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Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego 
część III (1945-2010)

Gdy w dniach 24-28 stycznia 1945 r. oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do Zabrza, na jego 

terenie pracowały koksownie: „Jadwiga”, „Concordia”, „Makoszowy”(„Delbrück”), fabryka chemiczna 

i zakład destylacji smoły pogazowej. W 1944 r. dostarczyły one 1,15 mln t koksu, 96 tys. t węglopo-

chodnych i 210 mln m3 gazu koksowniczego, co stanowiło 1/4 górnośląskiej produkcji przemysłu kok-

sochemicznego�. Stanowiły one własność: „Borsig Kokswerke” A.G. w Zabrzu (koksownie „Jadwiga”  

i „Zaborze”, kopalnie „Jadwiga”, „Ludwik”), „Verenigte Oberschlesische Hüttenwerke” A.G. w Gliwicach 

(koksownia „Concordia”, kopalnie: „Concordia”, „Mikulczyce”, „Rokitnica”), Preussag A.G. w Berlinie 

(koksownia „Makoszowy”, kopalnie: „Zabrze Wschód”, „Zabrze-Zachód”, „Makoszowy”)2. Zakłady te 

nie ucierpiały podczas działań wojennych i po opuszczeniu miasta przez wojska niemieckie zostały 

podporządkowane wojskowej komendanturze radzieckiej, sprawującej władzę na terenie Zabrza. 

Nowe radzieckie wojskowe kierownictwo dysponowało jednak tylko częścią załóg koksowni i nadzo-

ru technicznego. Nie mając odpowiedniego doświadczenia w nadzorowaniu pracy przedsiębiorstw, 

doprowadziło do ich zniszczenia. Koksownię „Makoszowy” już na kilka dni przed nadejściem wojsk 

radzieckich opuściło dotychczasowe kierownictwo, wydając równocześnie polecenie wygaszenia 

baterii. Nie zostało ono jednak wykonane, natomiast z zakładu odeszła część jego załogi. Administra-

cja radziecka, która przejęła zakład 27 stycznia 1945 r., doprowadziła do wystąpienia przerw w ogrze-

waniu baterii, co przy panujących wtedy niskich temperaturach spowodowało całkowite zniszczenie 

baterii nr I i poważne uszkodzenie baterii nr II (typ „Still”). W nieco lepszym stanie znajdowały się 

baterie nr III-IV typu Otto-Hofman�. Podobna sytuacja wystąpiła w koksowni „Concordia”, przejętej  

w dniu 25 stycznia, gdzie jedyna pracująca bateria systemu Müller została unieruchomiona. Przy-

czyniło się do tego gwałtowne wygaszenie ogrzewania baterii. W poważny sposób uszkodzony zo-

stał też oddział przerobu smoły. Również urządzenia i instalacje, służące do destylacji smoły, znaj-

dujące się w koksowni „Zaborze” uległy zniszczeniu. Stało się to po tym jak gwałtownie wygaszono  

�  Statystyka przemysłu węglowego za 1945 r., Katowice 1946, s. III.
2  J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 147-151.
�  A. Frużyński, Historia koksowni „Makoszowy”, Katowice 1999, s. 6.
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Das Auskohlen durch Schießen und Schrämen 

Zusammenfassung
Im Artikel wurde die Geschichte der Entwicklung des Auskohlens dargestellt. Der Anfangspro-

zess bei dem die Keilhauen und die Schaufeln von den Bergbauarbeitern benutzt wurden, wurde 

nach der Erfindung des Schießpulvers optimiert. Die Entdeckung des Dynamits hat dazu beigetra-

gen, dass er im Bergbau im großen Umfang benutzt wurde. Das Auskohlen des Kohlenflözes durch 

Schießen hatte einen Beitrag zur Entwicklung der zur Detonation nötigen Zündpatronen geleistet. 

Die am Anfang benutzten Sprengschnüre wurden aus Sicherheitsgründen durch die elektrischen 

Zünder ersetzt. Man hatte mehrere Arten der elektrischen Zündmaschinen produziert. Um die An-

zahl des ausgekohlten Materials zu vergrößern, wurde das anfänglich mit der Keilhaue durchge-

führte Unterschrämen der anstehenden Kohle durch die Arbeit der Schrämmaschine ersetzt. Die 

Entwicklung der Schrämmaschinen (nicht nur der Streckenschrämmaschinen sondern auch der 

Strebschrämmaschinen) wurde detailliert beschrieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg endstanden 

die ersten Projekte der inländischen Schrämmaschinen, welche man in Katowice-Piotrowice pro-

duziert hatte. Diese Schrämmaschinen fanden bei den Arbeiten in den Kohlenstrecken und in den 

Abbauräumen ihre Anwendung.

Übersetzt von Petra Buchta

Stefan GIERLOTKA Urabianie węgla techniką strzelania i wrębienia
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ogrzewanie komór koksowniczych4. Produkcję wstrzymano w koksowni „Jadwiga”, która została 

przejęta w dniu 28 stycznia 1945 r. 

Zgodnie z postanowieniami konferencji jałtańskiej i na podstawie rozkazów Naczelnego Do-

wództwa Armii Radzieckiej mienie zakładów znajdujących się w Niemczech było traktowane jako 

zdobycz wojenna. Na przełomie lutego i marca na Górnym Śląsku przebywała duża grupa specjali-

stów radzieckich, która wytypowała zakłady, których wyposażenie miało zostać wywiezione do ZSRR. 

Po dokonaniu wyboru specjalne grupy, kierowane przez Rosjan, rozpoczęły demontaż urządzeń, 

znajdujących się na Śląsku. Prace te wykonywały oddziały, składające się z żołnierzy radzieckich, jeń-

ców niemieckich i miejscowej ludności. Były one nadzorowane przez Głównego Kwatermistrza Ar-

mii Czerwonej i pełnomocnika rządu ZSRR, gen. Maksyma Saburowa5. Zdemontowane wyposażenie 

wywożono do Związku Radzieckiego transportem kolejowym, również nadzorowanym przez władze 

wojskowe. Proceder ten objął też wszystkie zabrskie koksownie, w których zdemontowano wszystkie 

urządzenia i maszyny nadające się do wywiezienia. Największa dewastacja dokonana została na tere-

nie koksowni „Jadwiga”, która przypominała jedno wielkie rumowisko6. 

