono w omawianym okre-

sie na smołę pogazową. Była ona w tym czasie jedynym źródłem węglowodorów aro-

matycznych.14 Na samym początku rozwoju koksownictwa traktowano ją jako zbędny 

balast i spalano razem z koksem. Później zaczęto powlekać nią przedmioty drewniane 

i metalowe w celu ochrony przed korozją i butwieniem. Jedne z pierwszych urządzeń 

służących do odzyskiwania smoły zamontowano w Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwi-

cach na początku 1804 r. Następnie zaczęto próby z destylacją prowadzoną początkowo 

w otwartych, a potem zamkniętych retortach. Otrzymywano substancję podobną do 

terpentyny oraz środki do impregnacji.15 W 1845 r. odkryto w smole benzen służący 

początkowo do produkcji poszukiwanych przez przemysł włókienniczy barwników. Kilka 

lat później Wiliam Henry Perkins uzyskał z naftalenu czerń anilinową i błękit anilino-

wy. W jego ślady poszli chemicy z Anglii, Francji, Niemiec i Szwajcarii, którzy ze smoły 

10  B. Cimała, Zmiany kierunków wywozu węgla ze Śląska w latach 1890-1939, Opole 1993, s. 15-20.

11  A. Szpilewicz, Produkty suchej destylacji węgla, Warszawa 1949, s.1.

12  Idem, W koksowni i brykietowni, Warszawa 1949, s. 2-3.

13  E. Kwiatkowski, Zarys technologii chemicznej węgla kamiennego, Warszawa 1954, s. 227-228.

14  E. Kobel-Najzarek, P. Wasilewski, Koksownictwo klasyczne w zarysie historycznym-od pieca Koppersa (1904) 

do czasów współczesnych, „Karbo”, nr 9, 1994, s. 212.

15  S. Michalkiewicz, Początki koksowania węgla na Śląsku, [w:] Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, tom IV, 

red. J. Pazdur, Warszawa 1960, s.100-101,.104-105.

węglowej otrzymali całą paletę sztucznych kolorów. Od tego momentu stała się ona cen-

nym i poszukiwanym surowcem, a metody jej destylacji zostały szybko udoskonalone. 

Wytwarzanie sztucznych barwników bardzo szybko rozwinęło się w Niemczech, które 

w 1900 r. dostarczały 80-90% produkcji światowej.16 Metody destylacji smoły były nadal 

udoskonalane, a w ich wyniku powstawały oleje: lekki, średni, ciężki, antracentowy oraz 

pak. Oleje służyły do produkcji paliwa napędowego, środków impregnacyjnych, tworzyw 

sztucznych, barwników, różnego typu smół, materiałów wybuchowych, lekarstw, sadzy 

oraz wielu innych cennych substancji.17 Pak zmieszany z miałem węglowym stosowano 

do produkcji brykietów będących wtedy bardzo popularnym paliwem, wykorzystywano 

do też do wyrobu elektrod węglowych. Uzyskiwany w czasie produkcji koksu gaz po 

usunięciu węglopochodnych, okazał się cennym surowcem energetycznym, spalanym 

w celach grzewczych lub oświetleniowych. Jego nadmiar sprzedawano do sieci gazowni-

czych zasilając w ten sposób inne zakłady przemysłowe, kotłownie, obiekty użyteczności 

publicznej oraz budynki mieszkalne. Przerób węglopochodnych przynosił właścicielom 

koksowni duże zyski, czasami większe nawet niż sprzedaż samego koksu. W 1913 r. ko-

palnie sprzedawały węgiel kamienny w cenie 9 marek/t. W tym samym czasie tona koksu 

kosztowała już l4 marek, a węglopochodne były jeszcze droższe. Benzen miał wartość 

80 marek/t, woda amoniakalna 254 marek/t, a surowa smoła 28 marek/t.18 Dlatego też 

koncerny górniczo–hutnicze bardzo chętnie inwestowały w modernizację lub budowę 

nowych koksowni, gdyż w ten sposób racjonalnie wykorzystywano wydobywany węgiel 

kamienny. 

Rozbudowa zabrzańskiego koksownictwa nie byłaby jednak możliwa bez znacznego 

zwiększenia wydobycia węgla koksującego. Jego największym dostawcą pozostawała 

nadal kopalnia „Królowa Luiza”. Zmodernizowane i pogłębione zostały szyby Carnall, 

Krug, Prinz Schönaich stanowiące podstawę Pola Zachodniego kopalni. W 1869 r. roz-

poczęły się prace przy głębieniu szybów „Poremba I” i „Poremba II”. W 1875 r. zakoń-

czono budowę szybu „Poremba III”, natomiast szyb „Poremba IV” oddano do użytku 

w 1890 r. Tworzyły one razem Pole Wschodnie.19 Szyby otrzymały nowe stalowe wieże, 

nowoczesne maszyny parowe. Powstały też, kotłownie, sortownie z bocznicami kole-

jowymi, łaźnie i cechownie. Na początku XX w. wybudowano kompresorownię, i roz-

dzielnię prądu elektrycznego, otrzymywanego z pobliskiej elektrowni. Przeprowadzone 

inwestycje kosztowały kilka milionów marek, lecz dzięki nim kopalnia stała się najnowo-

cześniejszym przedsiębiorstwem górniczym na obszarze Górnego Śląska. Dynamicznie 

wzrosło wydobycie węgla, które w 1898 r. osiągnęł pułap 3,3 mln t węgla. W latach na-

stępnych oscylowało ono wokół poziomu 2,6 mln t. Kopalnia zatrudniała w tym okresie 

8,5 tys. górników i była jednym z największych w Europie przedsiębiorstw górniczych. 

Ponad połowę jej wydobycia stanowił węgiel koksujący.20 Drugim producentem węgla 

16  D.S. Landem, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2000, s. 326-327. 

17  E. Kwiatkowski, op.cit.,s.234-235.

18  Statistik der Oberschesischen Berg-und Huttenwerke für das Jahr 1913, Kattowitz 1914, s.24.

19  J. Jaros, Dwa wieki kopalni węgla kamiennego „Zabrze-Bielszowice, Katowice 1991, s.21.

20  A. Frużyński, Koniec epoki, „Nasze Zabrze Samorządowe”, nr 6,1998, s.20-21.
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koksującego stała się należąca do spółki „Donnersmarckhütte” A.G. kopalnia „Concor-

dia”. Istniejące na jej terenie szyby zostały pogłębione do głębokości 575 m. Otrzymały 

one nowe wieże szybowe, maszyny wyciągowe, zamontowano tez elektryczne pom-

py odwadniające. Zgłębiono szyby wentylacyjne, wybudowano elektrownię zakładową, 

rozbudowano sortownię. W 1913 r. kopalnia zatrudniała 3,2 tys. robotników, a wydo-

bycie oscylowało na poziomie 1 mln t. Węgla koksującego uzyskano 317 tys. t, co sta-

nowiło 10% całego górnośląskiego wydobycia.21 Po śmierci Alberta Borsiga (1878 r.) ko-

palnie węgla „Hedwigswünsch” i „Ludwigsglück”. były zarządzane przez wyznaczonych 

w testamencie kuratorów, którzy doprowadzili do ich dekapitalizacji. Zaniedbania te były 

przyczyną katastrof, które w 1897 r. i w 1899 r. dotknęły obydwie kopalnię. Zostały 

one potem kosztem wielu milionów marek unowocześnione przez Ernesta i Konrada 

Borsigów. W 1913 r. przebudowana kopalnia „Hedwigswünsch” zatrudniała 2,7 tys. ro-

botników oraz wydobywała 1 mln t węgla. Na potrzeby przemysłu koksochemicznego 

kierowano 234 tys. t węgla, co stanowiło wtedy 8% całej górnośląskiej produkcji.22 Na-

tomiast kopalnia „Ludwigsglück” w 1913 r. wydobywała 490 tys. t węgla przy zatrud-

nieniu 1,2 tys. pracowników. Jednak w tym przypadku węgiel koksujący stanowił tylko 

znikomy procent produkcji.23 Wydobycie węgla przeznaczonego dla koksowni prowa-

dziły też nowo uruchomione kopalnie. W 1873 r. ukończona została budowa kopal-

ni „Guido”. Było to wspólne przedsięwzięcie prowadzone przez hr. Gwidona Henckla 

von Donnersmarcka oraz spółkę. „Oberschlesische Eisenbahn” A.G., będącą właścicie-

lem kilku linii kolejowych. Zakład posiadał dwa szyby: Guido i Kolejowy oraz sortownię, 

przy której działała jedna z pierwszych na Górnym Śląsku płuczek, przeznaczonych do 

wzbogacania węgla. W 1885 r. w wydobyto w niej 313 tys. t węgla, przy zatrudnieniu 

1,1 tys. pracowników. Po upaństwowieniu linii kolejowych hr. Gwidon sprzedał udziały 

w kopalni „Guido” władzom państwowym, które przyłączyły ją następnie do kopalni 

„Królowa Luiza”. Na początku XX w. to niewielkie górnicze przedsiębiorstwo pozyskiwa-

ło 190 tys. t węgla.24 Na przełomie XIX i XX stulecia korzystna koniunktura gospodarcza 

spowodowała znaczącą rozbudowę zabrzańskiego górnictwa. Zagospodarowaniu ule-

gły wtedy nie eksploatowane do tej pory pola górnicze, znajdujące się w Biskupicach, 

Mikulczycach, Makoszowach. W latach 1898-1902 właściciel Biskupic hr. Franciszek von 

Ballestrem uruchomił kopalnię „Castellengo”(Rokitnica). Nowy zakład posiadał 4 główne 

szyby wydobywcze, dwie sortownie, kotłownię, elektrownię, warsztaty, łaźnię, markow-

nię, cechownię, lampownię. Była ona bardzo nowoczesna i już w 1913 r. dostarczyła 840 

tys. t węgla przy zatrudnieniu 1,8 tys. pracowników. Dla koksowni przeznaczono 175 

tys. t co stanowiło 6% górnośląskiego wydobycia.25 W latach 1901-1906 r. spółka akcyj-

na „Donnersmarckhütte” przystąpiła do budowy kopalni „Donnersmarckhüttengrube” 

21  Idem, Od Amalii do Pstrowskiego, Zabrze 1996 r., s.12-13.

22  Statistik…, s.24.

23  J. Jaros, Z dziejów kopalni „Pstrowski”, [w:] Kroniki miasta Zabrza, nr 8, 1975, s. 99-100.

24  Kronika kopalni „Makoszowy”- maszynopis ze zbiorów Biblioteki MGW, sygn. 3370, Zabrze 1963, s.27-28, 

39-40.

25  Die Castellengogrube in den ersten zehn Jahren ihrer Entwicklung, Ruda 1908, s. 12-21.

(Milkulczyce). Eksploatację węgla prowadzono za pośrednictwem szybów Adolf i Eliza-

beth. Nowo powstała kopalnia rozwijała się bardzo szybko i już w 1913 r. dostarczyła 

945 tys. t węgla przy zatrudnieniu 2,7 tys. pracowników. Był to jednak w ogromnej więk-

szości węgiel energetyczny, a dostawy do koksowni były w tym okresie symboliczne.26 

Najmłodsza zabrzańska kopalnia wydobywająca węgiel koksujący powstała na początku 

XX w. Nowa inwestycja została przeprowadzona przez państwo pruskie, które w latach 

1900-1906 wybudowało kopalnię „Delbrück” (Makoszowy). Węgiel eksploatowano za 

pośrednictwem szybów wydobywczych Zero I. II. Zakład posiadał też nowoczesną kot-

łownię, elektrownię, sortownię, płuczkę węgla. W 1913 r. dostarczyła ona 150 tys. t 

węgla koksującego, co stanowiło 18% jej całego wydobycia wynoszącego 800 tys. t.27 
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stanowiło 55% górnośląskiego wydobycia tego rodzaju węgla. Istnienie tak wielu pro-
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26  C. Matschos,1872-1922 Donnersmarckhütte, Berlin 1923, s.47-54; R. Kostorz, Z dawnych dziejów Mikulczyc, 

Katowice 1999, s. 189-190. 

27  J. Hebliński, K. Krzyśków, 90 lat KWK Makoszowy, Zabrze 1996, s. 46-50; Makoszowy 500 lat, red. S. Latos, 

Zabrze 2003, s.41-42.

Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.



1312

koksującego stała się należąca do spółki „Donnersmarckhütte” A.G. kopalnia „Concor-

dia”. Istniejące na jej terenie szyby zostały pogłębione do głębokości 575 m. Otrzymały 
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21  Idem, Od Amalii do Pstrowskiego, Zabrze 1996 r., s.12-13.

22  Statistik…, s.24.

23  J. Jaros, Z dziejów kopalni „Pstrowski”, [w:] Kroniki miasta Zabrza, nr 8, 1975, s. 99-100.

24  Kronika kopalni „Makoszowy”- maszynopis ze zbiorów Biblioteki MGW, sygn. 3370, Zabrze 1963, s.27-28, 

39-40.

25  Die Castellengogrube in den ersten zehn Jahren ihrer Entwicklung, Ruda 1908, s. 12-21.
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spółkę „Donnersmarckhüte” A.G, której akcje zakupione zostały przez: „Norddeutsche 

Bank Hamburg”, „Breslauer Diskontobank”, „Schlesischer Bankverein” i „Deutsche 

Bank”. W ich imieniu zarząd firmy sprawowała teraz sześcioosobowa rada nadzorcza, 

której pierwszym prezesem został bankier A. Schmieder. Nowy właściciel unowocześnił 

przedsiębiorstwo. Wybudowano nowoczesny wydział wielkopiecowy, postały dwie od-

lewnie rur, nowoczesna odlewnia żeliwa, oddział budowy kotłów, kuźnia, wydziały bu-

dowy maszyn i konstrukcji stalowych. Huta posiadała też własną elektrownię i kotłownię 

w której do opalania kotłów stosowano gaz koksowniczy i wielkopiecowy. W 1913 r. 

zakład dostarczył 120 tys. t surówki, 15 tys. t odlewów żeliwnych, oraz 20 tys. t maszyn 

i konstrukcji stalowych. Należała ona wtedy do najnowocześniejszych i najbardziej do-

chodowych zakładów hutniczych działających na Górnym Śląsku.28 Odmiennie potoczyły 

się dzieje „Redenhütte”, która zbankrutowała w czasie kryzysu gospodarczego. W 1878 

r. została przejęta przez nowo powołaną spółkę akcyjną „Consolidire Redenhütte A.G.”, 

która miała siedzibę w Berlinie i była notowaną na tamtejszej giełdzie. Zakład posiadał 

wydział wielkopiecowy, stalownię martenowską, koksownię, wydział budowy maszyn 

i urządzeń. Produkował: 32 tys. t surówki, 10 tys. t stali, 1 tys. t odlewów, 20 tys. t 

blachy.29 Zrealizowany pod koniec XIX w. szeroko zakrojony program modernizacji huty 

spowodował wprawdzie jej unowocześnienie, ale wyczerpaniu uległy zasoby finansowe 

przedsiębiorstwa, co doprowadziło do jego bankructwa. Hutę „Redena” zakupiła w 1903 

r. spółka „Oberschesischen Kokswerke und Chemische Fabriken A.G.”, która przekształ-

ciła ją w fabrykę dostarczającą maszyny i konstrukcje, przeznaczonych dla górnictwa, 

hutnictwa, koksownictwa. Spełniała ona równocześnie rolę zaplecza remontowego dla 

innych przedsiębiorstw, wchodzących w skład koncernu.30 Po przedwczesnej śmierci 

Alberta Borsiga w 1878 r. znajdujące się w pełnym rozkwicie przedsiębiorstwo odzie-

dziczyli jego trzej synowie-Arnold, Ernest i Konrad. Ponieważ w chwili śmierci ojca nie 

byli oni jeszcze pełnoletni, kierownictwo koncernu przeszło w ręce kuratorów, którzy 

zarządzali nim do 1894 r. W tym czasie prawie całkowicie zaniechano inwestowania, 

a produkcja i zatrudnienie uległo ograniczeniu.31 Dopiero po przejęciu w 1897 r. zakła-

dów przez Arnolda, Konrada i Ernesta Borsigów nastąpiło jego unowocześnienie. Przebu-

dowie uległy wielkie piece, stalownia martenowska, wieloprofilowa walcownia, kuźnia, 

tłocznia, walcownia rur, spawalnia gazowa. Powstały: elektrownia zakładowa, wydział 

produkujący łańcuchy oraz elementy maszyn parowych, kotłów, kompresorów, turbin. 

W 1913 r. przedsiębiorstwo zatrudniające 2,9 tys. pracowników produkowało: 80 tys. t 

surówki, 100 tys. t stali, 2,9 tys. t odlewów, 9 tys. t żelaza sztabowego, 30 tys. t blachy, 

21 tys. t profili. Stanowiło to 4% całej produkcji hutniczej Górnego Śląska.32

28  H. Rechowicz, Zabrze zarys rozwoju miasta, Katowice 1967, s.332-333.

29  H. Votz, Die Bergwerks und Huttenverwaltungen des Oberschlesischen Industrie Bezirks, Kattowitz 1892, 

s.192-193.

30  J. Knossalla, Geschichte der Stadt Hindenburg O/S, Katowice 1929, s.293; A. Frużyński, 140 lat “Huty 

Redena” w Zabrzu, Katowice 1988, s.3-5.

31  A. Frużyński, Dzieje biskupickiego koncernu Borsigów 1845 – 1945, 28. 

32  Idem, Historia Huty Borsiga w Biskupicach (1865-1934), Katowice 1998, s. 14.

Koksownia „Glück Auf”, MGW/

TG/A/4640.

Lata 80. XIX stulecia 

to okres intensywnej roz-

budowy i modernizacji za-

brzańskiego przemysłu kok-

sochemicznego. Rosnące 

zapotrzebowanie na koks 

wywołane przez zwiększa-

jące produkcję hutnictwo, 

niska cena węgla skłoniły wielu przedsiębiorców do budowy nowych oraz moder-

nizacji istniejących już zakładów. W 1883 r. unowocześnieniu uległa koksownia „Ko-

lejowa”. Otrzymała dwie 32 komorowe baterie systemu Coppego. Po ich uruchomie-

niu można było wytwarzać do 93 tys. t koksu rocznie33. Gdy w roku następnym doszło 

w Niemczech do upaństwowienia spółek kolejowych koksownia „Kolejowa” stała się 

własnością skarbu państwa. Zlikwidowane zostały wyeksploatowane piece typu Dulait, 

a sam zakład wydzierżawił Robert Carosche. W 1887 r. zrezygnował on jednak z prowa-

dzenia firmy, a kolejnym dzierżawcą został Fryderyk Friedländer.34

Koksownia „Poremba”.

Do budowy nowej koksowni przystąpił natomiast koncern Borsiga. Było to posu-

nięcie konieczne, gdyż brak własnego koksu mógł doprowadzić biskupickie zakłady do 

upadku. Istniejące piece Szamburskie i ulowe dostarczały zbyt mało koksu, a kupowanie 

go u konkurencji nie było racjonalnym rozwiązaniem. W 1884 r. powstała nowoczesna 

koksownia „Jadwiga”, posiadająca dwie baterie systemu „Coppego” o 76 komorach.35 

33  C. Matschoss, 50 Jahre Ingenieur-Arbeit In Oberschlesien, Berlin 1906, s.121.

34  F.Simemrsbach, Die Koksfabrikation im Oberbegamtsbezirsk Dortmun mit Berucksichtigung des fremdem 

Wettbewerbs, w Zeitschrift für das Berg, Hütten und Salinen–Wiesen im Preussischen Starte, Berlin 1887, 

s.318-319.

35  75 Jahre Borsigwerk, Glogau 1930, s.14-15.
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28  H. Rechowicz, Zabrze zarys rozwoju miasta, Katowice 1967, s.332-333.

29  H. Votz, Die Bergwerks und Huttenverwaltungen des Oberschlesischen Industrie Bezirks, Kattowitz 1892, 

s.192-193.

30  J. Knossalla, Geschichte der Stadt Hindenburg O/S, Katowice 1929, s.293; A. Frużyński, 140 lat “Huty 

Redena” w Zabrzu, Katowice 1988, s.3-5.

31  A. Frużyński, Dzieje biskupickiego koncernu Borsigów 1845 – 1945, 28. 

32  Idem, Historia Huty Borsiga w Biskupicach (1865-1934), Katowice 1998, s. 14.
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s.318-319.

35  75 Jahre Borsigwerk, Glogau 1930, s.14-15.
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Zostały one ulokowane w pobliżu wydziału wielkopiecowego hut, a węgiel dostarczano 

z szybów kopalni „Hedwigswunsch”. W połowie lat 80. XIX w. w zabrzańskim przemy-

śle koksochemicznym pojawili się nowi inwestorzy. W 1884 r. przystąpiono do budowy 

koksowni „Glück-Auf.”36 Powstała ona obok kopalni „Guido” na terenie zakupionym od 

hr. Gwidona Henckla von Donnersmarcka. Zakład był własnością spółki, w której udziały 

posiadali H. Zertowski, dr Mannheiner, dr Wollner i H. Handler. W 1885 r. uruchomiono 

3 baterie systemu Coopego z 58 komorami, 2 baterie systemu Windtzeck z 86 komora-

mi, oraz jedną baterię z 10 komorami własnej produkcji37. 

Koksownia „Zaborze”, MGW/TG/F/4616.

Węgiel kamienny niezbędny do produkcji koksu kupowano w kop. „Guido”. 

Piece typu Windtzeck posiadały poziome kanały grzewcze i komory koksownicze o dł. 

7 m., szer. 0,7 m. i wys.1,5, natomiast piece Coppego dysponowały pionowymi kana-

łami grzewczymi oraz komorami 

o wymiarach: dł. 10 m, szer. 0,6 m, 

wys. 1,5 m. Obydwa typy opalane 

były gazem powstałym w procesie 

skoksowania węgla. W 1886 r. zakład 

wyprodukował 60 tys. t koksu prze-

znaczonego w ogromnej większości 

na potrzeby hutnictwa.

Koksownia „Jadwiga”, MGW/TG/A/5359.

36  W. Czarnecki, Zabrze centrum koksownictwa górnośląskiego, Katowice 1989, s.5.

37  R. Cieślar, Wiadomości gólne o koksownictwie polskim, Koks, Smoła,Gaz, nr 1-7, Zabrze 1982, s.2.

Jednak o wiele większe dla dalszego rozwoju koksownictwa miała działalność Fry-

deryka Friedländera. Pochodził on ze znanej żydowskiej rodziny, której przedstawiciele 

zajmowali się handlem i ścią. Inwestowali w huty żelaza, kopalnie rudy żelaza i cynku. 

Lokowali znaczne kapitały w górnictwie węgla kamiennego, posiadali też duże przed-

siębiorstwo handlujące węglem. Fryderyk Friedländer zawarł szereg umów handlowych 

z właścicielami wielu górnośląskich kopalń. Kupował od nich węgiel po ustalonych 

cenach,ąc dla siebie przy jego sprzedaży% prowizji. Zapewniło mu to ciągłe dostawy 

węgla oraz stały zysk za pośrednictwo. 

Koksownia „Concordia”, Baterie systemu Collina, MGW/TG/F/6341.

W tym samym czasie właściciele kopalń często ponosili straty, gdy cena węgla była 

mniejsza od kosztów wydobycia.38 Fryderyk postanowił zainwestować w dochodową 

przeróbkę węglopochodnych, będących podstawą funkcjonowania przemysłu chemicz-

nego. Jego zainteresowanie wzbudziło wybudowanie w 1881 r., przez wałbrzyskiego 

inżyniera Gustawa Hoffmanna nowego rodzaju baterii koksowniczej, w której po raz 

pierwszy na świecie zastosowano regeneratory Siemensa, służące do ogrzewania po-

wietrza niezbędnego w procesie spalania.39 Fryderyk Friedländer zakupił nowy patent 

i w ten sposób wynalazek ten dotarł do Zabrza. W 1885 r. wybudował koksow-

nię „Poremba”, wyposażoną w dwie baterie typu Otto-Hoffmann z regeneratorami 

38  J. Jaros, Tajemnice górnośląskich koncernów, Katowice 1988, s.99.

39  Hutnictwo na ziemiach polskich, Katowice 1992, s.284.
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podłużnymi.40 Nowa koksownia będąca własnością Friedländera została zlokalizowana 

w bezpośrednim sąsiedztwie szybów Poremba kopalni „Królowa Luiza”, która zaopa-

trywała ją w niezbędny do produkcji węgiel kamienny. Zakład posiadał dwie 25 komo-

rowe baterie o pojemności 

7-8 t węgla. Komory miały 

następujące rozmiary: dł. 9 

m., szer. 0,42 m., wys.1,4 m, 

a czas prażenia wynosił 35 

godzin. Codziennie produko-

wano 220 t koksu hutniczego 

i 15 t węglopochodnych. 

Koksownia „Jadwiga”, Insta-

lacje służące do odzyskiwania 

węglopochodnych, MGW/TG/

F/5355.

W koksowni „Poremba” zastosowano też po raz pierwszy ubijanie węgla w skrzy-

niach nabojowych, co umożliwiło wykorzystanie do produkcji koksu gorszych gatunków 

węgla.41 W 1887 r. wzbogaca się ona o trzecią 40 komorową baterię Otto-Hofmann. 

Rok później powstają urządzenia przeznaczone do destylacji smoły koksowniczej umoż-

liwiające otrzymywanie amoniaku, naftalenu i benzenu.. Budowa i praca koksowni była 

przedmiotem dużego zainteresowania ze względu na funkcjonowanie nowego typu 

baterii oraz instalacji do pozyskania węglopochodnych. Kiedy okazało się, że urządze-

nia te pracują poprawnie, ubijanie wsadu umożliwia wykorzystanie gorszych gatunków 

węgla, a przeróbka smoły, amoniaku i benzenu przynosi duże zyski, właściciele innych 

koncernów zaczęli budować koksownie wyposażone w nowy typ baterii. W 1885 r. hr. 

Hugon von Donnersmarck wydzierżawił posiadaną w Zabrzu koksownię F. Friedländero-

wi, który w dwa lata później przyłączył do niej koksownię „Erbreich”, poczym doprowa-

dził do unowocześnienia połączonych koksowni. W miejsce zburzonych starych urządzeń 

powstały cztery nowe baterie posiadające 74 piece ulowe zmechanizowane. Uzyskiwano 

z nich 42 tys. t koksu rocznie. Znajdowały się one w odległości 150 m od szybów Carnall 

i Krug kop. „Królowa Luiza”, w miejscu, gdzie dziś znajduje się składowisko węgla „Elek-

trociepłowni Zabrze”. W 1890 r. bazując na doświadczeniach zebranych podczas pracy 

koksowni Poremba, F. Friedländer zdecydował się uruchomienie drugiej koksowni „Skal-

ley”. Powstała ona w pobliżu szybu „Skalley” należącego do kopalni „Królowa Luiza”. 

Zakład posiadał początkowo trzy 40 komorowe baterie systemu Otto-Hofmann, na wsad 

ubijany, wraz z instalacjami do uzyskiwania węglopochodnych.42 

40  J. Westtphal, Jahrbuch fur den Oberbergamtsbezirk Breslau, Kattowitz 1913, s.363.

41  A. Szpilewicz, B. Kalinowski, Koksownictwo, Katowice 1962, s.32.

42  Archiwum Państwowe w Katowicach oddz. Gliwice, zespół Borgis-Kokswerke, koksownia Skalley, sygn. 559.

Widok ogólny koksowni „Makoszowy’, MGW/TG/F/4630.

Wymiary komór były następujące: dł. 10 m, wys. 1,7 m, szer. 0,6 m. Węgiel prze-

wożono kolebami do skrzynń, gdzie był ubijany ręcznie specjalnymi stęporami. Gotowy 

koks na rampę wypychała maszyna parowa. Był on gaszony i rozgarniany ręcznie. Grub-

szy koks przewożono taczkami do wagonów kolejowych, natomiast drobniejszy przesie-

wano w sortowni na specjalnych przetakach.43 Część powstałej w koksowni „Poremba” 

i „Skalley” smoły sprzedawano do powstałych w 1888 r. zakładów Ruttgersa („Hajduki”), 

gdzie ulegała ona dalszej przeróbce. Również spółka „Donnersmarckhütte” A.G. przy-

stąpiła w 1891 r. do modernizacji koksowni „Concordia”. Zlikwidowano pracujące do tej 

pory piece Appolta, instalując w ich miejsce dwie baterie Collina o 76 komorach. Wadą 

tych pieców była jednak skomplikowana i kosztowna budowa. W omawianym okresie 

zarówno budowano nowe koksownie, jak i likwidowano niektóre. Taki los spotkał po-

łączone koksownie „Donnersmarck i Erbreich”. Ich właściciel F. Friedländer zdecydował 

o wstrzymaniu ich pracy (1895 r.). Uznał on, że dalsze funkcjonowanie nieopłacalnej 

koksowni jest bezcelowe, a zajmowany przez nią teren został sprzedany później „Elek-

trowni Zabrze”. 

Kolejna modernizacja zabrzańskiego przemysłu koksochemicznego rozpoczęła się 

w drugiej połowie lat 90. XIX w. W 1896 r. koksownia „Skalley” otrzymała dwie nowe 

baterie Otto-Hoffmann, w których udoskonalono system spalania gazu, który wpro-

wadzono teraz nie jednym strumieniem, ale przy pomocy siedmiu dysz. Dzięki temu 

uzyskano wyrównanie temperatury oraz skrócono czas prażenia węgla z 48 do 28 

godzin.44 Powstały też: sortownia koksu, ssawy gazowe napędzane silnikami 

43  Z. Grabiński i in., 75 lat zakładów koksochemicznych „Zaborze” w Zabrzu 1890-1965, Zabrze 1965, s.5-6.

44  F. Janta, W. Krause, Koksownia „Zaborze”- jedna z wielu na terenie Zabrza, [w:] Publikacje wybrane z 

zagranicznej literatury chemicznej przeróbki węgla 1971, nr 72, s.56.
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gazowymi, parowa ubijarka wsadu. W 1913 r. przedsiębiorstwo produkowało 205 tys. 

t koksu, oraz 38 tys. t smoły, siarczanu amonu, benzolu. Firma „Borsigwerk” w 1897 r. 

przystąpiła do przebudowy koksowni „Jadwiga”. Zlikwidowano baterie Coppego insta-

lując w ich miejsce udoskonalone piece Coppe-Otto umożliwiające odzyskiwanie wę-

glopochodnych. W 1898 r. rozpoczęto odzyskiwanie smoły, uruchomiono benzolownię, 

a w 1900 r. podjęto produkcję siarczanu amonu i naftalenu. W 1907 r. rozpalono 

45 komorową baterię typu Otto, na wsad ubijany, z której otrzymywano codziennie 

150 t koksu. Koksownia „Jadwiga” posiadała łącznie 186 komór i dostarczała rocznie 

270 tys. t koksu i 10 tys. t węglopochodnych.45 W 1897 r. koksownia „Glück Auf” zo-

stała zakupiona przez spółkę „Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken”, 

która na początku XX w. dokonuje przebudowy koksowni umożliwiającej odzyskiwanie 

węglo-pochodnych. Powstają wtedy dwie nowe baterie typu Coppe-Otto posiadające 

106 komór. W piecach tego typu zamontowano urządzenia do odbierania gazu kok-

so-wniczego. Obok baterii wybudowano instalacje do odzyskiwania z gazu smoły, siar-

czanu amonu, benzenu. Kolejnej przebudowie uległa w 1898 r. koksownia „Concor-

dia”. Zburzono istniejące baterie, a na uzyskanym w ten sposób terenie powstały cztery 

baterie typu Otto-Hofmann z 219 komorami. Pozwoliło to zwiększyć produkcję koksu 

hutniczego do poziomu do 204 tys. t rocznie.46 Uzyskiwano też duże ilości gazu spala-

nego w kotłowni huty „Zabrze” i kopalni „Concordia” oraz  smoły, amoniaku i benzolu 

(od 1902 r.). W 1903 r. zakończyła się historia koksowni pracującej w „Redenhütte”. 

W 1884 r. zlikwidowano piece Appolta pozostawiając piece ulowe oraz baterie syste-

mu Smetta dostarczające 95 tys. t koksu. Od 1903 r. huta należała do „Oberschlesische 

Kokswerke und Chemische Fabriken”. Ponieważ firma posiadała w Zabrzu kilka nowo-

czesnych koksowni zdecydowała się na likwidację wydziałów surowcowych huty wraz 

z towarzyszącą im koksownią.47 W 1907 r. rozbudowana została koksownia „Poremba”. 

Otrzymała ona 20 komorową bateria Otto-Hofmann oraz nową fabrykę benzenu ukoń-

czoną cztery lata później W 1913 r. dostarczyła ona 200 tys. t koksu i 14.tys t smoły, 

benzenu, amoniaku. 

Na początku XX stulecia w zyskowną produkcję koksu i węglopochodnych inwe-

stują również państwowe władze górnicze. Obok kopalni „Delbrück” została w 1909 

r. uruchomiona koksownia „Delbrück”. Jej budowę prowadziła III Inspekcja Górnicza 

w Bielszowicach, podlegająca Królewskiej Dyrekcji Kopalń w Zabrzu. Zleciła ona wykona-

nie prac budowlanych spółce „Oberschlesische. Kokswerke und Chemische Fabriken”.48 

Były one prowadzone w latach l906-1908 i zakończyły się oddaniem do użytku baterii 

I - II, (Otto-Hoffman) posiadających po 33 komory o wymiarach: dł. 10 m, wys.1,8 m, 

szer. 0,65 m. Wyposażono je w regeneratory poprzeczne. Pojemność komory wynosi-

ła 7 t surowego węgla, czas prażenia 36 godzin, wydajność 5,2 t koksu. Jednocześnie 

45  APKat oddz. Gliwice, zespół Borgis –Kokswerke, syg. 540.

46  F. Janta, W. Krause, Jedyny producent koksu pakowego w kraju zakład „Concordia”, [w:] Publikacje wybrane z 

zagranicznej literatury chemicznej przeróbki węgla 1971, nr 75, s.65.