Fot. 1. Koksownia „Jadwiga”. Zdemontowane przez Rosjan wyposażenie zakładu, 1945 r. Ze zbiorów Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Podobne straty poniosła też koksownia „Zaborze”. Ponowne uruchomienie zakładów utrud-

niała sparaliżowana komunikacja, brak zbytu, zmniejszenie wykwalifikowanej załogi i dostaw 

węgla. Po upływie trzech miesięcy wojskowa administracja radziecka przekazała, w dniach  

15-30 kwietnia 1945 r., zdewastowane zakłady stronie polskiej, która przystąpiła do ich odbudowy.  

4  W. Czarnecki, Historia koksowni „Concordia”, Katowice 1995, s. 3; 75 lecie zakładów koksochemicznych „Zabo-

rze” w Zabrzu 1890-1965, Katowice 1965, s. 11.
5  A. Topol, Przemysł ciężki w województwie śląsko-dąbrowskim, [w:] Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim, 

red. A. Topol, Katowice 2004, s. 170.
6  A. Frużyński, Z dziejów biskupieckiego koncernu Borsigów 1854-1945, Zabrze 1995, s. 45; M. Torc, W.S. Czarne-

cki, B. Przystajko, Historia koksowni „Jadwiga”, Katowice 1999, s. 3. 

Jedynie koksownia „Zaborze” została przekazana dopiero w dniu 13 czerwca, natomiast w dniu 17 

lipca przejęto zakład destylacji smoły i oczyszczania benzolu7. 

Po 1945 roku zabrzańskie koksownie znalazły się w całkowicie nowej sytuacji prawnej, organi-

zacyjnej i ekonomicznej. Zabrze, posiadające 4 koksownie, miało nadal odgrywać rolę jednego z naj-

ważniejszych ośrodków przemysłu koksochemicznego. Jednym z pierwszych posunięć władz pol-

skich było wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej tej gałęzi przemysłu. Był to skomplikowany 

system, obejmujący cztery stopnie zarządzania. W jego skład wchodziły: mający bardzo ograniczone 

kompetencje zakład wytwórczy (koksownia), zjednoczenie – będące właściwym przedsiębiorstwem 

państwowym, nadzorujący ich pracę Centralny Zarząd, podlegający Ministerstwu Przemysłu. Kok-

sownie „Jadwiga” i „Concordia” podporządkowano utworzonemu 20 marca 1945 r. Zabrzańskiemu 

Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego (ZZPW), a koksownię „Makoszowy” przyłączono do Gliwickiego 

Zjednoczenia Przemysłu Węglowego (GZPW)8. W wydanych wtedy przepisach określono również 

uprawnienia i strukturę organizacyjną zjednoczeń terenowych. Zjednoczenie działało jako mające 

osobowość prawną skomercjalizowane przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się wydobyciem, 

zaopatrzeniem, administracją nieruchomości, planowaniem, statystyką, rachunkowością, sprawami 

socjalnymi, wzbogacaniem, przeróbką, zbytem węgla, brykietów, koksu, węglopochodnych. Zjedno-

czeniem kierował Naczelny Dyrektor, któremu podlegali Dyrektorzy Techniczny i Administracyjny.9 

Dyrektor Techniczny nadzorował działy: górniczy, mierniczy, maszynowy, zakładów przetwórczych 

i pomocniczych. Dyrektor Administracyjny kierował pracą: sekretariatu głównego, biura personal-

nego, działu finansów i rachunkowości, handlowego i administracyjnego. Zjednoczenia terenowe 

podlegały utworzonemu w dniu 24 lutego 1945 r. Centralnemu Zarządowi Przemysłu Węglowego 

(CZPW) w Katowicach10. Centralny Zarząd w dniu 30 kwietnia 1945 r. ustalił schemat organizacyjny 

kopalni, połączonej z zakładami ubocznymi. Dyrektorowi Zakładu podlegali: zawiadowca kopalni, 

naczelny inżynier elektrowni, naczelny inżynier maszynowy, kierownik administracyjny i naczelny 

inżynier koksowni. Temu ostatniemu podlegały z kolei oddziały: pieców koksowniczych, produktów 

ubocznych, laboratorium��. W nowym systemie koksownie były zaopatrywane w niezbędne surow-

ce i materiały przez zjednoczenia pomocnicze podlegające CZPW. Równocześnie dystrybucję koksu 

i węglopochodnych prowadziła państwowa Centrala Węglowa. Koksownia „Zaborze”, przy której 

znajdowały się instalacje przeznaczone do przeróbki węglopochodnych, włączona została w skład 

Zjednoczenia Przemysłu Koksochemicznego (ZPK) w Zabrzu, podlegającego Centralnemu Zarządo-

wi Przemysłu Chemicznego (CZPCH) w Gliwicach. 

W dniu 3 styczniu 1946 r. na mocy ustawy nacjonalizacyjnej przemysł koksochemiczny został 

upaństwowiony i przez następne lata pracował według zasad, które obowiązywały w socjalistycz-

nej gospodarce planowej. Z początkiem 1947 r. dekretem Krajowej Rady Narodowej wprowadzono 

7  Zabrze - zarys rozwoju miasta, red. H. Rechowicz, Zabrze 1967, s. 335.
8  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za rok 1945… s. �.
9  Okólnik nr 16 CZPW w Katowicach z dnia 20 marca 1945 r., [w:] Zbiór okólników i zarządzeń C.Z.P.W. Katowice 