47  Kurz Geschichte der Redenhütte- niepublikowane, Hindenburg 1935, s.3.

48  APKat oddz. Gliwice, zespół. Preussag, sygn.552.

uruchomiono wieżę węglową, mieszczącą 800 t zmielonego węgla, stację mielniczą, po-

siadająca 2 dezyntegratory dostarczające po 25 t węgla/h oraz sortownię drobnego kok-

su o wydajności 400t/h. Gruby koks był bezpośrednio ładowany widłami z rampy baterii 

na wagony kolejowe. Gaz odsysały dwie ssawy o napędzie parowym o wydajności od 10 

do l5 tys. m3 na godzinę.49 Koksownia została wyposażona w amoniakalnię, która posia-

dała trzy aparaty do produkcji wody amoniakalnej i dwa urządzenia do wytwarzania soli 

amoniakalnej. Powstała też benzolownia systemu Carl Still-Recklinghausen. Przerabiano 

w niej 800 t suchego wsadu w ciągu 24 godzin. Nadmiar gazu koksowniczego kierowa-

no do kotłowni, w której znajdowało się 7 kotłów parowych. Obok koksowni powstała 

elektrownia, posiadająca turbinę parową, napędzającą generator o mocy 1,1 MW, oraz 

pięć generatorów elektrycznych o mocy 9,1 MW, poruszanych przez silniki gazowe. Prąd 

elektryczny kierowano na potrzeby koksowni i kopalni, w której dodatkowo w 1908 r. 

uruchomiono płuczkę, przygotowującą węgiel dla koksowni. W roku 1909 r. zakończony 

został pierwszy etap budowy koksowni „Delbrück”, produkującej wtedy w ciągu doby 

270 t. koksu hutniczego i opałowego.50 Stale rosnące zapotrzebowanie na koks i węglo-

pochodne skłoniły władze do kontynuowania rozbudowy przedsiębiorstwa. 

Koksownia „Jadwiga”, Bateria systemu Otto, MGW/TG/F/3421.

W 1911 r. powstały dwie nowe baterie typu Otto-Hofmann z porzecznymi regenera-

torami, posiadające również po 33 komory. Ich uruchomienie pozwoliło podnieść moce 

produkcyjne zakładu do 520 t koksu/24h. Do użytku oddano zbiornik gazu o poj.10 tys. 

m3 oraz nową kotłownię wyposażoną w 7 kotłów dostarczających 14 t. pary na godzinę. 

Była ona kierowana do zasilania maszyn wyciągowych sąsiedniej kopalni. Powstała też 

49  F. Janta, W. Krause, Historia rozwoju techniki i produkcji w koksowni „Makoszowy”, [w:] Publikacje wybrane 

z zagranicznej literatury chemicznej przeróbki węgla 1971, nr 73, s.65. 

50  Makoszowy …, s. 48, Der staatliche Steinkohlenbergbau In Oberschlesien, opr asesor górniczy Grosche, 

Kattowitz 1913, s.16-18.
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gazowymi, parowa ubijarka wsadu. W 1913 r. przedsiębiorstwo produkowało 205 tys. 
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45  APKat oddz. Gliwice, zespół Borgis –Kokswerke, syg. 540.

46  F. Janta, W. Krause, Jedyny producent koksu pakowego w kraju zakład „Concordia”, [w:] Publikacje wybrane z 

zagranicznej literatury chemicznej przeróbki węgla 1971, nr 75, s.65.

47  Kurz Geschichte der Redenhütte- niepublikowane, Hindenburg 1935, s.3.

48  APKat oddz. Gliwice, zespół. Preussag, sygn.552.
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49  F. Janta, W. Krause, Historia rozwoju techniki i produkcji w koksowni „Makoszowy”, [w:] Publikacje wybrane 

z zagranicznej literatury chemicznej przeróbki węgla 1971, nr 73, s.65. 
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kompresorownia, tłocząca gaz na terenie koksowni. Pracowały w niej 2 napędzane przez 

silniki elektryczne kompresory, mogące tłoczyć do 4 tys.m3 gazu na godzinę, nadając mu 

jednocześnie ciśnienie wynoszące 7 atm. Zakład posiadał też własną ślusarnię i warsztaty 

mechaniczne. W ciągu roku produkował 190 tys. t koksu i 20 tys. t węglopochodnych. 

Koksownia „Delbrück” przystąpiła również do nowo utworzonej spółki „Chemische Wer-

ke Oberschlesien G.m.b.H”. To wspólne przedsięwzięcie zostało utworzone w 1898 r. 

przez koncerny „Donnersmarckhütte” A.G., „Borsig”, „Oberschlesische Kokswerke und 

Chemische Fabriken”. Zajmowało się ono dystrybucją gazu koksowniczego i węglo-

pochodnych.51 W 1913 r. osiem działających w Zabrzu koksowni produkowało ponad 

1 mln t koksu oraz 100 tys. t węglopochodnych. Stanowiło to 45% całej górnośląskiej 

produkcji.52 Najmniejszym zabrzańskim producentem koksu była należąca do Caesara 

Wollheima i Fryderyka Friedländera gazownia. Dostarczała ona gazu dla Starego i Ma-

łego Zabrza, kolonii Dorota W 1875 r. wyprodukowano w niej już 350 tys. m3 gazu 

i 800 t koksu. W kolejnych latach produkcja rosła systematycznie, i na przełomie XIX/XX 

w. wytwarzano 1 mln m3 gazu, 2,2 tys. t koksu oraz 200 t węglopochodnych. W 1905 

r. do sieci gazowniczej przyłączono Zaborze, Kończyce i Pawłów. W 1910 r. gmina Za-

brze za kwotę 1 mln marek kupiła akcje gazowni. W latach 20. XX w. dostarczała ona 

1,5 mln m3 gazu, 3 tys. t koksu, 250 t węglopochodnych. Zakład konsumował 5 tys. t wę-

gla kupowanego w kopalniach „Królowa Luiza”(35%), „Concordia” (65%). Gaz użytko-

wało 2,5 tys. indywidualnych odbiorców. Oświetlano nim też miasto, za pośrednictwem 

1 tys. latarni gazowych.53

Oprócz zmian technicznych w XIX stuleciu dokonały się ogromne zmiany własnoś-

ciowe. Likwidacji uległy samodzielne koksownie, które zostały wchłonięte przez wieloza-

kładowe koncerny. Największym producentem koksu i węglopochodnych stała się spół-

ka „Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken” A.G. Została ona powołana 

w 1890 r. przez Fryderyka Friedländera, który posiadał kontrolny pakiet akcji. Siedzi-

bą firmy był Berlin, natomiast w Zabrzu znajdował się zarząd górnośląskiej części kon-

cernu. Ten największy w Europie koncern koksochemiczny był właścicielem koksow-

ni: „Poremba”, „Glück Auf”, „Skalley” („Zaborze”), „Gothard” (Orzegów). Do spół-

ki należała kopalnia „Gliwice”(od 1914 r.), a poprzez Rybnickie Gwarectwo Węglowe 

kontrolowała kopalnie i koksownię „Emma” oraz. kopalnie „Rymer”, „Anna”, „Beata”.54 

Częścią koncernu była „Huta Redena” specjalizującą się w budowie maszyn i urządzeń 

przeznaczonych dla koksowni, hut, kopalni. Na terenie Dolnego Śląska spółka dzierża-

wiła dwie koksownie. Była ona również właścicielem „Gwarectwa Maria-Anna”, znajdu-

jącego się w Ostrawie, w skład którego wchodziły kopalnia węgla i koksownia. Ponadto 

posiadała ona udziały w: kopalniach „Grodziec”, hucie „Hantkego” (Huta „Częstocho-

wa”), karbidowni „Gostyń”, fabryce nawozów azotowych w Chorzowie, oraz w licznych 

51  H. Dąbrowska, Powstanie i rozwój zakładów - Monografia Zakładów Koksowniczych „Zabrze”, b.m.w. 1979 

(niepublikowana), s.9

52  Statistik der Oberschlesischen Berg- und Huttenwerke fur das Jar 1918, Kattowitz 1914, s.21-23

53  Denkschrift über den Kreis Hindenburg O.-S., Hindenburg 1921, s.41

54  J.Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, t. 2, Katowice 1936, s.270-272.

przedsiębiorstwach, znajdujących się na terenie Niemiec, Rosji, Austrii, które zajmowały 

się dystrybucją gazu koksowniczego i węglopochodnych.55 Ten ogromny koncern łączył 

wydobycie węgla z jego przeróbką na koks, gaz, smołę, amoniak, benzol, które były 

dalej przetwarzanie w innych oddziałach koncernu. Tak szeroka specjalizacja pozwalała 

na osiąganie dużych zysków wynoszących od 10 do 15% wartości kapitału akcyjnego 

przedsiębiorstwa (18,5 mln marek.). Jej właściciel F. Friedländer przyjął chrzest, a w 1906 

r. za zasługi w rozwoju przemysłu otrzymał od cesarza Wilhelma II tytuł barona. Zmarł 

16 lipca 1917 r. w Berlinie, a cały jego olbrzymi majątek odziedziczyła jedyna córka Maria 

Anna baronowa von Goldschmidt-Rotschild. Inne zabrzańskie przedsiębiorstwa, związa-

ne z wytwarzaniem koksu, nie osiągnęły już takich rozmiarów. Państwo Pruskie posia-

dało dwie koksownie „Delbrück” („Makoszowy”) i „Kolejowa”, które stanowiły oddziały 

państwowych kopalni węgla „Królowa Luiza”(„Zabrze”) i „Delbrűck.” („Makoszowy”). 

Spółka „Donnersmarckhütte”A. G. była właścicielem koksowni „Concordia”, a koksow-

nia „Jadwiga” należała do koncernu Borsigów. 

Fabryka chemiczna przy koksowni „Zaborze”, MGW/TG/F/2555. 

Wybuch I wojny światowej nie przerywa rozwoju koksownictwa, a cała gospodarka 

Cesarstwa Niemieckiego została przestawiona na produkcję wojenną. Ponieważ głów-

nym surowcem energetycznym i chemicznym dla Niemiec był w tym okresie węgiel jego 

przeróbka miała szczególne znaczenie. Dlatego też budowa i modernizacja koksowni 

była nadal kontynuowana. Jeszcze w 1914 r. rekonstrukcji uległa koksownia „Kolejo-

wa”. Zlikwidowano piece ulowe, a istniejące baterie przebudowano na piece typu Cop-

pe-Otto co umożliwiło odbiór gazu koksowniczego i odzyskanie z niego smoły będą-

cej cennym surowcem chemicznym. Jednocześnie koksownia otrzymała instalację do 

55  J. Jaros, Tajemnice…,s. 104-107. 
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1 tys. latarni gazowych.53

Oprócz zmian technicznych w XIX stuleciu dokonały się ogromne zmiany własnoś-

ciowe. Likwidacji uległy samodzielne koksownie, które zostały wchłonięte przez wieloza-

kładowe koncerny. Największym producentem koksu i węglopochodnych stała się spół-

ka „Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken” A.G. Została ona powołana 

w 1890 r. przez Fryderyka Friedländera, który posiadał kontrolny pakiet akcji. Siedzi-

bą firmy był Berlin, natomiast w Zabrzu znajdował się zarząd górnośląskiej części kon-

cernu. Ten największy w Europie koncern koksochemiczny był właścicielem koksow-

ni: „Poremba”, „Glück Auf”, „Skalley” („Zaborze”), „Gothard” (Orzegów). Do spół-

ki należała kopalnia „Gliwice”(od 1914 r.), a poprzez Rybnickie Gwarectwo Węglowe 

kontrolowała kopalnie i koksownię „Emma” oraz. kopalnie „Rymer”, „Anna”, „Beata”.54 

Częścią koncernu była „Huta Redena” specjalizującą się w budowie maszyn i urządzeń 

przeznaczonych dla koksowni, hut, kopalni. Na terenie Dolnego Śląska spółka dzierża-

wiła dwie koksownie. Była ona również właścicielem „Gwarectwa Maria-Anna”, znajdu-

jącego się w Ostrawie, w skład którego wchodziły kopalnia węgla i koksownia. Ponadto 

posiadała ona udziały w: kopalniach „Grodziec”, hucie „Hantkego” (Huta „Częstocho-

wa”), karbidowni „Gostyń”, fabryce nawozów azotowych w Chorzowie, oraz w licznych 

51  H. Dąbrowska, Powstanie i rozwój zakładów - Monografia Zakładów Koksowniczych „Zabrze”, b.m.w. 1979 

(niepublikowana), s.9

52  Statistik der Oberschlesischen Berg- und Huttenwerke fur das Jar 1918, Kattowitz 1914, s.21-23

53  Denkschrift über den Kreis Hindenburg O.-S., Hindenburg 1921, s.41

54  J.Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, t. 2, Katowice 1936, s.270-272.

przedsiębiorstwach, znajdujących się na terenie Niemiec, Rosji, Austrii, które zajmowały 

się dystrybucją gazu koksowniczego i węglopochodnych.55 Ten ogromny koncern łączył 

wydobycie węgla z jego przeróbką na koks, gaz, smołę, amoniak, benzol, które były 

dalej przetwarzanie w innych oddziałach koncernu. Tak szeroka specjalizacja pozwalała 

na osiąganie dużych zysków wynoszących od 10 do 15% wartości kapitału akcyjnego 

przedsiębiorstwa (18,5 mln marek.). Jej właściciel F. Friedländer przyjął chrzest, a w 1906 

r. za zasługi w rozwoju przemysłu otrzymał od cesarza Wilhelma II tytuł barona. Zmarł 

16 lipca 1917 r. w Berlinie, a cały jego olbrzymi majątek odziedziczyła jedyna córka Maria 

Anna baronowa von Goldschmidt-Rotschild. Inne zabrzańskie przedsiębiorstwa, związa-

ne z wytwarzaniem koksu, nie osiągnęły już takich rozmiarów. Państwo Pruskie posia-

dało dwie koksownie „Delbrück” („Makoszowy”) i „Kolejowa”, które stanowiły oddziały 

państwowych kopalni węgla „Królowa Luiza”(„Zabrze”) i „Delbrűck.” („Makoszowy”). 

Spółka „Donnersmarckhütte”A. G. była właścicielem koksowni „Concordia”, a koksow-

nia „Jadwiga” należała do koncernu Borsigów. 

Fabryka chemiczna przy koksowni „Zaborze”, MGW/TG/F/2555. 

Wybuch I wojny światowej nie przerywa rozwoju koksownictwa, a cała gospodarka 

Cesarstwa Niemieckiego została przestawiona na produkcję wojenną. Ponieważ głów-

nym surowcem energetycznym i chemicznym dla Niemiec był w tym okresie węgiel jego 

przeróbka miała szczególne znaczenie. Dlatego też budowa i modernizacja koksowni 

była nadal kontynuowana. Jeszcze w 1914 r. rekonstrukcji uległa koksownia „Kolejo-

wa”. Zlikwidowano piece ulowe, a istniejące baterie przebudowano na piece typu Cop-

pe-Otto co umożliwiło odbiór gazu koksowniczego i odzyskanie z niego smoły będą-

cej cennym surowcem chemicznym. Jednocześnie koksownia otrzymała instalację do 

55  J. Jaros, Tajemnice…,s. 104-107. 
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produkcji benzolu i amoniaku. W latach następnych zakład dostarczał koks hutniczy 

i wyroby węglopochodne. W tym samym roku spółka „Chemische Werke Oberschlesien 

G.m.b.H” rozpoczęła stawianie nowoczesnych instalacji służących do przerobu smoły. 

Zostały one zakończone w 1915 r., gdy pracę podjęły 2 retorty prowadzące periodycz-

ną destylacji smoły. Posiadały one pojemność 110 t i mogły przeprowadzić destylację 

55 tys. t smoły rocznie. Produkowano w nich płynny pak, oleje surowe, lepiki, olej płucz-

kowy. Zakład posiadał też własną kotłownię oraz 4 zbiorniki na gotowe wyroby. W czasie 

I wojny światowej (1914-18) fabryka chemiczna przerabiała też ropę naftową produ-

kując benzynę i oleje. W 1915 r. koksownia „Jadwiga” otrzymała 65 komorową baterię 

typu Otto posiadającą regeneratory do ogrzewania powietrza i dolne palniki gazu. Po-

wstała też maszyna do ubijania wsadu, sortownia koksu, zmodernizowano benzolownię, 

naftalenownię, amoniakalnię, dwie elektryczne ssawy gazowe, chłodniki gazu, pompy, 

zbiorniki.56 Mimo zwiększania produkcji, pogorszeniu uległy warunki pracy, gdyż część 

wykwalifikowanych robotników powołano do wojska, a na ich miejsce zatrudniono ko-

biety oraz młodocianych. Wydłużone zostały godziny pracy, a wartość zarobków zmniej-

szała inflacja. Wprowadzona została też reglamentacja żywności, oraz wielu innych to-

warów co doprowadziło do ograniczenia możliwości ich zakupu, a to spowodowało 

kolejne pogorszenie warunków życia. W czasie I wojny światowej zabrskim koksowniom 

wyrosła bardzo silna konkurencja, gdyż na terenie Górnego Śląska ruszyło kilka nowo-

czesnych koksowni. W latach 1916-20 powstała koksownia „Walenty” dysponująca 

trzema 55 komorowymi bateriami Collina. W 1916 r. uruchomiona został koksownia 

„Gliwice” wyposażoną w 60 komorową baterię systemu „Collina”. Rozbudowie uległy 

tez koksownie „Dębieńsko”, „Ema”(„Radlin), „Knurów” w których wybudowano bate-

rie trzy Otto Hoffman oraz jedną Collina.57 Wykonane inwestycje umożliwiły zwiększe-

nie produkcji koksu na Górnym Śląsku z 2,18 mln t (1913 r.) do 2,7 mln t uzyskanych 

w 1918 r. Zmniejszyło to udział Zabrza w górnośląskiej produkcji koksochemicznej 

z 45 do 37 %.58 Przeciągająca się wojna powodowała też brak środków na inwestycje 

i modernizacje, co prowadziło do dekapitalizacji przedsiębiorstw. Wzrosła liczba straj-

ków, w których brało udział coraz więcej robotników. Szczególnie silnie wystąpiły one 

w czerwcu 1917 i lipcu 1918 r. Dopiero jednak rewolucja w Niemczech, która dopro-

wadziła do obalenia monarchii i ustanowienia republiki, pozwoliła w konsekwencji na 

zawarcie w 1918 r. rozejmu, który zakończył zmagania wojenne. Po zakończeniu I woj-

ny światowej przemysł koksochemiczny musiał się przystosować do nowych warunków 

politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, jakie powstały po utworzeniu republi-

ki. Niemcy wyszły w wojny osłabione, tracąc na mocy traktatu wersalskiego wszystkie 

kolonie w Afryce i Azji, w Europie musiały natomiast oddać 13% powierzchni, kraju 

na której mieszkało 10% ludności, zobowiązane zostały do zapłacenia ogromnego 

56  M. Torc, W. Czarnecki, B. Przystało, Historia koksowni „Jadwiga”, Katowice 1999,s.2.

57  W. Czarnecki, Historia koksowni „Gliwice”, Katowice 1996, s.2, Ibidem, Historia koksowi „Walenty”, 

Katowice 1996, s.1, Hutnictwo…s,290. 

58  Statistik…, Katowitz 1919, s.23.

odszkodowania, ograniczeniu uległa armia, a część kraju zdemilitaryzowano59. Na Gór-

nym Śląsku przeprowadzony został plebiscyt, wybuchły trzy powstania śląskie, trwały 

strajki robotników, domagających się skrócenia czasu pracy i lepszych wynagrodzeń. 

Wszystkie te wydarzenia bardzo mocno skomplikowały sytuację górnośląskich przedsię-

biorstw. Gdy w 1922 r. zwycięskie mocarstwa dokonały podziału Górnego Śląska pomię-

dzy Polskę a Niemcy, Zabrze pozostało po stronie niemieckiej. Ostateczny przebieg granicy 

miasta został ustalony jednak dopiero w czerwcu 1923 r., gdy Międzysojusznicza Komisja 

Graniczna przyznała teren kopalni i koksowni „Delbrück” („Makoszowy”) Niemcom. 60

Lata 1922-1945 
Po zakończeniu I wojny światowej gospodarka Republiki Weimarskiej pogrążona była 

przez kilka lat w kryzysie, panowała inflacja (w 1923 r. za 1 dolara USA płacono 4,2 bi-

liona marek). Dopiero po przeprowadzeniu reformy walutowej oraz rozwiązaniu sprawy 

odszkodowań i uzyskaniu pożyczek zagranicznych, udało się przezwyciężyć kryzys eko-

nomiczny. Pozwoliło to na uspokojenie nastrojów politycznych i odbudowę gospodarki 

tak, że w 1929 r. Niemcy stały się ponownie drugą potęgą gospodarczą świata.61 Jed-

nak wielki kryzys ekonomiczny (1929-33) spowodował zmniejszenie produkcji w Niem-

czech o 47%, a to wywołało ogromne bezrobocie, ograniczenie konsumpcji i inwestycji, 

zubożenie społeczeństwa.62 Wszystko to wpłynęło na zaostrzenie sytuacji politycznej, 

a siły skrajnej lewicy i prawicy zyskiwały coraz więcej zwolenników. W 1933 r. do władzy 

w Niemczech doszła partia hitlerowska, co doprowadziło do likwidacji demokracji, usta-

nowienia dyktatury faszystowskiej, a kraj pod wodzą A. Hitlera przystąpił do rewizji po-

stanowień traktatu wersalskiego. Prowadzona przez Trzecią Rzeszę polityka gospodarcza 

oscylowała pomiędzy kapitalizmem państwowym, a reglamentowanym kapitalizmem 

prywatnym. Przypominały one dawny merkantylizm połączony z zasada samowystar-

czalności gospodarczej, przy znacznym ograniczeniu praw pracowników.63 Zainicjowano 

szeroki program robót publicznych, zapoczątkowano powiększenie armii, przeprowa-

dzono szereg inwestycji w przemyśle, rolnictwie, handlu, transporcie, budownictwie. 

Posunięcia te przyczyniły się do ponownego ożywienia gospodarki.64 Powstał tez nowy 

biurokratyczny system zarządzania gospodarką. Na mocy dwóch ustaw 1934 r. zostały 

określone nowe formy organizacyjne życia gospodarczego. Na jego czele stało Minister-

stwo Gospodarki Rzeszy, któremu podlegała Izba Gospodarcza Rzeszy. Podporządkowa-

no jej sześć grup gospodarczych Rzeszy (Reichsgruppen) obejmujących przemysł, handel, 

banki, ubezpieczenia, energetykę, rzemiosło. Grupy Rzeszy dzieliły się grupy gospodar-

cze Wirtschaftsgruppen (górnictwo, hutnictwo, itp.), które podzielone zostały na grupy 

59  J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1986, s.224-227.

60  P. Hnatyszyn, Kalendarium zabrzańskie, Zabrze 2006, s.36.

61  T. Kotłowski, Historia Republiki Weimarskiej 1919-1933, Poznań 2004, s. 169.

62  Z. Landau Gospodarka w latach trzydziestych, Powszechna historia gospodarcza 1918-1991,Warszawa 1991 

s.69-70, J. Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Kraków 2000, s.151-153. 

63  F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław 1974, s. 274.

64  C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1990, t. II Trzecia Rzesza, Poznań 2006, s.11-13.
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produkcji benzolu i amoniaku. W latach następnych zakład dostarczał koks hutniczy 

i wyroby węglopochodne. W tym samym roku spółka „Chemische Werke Oberschlesien 

G.m.b.H” rozpoczęła stawianie nowoczesnych instalacji służących do przerobu smoły. 

Zostały one zakończone w 1915 r., gdy pracę podjęły 2 retorty prowadzące periodycz-

ną destylacji smoły. Posiadały one pojemność 110 t i mogły przeprowadzić destylację 

55 tys. t smoły rocznie. Produkowano w nich płynny pak, oleje surowe, lepiki, olej płucz-

kowy. Zakład posiadał też własną kotłownię oraz 4 zbiorniki na gotowe wyroby. W czasie 

I wojny światowej (1914-18) fabryka chemiczna przerabiała też ropę naftową produ-

kując benzynę i oleje. W 1915 r. koksownia „Jadwiga” otrzymała 65 komorową baterię 

typu Otto posiadającą regeneratory do ogrzewania powietrza i dolne palniki gazu. Po-

wstała też maszyna do ubijania wsadu, sortownia koksu, zmodernizowano benzolownię, 

naftalenownię, amoniakalnię, dwie elektryczne ssawy gazowe, chłodniki gazu, pompy, 

zbiorniki.56 Mimo zwiększania produkcji, pogorszeniu uległy warunki pracy, gdyż część 

wykwalifikowanych robotników powołano do wojska, a na ich miejsce zatrudniono ko-

biety oraz młodocianych. Wydłużone zostały godziny pracy, a wartość zarobków zmniej-

szała inflacja. Wprowadzona została też reglamentacja żywności, oraz wielu innych to-

warów co doprowadziło do ograniczenia możliwości ich zakupu, a to spowodowało 

kolejne pogorszenie warunków życia. W czasie I wojny światowej zabrskim koksowniom 

wyrosła bardzo silna konkurencja, gdyż na terenie Górnego Śląska ruszyło kilka nowo-

czesnych koksowni. W latach 1916-20 powstała koksownia „Walenty” dysponująca 

trzema 55 komorowymi bateriami Collina. W 1916 r. uruchomiona został koksownia 

„Gliwice” wyposażoną w 60 komorową baterię systemu „Collina”. Rozbudowie uległy 

tez koksownie „Dębieńsko”, „Ema”(„Radlin), „Knurów” w których wybudowano bate-

rie trzy Otto Hoffman oraz jedną Collina.57 Wykonane inwestycje umożliwiły zwiększe-

nie produkcji koksu na Górnym Śląsku z 2,18 mln t (1913 r.) do 2,7 mln t uzyskanych 

w 1918 r. Zmniejszyło to udział Zabrza w górnośląskiej produkcji koksochemicznej 

z 45 do 37 %.58 Przeciągająca się wojna powodowała też brak środków na inwestycje 

i modernizacje, co prowadziło do dekapitalizacji przedsiębiorstw. Wzrosła liczba straj-

ków, w których brało udział coraz więcej robotników. Szczególnie silnie wystąpiły one 

w czerwcu 1917 i lipcu 1918 r. Dopiero jednak rewolucja w Niemczech, która dopro-

wadziła do obalenia monarchii i ustanowienia republiki, pozwoliła w konsekwencji na 

zawarcie w 1918 r. rozejmu, który zakończył zmagania wojenne. Po zakończeniu I woj-

ny światowej przemysł koksochemiczny musiał się przystosować do nowych warunków 

politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, jakie powstały po utworzeniu republi-

ki. Niemcy wyszły w wojny osłabione, tracąc na mocy traktatu wersalskiego wszystkie 

kolonie w Afryce i Azji, w Europie musiały natomiast oddać 13% powierzchni, kraju 

na której mieszkało 10% ludności, zobowiązane zostały do zapłacenia ogromnego 

56  M. Torc, W. Czarnecki, B. Przystało, Historia koksowni „Jadwiga”, Katowice 1999,s.2.

57  W. Czarnecki, Historia koksowni „Gliwice”, Katowice 1996, s.2, Ibidem, Historia koksowi „Walenty”, 

Katowice 1996, s.1, Hutnictwo…s,290. 
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odszkodowania, ograniczeniu uległa armia, a część kraju zdemilitaryzowano59. Na Gór-

nym Śląsku przeprowadzony został plebiscyt, wybuchły trzy powstania śląskie, trwały 

strajki robotników, domagających się skrócenia czasu pracy i lepszych wynagrodzeń. 

Wszystkie te wydarzenia bardzo mocno skomplikowały sytuację górnośląskich przedsię-

biorstw. Gdy w 1922 r. zwycięskie mocarstwa dokonały podziału Górnego Śląska pomię-

dzy Polskę a Niemcy, Zabrze pozostało po stronie niemieckiej. Ostateczny przebieg granicy 

miasta został ustalony jednak dopiero w czerwcu 1923 r., gdy Międzysojusznicza Komisja 

Graniczna przyznała teren kopalni i koksowni „Delbrück” („Makoszowy”) Niemcom. 60

Lata 1922-1945 
Po zakończeniu I wojny światowej gospodarka Republiki Weimarskiej pogrążona była 

przez kilka lat w kryzysie, panowała inflacja (w 1923 r. za 1 dolara USA płacono 4,2 bi-

liona marek). Dopiero po przeprowadzeniu reformy walutowej oraz rozwiązaniu sprawy 

odszkodowań i uzyskaniu pożyczek zagranicznych, udało się przezwyciężyć kryzys eko-

nomiczny. Pozwoliło to na uspokojenie nastrojów politycznych i odbudowę gospodarki 

tak, że w 1929 r. Niemcy stały się ponownie drugą potęgą gospodarczą świata.61 Jed-

nak wielki kryzys ekonomiczny (1929-33) spowodował zmniejszenie produkcji w Niem-

czech o 47%, a to wywołało ogromne bezrobocie, ograniczenie konsumpcji i inwestycji, 

zubożenie społeczeństwa.62 Wszystko to wpłynęło na zaostrzenie sytuacji politycznej, 

a siły skrajnej lewicy i prawicy zyskiwały coraz więcej zwolenników. W 1933 r. do władzy 

w Niemczech doszła partia hitlerowska, co doprowadziło do likwidacji demokracji, usta-

nowienia dyktatury faszystowskiej, a kraj pod wodzą A. Hitlera przystąpił do rewizji po-

stanowień traktatu wersalskiego. Prowadzona przez Trzecią Rzeszę polityka gospodarcza 

oscylowała pomiędzy kapitalizmem państwowym, a reglamentowanym kapitalizmem 

prywatnym. Przypominały one dawny merkantylizm połączony z zasada samowystar-

czalności gospodarczej, przy znacznym ograniczeniu praw pracowników.63 Zainicjowano 

szeroki program robót publicznych, zapoczątkowano powiększenie armii, przeprowa-

dzono szereg inwestycji w przemyśle, rolnictwie, handlu, transporcie, budownictwie. 

Posunięcia te przyczyniły się do ponownego ożywienia gospodarki.64 Powstał tez nowy 

biurokratyczny system zarządzania gospodarką. Na mocy dwóch ustaw 1934 r. zostały 

określone nowe formy organizacyjne życia gospodarczego. Na jego czele stało Minister-

stwo Gospodarki Rzeszy, któremu podlegała Izba Gospodarcza Rzeszy. Podporządkowa-

no jej sześć grup gospodarczych Rzeszy (Reichsgruppen) obejmujących przemysł, handel, 

banki, ubezpieczenia, energetykę, rzemiosło. Grupy Rzeszy dzieliły się grupy gospodar-

cze Wirtschaftsgruppen (górnictwo, hutnictwo, itp.), które podzielone zostały na grupy 

59  J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1986, s.224-227.

60  P. Hnatyszyn, Kalendarium zabrzańskie, Zabrze 2006, s.36.
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s.69-70, J. Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Kraków 2000, s.151-153. 

63  F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław 1974, s. 274.

64  C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1990, t. II Trzecia Rzesza, Poznań 2006, s.11-13.

Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.