1946, s. 13-15.
10  Sprawozdanie z działalności polskiego Przemysłu Węglowego za 1945 r., Katowice 1946, s. 14, 69, 75; Statystyka 

przemysłu węglowego w Polsce w 1945 r., Katowice 1945, s. 108.
��  Okólnik nr 30 CZPW w Katowicach z dnia 15 kwietnia 1945 r., [w:] Zbiór okólników i zarządzeń C.Z.P.W. Ka-

towice 1946 r., s. 41
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7  Zabrze - zarys rozwoju miasta, red. H. Rechowicz, Zabrze 1967, s. 335.
8  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za rok 1945… s. �.
9  Okólnik nr 16 CZPW w Katowicach z dnia 20 marca 1945 r., [w:] Zbiór okólników i zarządzeń C.Z.P.W. Katowice 

1946, s. 13-15.
10  Sprawozdanie z działalności polskiego Przemysłu Węglowego za 1945 r., Katowice 1946, s. 14, 69, 75; Statystyka 

przemysłu węglowego w Polsce w 1945 r., Katowice 1945, s. 108.
��  Okólnik nr 30 CZPW w Katowicach z dnia 15 kwietnia 1945 r., [w:] Zbiór okólników i zarządzeń C.Z.P.W. Ka-

towice 1946 r., s. 41
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przepisy, normujące działanie przedsiębiorstw państwowych12. W Polsce Ludowej swobody ekono-

miczne i polityczne jednostki zostały zawieszone, przestały również obowiązywać prawa, gwaran-

tujące wolny obrót dóbr i towarów. Wszystkie zachodzące w gospodarce procesy były kierowane, 

planowane i nadzorowane przez administrację państwową i aparat partyjny. Gospodarka Polski  

oparta została na centralnej reglamentacji wszystkich materiałów i środków produkcji. Państwo kon-

trolowało poziom produkcji i cen, inwestycje, zatrudnienie, płace, kooperantów, handel wewnętrzny  

i zagraniczny. Przedsiębiorstwa miały pracować według ustalonego planu, którego wykonanie stało 

się sprawą priorytetową, a koszty nie grały zbyt dużej roli, wobec dysponowania przez administrację 

kontrolą nad systemem dystrybucji pieniądza. Gospodarka funkcjonowała za pośrednictwem róż-

nego typu szczebli pośrednich, które kontrolowały, nadzorowały i planowały pracę przedsiębiorstw 

państwowych. Proces ten nasilał się w miarę umacniania się nowej władzy. Taka organizacja miała 

jednak wiele wad. Gospodarkę krępowała nadmierna biurokracja, system decyzyjny był bardzo po-

wolny, a procesy produkcyjne charakteryzowały się nadmiernym zużyciem energii i materiałów oraz 

zatrudnieniem. Ponadto Polska Ludowa nie była państwem suwerennym, gdyż militarnie, politycz-

nie i gospodarczo była podporządkowana ZSRR. 

Uruchomienie produkcji
Ponowne uruchomienie koksowni było niezmiernie ważne dla odbudowującej się ze zniszczeń 

wojennych polskiej gospodarki. Koks był niezbędny dla sprawnego funkcjonowania hutnictwa stali 

i metali nieżelaznych. Na wznowienie dostaw koksu oczekiwało wielu odbiorców, dla których był on 

podstawowym surowcem energetycznym, a przemysł chemiczny nie mógł funkcjonować bez wę-

glopochodnych. Również gospodarstwa domowe czekały na ponowne uruchomienie dostaw gazu 

koksowniczego, który służył do ogrzewania mieszkań, gotowania posiłków, podgrzewania wody. 

Koks obok węgla kamiennego, był jednym z niewielu towarów, które można było sprzedać za grani-

cą, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na import niezbędnych gospodarce maszyn, surow-

ców i materiałów��. 

Jako pierwsza pracę wznowiła koksownia „Makoszowy”, gdzie przy pomocy pozostałej załogi 

udało się uruchomić najmniej zniszczone baterie III i IV (typ Otto-Hofman), które w marcu 1945 r. 

dostarczyły 3,8 tys. t koksu. Wraz z nimi produkcję wznowił też oddział węglopochodnych. W dniu 

2 maja 1945 r. zaczęto remont baterii II, z której pierwszy koks uzyskano 11 września tego same-

go roku14. Pod koniec roku produkowano do 600 t koksu na dobę. Całkowity remont tej baterii 

ukończony został jednak dopiero we wrześniu 1946 roku. Do końca 1945 r. zakład wyprodukował:  

118 tys. t koksu, 6,6 tys. t węglopochodnych oraz 41,7 mln m3 gazu koksowniczego. W roku następ-

nym koksownia wytworzyła 215,1 tys. t koksu, 8,7 tys. t smoły, 2,4 tys. t siarczanu amonu, 2,5 tys. t 

benzolu, 86 mln m3 gazu15. Większość węgla koksującego (90%) otrzymywano z KWK „Makoszowy”, 

natomiast pozostałe 10% pochodziło z KWK „Sośnica”16. 

12  Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych, Dziennik Ustaw nr 8 z 1947 r.,  

poz. 41 i 42.
��  Zarys dziejów hutnictwa i naukowo-technicznych stowarzyszeń hutniczych, praca zbiorowa, Katowice 1972, s. 138.
14  Zabrze- zarys…, s. 337.
15  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1946 i 1947, Katowice 1949, s. 153-157.
16  Statystyka przemysłu…, s. 109; Archiwum Państwowe Katowice (dalej: AP Katowice), oddz. Gliwice, sygn. 552. 