26 27

branżowe Fachgruppen (górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo stali). Tym podlegały 

grupy okręgowe (Bezirskgruppe) posiadające filie terenowe. Tak skonstruowany samo-

rząd skupiał przymusowo wszystkich właścicieli zakładów i stanowił narzędzie państwa 

do realizacji ustalonych zadań ekonomicznych. Kontrole nad gospodarką zapewniło też 

wprowadzenie sytemu planów gospodarczych, a utworzony w 1936 r. Urząd Planu Czte-

roletniego stał się najważniejszą instytucją kierująca życiem gospodarczym.65 

W okresie międzywojennym Zabrze pozostawało nadal centrum górnośląskiego 

przemysłu koksochemicznego. Jednak jego rola zaczynała powoli maleć na rzecz innych 

ośrodków, w których uruchamiano nowe koksownie. Na terenie Zabrza znajdowały się 

koksownie: „Kolejowa”, „Concordia”, „Poremba” „Jadwiga”, „Glück-Auf”, „Skalley” 

(„Zaborze”), „Delbrück” („Makoszowy”). Pracowała tutaj też fabryka chemiczna połą-

czona z destylarnią smoły. Poza Zabrzem pojedyncze koksownie działały w Gliwicach, 

Bobrku („Huta Julia”), Zdzieszowicach. Zostały one w okresie międzywojennym znacz-

nie rozbudowane. Koksownia „Gliwice” wytwarzała w 1938 r. 310 tys. t koksu, zakład 

w Bobrku otrzymał dwie nowe baterie liczące 90 komór (system Otto, Kogag). W latach 

1932-1938 produkcję rozpoczęła wyposażona w dwie 60 komorowe baterie Stilla kok-

sownia „Odertal” („Zdzieszowice”). Należała ona do koncernu „Schaffgotsch Werke” 

w Gliwicach, i w 1938 r. produkowała już 0,6 mln t koksu.66 Razem te trzy koksownie 

dorównywały wielkością produkcji koksowniom zabrzańskim. Najważniejszym odbiorcą 

koksu nadal pozostawało hutnictwo żelaza, które musiało jednak się dostosować do 

nowych warunków ekonomicznych, jakie powstały po podziale Górnego Śląska. Huty zo-

stały odcięte od większości swoich tradycyjnych odbiorców, działających teraz w polskiej 

części Śląska. Wysokie koszty transportu gotowych wyrobów, konieczność sprowadzania 

z importu surowców, malejący rynek zbytu, rosnąca konkurencja innych niemieckich za-

głębi hutniczych, doprowadziły do pogorszenia się sytuacji zabrskiego hutnictwa. Pewną 

poprawę sytuacji wprowadziło ograniczenie importu z Polski, przy jednoczesnym wzro-

ście zapotrzebowania na rynku wewnętrznym. Jednak wytop surówki w 1929 r. był nadal 

o 25% niższy niż w 1913 r.67 Gdy w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego produkcja 

surówki na Górnym Śląsku spadła z 311 tys. t (1929 r.) do 30 tys. t w 1932 r., sytua-

cja stała się tragiczna. Na terenie Zabrza wstrzymano pracę wydziału wielkopiecowego 

„Donnersmarckhütte” (1929-32), a w latach 1932-1934 likwidacji uległa Huta Borsiga 

w Biskupicach.68 Aby ograniczyć dostawy koksu, w Zabrzu wstrzymano pracę najstarszych 

i najmniej wydajnych koksowni. W dniu 1 stycznia zatrzymana została koksownia „Glück 

Auf”, natomiast w dniu 20 listopada pracę zakończyła koksownia „Kolejowa”. W lipcu 

następnego wygaszono baterie w koksowni „Poremba”. Przez trzy lata obiekty te stały 

65  C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, Poznań 1984, s.125-126.

66  Unterlagen uber den Steinkohlenbergbau In Oberschlesien zusammengestell vomder Geschaftsfurung der 

Bezirksgruppe Steinkohlenbegbau Oberschlesien der Wirtschftsgruppe Bergbau, Gliwice 1940, załączniki 4a, 4b, 

130 lat Huty Bobrek, red. B. Maziarski, Katowice 1986, s.9, B.Pamuła, Zarys historii koksowni w Zdzieszowicach, 

Katowice 2002, s.3.

67  Zarys rozwoju hutnictwa…, s.47.

68  A. Frużyński, Historia Huty Borsiga…, s.19.

niewykorzystane, i dopiero w 1934 r. ich właściciel spółka „Borgis-Kokswerke” G. m. b. 

H. zdecydował się na ich rozbiórkę.69 W ten sposób produkcja koksu w Zabrzu zmniej-

szyła się o 360 tys. t. Pozostałe koksownie również zostały zmuszone do znacznego 

zmniejszenia dostaw. Zmianie uległ profil produkcji, gdyż w miejsce koksu hutnicze-

go zaczęto wytwarzać opałowy. Na wysokim poziomie pozostawała nadal produkcja 

węglopochodnych, gdyż przemysł chemiczny nadal oparty był na ich przeróbce. Ich 

rola ponadto wzrosła, gdy rozpoczęto przestawianie gospodarki na cele zbrojeniowe. 

Funkcjonowanie zabrzańskiego koksownictwa nadal było oparte o dostawy węgla po-

zyskiwanego w miejscowych kopalniach, które w omawianym okresie zostały znacznie 

zmodernizowane. Jego największym producentem pozostawała nadal kopalnia „Królo-

wa Luiza”, która w 1929 r. uległa podziałowi na dwa odrębne przedsiębiorstwa, „Kró-

lowa Luiza Zachód”, w której uruchomiono poziom wydobywczy na głębokości 560 m 

i „Królowa Luiza Wschód”, gdzie rozpoczęto eksploatację węgla na poziomie 640 m. 

Obie kopalnie zatrudniały łącznie 7 tys. robotników i produkowały od 1,6 mln (1922 

r.) do 2,8 mln (1939 r.) ton węgla rocznie. W latach 1929-1931 rozbudowano szyby 

„Carnall” i „Prinz Schönaich”, natomiast w 1938 r. zasypano niepotrzebny już szyb 

„Krug”. Modernizacji uległa też sortownia, kompresorownia, rozdzielnia elektryczna. Na 

Polu Wschodnim szyby „Poremba Ib -II” otrzymały pierwsze skipy 5 tonowe. Powsta-

ła tam też nowa sortownia, płuczka i wialnia. służące do uszlachetniania wydobytego 

węgla. W okresie międzywojennym ponad 75%. wydobycia pochodziło już z kopalni 

„Królowa Luiza Wschód”, a przedsiębiorstwo przynosiło dochód roczny w wysokości 

8 mln marek.70 Kopalnia „Concordia” wydobywała węgiel przeznaczony głównie dla 

zakładów koncernu „Oberhütten. Posiadane przez nią zasoby węgla zaczęły ulegać w 

tym czasie powolnemu wy-

czerpaniu. Aby udostępnić 

nowe pokłady, przystąpiono 

w latach 20. XX w. do zago-

spodarowania nadanego w 

1916 r. pola Belfort. W tym 

celu rozpoczęto drążenie w 

kierunku Maciejowa dwóch 

czterokilometrowych prze-

kopów, które doprowadzono 

do ukończonego w 1922 r. 

szybu Maciej. 

Koksownia „Concordia”, Bate-

ria systemu Müllera, MGW/TG/

F/6341.

69  Statistik Oberschlesischen…, lata 1929, 1930, 1943.

70  J. Jaros, Dwa wieki…, s.37-39.
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Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.



28 29

Ponieważ udostępnione zapasy węgla w tym rejonie okazały się mniejsze niż się 

spodziewano, wydobycie kopalni wynosiło średnio 560 tys. t węgla rocznie, przy zatrud-

nieniu 1,4 tys. robotników, co stanowiło jedynie 60% zdolności produkcyjnych zakładu 

sprzed 1913 r.71 Również kopalnia „Hedwigswunsch”(„Jadwiga”) nie była początkowo 

modernizowana, gdyż zakładano szybkie wyczerpanie zasobów węgla, znajdujących 

się w eksploatowanych polach górniczych, których część znalazła się w 1922 r. na te-

renie Polski. Jedynie obok szybu August postawiono nowy budynek cechowni i łaźni. 

Dopiero po unieruchomieniu i likwidacji w latach 1932-34 huty Borsiga, możliwa stała 

się eksploatacja filara ochronnego, w którym znajdowało się ponad 10 mln t węgla. 

Pozwoliło to na dalszą pracę zakładu, dostarczającego 1,3 mln t węgla rocznie, przy 

zatrudnieniu 2,5 tys. pracowników.72 Największe zmiany dokonały się w tym okresie na 

kopalni „Ludwigsglück”(„Ludwik”). Pogłębiono szyby Ernest i Konrad, a przebudowie 

uległy: kompresorownia, kotłownia, rozdzielnia elektryczna, sortownia. W 1926 r. uru-

chomiono brykietownię, przebudowano cechownię i łaźnię. Przeprowadzone inwestycje 

pozwoliły zwiększyć wydobycie węgla z 350 tys. t w 1922 r. do 1,9 mln t w 1939 r. przy 

zatrudnieniu 3 tys. robotników i urzędników73. Nieco mniejsze zmiany zaszły na kopal-

ni „Castellengo”(„Rokitnica”). Zakład miał początkowo ogromne trudności, związane 

z brakiem górników, gdyż po ustaleniu nowej granicy część pracowników, mieszkających 

w Polsce straciła prawo do pracy w Niemczech. W 1921 r. powstał szyb wentylacyjny 

i materiałowy Franciszek, szyb Tante-Anna otrzymał elektryczną maszynę wyciągową, 

zamontowano nowe 3-piętrowe klatki szybowe, wybudowano nową sieć energetyczną, 

rozpoczęto eksploatację pokładów węgla w wschodniej części pola, wprowadzono też 

podsadzanie wyrobisk kamieniem. W latach 1936-1939 wykonano wiele robót przygoto-

wawczych, mających zwiększyć dzienne wydobycie węgla do poziomu 10 tys. t. 

Koksownia „Zaborze”, Widok ogólny zakładu, MGW/TG/F/4321.

71  A. Frużyński, Historia prywatnego górnictwa w Zabrzu, część VI, „Nasze Zabrze” nr 4, 2001, s. 20-21.

72  J. Broekere, W. Całka, L. Pyrus, Kopalnia Pstrowski 100 lat 1862-1962, Gliwice 1964, s.23-24.

73  A. Frużyński, Od Amalii…, s. 38.

Unowocześnienie kopalni umożliwiło powiększenie wydobycia z 576 tys. t w 1922 

r. do 2,2 mln t w 1939 r. przy załodze, którą tworzyło 3,5 tys. pracowników.74 W okresie 

międzywojennym kopalnia „Abwehr” („Mikulczyce”) systematycznie zwiększała wydo-

bycie węgla. Eksploatację prowadzono jednak pod kątem maksymalnego wydobycia, 

prowadząc roboty górnicze równocześnie w wielu przodkach, w leżących blisko siebie 

pokładach. Przystąpiono też do częściowego wybierania filarów ochronnych, co przyczy-

niło się do skrzywienia szybu Elizabeth. Jedynymi nowymi inwestycjami było uruchomie-

nie w 1930 r. płuczki, a w 1933 r. wialni. W 1939 r. kopalnia zatrudniała 2,3 tys. robotni-

ków przy wydobyciu 1,3 mln t węgla.75 Modernizacji uległa również państwowa kopal-

nia „Delbrück”(„Makoszowy”). Wprowadzono wybieranie węgla systemem ścianowym, 

zwiększono ilość wiertarek, wrębiarek, przenośników, lokomotyw. W szybie Ib zainsta-

lowano elektryczną maszynę wyciągową, zmodernizowano też wyposażenie sortowni 

i płuczki. Zaprzestano w 1929 r. wydobycia węgla na kop. „Guido”, która stała się oddzia-

łem pomocniczym kop. „Delbrück”. Wydobycie węgla w okresie międzywojennym wzro-

sło z 760 tys. t (1922) do 1,8 mln t. (1938).76 Najwięcej węgla koksującego dostarczały 

kopalnie: „Królowa Luiza Zachód”(„Zabrze Zachód”), „Królowa Luiza Wschód”(„Zabrze 

Wschód”), Hedwigswunsch” („Jadwiga”), „Delbrück” („Makoszowy”), „Concordia”, „Ca-

stellengo” („Rokitni-

ca”). Pozostałe zakłady 

„Abwehr” („Mikulczy-

ce”), „Ludwigsglück” 

(„Ludwik”) wydobywa-

ły węgiel energetyczny 

oraz niewielkie ilości 

węgla koksującego. 

Razem dostarczały one 

połowę wydobywane-

go w niemieckiej części 

zagłębia górnośląskie-

go węgla koksującego. 

Koksownia „Makoszowy”, Baterie systemu Stilla, MGW/TG/F/4784.

W okresie międzywojennym trwał nadal proces koncentracji przemysłu koksoche-

micznego. Został on wymuszony częściowo przez władze państwowe, które przyzna-

wały wsparcie tylko tym firmom, które zdecydowały się na przeprowadzenie procesu 

rekonstrukcji lub konsolidacji. Stworzenie nowych silniejszych koncernów miało pomóc 

w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego powstałego po zakończeniu I wojny świa-

towej. W 1926 r. z połączenia spółek: „Donnersmarckhütte” A.G., „Oberdedarf” A.G.” 

74  J. Jaros, Z dziejów …, s.106.

75  A. Frużyński, Historia prywatnego górnictwa w Zabrzu, część VI, „Nasze Zabrze” nr 4, 2001, s. 21.

76  J. Hebliński, K. Krzyśków, op.cit., s.57-58.

Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.



28 29
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Koksownia „Zaborze”, Widok ogólny zakładu, MGW/TG/F/4321.

71  A. Frużyński, Historia prywatnego górnictwa w Zabrzu, część VI, „Nasze Zabrze” nr 4, 2001, s. 20-21.

72  J. Broekere, W. Całka, L. Pyrus, Kopalnia Pstrowski 100 lat 1862-1962, Gliwice 1964, s.23-24.

73  A. Frużyński, Od Amalii…, s. 38.
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Razem dostarczały one 

połowę wydobywane-

go w niemieckiej części 

zagłębia górnośląskie-

go węgla koksującego. 

Koksownia „Makoszowy”, Baterie systemu Stilla, MGW/TG/F/4784.
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75  A. Frużyński, Historia prywatnego górnictwa w Zabrzu, część VI, „Nasze Zabrze” nr 4, 2001, s. 21.

76  J. Hebliński, K. Krzyśków, op.cit., s.57-58.
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„Obereisen” A.G. powstał koncern „Oberhütten” A.G., skupiający prawie wszystkie 

huty żelaza na Górnym Śląsku. Kapitał zakładowy wynoszący początkowo 20 mln ma-

rek, został w latach późniejszych podniesiony do sumy 60 mln marek. Koncern stał się 

w ten sposób właścicielem koksowni: „Concordia”.77 Ponad połowa akcji (55%) „Ober-

hüttten” należała do Gwarectwa „Castellengo-Abwehr”, które należało częściowo do 

holdingu „Oberbedarf” posiadającego w nim 34% akcji. Właścicielem pozostałych 66% 

akcji Gwarectwa „Castellengo-Abwehr” oraz 45% akcji „Oberbedarfu” było Gwarectwo 

„Consolidation”, utworzone w l927 r. Jego jedynym właścicielem był hrabia Mikołaj Bal-

lestrem.78 Inaczej potoczyła się historia biskupickiego koncernu. Należał on do Ernesta 

i Konrada Borsigów, którzy jednak niezbyt często gościli w Biskupicach. Przebywali stale 

w Berlinie, a górnośląskimi zakładami zarządzali przez dyrektorów generalnych. Ernest 

Borsig wybudował wspaniałą willę wielkości zamku na wyspie na jeziorze Tegeler, na-

tomiast Konrad przybywał głównie na Pomorzu, gdzie zajęty był prowadzeniem ma-

jątku ziemskiego, liczącego 3 tys.hektarów.79 W 1920 r. biskupickie zakłady oddzielono 

od firmy berlińskiej i przekazano nowo powstałej spółce akcyjnej „Borsigwerk A. G.”, 

o kapitale 15 mln marek. Spółka ta wykazywała znaczne straty finansowe, spowodowa-

ne utrzymywaniem nieopłacalnej produkcji hutniczej. Gdy w czasie wielkiego kryzysu 

gospodarczego produkcja zmniejszyła się o 50%, Ernest i Konrad Borsigowie chcąc rato-

wać firmę rozpoczęli rozmowy z koncernem „Oberhütten” na temat fuzji obu przedsię-

biorstw. Zakończyły się one jednak fiaskiem, gdyż każda ze stron miała inną koncepcję. 

Oberhütten A.G. chciał wykupić całe przedsiębiorstwo, natomiast Borsigowie dążyli do 

połączenia spółek na równoprawnych warunkach. Kiedy jednak w 1931 r. straty finan-

sowe koncernu osiągnęły 6,5 mln marek, właściciele byli zmuszeni do sprzedania 51% 

akcji spółki koncernowi „Schering” A. G.80 Początki tego przedsiębiorstwa sięgają 1851 

r., kiedy to Ernst von Schering założył w Berlinie aptekę. W 1864 r. stał się właścicielem 

fabryki chemicznej, w której wytwarzano jod i brom. Następnie w 1871 r. zawiązał spół-

kę akcyjną „Chemische Fabrik auf Actien E. Schering”. Zakład rozwijał się bardzo pomyśl-

nie, produkując chemikalia, środki farmaceutyczne 

i materiały fotograficzne. Po I wojnie światowej 

Schering zaczął wykupywać mniejsze zakłady i spół-

ki, aż w 1923 r. dochodzi do połączenia z „Kahlbaum 

Chemische Fabrik” G.m.b.H, która była właścicielem 

spółki „Oberschlesische Kokswerke und Chemische 

Fabriken”81. 

Piec ulowy zmechanizowany.

77  J. Jaros, Dzieje hutnictwa żelaza w rejonie Gliwic i Zabrza do 1945 r, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 

R. 17, zeszyt 4, s. 700-701.

78  J. Jaros, Tajemnice górnośląskich koncernów, Katowice 1988, s. 34.

79  G. Ogger, Geniusze i spekulanci, Warszawa 1993, s.27.

80  A. Frużyński, Dzieje…,s. 39-40.

81  ArchPK oddział Gliwice, zespół Gleiwitz Grube, sygnatura 129, Salings Börsen –Jahrbuch für 1927/1928, 

Berlin-Lipsk 1927, s.916-921. 

W końcu koncern Scheringa stał się właścicielem 23 różnych spółek, których zakłady 

wytwarzały lekarstwa, chemikalia, środki ochrony roślin, kosmetyki, farby, lakiery, papier 

i odczynniki fotograficzne.82 W 1932 r. koncern utworzył spółkę „Borsig und Kokswerke 

G. m. b. H. Kapitał spółki wynosił 15 mln marek, dyrekcja mieściła się w Zabrzu, a Ernest i 

Konrad otrzymali akcje i miejsca w radzie nadzorczej nowego przedsiębiorstwa. Powsta-

ła wtedy nowa firma przejęła: kopalnie węgla („Gliwice”, ”Ludwik”, „Jadwiga”), kok-

sownie („Gliwice”, „Jadwiga”, „Skalley”), fabrykę chemiczną w Zabrzu, fabrykę kwasu 

siarkowego przy kopalni „Gliwice”, hutę „Redena”, dwie cegielnie, oraz 50% udziałów 

w kolei piaskowej dowożącej materiał podsadzkowy z rejonu Pyskowic.83 

Ręczne gaszenie koksu.

Od lat 20. XX w. koncern „Schering” A.G. był udziałowcem dolnośląskich spółek: 

„Gwarectwo Kulmitz”, „Schlesische Kohlen und Cokes Werke”, „Gwarectwo Fuchs”. Na-

leżało do nich 6 kopalni węgla i 3 koksownie („Victoria”, ”Biały Kamień”, „Mieszko”).

W 1928 r. zostały one przekazane nowo utworzonej spółce „Niederschlesische Bergbau” 

A.G. posiadającej kapitał w wysokości 24 mln marek.84 Firma Schering A.G. po likwida-

cji biskupieckiej huty skoncentrowała się na wydobyciu węgla, produkcji koksu, prze-

twarzaniu węglopochodnych. Pozostałe w niemieckiej części Górnego Śląska koksow-

nie „Delbrück” i „Kolejowa” razem z kopalniami „Królowa Luiza”(„Zabrze”), „Delbrück” 

(„Makoszowy”) i „Guido” zostały wydzierżawione, a następnie przekazane w 1924 r. 

na własność spółce akcyjnej „Preussische Bergwerks-und Hütten Aktiengesellschaft” 

z siedzibą w Berlinie. Kapitał koncernu był podzielony na 100 tys. akcji (100 mln marek) 

należących do państwa pruskiego. Podlegały one oddziałowi spółki, który ulokowany 

został w Zabrzu.85

82  Schering Aktiengesellschaft Berlin, Berlin 1938, s.5-6.

83  Bohlen, Handbuch fur den oberschlesischen Industriebezirk, Bytom 1942, s. 38-43.

84  J.Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 154.

85  M. Schulz, Der preusische Staatbergbau im Handel der Zeiten, t. 2, Berlin 1934, s.120-128, Bohlen, Ibid, s.76-79.
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Bateria koksownicza typu Otto Hoffmann.

W okresie międzywojennym pracujące w Zabrzu koksownie przeszły proces głębokiej 

modernizacji, dostosowując się do zmieniających się stale wymagań rynku. Już w 1920 

r. w koksowni „Concordia” baterię I zrekonstruowano według system Otto-Hoffmann, 

a w 1925 r. baterię IV przebudowano na system Müllera z poziomymi kanałami grzew-

czymi. W 1929 r. zlikwidowano baterie I, II, III, i koksownia eksploatowała intensywnie 

pozostałą baterię Müllera, którą planowano zatrzymać w 1940 r. Innych inwestycji nie 

przeprowadzono, gdyż w strukturze koncernu „Oberhütten” spełniała ona rolę pomoc-

niczą, a najważniejszym dostawcą koksu była koksownia przy Hucie Julia („Bobrek”) 

w Bytomiu. Zmianie uległ profil produkcji, gdyż po unieruchomieniu wielkich pieców 

w hucie „Donnersmarcka” („Zabrze”) zakład przestawił się na produkcję koksu opało-

wego.86 Również koksownia „Jadwiga” przeszła gruntowną modernizację. W 1929 r. po 

likwidacji starych i wyeksploatowanych urządzeń wybudowano nową baterię systemu 

Stilla. Posiadała ona 56 komór o dł. 16,6 m, szer. 0,36 m, wys. 4 m, mieszczących po 

14 t. węgla. Prace związane z załadunkiem węgla, wypychaniem i gaszeniem koksu zo-

stały całkowicie zmechanizowane. W tym celu zainstalowano wóz załadunkowy, wy-

pycharkę, wozy przelotowy i gaśniczy. Powstała też stacja mielnicza, wieża węglowa 

i sortownia koksu. Zmodernizowano wydział węglopochodnych, który dostarczał duże 

ilości smoły, siarczanu amonu, wody amoniakalnej, benzolu, toluenu, ksylenu i nafta-

lenu. Unowocześniona koksownia produkowała 800 t koksu na dobę. Dochody, jakie 

przynosiła w czasie kryzysu, uchroniły koncern Borsiga przed bankructwem.87 Na tere-

nie koksowni „Skalley” wykonano również kilka nowych inwestycji. W 1927 r. powstały 

warsztaty mechaniczne, zakładowa straż pożarna, magazyn główny. Dwa lata później 

powstał potężny zbiornik gazu koksowniczego o pojemności 60 tys. m3, nowa łaźnia, 

wydział destylacji smoły ulokowany przy ul. Mikulczyckiej.88 

86  W. Czarnecki, Historia koksowni „Concordia”, Katowice 1995, s.3.

87  A. Frużyński, Z dziejów biskupickiego …, Zabrze 1995, s.40.

88  APK Kat, oddz. Gliwice, zesp. Borsig Kokswerke, syg 550.

Koksownia „Jadwiga”, Wóz 

przelotowy i gaśniczy, MGW/

TG/F/3483.

Proces modernizacji był 

kontynuowany w latach 

1929-1930. Funkcjonujące

cztery baterie systemu Ot-

to-Hoffmann zostały wte-

dy zburzone. Na uzyska-

nym terenie powstała no-

woczesna bateria syste-

mu Stilla, składająca się 

z trzech grup liczących po 20 komór. Miały one 13,1 m długości, 3 m wysokości oraz 0,4 

m szerokości. Wydajność nowej baterii była większa niż istniejące do tej pory urządzenia. 

Pracowała ona na wsad ubijany przygotowany w ważącej 350 t. maszynie poruszającej 

się na torach ułożonych obok baterii. 

Widok ogólny nowoczesnej koksowni, Wieża gaśnicza, Przenośniki, Sortownia koksu.

 Po drugiej stronie baterii zamontowano wozy przelotowy i gaśniczy. Powstały też: 

węglownia, wieża węglowa, wydział węglopochodnych, sortownia. W 1938 r. produkcja 

doszła do poziomu 280 tys. t koksu.89 Rozbudowie uległa też zlokalizowana w bez-

pośrednim sąsiedztwie koksowni fabryka chemiczna. Na jej terenie powstała chłodnia 

oleju naftalenowego, oddział prasowania naftalenu, oddział naftalenów czystych, desty-

larnia olejowa, chłodnia antracenu (1920-1924) Uruchomiono też produkcje surowego 

karbidu, papy dachowej, karbolu, pirydyny, smarów. Od 1925 r. prowadzono przerób 

benzolu surowego. Pod koniec lat 30. XX w. przerabiano w niej 68 tys. t smoły surowej 

i około 23 tys. t olejów.90 Unowocześnieniu uległa też koksownia „Delbrück”, gdzie już 

w 1920 r., mimo niepewnej sytuacji politycznej, rozpoczęto opracowywanie planów mo-

dernizacji. W 1924 r., kiedy sytuacja ekonomiczna Niemiec uległa wyraźnej poprawie, 

89  W. Czarnecki, Historia koksowni „Zaborze”, Katowice 1996, s.3.

90  Z. Grabiński, W. Skowroński, J. Pietrek, A. Piotrowicz, J.Wisniewski, op.cit., s.7.
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przystąpiono do remontu baterii (I-II), rozbudowie uległa też kotłownia. Zamontowano 

w niej dwa kotły typu Steinmuller dostarczające pary o ciśnieniu 6 atmosfer. W 1927 r. 

po zgromadzeniu odpowiednich funduszy zdecydowano się na gruntowne unowocześ-

nienie przedsiębiorstwa. W ciągu 2 lat wybudowano nową, całkowicie zmechanizowaną 

baterię systemu „Stilla”, posiadającą 56 komór koksowniczych. 

Bateria systemu Collina.

Pojedyncza komora mieściła 15,6 t wsadu, z którego uzyskiwano 11,4 t koksu. Ba-

teria dostarczała 520 t koksu na dobę, a jej zdolność produkcyjna równała się wydajno-

ści czterech pracujących baterii typu Otto-Hofmann. Jej ukończenie zbiegło się jednak 

z początkiem wielkiego kryzysu gospodarczego, jaki na przełomie lat 20 i 30. XX w. 

ogarnął świat i Europę. Mimo tego władze państwowe, licząc na późniejsze pobudze-

nie koniunktury gospodarczej, zdecydowały się na dalsze przeprowadzenie modernizacji 

zakładu. 

Bateria systemu Otto.

 W latach 1928-30 zdemontowano sta-

re baterie (III -IV), budując w ich miejsce 

drugą 54 komorową baterię typu Still, którą 

uruchomiono w 1930 r. Jej komory mieściły 

po 16 t wsadu, z którego powstawało 12 

t koksu91. Unowocześnieniu uległy też inne 

urządzenia współpracujące z bateriami. Po-

wstały: nowa stacja mielenia węgla wypo-

sażona w dwa dezyntegratory o wydajności 

25t/h każdy, dwa zbiorniki węgla surowego 

o pojemności po 250 t, wybudowano dwie 

wieże, mieszczące po 1000 t zmielonego 

węgla. Nowa sortownia mogła rozdzielić 

na różne rodzaje do 1700 t koksu w ciągu 

doby. Nowe inwestycje wykonano też na 

wydziale węglopochodnych. 

Bateria systemu Stilla.

 Do eksploatacji oddano chłodnice intensywne gazu, zbiorniki i rozdzielacze prze-

znaczone dla smoły i wody amoniakalnej, dwa sytniki i dwa aparaty odpędowe wraz 

z suszarnią. Powstały też chłodnie, wymienniki, aparaty odpędowe w benzolowni, in-

stalacje do regeneracji oleju płuczkowego, dwie ssawy gazowe o wydajności 40 tys. m3 

91  APKat oddz. Gliwice, zespół Presusag, syg.552.
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i jedna o wydajności 25 tys. m3. Rozbudowie uległa stacja kompresorów, gdyż po likwi-

dacji nieopłacalnej elektrowni (listopad 1939 r.), cały nadmiar gazu kierowany był do sieci 

miejskiej.92 W latach 1937-

39 przebudowano rów-

nież dwie najstarsze bate-

rie typu „Otto-Hofman” w 

których. materiał szamo-

towy został zastąpiony 

krzemionką. Dzięki temu 

poprawiono system ogrze-

wania komór, a to pozwo-

liło na produkcję lepszego 

gatunkowo koksu. Nowo 

wyremontowane baterie 

produkowały 340 t koksu 

na dobę.

Koksownia „Concordia”, 

Ssawy gazowe napędza-

ne przez maszynę parową, 

MGW/TG/F /6341.

W 1939 r. uruchomiono instalację do półkoksowania węgla o wydajności 120 t na 

dobę. Zmodernizowany zakład dostarczał 439 tys. t koksu rocznie.93 Przeprowadzone in-

westycje umożliwiły zachowanie zdolności produkcyjnych zabrzańskich koksowni. Mimo 

likwidacji w czasie kryzysu trzech przedsiębiorstw pozostałe cztery zakłady: „Delbrück” 

(„Makoszowy”), „Skalley”(„Zaborze”), „Jadwiga”, „Concordia” dostarczyły w 1939 r. 

1,07 mln t koksu oraz 86 tys. węglopochodnych.94 Produkowany przez nie koks zuży-

wany był nie tylko przez przemysł niemiecki, ale duże jego ilości wysyłano na eksport. 

W pierwszym kwartale 1939 r. wyekspediowano go za granicę 32,5 tys. t koksu, nato-

miast przemysł koksowniczy Górnego Śląska dostarczał 4,6% koksu wyprodukowanego 

w III Rzeszy.95 

W okresie międzywojennym dobiegła końca działalność Gazowni Zabrze. Jeszcze 

w 1930 r. weszła ona w skład firmy „Verbandgaswerk Oberschlesien” G.m.b.H” obej-

mującej gazownie w Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu. Po likwidacji gazowni Bytomskiej 

miasto to było zasilane gazem z Zabrza za pomocą tłoczni i gazociągu Zabrze-Mikul-

czyce- Miechowice-Bytom Karb. Jednak w 1932 r. podjęto decyzje o likwidacji pieców 

92  F. Janta, W. Krause, Historia rozwoju…, s.69.

93  A. Frużyński, Historia koksowni „Makoszowy”, Katowice, s.4-5.

94  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za 1945 r. cz. I, Katowice 1946, s.72.

95  Sprawozdanie Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu dotyczące położenia Gospodarczego przemysłu 

górniczego na Górnym Ślasku w pierwszym kwartale 1939 roku, APW zespól Provinziallausschus Schlesien 882, 

k.239-246; Einige Zahlen uber Oberschlesien, Gliwice 1939, s.4.

koksowniczych, pozostawiając instalacje służące do oczyszczaniem i rozprowadzaniem 

gazu koksowniczego. Zajmowała się tym powstała w 1928 r. organizacja „Ferngas Schle-

sien”, która odbierała gaz z koksowni „Delbrück” („Makoszowy”) i „Bobrek”.96

W czasie II wojny światowej przemysł III Rzeszy oraz krajów okupowanych został 

przestawiony na produkcję wojenną. Zwiększeniu uległo wydobycie węgla, który był 

głównym surowcem energetycznym i chemicznym, wzrastała produkcja hutnicza 

(w 1944 r. wytopiono 1,3 mln t surówki), rośnie zapotrzebowanie na węglopochodne 

niezbędne do sprawnego funkcjonowania wielu dziedzin przemysłu. Wszystko to spo-

wodowało, że koksownie musiały pracować, wykorzystując pełne moce produkcyjne. 

Do niezbędnego minimum ograniczono inwestycje, remonty i modernizacje, co dopro-

wadziło do znacznej dekapitalizacji przedsiębiorstw. Stąd narodziły się, opracowane 

w 1942 r., plany powiększenia koksowni „Delbrück” o dwie nowe baterie, dostarcza-

jące 1700 t koksu/24h. Do ich budowy przystąpiono w 1943 r., lecz prace montażowe 

postępowały powoli z powodu braku odpowiedniej ilości materiałów, koniecznych do 

ich uruchomienia. W listopadzie 1944 r. nieukończona inwestycja została ostatecznie 

wstrzymana. Mimo wszelkich ograniczeń w czasie wojny produkcję koksu udało się 

zwiększyć. W 1944 r. na terenie Zabrza wytworzono 1,15 mln t koksu oraz 96 tys. t wę-

glopochodnych.97 Jednak po wcieleniu do III Rzeszy województwa śląskiego na terenie 

którego znajdowało się 9 koksowni wytwarzających ponad 2 mln t koksu, udział Zabrza 

w całej górnośląskiej produkcji koksu uległ zmniejszeniu z 50% do 25%. 

Technika produkcji
W drugiej połowie XIX w rewolucyjne zmiany dokonały się w technologii produkcji 

koksu, co związane było z budową nowych typów pieców koksowniczych. Starano się 

wyprodukować jak najlepszy gatunkowo koks, zmniejszyć straty, jak najlepiej gospoda-

rować energią. Prowadzono też prace związane z mechanizacją obsługi baterii koksow-

niczych, transportem, sortowaniem i gaszeniem koksu. Przez pewien okres używano 

sprawdzonych już wcześniej pieców ulowych. Zostały one wyposażone w urządzenia 

umożliwiające częściową mechanizację prac związanych z ich obsługą.98 Węgiel trans-

portowano w żelaznych samowyładowczych wagonikach, które poruszały się po szy-

nach ułożonych na stropie baterii. Wozy te popychali robotnicy, lub były ciągnięte za 

pomocą kołowrotów parowych. Po zakończeniu procesu produkcji, gorący koks usuwa-

no na zewnątrz za pośrednictwem parowej wypycharki, na rampę ulokowaną obok pie-

ców koksowniczych. Tam robotnicy przy pomocy szlauchów polewali go wodą w celu 

ugaszenia. Zimny koks ładowano wagony kolejowe, lub furmanki konne. Pracę to wyko-

nywano ręcznie łopatami lub widłami, które służyły równocześnie do sortowania węgla. 

Większe bryły przeznaczano dla hutnictwa, mniejsze kierowano do innych odbiorców. 

96  Historia gazownictwa Polskiego od połowy XIX wieku do 2000 r., red.A.Wójtowicz, B. Nawrocka-Fuchs, Łódź 

2000, s. 44, s.49.