W koksowni „Concordia” rozpoczęto remont uszkodzonej baterii systemu Müllera. Początkowo 

udało się uruchomić 20 komór, z których do końca 1945 r. uzyskano 24 tys. t koksu. Prace były nadal 

kontynuowane i w drugiej połowie 1946 r. bateria licząca 58 komór wznowiła dostawy koksu17. Skła-

dała się ona z 6 bloków 6-komorowych i 2 bloków krańcowych 5-komorowych. Komory miały 0,44 

m szerokości, 2,3 m wysokości i 9,2 m długości. Czas koksowania wynosił 16 godzin, a pojedyncza 

komora mieściła 5 t wsadu. Węgiel wsypywano przez dwa otwory wsypowe, a gotowy koks wypycha-

no na skośną zrzutnię. Po zgaszeniu wodą był on przesyłany do sortowni, gdzie dzielono go na dwa 

rodzaje. Gorące gazy spalinowe, powstałe podczas ogrzewania baterii wykorzystywano do opalania 

4 kotłów parowych wytwarzających po 2 t pary na godzinę. W 1946 r. zakład dostarczył już 49,7 tys. t 

koksu, 2,1 tys. t smoły, 493 t siarczanu amonu, 524 t benzolu i 22,3 mln m3 gazu18. Wytwarzano głów-

nie koks hutniczy, stosowany później w wielkich piecach i żeliwniakach. Niezbędny do produkcji 

węgiel koksujący sprowadzano z KWK „Concordia”, „Gliwice”, „Jadwiga”, „Rokitnica”19.

W lipcu 1946 r. uruchomiono pierwszą retortę do destylacji smoły w Zakładach Koksochemicz-

nych „Zaborze”. Kolejne dwie retorty rozpoczęły pracę w październiku tego samego roku. Początko-

wo wytwarzano w nich: pak, lepik, olej średni, ciężki, antracenowy. Do końca 1946 r. wyprodukowa-

no 13,7 tys. t węglopochodnych20. Ponowne uruchomienie koksowni pozwoliło na wyprodukowanie 

w 1946 r. 264, 8 tys. t koksu, 16 tys. t węglopochodnych i 108 mln m3 gazu. W 1946 r. rozpoczęto 

budowę dwóch instalacji systemu Koppersa, przeznaczonych do ciągłej destylacji smoły. Jednak pro-

dukcja zabrzańskich koksowni stanowiła zaledwie 24% zdolności produkcyjnych sprzed 1945 r.

Plan trzyletni 1947-1949 r.
Po zakończeniu procesu przejęcia zakładów, wprowadzenia nowych form organizacyjnych  

i wstępnego uruchomienia produkcji, władze Polski Ludowej przystąpiły do realizacji planu 3-letnie-

go odbudowy gospodarki (1947-1949). Został on opracowany przez Centralny Urząd Planowania, na 

czele którego stał działacz PPS Czesław Bobrowski. W trakcie jego realizacji starano się przywrócić 

przedsiębiorstwom ich przedwojenne zdolności produkcyjne21. Usiłowano przede wszystkim uru-

chomić istniejące już urządzenia i maszyny, ograniczając równocześnie nowe inwestycje do niezbęd-

nego minimum. W latach 1947-1948 produkcja koksu w przedsiębiorstwach znajdujących się na Zie-

miach Odzyskanych miała wzrosnąć z 2,1 mln t do 3,9 mln ton. Dopiero na rok 1949 przewidywano 

rozpoczęcie nowych inwestycji22. W czasie realizacji planu miano odbudować zdolności produkcyjne 

zakładów oraz uruchomić instalacje wykorzystywane do głębokiego przerobu węglopochodnych. 

Planowano też wzrost eksportu koksu, gdyż uzyskiwano za niego trzykrotnie wyższą cenę niż za 

wysyłany w tym czasie węgiel kamienny. 

W 1947 r. kontynuowano odbudowę fabryki chemicznej, stanowiącej część koksowni „Zabo-

rze”. Uruchomiono destylację olejową i rozpoczęto montowanie prasy naftalenu. Została ona uru-

chomiona w 1948 r. Produkowano oleje: płuczkowy, impregnacyjny, karbolowy, naftalen surowy.  

17  Zabrze-zarys…, s. 336.
18  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1946 i 1947…, s. 157.
19  W. Czarnecki, Historia koksowni Concordia…, s. 3; APK, oddz. Gliwice, sygn. 542.
20  75 lat…,s. 11-12.
21  Z. Landau, Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994, s. 19.
22  Ustawa z dnia 2 lipca 1947 o Planie Odbudowy Gospodarczej, Dziennik Ustaw nr 53, poz. 285, art. 29.
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przepisy, normujące działanie przedsiębiorstw państwowych12. W Polsce Ludowej swobody ekono-

miczne i polityczne jednostki zostały zawieszone, przestały również obowiązywać prawa, gwaran-

tujące wolny obrót dóbr i towarów. Wszystkie zachodzące w gospodarce procesy były kierowane, 

planowane i nadzorowane przez administrację państwową i aparat partyjny. Gospodarka Polski  

oparta została na centralnej reglamentacji wszystkich materiałów i środków produkcji. Państwo kon-

trolowało poziom produkcji i cen, inwestycje, zatrudnienie, płace, kooperantów, handel wewnętrzny  

i zagraniczny. Przedsiębiorstwa miały pracować według ustalonego planu, którego wykonanie stało 

się sprawą priorytetową, a koszty nie grały zbyt dużej roli, wobec dysponowania przez administrację 

kontrolą nad systemem dystrybucji pieniądza. Gospodarka funkcjonowała za pośrednictwem róż-

nego typu szczebli pośrednich, które kontrolowały, nadzorowały i planowały pracę przedsiębiorstw 

państwowych. Proces ten nasilał się w miarę umacniania się nowej władzy. Taka organizacja miała 

jednak wiele wad. Gospodarkę krępowała nadmierna biurokracja, system decyzyjny był bardzo po-

wolny, a procesy produkcyjne charakteryzowały się nadmiernym zużyciem energii i materiałów oraz 

zatrudnieniem. Ponadto Polska Ludowa nie była państwem suwerennym, gdyż militarnie, politycz-

nie i gospodarczo była podporządkowana ZSRR. 

Uruchomienie produkcji
Ponowne uruchomienie koksowni było niezmiernie ważne dla odbudowującej się ze zniszczeń 

wojennych polskiej gospodarki. Koks był niezbędny dla sprawnego funkcjonowania hutnictwa stali 

i metali nieżelaznych. Na wznowienie dostaw koksu oczekiwało wielu odbiorców, dla których był on 

podstawowym surowcem energetycznym, a przemysł chemiczny nie mógł funkcjonować bez wę-

glopochodnych. Również gospodarstwa domowe czekały na ponowne uruchomienie dostaw gazu 

koksowniczego, który służył do ogrzewania mieszkań, gotowania posiłków, podgrzewania wody. 