97  Statystyka przemysłu…, s.77.

98  B.Roga, Ibid, s.181.
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i jedna o wydajności 25 tys. m3. Rozbudowie uległa stacja kompresorów, gdyż po likwi-

dacji nieopłacalnej elektrowni (listopad 1939 r.), cały nadmiar gazu kierowany był do sieci 

miejskiej.92 W latach 1937-

39 przebudowano rów-

nież dwie najstarsze bate-

rie typu „Otto-Hofman” w 

których. materiał szamo-

towy został zastąpiony 

krzemionką. Dzięki temu 

poprawiono system ogrze-

wania komór, a to pozwo-

liło na produkcję lepszego 

gatunkowo koksu. Nowo 

wyremontowane baterie 

produkowały 340 t koksu 

na dobę.

Koksownia „Concordia”, 

Ssawy gazowe napędza-

ne przez maszynę parową, 

MGW/TG/F /6341.
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92  F. Janta, W. Krause, Historia rozwoju…, s.69.

93  A. Frużyński, Historia koksowni „Makoszowy”, Katowice, s.4-5.

94  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za 1945 r. cz. I, Katowice 1946, s.72.

95  Sprawozdanie Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu dotyczące położenia Gospodarczego przemysłu 

górniczego na Górnym Ślasku w pierwszym kwartale 1939 roku, APW zespól Provinziallausschus Schlesien 882, 

k.239-246; Einige Zahlen uber Oberschlesien, Gliwice 1939, s.4.
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96  Historia gazownictwa Polskiego od połowy XIX wieku do 2000 r., red.A.Wójtowicz, B. Nawrocka-Fuchs, Łódź 

2000, s. 44, s.49.

97  Statystyka przemysłu…, s.77.

98  B.Roga, Ibid, s.181.
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Część niesprzedanego koksu przechowywano w specjalnych magazynach mających 

chronić go przed wpływem warunków atmosferycznych. Ponieważ piece ulowe opalane 

były gazem powstałym podczas zwrócono uwagę, że opuszczające piec spaliny posiada-

ją bardzo wysoką temperaturę. Dlatego też przy pomocy specjalnych rurociągów kiero-

wano je do kotłowni, gdzie ogrzewały one kotły parowe wytwarzające parę niezbędną 

do pracy maszyn parowych poruszających dmuchawy wielkopiecowe.99 Ogromną zmia-

nę w pracy pieców koksowniczych spowodowało wprowadzenie regeneratorów Siemen-

sa. Dokonał tego po raz pierwszy na świecie Gustaw Hoffmann, który w 1881 r. wybu-

dował baterię wyposażoną w dwa regeneratory (komory wypełnione kratownicą z cegieł 

szamotowych), z których jeden podgrzewał powietrze, a drugi nagrzewany był przez 

wypływające z baterii spaliny.100 Powstały podczas koksowania węgla gaz był chłodzony 

w odbieralniku, następnie oczyszczany ze smoły i ponownie kierowany do baterii 

w celu spalenia. Z pozostałego nadmiaru gazu można było teraz odzyskać cenne węglo-

pochodne. Patent na piec Hoffmanna kupiła firma C. Otto, która połączyła stosowany 

w piecach typu Otto system ogrzewania (pionowe kanały grzewcze z dolnymi palnikami 

gazu), z systemem regeneratorów, co doprowadziło do skonstruowania pieców Otto-

Hoffmann, które w 1886 r. wybudowano przy koksowni „Gustaw” w Gorcach.101 Każda 

komora o pojemności 7-8 t węgla posiadała następujące wymiary: dł. 9 m, szer. 

42 cm, wys. 1,4 m. Czas prażenia wynosił 35 godzin, a dzienna produkcja koksu wyno-

siła 220 t koksu hutniczego i 15 t węglopochodnych. Praca tych najnowocześniejszych 

w tym czasie urządzeń koksowniczych wyglądała następująco. Napełniona węglem ko-

mora była ogrzewana gazem koksowniczym, który w kanale tłokowym mieszał się 

z ogrzanym wcześniej w regeneratorze powietrzem. Płonące gazy wędrowały z jednej 

połowy kanału tokowego do pionowych kanałów grzewczych i zbierały się następnie 

w kanale stropowym, skąd przepływały do przewodów grzewczych w drugiej połowie 

pieca. Po przejściu do drugiej połowy kanału tokowego kierowane były do regeneratora, 

gdzie oddawały ciepło i poprzez czopuch przepływały do komina, co wytwarzało natu-

ralny ciąg gazów w regeneratorach i kanałach grzewczych. Co godzinę zmieniano kieru-

nek przepływu powietrza ogrzewającego się w prawym lub lewym regeneratorze.102 Pod 

baterią znajdowały się dwa podłużne regeneratory Siemensa, służące do ogrzewania 

powietrza, dzięki czemu można było zaoszczędzić 50% gazu, który zamiast ulegać spa-

leniu był kierowany do wydziału odzyskiwania węglopochodnych. W późniejszym okre-

sie usprawniono system spalania gazu. Pod pionowymi kanałami grzewczymi wybudo-

wano poziomy kanał, posiadający 7 palników Bunsena i 7 dysz dla dostarczania powie-

trza. Umożliwiło to lepsze i efektywniejsze spalanie gazu, wyrównanie temperatury, 

zlikwidowanie miejscowego przegrzewania wsadu, skróciło okres koksowania oraz 

99  W. Niemierowski, Dwa wieki Huty Zabrze 1782-1982, Zabrze 1983, s. 15. 

100  F. M. Ress, Geschichte der Kokereitechnik, Essen 1957, s. 246. 

101  T. Piotrowski, Przemysł koksowniczy w Wałbrzychu, [w:] Pięć wieków węgla kamiennego na Dolnym Śląsku, 

cz. I, Wałbrzych 1978, s. 269-270.

102  B. Roga, Węgiel kamienny przeróbka i użytkowanie, Stalinogród 1954, s. 200.

pozwoliło zaoszczędzić gaz, niezbędny dla opalania baterii.103 Powstały podczas produk-

cji koksu gaz za pośrednictwem stojaków przechodził do odbieralnika skąd kierowany 

był do instalacji technicznych, w których otrzymywano z niego smołę, wodę amoniakal-

ną, siarczan amonu, benzol surowy. Oczyszczony gaz magazynowano w zbiornikach 

i kierowano następnie do opalania baterii. Pozostały gaz nadmiarowy sprzedawano do 

sieci miejskiej lub wykorzystywano w hucie lub kopalni. Przeznaczony do koksowania 

węgiel przygotowywany był początkowo w młynach napędzanych maszynami parowy-

mi. Potem mielono go w dezyntegratorach lub młynach młotkowych poruszanych przez 

silniki elektryczne. Następnie przy pomocy przenośników zgrzebłowych, ślimakowych 

i kubełkowych przesyłano go do zbiorników ulokowanych w wieży węglowej. Na dnie 

tych zbiorników ulokowane były klapy spustowe, za pośrednictwem których węgiel spa-

dał do koleb węglowych.104 Poruszały się po szynach, ułożonych na stropie baterii (sy-

stem zasypowy). Ponieważ koleba mieściła 300 kg węgla napełnienie komory wymagało 

11 wozów. Pierwsze baterie posiadały drzwi zamocowane na zawiasach, później zdej-

mowano je przy pomocy mechanicznej windy. W koksowni „Poremba” zastosowano po 

raz pierwszy ubijanie węgla w skrzyniach nabojowych, co umożliwiło wykorzystanie do 

produkcji koksu węgla słabospiekającego się.105 Początkowo pracę tę wykonywano ręcz-

nie, jednak już w 1887 r. zakupiono specjalną ubijarkę z napędem parowym. Maszyna ta 

posiadała jednocześnie specjalną osadzarkę lokującą ubity węgiel w komorze koksowni-

czej, a po zakończeniu procesu wypychała też koks na zewnątrz. Gotowy koks usuwano 

parową wypycharką na skośną rampę położoną obok baterii. Tam robotnicy rozgarniali 

koks i gasili do go wodą. Ugaszony koks sortowano ręcznie widłami, a pracę ta wykony-

wały przeważnie kobiety. Załogę pojedynczej baterii stanowiło od 19 do 24 osób.106 

W okresie późniejszym koks z baterii był usuwany za pośrednictwem wozu przelotowe-

go do wozu gaśniczego ciągniętego przez lokomotywę elektryczną, pod wieżę gaśniczą 

Po ugaszeniu koks wysypywano na skośną rampę z której przenośnik odprowadza koks 

do sortowni. Tam przy pomocy sytemu rusztów i sit był on dzielony na kilka rodzajów 

(ziarno, groszek, orzech I, orzech II, kostka), które ładowano do wagonów kolejowych.107. 

Aby odzyskiwać węglopochodne stosowano też zmodernizowane piece systemu Coppe-

Otto, które pracowały w nieco inny sposób. Powstały w procesie koksowania gaz ucho-

dził do stojaka, a następnie do odbieralnika, skąd kierowano go do instalacji usuwają-

cych smołę i amoniak. Oczyszczony gaz spalał się w kanale tokowym, a gorące spaliny 

wędrowały do pionowych kanałów grzewczych. Następnie przepływały do drugiej poło-

wy kanału tokowego i były kierowane do przewodu kominowego. Zanim do niego do-

tarły, ogrzewały kocioł parowy. Ponieważ gaz nie wystarczał do ogrzania baterii, 

103  A. Frużyński, Historia przymusłow koksowniczego…, Katowice 2000, s.8.

104  H. Dąbrowska, Ibidem, s.11.

105  E. Kobel-Najzarek, P. Wasilewski, Koksownictwo na ziemiach polskich przed II wojną światową, „Karbo-

Energochemia-Ekologia”, nr 10, 1994, s.254.

106  H. Dąbrowska, Ibidem, s.15.

107  S. Szpilewicz, W koksowni…, s. 20.
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99  W. Niemierowski, Dwa wieki Huty Zabrze 1782-1982, Zabrze 1983, s. 15. 

100  F. M. Ress, Geschichte der Kokereitechnik, Essen 1957, s. 246. 

101  T. Piotrowski, Przemysł koksowniczy w Wałbrzychu, [w:] Pięć wieków węgla kamiennego na Dolnym Śląsku, 

cz. I, Wałbrzych 1978, s. 269-270.

102  B. Roga, Węgiel kamienny przeróbka i użytkowanie, Stalinogród 1954, s. 200.
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103  A. Frużyński, Historia przymusłow koksowniczego…, Katowice 2000, s.8.
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dodatkowe ciepło uzyskiwano, opalając je drobnym koksem.108 Do produkcji koksu uży-

wano też pieców Collina. Posiadały one poziome komory koksownicze, pionowe kanały 

grzewcze, dolne i górne palniki gazu, dwa regeneratory podłużne oraz instalację do od-

bierania gazu i odzyskiwania węglopochodnych. Spalanie gazu w piecach tego typu 

w pierwszej fazie odbywało się w palnikach dolnych wzdłuż całej ściany komory, a spali-

ny po przejściu przez pionowe kanały grzewcze spływały do regeneratora. Po zmianie 

kierunku ruchu powietrza spalanie odbywało się w palnikach górnych. Piece tego typu 

miały kilka zalet: równomierne ogrzewanie węgla, budowa wyższych komór, co umożli-

wiało zwiększanie wsadu, niska temperatura przestrzeni pod sklepieniem baterii, co mia-

ło korzystny wpływ na zachowanie większej ilości węglopochodnych, a otrzymywany 

gaz miał dużą wartość opałową. Wadą tych pieców były: skomplikowana i kosztowna 

budowa oraz konserwacja kanałów grzewczych.109 Najbardziej rozpowszechnioną kon-

strukcją stały się piece Otto-Hoffamnn, które pracowały w 4 zabrzańskich koksowniach 

(578 komór). W dwóch koksowniach pracowały piece typu Coppe-Otto (181 komór), 

a w jednej piece Coppego (64 komory). W okresie międzywojennym do najważniejszych 

zmian w technice produkcji należało zastosowanie w zabrzańskim koksownictwie jedne-

go typu baterii. Podczas remontu zakładów istniejące urządzenia sukcesywnie wymie-

niono na baterie systemu Stilla. Były to piece z wielopoziomowym doprowadzeniem 

powietrza. Aby równomiernie ogrzewać komory koksownicze wprowadzone zostały 

specjalne kanały doprowadzające powietrze na kilku poziomach. Pozwoliło to na znacz-

ne wydłużeniu krótkiego płomienia spalanego gazu koksowniczego. To umożliwiło bu-

dowę komór koksowniczych o znacznej wysokości, które dzięki zwiększonej objętości 

mieściły większe ilości wsadu.110 Piece tego typu miały regeneratory podzielone na dwie 

części, które służyły parami do podgrzewania powietrza i gazu. Wadą pieców Stilla był 

brak możliwości regulacji otworów kierujących ogrzane powietrze do kanałów grzew-

czych. Jeżeli podczas budowy pieca niedokładnie ułożono materiał ceramiczny, podczas 

pracy mogło dość do rozregulowania systemu grzewczego bez możliwości jego napra-

wy. Mogło też nastąpić częściowe stopienie materiału ceramicznego. Dlatego też piece 

te wymagały bardzo starannej obsługi.111 Ich zaletą pozostawała jednak bardzo duża 

wydajność, gdyż pojedyncza bateria Stilla potrafiła produkować tyle samo koksu co kilka 

baterii starszego typu. Możliwość odzyskiwania węglopochodnych przekształciła kok-

sownie w skomplikowane zakłady, które oprócz baterii koksowniczych posiadały szereg 

urządzeń i instalacji służących produkcji smoły, benzolu, siarczanu amonu. Gaz z baterii 

koksowniczej przechodził do odbieralnika w którym wydzielała się z niego część smoły 

węglowej. Następnie gaz przepływał do chłodnika w którym skraplała się pozostała 

część smoły oraz wydzielała woda amoniakalna. Potem w specjalnym zbiorniku następo-

wało rozdzielenie smoły i wody.112 Uwolniony od smoły surowy gaz przechodził przez 

108  W. Gluud, Handbuch der Kokerem, Bd. I, Halle 1927, s. 184-189. 

109  F. M. Ress, op.cit., s.271-273.

110  B. Roga, op.cit., s.209-211.

111  W. Gluud, op.cit,.s.218-220.

112  A.Szpilewicz, W koksowni…,s. 22.

szereg chłodników i płuczek, w których następowało dalsze chłodzenie i wydzielenie 

naftalenu, amoniaku i benzolu. Amoniak uzyskiwano poprzez wymywanie wodą i kwa-

sem siarkowym (metoda półśrednia), samą wodą (metoda pośrednia) lub kwasem siar-

kowym (metoda bezpośrednia). W pierwszym i trzecim przypadku ostatecznie powsta-

wał siarczan amonu, natomiast w drugim otrzymywano wodę amoniakalną.113 Otrzymy-

wanie benzolu przeprowadzano w benzolowni, w której poddawano go procesowi płu-

kania, odpędzenia i rafinacji. Naftalen podawano przeróbce na oddziale naftalenu. 

Otrzymywano go w postaci prasowanych bloków, kulek lub lasek. Na terenie koksowni 

gaz przesyłano za pośrednictwem systemu przewodów. Ponieważ jego ciśnienie było 

zbyt niskie, był on zasysany i tłoczony poprzez ssawy gazowe poruszane silnikami paro-

wymi lub elektrycznymi. 

Zakończenie.
W latach 1876 -1945 w produkcji koksu na terenie Zabrza dokonał się ogromny 

postęp technologiczny. Koks był nie tylko paliwem stosowanym w hutnictwie żelaza 

i metali nieżelaznych, lecz stał się cennym surowcem dla wielu innych dziedzin przemy-

słu. Proces koksowania węgla prowadzono początkowo w piecach ogrzewanych bezpo-

średnio gazem koksowniczym, przepływającym przez poziome kanały grzewcze (piece 

Appolta, Dulait, Smeta, Windtzecka), lub pionowe kanały grzewcze (piece Coppego). 

Zmielony węgiel załadowywano do nich metodą zasypową, gorący koks usuwano pa-

rowymi wypycharkami, natomiast sortowano i gaszono go ręcznie. W 1885 r. pojawiają 

się piece z pionowymi kanałami grzewczymi, dyszami do spalania gazu, regeneratorami 

Siemensa, podgrzewającymi powietrze, co pozwala zaoszczędzić 50% gazu koksowni-

czego (piec Otto-Hoffman, Collin, Otto-Coppe). W koksowniach instalowane są maszyny, 

ubijające wsad, co pozwala koksować gorsze gatunki węgla, unowocześniane zostają 

urządzenia mielące węgiel, pojawiają się wieżę węglowe i mechaniczne sortownie koksu 

oraz instalacje do odzyskiwania i przerobu węglopochodnych. W Zabrzu i Świętochłowi-

cach powstają fabryki chemiczne, gdzie prowadzi się wielostopniową destylację smoły 

pogazowej. W tym okresie dokonała się znaczna koncentracja terytorialna przemysłu 

koksowniczego. Zabrze na terenie którego pracowało 7 z 15 górnośląskich koksowni 

stał się głównym ośrodkiem tej gałęzi produkcji. Ta szczególna rola Zabrza była możliwa 

dzięki funkcjonowaniu na terenie miasta wielu kopalni, wydobywających węgiel koksu-

jący oraz istnieniu hutnictwa żelaza. W okresie międzywojennym znaczenie Zabrza ule-

gło jednak ograniczeniu, ale przeprowadzone inwestycje pozwoliły na zachowanie roli 

dużego ośrodka przemysłu koksochemicznego. Mimo spadku liczby koksowni z siedmiu 

do czterech, produkcja uległa niewielkiemu ograniczeniu. Koks produkowano w bardzo 

nowoczesnych koksowniach wyposażonych w najnowsze typy baterii oraz instalacje słu-

żące do odzyskiwania węglopochodnych. Dokonana w omawianym czasie koncentracja 

produkcji doprowadziła do powstania nowych koncernów, z których dominująca pozy-

cję zdobył koncern „Schering A.G”. 