Koks obok węgla kamiennego, był jednym z niewielu towarów, które można było sprzedać za grani-

cą, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na import niezbędnych gospodarce maszyn, surow-

ców i materiałów��. 

Jako pierwsza pracę wznowiła koksownia „Makoszowy”, gdzie przy pomocy pozostałej załogi 

udało się uruchomić najmniej zniszczone baterie III i IV (typ Otto-Hofman), które w marcu 1945 r. 

dostarczyły 3,8 tys. t koksu. Wraz z nimi produkcję wznowił też oddział węglopochodnych. W dniu 

2 maja 1945 r. zaczęto remont baterii II, z której pierwszy koks uzyskano 11 września tego same-

go roku14. Pod koniec roku produkowano do 600 t koksu na dobę. Całkowity remont tej baterii 

ukończony został jednak dopiero we wrześniu 1946 roku. Do końca 1945 r. zakład wyprodukował:  

118 tys. t koksu, 6,6 tys. t węglopochodnych oraz 41,7 mln m3 gazu koksowniczego. W roku następ-

nym koksownia wytworzyła 215,1 tys. t koksu, 8,7 tys. t smoły, 2,4 tys. t siarczanu amonu, 2,5 tys. t 

benzolu, 86 mln m3 gazu15. Większość węgla koksującego (90%) otrzymywano z KWK „Makoszowy”, 

natomiast pozostałe 10% pochodziło z KWK „Sośnica”16. 

12  Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych, Dziennik Ustaw nr 8 z 1947 r.,  

poz. 41 i 42.
��  Zarys dziejów hutnictwa i naukowo-technicznych stowarzyszeń hutniczych, praca zbiorowa, Katowice 1972, s. 138.
14  Zabrze- zarys…, s. 337.
15  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1946 i 1947, Katowice 1949, s. 153-157.
16  Statystyka przemysłu…, s. 109; Archiwum Państwowe Katowice (dalej: AP Katowice), oddz. Gliwice, sygn. 552. 

W koksowni „Concordia” rozpoczęto remont uszkodzonej baterii systemu Müllera. Początkowo 

udało się uruchomić 20 komór, z których do końca 1945 r. uzyskano 24 tys. t koksu. Prace były nadal 

kontynuowane i w drugiej połowie 1946 r. bateria licząca 58 komór wznowiła dostawy koksu17. Skła-

dała się ona z 6 bloków 6-komorowych i 2 bloków krańcowych 5-komorowych. Komory miały 0,44 

m szerokości, 2,3 m wysokości i 9,2 m długości. Czas koksowania wynosił 16 godzin, a pojedyncza 

komora mieściła 5 t wsadu. Węgiel wsypywano przez dwa otwory wsypowe, a gotowy koks wypycha-

no na skośną zrzutnię. Po zgaszeniu wodą był on przesyłany do sortowni, gdzie dzielono go na dwa 

rodzaje. Gorące gazy spalinowe, powstałe podczas ogrzewania baterii wykorzystywano do opalania 

4 kotłów parowych wytwarzających po 2 t pary na godzinę. W 1946 r. zakład dostarczył już 49,7 tys. t 

koksu, 2,1 tys. t smoły, 493 t siarczanu amonu, 524 t benzolu i 22,3 mln m3 gazu18. Wytwarzano głów-

nie koks hutniczy, stosowany później w wielkich piecach i żeliwniakach. Niezbędny do produkcji 

węgiel koksujący sprowadzano z KWK „Concordia”, „Gliwice”, „Jadwiga”, „Rokitnica”19.

W lipcu 1946 r. uruchomiono pierwszą retortę do destylacji smoły w Zakładach Koksochemicz-

nych „Zaborze”. Kolejne dwie retorty rozpoczęły pracę w październiku tego samego roku. Początko-

wo wytwarzano w nich: pak, lepik, olej średni, ciężki, antracenowy. Do końca 1946 r. wyprodukowa-

no 13,7 tys. t węglopochodnych20. Ponowne uruchomienie koksowni pozwoliło na wyprodukowanie 

w 1946 r. 264, 8 tys. t koksu, 16 tys. t węglopochodnych i 108 mln m3 gazu. W 1946 r. rozpoczęto 

budowę dwóch instalacji systemu Koppersa, przeznaczonych do ciągłej destylacji smoły. Jednak pro-

dukcja zabrzańskich koksowni stanowiła zaledwie 24% zdolności produkcyjnych sprzed 1945 r.

Plan trzyletni 1947-1949 r.
Po zakończeniu procesu przejęcia zakładów, wprowadzenia nowych form organizacyjnych  

i wstępnego uruchomienia produkcji, władze Polski Ludowej przystąpiły do realizacji planu 3-letnie-

go odbudowy gospodarki (1947-1949). Został on opracowany przez Centralny Urząd Planowania, na 

czele którego stał działacz PPS Czesław Bobrowski. W trakcie jego realizacji starano się przywrócić 

przedsiębiorstwom ich przedwojenne zdolności produkcyjne21. Usiłowano przede wszystkim uru-

chomić istniejące już urządzenia i maszyny, ograniczając równocześnie nowe inwestycje do niezbęd-

nego minimum. W latach 1947-1948 produkcja koksu w przedsiębiorstwach znajdujących się na Zie-

miach Odzyskanych miała wzrosnąć z 2,1 mln t do 3,9 mln ton. Dopiero na rok 1949 przewidywano 

rozpoczęcie nowych inwestycji22. W czasie realizacji planu miano odbudować zdolności produkcyjne 

zakładów oraz uruchomić instalacje wykorzystywane do głębokiego przerobu węglopochodnych. 

Planowano też wzrost eksportu koksu, gdyż uzyskiwano za niego trzykrotnie wyższą cenę niż za 

wysyłany w tym czasie węgiel kamienny. 

W 1947 r. kontynuowano odbudowę fabryki chemicznej, stanowiącej część koksowni „Zabo-

rze”. Uruchomiono destylację olejową i rozpoczęto montowanie prasy naftalenu. Została ona uru-

chomiona w 1948 r. Produkowano oleje: płuczkowy, impregnacyjny, karbolowy, naftalen surowy.  

17  Zabrze-zarys…, s. 336.
18  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1946 i 1947…, s. 157.
19  W. Czarnecki, Historia koksowni Concordia…, s. 3; APK, oddz. Gliwice, sygn. 542.
20  75 lat…,s. 11-12.
21  Z. Landau, Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994, s. 19.
22  Ustawa z dnia 2 lipca 1947 o Planie Odbudowy Gospodarczej, Dziennik Ustaw nr 53, poz. 285, art. 29.
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Od 1948 r. dostarczano: smoły drogowe, naftalen prasowany i wirowany oraz antracent surowy. Pro-

dukcja węglopochodnych rosła systematycznie. W 1947 r. otrzymano 34,7 tys. t, w 1948 r. było to już 

39,7 tys. t, natomiast w 1949 r. dostarczono 60,4 tys. t węglopochodnych23. W 1949 r. uruchomiono 

pierwszą instalację systemu Koppersa, przeznaczoną do ciągłej destylacji smoły. W pierwszym roku 

pracy przerobiono 28,8 tys. t smoły. Zakłady utraciły jednak samodzielność, gdyż w 1948 r. zostały 

przyłączone do koksowni „Zaborze”. Również na terenie tego, zniszczonego w 80%, zakładu prowa-

dzone były prace przy odbudowie baterii, wydziału węglopochodnych i instalacji towarzyszących. 

Trwały one do końca października 1948 r., gdy z odremontowanej baterii systemu Stilla wypchnięta 

została pierwsza partia koksu. Była to trzyblokowa bateria licząca 60 komór, z których każda miała 

420 mm szerokości, 3,3 m wysokości i 13,9 m długości. Mieściły one po 15,2 t węgla, z których po 22 

godzinach uzyskiwano 12,4 t koksu24. Koksownia dostarczyła do końca roku 34 tys. t koksu, 1,8 tys. t 

smoły, 500 t benzolu, 442 t siarczanu amonu, 14 mln m3 gazu. Pełną zdolność produkcyjna osiągnięto 

dopiero w 1949 r., gdy otrzymano: 301,8 tys. t koksu, 14,5 tys. t smoły, 4,3 tys. t benzolu, 3,5 tys. t siar-

czanu amonu, 110 mln m3 gazu. Zamontowano 2 ssawy gazowe typu Jager, które zakupiono w firmie 

Escher-Wyss. Pierwszą poruszał silnik elektryczny, drugą maszyna parowa25. Koksownia otrzymywa-

ła węgiel z KWK: „Zabrze-Wschód”(34%), „Zabrze-Zachód” (2%), „Dębieńsko” (38%), „Marcel” (19%), 

„Anna”(2%), „Nowa Ruda”(5%)26. 

Fot. 2. Koksownia „Zaborze”, 1948 r. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

23   H. Dąbrowska, Powstanie i rozwój zabrzańskich zakładów koksochemicznych, (maszynopis niepublikowany), 

Zabrze 1963, s. 112. 
24  Monografia chemicznej przeróbki węgla w zakresie produkcji koksu w Polsce, red. Z. Gadziszewski, J. Warmusiński, 

Katowice 1965, s. 162.
25   F. Janta, W Krauze, Koksownia „Zaborze”- jedna z wielu na terenie Zabrza, [w:] „Publikacje zagranicznej 

literatury chemicznej przeróbki węgla” nr 72, Zabrze 1972, s. 59; AP Katowice, oddz. Gliwice, syg. 559.
26  AP Katowice oddz. Gliwice, sygn. 559.

Największy zakres prac przeprowadzono jednak na terenie koksowni „Jadwiga”. W 1946 r. opra-

cowano plan odbudowy i przystąpiono do wykonania pierwszych prac, przy których pracowało 620 

osób. Rekonstrukcją kierował ówczesny dyrektor koksowni inż. Jan Zawisza. Trwające 3 lata prace 

zakończyły się w dniu 4 grudnia 1948 r., gdy w obecności premiera Józefa Cyrankiewicza wypchano 

z baterii systemu Stilla pierwszy koks. Posiadała ona 56 komór o szerokości 44,5 cm, wysokości 3,1 m 

i długości 13,9 m. Pojedyncza komora mieściła 14 t węgla, z których uzyskiwano 11,7 t koksu. W 1949 

r. zakład dostarczył już: 251 tys. t koksu, 11 tys. t smoły, 3,3 tys. t benzolu, 2,3 tys. t siarczanu amonu, 

96 mln m3 gazu27. Ponieważ dostawy węgla koksującego, otrzymywanego z KWK „Gliwice” były zbyt 

małe, pracownicy koksowni opracowali nowy rodzaj mieszanki wsadowej, w której znalazł się węgiel 

energetyczny. 

Fot. 3. Odbudowa Koksowni „Jadwi-

ga”, 1948 r. Ze zbiorów Muzeum Gór-

nictwa Węglowego w Zabrzu

Wyeliminowano w ten spo-

sób deficyt węgla koksującego, 

poprawiono jakość koksu, obni-

żono koszty produkcji. Początko-

wo zakład wytwarzał tylko koks 

opałowy. Gdy otrzymano dosta-

wy węgla typu 35 z KWK „Gliwice”, 

rozpoczęto produkcję koksu hut-

niczego28. Pozostałe ilości węgla 

koksującego dostarczały KWK: 

„Zabrze-Wschód”(34%), „Zabrze-

Zachód” (17%), „Jadwiga”(32%). 

W 1947 r. prace remontowe, 

prowadzone w koksowni „Mako-

szowy”, uległy spowolnieniu z po- 

wodu braku środków finanso-

wych i niezbędnych materiałów. 