113  A. Szpilewicz, w koksowni…, s.4.

Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.



40 41

dodatkowe ciepło uzyskiwano, opalając je drobnym koksem.108 Do produkcji koksu uży-

wano też pieców Collina. Posiadały one poziome komory koksownicze, pionowe kanały 

grzewcze, dolne i górne palniki gazu, dwa regeneratory podłużne oraz instalację do od-

bierania gazu i odzyskiwania węglopochodnych. Spalanie gazu w piecach tego typu 

w pierwszej fazie odbywało się w palnikach dolnych wzdłuż całej ściany komory, a spali-

ny po przejściu przez pionowe kanały grzewcze spływały do regeneratora. Po zmianie 

kierunku ruchu powietrza spalanie odbywało się w palnikach górnych. Piece tego typu 

miały kilka zalet: równomierne ogrzewanie węgla, budowa wyższych komór, co umożli-

wiało zwiększanie wsadu, niska temperatura przestrzeni pod sklepieniem baterii, co mia-

ło korzystny wpływ na zachowanie większej ilości węglopochodnych, a otrzymywany 

gaz miał dużą wartość opałową. Wadą tych pieców były: skomplikowana i kosztowna 

budowa oraz konserwacja kanałów grzewczych.109 Najbardziej rozpowszechnioną kon-

strukcją stały się piece Otto-Hoffamnn, które pracowały w 4 zabrzańskich koksowniach 

(578 komór). W dwóch koksowniach pracowały piece typu Coppe-Otto (181 komór), 

a w jednej piece Coppego (64 komory). W okresie międzywojennym do najważniejszych 

zmian w technice produkcji należało zastosowanie w zabrzańskim koksownictwie jedne-

go typu baterii. Podczas remontu zakładów istniejące urządzenia sukcesywnie wymie-

niono na baterie systemu Stilla. Były to piece z wielopoziomowym doprowadzeniem 

powietrza. Aby równomiernie ogrzewać komory koksownicze wprowadzone zostały 

specjalne kanały doprowadzające powietrze na kilku poziomach. Pozwoliło to na znacz-

ne wydłużeniu krótkiego płomienia spalanego gazu koksowniczego. To umożliwiło bu-

dowę komór koksowniczych o znacznej wysokości, które dzięki zwiększonej objętości 

mieściły większe ilości wsadu.110 Piece tego typu miały regeneratory podzielone na dwie 

części, które służyły parami do podgrzewania powietrza i gazu. Wadą pieców Stilla był 

brak możliwości regulacji otworów kierujących ogrzane powietrze do kanałów grzew-

czych. Jeżeli podczas budowy pieca niedokładnie ułożono materiał ceramiczny, podczas 

pracy mogło dość do rozregulowania systemu grzewczego bez możliwości jego napra-

wy. Mogło też nastąpić częściowe stopienie materiału ceramicznego. Dlatego też piece 

te wymagały bardzo starannej obsługi.111 Ich zaletą pozostawała jednak bardzo duża 

wydajność, gdyż pojedyncza bateria Stilla potrafiła produkować tyle samo koksu co kilka 

baterii starszego typu. Możliwość odzyskiwania węglopochodnych przekształciła kok-

sownie w skomplikowane zakłady, które oprócz baterii koksowniczych posiadały szereg 

urządzeń i instalacji służących produkcji smoły, benzolu, siarczanu amonu. Gaz z baterii 

koksowniczej przechodził do odbieralnika w którym wydzielała się z niego część smoły 

węglowej. Następnie gaz przepływał do chłodnika w którym skraplała się pozostała 

część smoły oraz wydzielała woda amoniakalna. Potem w specjalnym zbiorniku następo-

wało rozdzielenie smoły i wody.112 Uwolniony od smoły surowy gaz przechodził przez 

108  W. Gluud, Handbuch der Kokerem, Bd. I, Halle 1927, s. 184-189. 

109  F. M. Ress, op.cit., s.271-273.

110  B. Roga, op.cit., s.209-211.

111  W. Gluud, op.cit,.s.218-220.

112  A.Szpilewicz, W koksowni…,s. 22.

szereg chłodników i płuczek, w których następowało dalsze chłodzenie i wydzielenie 

naftalenu, amoniaku i benzolu. Amoniak uzyskiwano poprzez wymywanie wodą i kwa-

sem siarkowym (metoda półśrednia), samą wodą (metoda pośrednia) lub kwasem siar-

kowym (metoda bezpośrednia). W pierwszym i trzecim przypadku ostatecznie powsta-

wał siarczan amonu, natomiast w drugim otrzymywano wodę amoniakalną.113 Otrzymy-

wanie benzolu przeprowadzano w benzolowni, w której poddawano go procesowi płu-

kania, odpędzenia i rafinacji. Naftalen podawano przeróbce na oddziale naftalenu. 

Otrzymywano go w postaci prasowanych bloków, kulek lub lasek. Na terenie koksowni 

gaz przesyłano za pośrednictwem systemu przewodów. Ponieważ jego ciśnienie było 

zbyt niskie, był on zasysany i tłoczony poprzez ssawy gazowe poruszane silnikami paro-

wymi lub elektrycznymi. 

Zakończenie.
W latach 1876 -1945 w produkcji koksu na terenie Zabrza dokonał się ogromny 

postęp technologiczny. Koks był nie tylko paliwem stosowanym w hutnictwie żelaza 

i metali nieżelaznych, lecz stał się cennym surowcem dla wielu innych dziedzin przemy-

słu. Proces koksowania węgla prowadzono początkowo w piecach ogrzewanych bezpo-

średnio gazem koksowniczym, przepływającym przez poziome kanały grzewcze (piece 

Appolta, Dulait, Smeta, Windtzecka), lub pionowe kanały grzewcze (piece Coppego). 

Zmielony węgiel załadowywano do nich metodą zasypową, gorący koks usuwano pa-

rowymi wypycharkami, natomiast sortowano i gaszono go ręcznie. W 1885 r. pojawiają 

się piece z pionowymi kanałami grzewczymi, dyszami do spalania gazu, regeneratorami 

Siemensa, podgrzewającymi powietrze, co pozwala zaoszczędzić 50% gazu koksowni-

czego (piec Otto-Hoffman, Collin, Otto-Coppe). W koksowniach instalowane są maszyny, 

ubijające wsad, co pozwala koksować gorsze gatunki węgla, unowocześniane zostają 

urządzenia mielące węgiel, pojawiają się wieżę węglowe i mechaniczne sortownie koksu 

oraz instalacje do odzyskiwania i przerobu węglopochodnych. W Zabrzu i Świętochłowi-

cach powstają fabryki chemiczne, gdzie prowadzi się wielostopniową destylację smoły 

pogazowej. W tym okresie dokonała się znaczna koncentracja terytorialna przemysłu 

koksowniczego. Zabrze na terenie którego pracowało 7 z 15 górnośląskich koksowni 

stał się głównym ośrodkiem tej gałęzi produkcji. Ta szczególna rola Zabrza była możliwa 

dzięki funkcjonowaniu na terenie miasta wielu kopalni, wydobywających węgiel koksu-

jący oraz istnieniu hutnictwa żelaza. W okresie międzywojennym znaczenie Zabrza ule-

gło jednak ograniczeniu, ale przeprowadzone inwestycje pozwoliły na zachowanie roli 

dużego ośrodka przemysłu koksochemicznego. Mimo spadku liczby koksowni z siedmiu 

do czterech, produkcja uległa niewielkiemu ograniczeniu. Koks produkowano w bardzo 

nowoczesnych koksowniach wyposażonych w najnowsze typy baterii oraz instalacje słu-

żące do odzyskiwania węglopochodnych. Dokonana w omawianym czasie koncentracja 

produkcji doprowadziła do powstania nowych koncernów, z których dominująca pozy-

cję zdobył koncern „Schering A.G”. 

113  A. Szpilewicz, w koksowni…, s.4.

Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.



42 43

Bibliografia

Archiwalia.
Dokumenty, plany, rysunki techniczne dotyczące przemysłu zgromadzone w: Archiwum 

Państwowe w Katowicach, Archiwum Państwowe w Gliwicach, Archiwum Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Prasa
Chorąży M.: Przegląd rozwoju koksownictwa w Polsce w latach 1922-38, 

„Przegląd chemiczny”, 1939, nr 2.

Frużyński A., Historia prywatnego górnictwa w Zabrzu, część VI, „Nasze Zabrze” nr 4, 

2001.

Cieślar R.: Wiadomości ogólne o koksownictwie polskim. Koks, Smoła, Gaz, 1982 r. nr.1-

7

Janta F., Krause W.: Historia zakładów koksowniczych „Jadwiga”,  

Publikacje ...,1971 nr 70.

Janta F., Krause W.: Historia ... „Zaborze”, Publikacje ..., 1971 nr 72.

Janta F., Krause W.: Historia ... „Makoszowy”, Publikacje ..., 1971 nr 73.

Janta F., Krause W.: Historia...”Concordia”. Publikacje ..., 1971 nr 75.

Karbo-Energochemia-Ekologia, nr 2 z 1994, nr 8 i nr 9 z 1994, nr 12 z 1999.

Michalkiewicz S.: Początki koksowania węgla na Śląsku. Studia z dziejów 

górnictwa i hutnictwa, t. IV Warszawa 1960.

Piotrowski J.: Koksownictwo wałbrzyskie, Kronika Wałbrzycha 1979.

Opracowania.
75 lat zakładów koksochemicznych „Zaborze” w Zabrzu 1890-1965,  

Zabrze 1965.

Czarnecki W.: Historia koksowni ”Walenty”, Katowice 1996.

Czarnecki W.: Historia koksowni „Concordia”, Katowice 1995.

Czarnecki W.: Historia koksowni „Zaborze”, Katowice 1996.

Czarnecki W.: Historia koksowni „Gliwice”, Katowice 1996.

Dąbrowska H.: Powstanie i rozwój zakładów - Monografia Zakładów  

Koksowniczych „Zabrze”, 1979 (niepublikowana).

Der Oberschlesische Turm, Katowittz 1912.

Donnersmarckhutte A.G. 1872-1922, Zabrze 1923.

Frużyński A.: Historia koksowni „Makoszowy”, Katowice 1999.

Frużyński A.: Z dziejów biskupickiego koncernu Borsigów 1863-1945, 

 Zabrze 1985.

Głowania J., Wodarski J., Pietrek J.: Monografia zakładów koksochemicznych „Zaborze”, 

1959 (niepublikowane).

Grosskinsky O.: Handbuch des Kokerei, Dusseldorf 1955-58.

Historia zakładów koksowniczych w Zdzieszowicach, Katowice 1976.

Hutnictwo na ziemiach polskich, Katowice 1992.

Jaros J.: Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim, tom I-III. Wrocław-

Kraków 1965-1973.

Jaros J.: Tajemnice górnośląskich koncernów, Katowice 1988.

Koksownictwo, Katowice 1986.

Matschoss C.: 50 jahre ingenieurarbeit in Obreschlesien, Berlin 1907.

Ogger G., Geniusze i spekulanci, Warszawa 1993.

Piernikarczyk J.: Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, 

Katowice 1933.

Piotrowski T.: Przemysł koksowniczy w Wałbrzychu, Wałbrzych 1978.

Ress F. M.: Geschichte der Kokereitechnik., Essen 1957.

Roga B.: Węgiel kamienny, przeróbka i użytkowania, Stalinogród 1954.

Schering Aktiengesellschaft Berlin, Berlin 1938, s.5-6.

Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za 1945 r., cz. I, Katowice 1946.

Szpilewicz A., Kalinowski B.: Koksownictwo, Katowice 1961.

Torc M.,Czarnecki W., Przystajko B.: Historia koksowni Jadwiga,  

Katowice 1999.

Westphal J.: Jahrbuch fur den Oberbergamtsbezirk Breslau, Kattowitz 1913.

Zabrze-zarys dziejów miasta, Katowice 1968.

Zarys dziejów hutnictwa i naukowo-technicznych stowarzyszeń hutniczych, 

Katowice 1972.

Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.



42 43

Bibliografia

Archiwalia.
Dokumenty, plany, rysunki techniczne dotyczące przemysłu zgromadzone w: Archiwum 

Państwowe w Katowicach, Archiwum Państwowe w Gliwicach, Archiwum Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Prasa
Chorąży M.: Przegląd rozwoju koksownictwa w Polsce w latach 1922-38, 

„Przegląd chemiczny”, 1939, nr 2.

Frużyński A., Historia prywatnego górnictwa w Zabrzu, część VI, „Nasze Zabrze” nr 4, 

2001.

Cieślar R.: Wiadomości ogólne o koksownictwie polskim. Koks, Smoła, Gaz, 1982 r. nr.1-

7

Janta F., Krause W.: Historia zakładów koksowniczych „Jadwiga”,  

Publikacje ...,1971 nr 70.

Janta F., Krause W.: Historia ... „Zaborze”, Publikacje ..., 1971 nr 72.

Janta F., Krause W.: Historia ... „Makoszowy”, Publikacje ..., 1971 nr 73.

Janta F., Krause W.: Historia...”Concordia”. Publikacje ..., 1971 nr 75.

Karbo-Energochemia-Ekologia, nr 2 z 1994, nr 8 i nr 9 z 1994, nr 12 z 1999.

Michalkiewicz S.: Początki koksowania węgla na Śląsku. Studia z dziejów 

górnictwa i hutnictwa, t. IV Warszawa 1960.

Piotrowski J.: Koksownictwo wałbrzyskie, Kronika Wałbrzycha 1979.

Opracowania.
75 lat zakładów koksochemicznych „Zaborze” w Zabrzu 1890-1965,  

Zabrze 1965.

Czarnecki W.: Historia koksowni ”Walenty”, Katowice 1996.

Czarnecki W.: Historia koksowni „Concordia”, Katowice 1995.

Czarnecki W.: Historia koksowni „Zaborze”, Katowice 1996.

Czarnecki W.: Historia koksowni „Gliwice”, Katowice 1996.

Dąbrowska H.: Powstanie i rozwój zakładów - Monografia Zakładów  

Koksowniczych „Zabrze”, 1979 (niepublikowana).

Der Oberschlesische Turm, Katowittz 1912.

Donnersmarckhutte A.G. 1872-1922, Zabrze 1923.

Frużyński A.: Historia koksowni „Makoszowy”, Katowice 1999.

Frużyński A.: Z dziejów biskupickiego koncernu Borsigów 1863-1945, 

 Zabrze 1985.

Głowania J., Wodarski J., Pietrek J.: Monografia zakładów koksochemicznych „Zaborze”, 

1959 (niepublikowane).

Grosskinsky O.: Handbuch des Kokerei, Dusseldorf 1955-58.

Historia zakładów koksowniczych w Zdzieszowicach, Katowice 1976.

Hutnictwo na ziemiach polskich, Katowice 1992.

Jaros J.: Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim, tom I-III. Wrocław-

Kraków 1965-1973.

Jaros J.: Tajemnice górnośląskich koncernów, Katowice 1988.

Koksownictwo, Katowice 1986.

Matschoss C.: 50 jahre ingenieurarbeit in Obreschlesien, Berlin 1907.

Ogger G., Geniusze i spekulanci, Warszawa 1993.

Piernikarczyk J.: Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, 

Katowice 1933.

Piotrowski T.: Przemysł koksowniczy w Wałbrzychu, Wałbrzych 1978.

Ress F. M.: Geschichte der Kokereitechnik., Essen 1957.

Roga B.: Węgiel kamienny, przeróbka i użytkowania, Stalinogród 1954.

Schering Aktiengesellschaft Berlin, Berlin 1938, s.5-6.

Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za 1945 r., cz. I, Katowice 1946.

Szpilewicz A., Kalinowski B.: Koksownictwo, Katowice 1961.

Torc M.,Czarnecki W., Przystajko B.: Historia koksowni Jadwiga,  

Katowice 1999.

Westphal J.: Jahrbuch fur den Oberbergamtsbezirk Breslau, Kattowitz 1913.

Zabrze-zarys dziejów miasta, Katowice 1968.

Zarys dziejów hutnictwa i naukowo-technicznych stowarzyszeń hutniczych, 

Katowice 1972.

Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.Adam FRUŻYŃSKI                      Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego.