Mimo ograniczeń dostawy koksu 

wzrosły w tym samym roku do 

poziomu 271,1 tys. t, smoły do 9,5 tys. t, siarczanu amonu do 2,6 tys. t, benzolu 2,7 tys. t, naftalenu  

188 t., paku 215 t i 103 mln m3 gazu29. W 1948 r. rozebrano nieczynną baterię nr I. 

27  M. Torc, L. Jagoda, B. Przystajko, 100-lecie koksowni Jadwiga, „Koks, Smoła, Gaz”, Zabrze 1984, s. 282; 100 lat 

Koksowni Jadwiga 1884-1984, „Tygodnik Demokratyczny” 1984, nr 20, s. 21.
28   F. Janta, W. Krause, Historia zakładów koksowniczych „Jadwiga” [w:] „Publikacje zagranicznej literatury 

chemicznej przeróbki węgla” nr 70, s. ���.
29  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1946 i 1947, Katowice 1949, s. 165.
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Od 1948 r. dostarczano: smoły drogowe, naftalen prasowany i wirowany oraz antracent surowy. Pro-

dukcja węglopochodnych rosła systematycznie. W 1947 r. otrzymano 34,7 tys. t, w 1948 r. było to już 

39,7 tys. t, natomiast w 1949 r. dostarczono 60,4 tys. t węglopochodnych23. W 1949 r. uruchomiono 

pierwszą instalację systemu Koppersa, przeznaczoną do ciągłej destylacji smoły. W pierwszym roku 

pracy przerobiono 28,8 tys. t smoły. Zakłady utraciły jednak samodzielność, gdyż w 1948 r. zostały 

przyłączone do koksowni „Zaborze”. Również na terenie tego, zniszczonego w 80%, zakładu prowa-

dzone były prace przy odbudowie baterii, wydziału węglopochodnych i instalacji towarzyszących. 

Trwały one do końca października 1948 r., gdy z odremontowanej baterii systemu Stilla wypchnięta 

została pierwsza partia koksu. Była to trzyblokowa bateria licząca 60 komór, z których każda miała 

420 mm szerokości, 3,3 m wysokości i 13,9 m długości. Mieściły one po 15,2 t węgla, z których po 22 

godzinach uzyskiwano 12,4 t koksu24. Koksownia dostarczyła do końca roku 34 tys. t koksu, 1,8 tys. t 

smoły, 500 t benzolu, 442 t siarczanu amonu, 14 mln m3 gazu. Pełną zdolność produkcyjna osiągnięto 

dopiero w 1949 r., gdy otrzymano: 301,8 tys. t koksu, 14,5 tys. t smoły, 4,3 tys. t benzolu, 3,5 tys. t siar-

czanu amonu, 110 mln m3 gazu. Zamontowano 2 ssawy gazowe typu Jager, które zakupiono w firmie 

Escher-Wyss. Pierwszą poruszał silnik elektryczny, drugą maszyna parowa25. Koksownia otrzymywa-

ła węgiel z KWK: „Zabrze-Wschód”(34%), „Zabrze-Zachód” (2%), „Dębieńsko” (38%), „Marcel” (19%), 

„Anna”(2%), „Nowa Ruda”(5%)26. 

Fot. 2. Koksownia „Zaborze”, 1948 r. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

23   H. Dąbrowska, Powstanie i rozwój zabrzańskich zakładów koksochemicznych, (maszynopis niepublikowany), 

Zabrze 1963, s. 112. 
24  Monografia chemicznej przeróbki węgla w zakresie produkcji koksu w Polsce, red. Z. Gadziszewski, J. Warmusiński, 

Katowice 1965, s. 162.
25   F. Janta, W Krauze, Koksownia „Zaborze”- jedna z wielu na terenie Zabrza, [w:] „Publikacje zagranicznej 

literatury chemicznej przeróbki węgla” nr 72, Zabrze 1972, s. 59; AP Katowice, oddz. Gliwice, syg. 559.
26  AP Katowice oddz. Gliwice, sygn. 559.

Największy zakres prac przeprowadzono jednak na terenie koksowni „Jadwiga”. W 1946 r. opra-

cowano plan odbudowy i przystąpiono do wykonania pierwszych prac, przy których pracowało 620 

osób. Rekonstrukcją kierował ówczesny dyrektor koksowni inż. Jan Zawisza. Trwające 3 lata prace 

zakończyły się w dniu 4 grudnia 1948 r., gdy w obecności premiera Józefa Cyrankiewicza wypchano 
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96 mln m3 gazu27. Ponieważ dostawy węgla koksującego, otrzymywanego z KWK „Gliwice” były zbyt 
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energetyczny. 

Fot. 3. Odbudowa Koksowni „Jadwi-

ga”, 1948 r. Ze zbiorów Muzeum Gór-

nictwa Węglowego w Zabrzu
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wy węgla typu 35 z KWK „Gliwice”, 

rozpoczęto produkcję koksu hut-

niczego28. Pozostałe ilości węgla 

koksującego dostarczały KWK: 

„Zabrze-Wschód”(34%), „Zabrze-

Zachód” (17%), „Jadwiga”(32%). 

W 1947 r. prace remontowe, 

prowadzone w koksowni „Mako-

szowy”, uległy spowolnieniu z po- 

wodu braku środków finanso-

wych i niezbędnych materiałów. 

Mimo ograniczeń dostawy koksu 

wzrosły w tym samym roku do 

poziomu 271,1 tys. t, smoły do 9,5 tys. t, siarczanu amonu do 2,6 tys. t, benzolu 2,7 tys. t, naftalenu  

188 t., paku 215 t i 103 mln m3 gazu29. W 1948 r. rozebrano nieczynną baterię nr I. 

27  M. Torc, L. Jagoda, B. Przystajko, 100-lecie koksowni Jadwiga, „Koks, Smoła, Gaz”, Zabrze 1984, s. 282; 100 lat 

Koksowni Jadwiga 1884-1984, „Tygodnik Demokratyczny” 1984, nr 20, s. 21.
28   F. Janta, W. Krause, Historia zakładów koksowniczych „Jadwiga” [w:] „Publikacje zagranicznej literatury 

chemicznej przeróbki węgla” nr 70, s. ���.
29  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1946 i 1947, Katowice 1949, s. 165.
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Fot. 4. Premier Józef Cyrankiewicz. Uroczyste uruchomienie Koksowni „Jadwiga”, 4 XII 1948 r. Ze zbiorów Mu-

zeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

W koksowni „Concordia” w dniu 25 sierpnia 1947 r. rozpoczęto koksowanie paku i od tego mo-

mentu zakład równoległe produkował koks pakowy i koks węglowy. Wytwarzano: 50 tys. t koksu 

pakowego, 2,7 tys. t smoły, 492 t benzolu, 719 t siarczanu amonu, 28 mln m3 gazu30. Na terenie za-

kładu prowadzono nadal remonty maszyn i urządzeń. Jednak wiele prac, związanych z obsługą ba-

terii, wykonywanych było ręcznie��. Proces odbudowy zabrzańskiego przemysłu koksochemicznego 

pozwolił na prawie całkowite odtworzenie jego przedwojennych zdolności produkcyjnych. W 1949 r. 

cztery zabrskie koksownie dostarczyły 902 tys. t koksu, 58 tys. t węglopochodnych i 337 mln m3 gazu. 

Pracę wznowiła fabryka chemiczna przetwarzająca 60 tys. t smoły na węglopochodne. 

Plan 6-letni (1950-1955)
Opracowywane pod koniec lat 40. XX w. przez władze Polski Ludowej plany gospodarcze 

zakładały przeprowadzenie, wzorowanego na rozwiązaniach radzieckich, procesu szybkiej i for-

sownej industrializacji. Budowa nowych zakładów przemysłu ciężkiego i maszynowego miała 

być symbolem rozwoju socjalistycznej gospodarki. Plan 6 -letni (1950-1955) zakładał, że do 1955 

r. produkcja przemysłowa wzrośnie w porównaniu z 1949 r. o 158%, rolnicza o 50%, inwestycje  

o 250%, a realne dochody pracowników o 40%32. Tak optymistyczne założenia oparto na wyni-

kach zrealizowanego planu 3-letniego. Tymczasem o wiele łatwiej było uruchomić istniejące już 

zakłady, niż wybudować od podstaw nowe przedsiębiorstwa. Plan zakładał, że w 1955 r. 15%  

30  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1946 i 1947…, s. 160-161.
��  AP Katowice, oddz. Gliwice, syg. 542.
32  Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995 r., s. 113.

wydobytego węgla będzie przerabiane w koksowniach, a produkcja koksu wzrośnie w tym czasie 

o 73%, a koksu wielkopiecowego o 200%��. W 1955 r. produkcja koksu miała wynieść 9,9 mln t  

i miał być on przeznaczony głownie dla rozwijającego się hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych. 

Założono wybudowanie w istniejących już koksowniach 16 nowych baterii oraz szereg stacji mie-

szalniczo-mielniczych, sortowni koksu, fabryk węglopochodnych34. Ogromne środki przeznaczone 

zostały na rozbudowę hutnictwa, górnictwa, koksownictwa, przemysłu maszynowego i chemicz-

nego. Założenia planu zostały przygotowane w ten sposób, aby produkcja przemysłowa Polski Lu-

dowej uzupełniała potrzeby gospodarcze ZSRR. Plan 6-letni był kilkakrotnie modyfikowany, gdyż 

po wybuchu wojny koreańskiej dużą część środków skierowano na rozbudowę przemysłu zbroje-

niowego. Nie dokonano rewizji istniejących już planów, a to spowodowało, że wykonanie planu 

6-letniego stało się jeszcze mniej realne. Był on realizowany w warunkach nasilającej się stalinizacji 

życia wewnętrznego. Znaczna część środków finansowych przeznaczonych na realizację planu po-

chodziła z dokonanej w październiku 1950 r. wymiany pieniędzy, która pozbawiła społeczeństwo 

polskie ponad 3 mld złotych (60% oszczędności), oraz z ogłoszonych pożyczek państwowych. 

Dopiero po roku 1953 dokonano korekty planu, nieznacznie zwiększając środki przeznaczone na 

przemysł konsumpcyjny. Aby sprawnie realizować narzucone zadania, dokonano kolejnej centrali-

zacji zarządzania gospodarką. W czasie realizacji planu 6-letniego ogromnie wzrosła rola Państwo-

wej Komisji Planowania Gospodarczego, która poprzez wydawanie coraz liczniejszych wytycz-

nych, wskaźników, zarządzeń kontrolowała całokształt spraw gospodarczych PRL. Do ogromnych 

rozmiarów rozbudowana została sprawozdawczość, statystyka, kontrola, centralne rozdzielnictwo 

i wieloszczeblowa administracja gospodarcza. Ponownie wprowadzono nowe zasady organizacji  

i zarządzania przemysłem. W miejsce zlikwidowanego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, powołano 

szereg ministerstw branżowych, zajmujących się poszczególnymi sektorami gospodarki35. W 1949 

r. utworzono Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, które już w 1950 r. przekształcono w Minister-

stwo Górnictwa, nadzorujące koksownie i kopalnie węgla. W 1955 r. uległo ono kolejnej reorgani-

zacji i powstało Ministerstwo Górnictwa Węglowego36. Zlikwidowano CZPW, pozostawiając jednak 

w Katowicach niektóre agendy ministerstwa. W październiku 1950 r., na mocy dekretu o przedsię-

biorstwach państwowych, koksownie uzyskały status samodzielnych przedsiębiorstw, które po-

siadały osobowość prawną, mogły prowadzić własne rachunki bankowe, księgowość, gospodarkę 

materiałową, inwestycje. Jednak było to tylko pozorne zwiększenie samodzielności, gdyż działały 

nadal według zadań, określonych w narodowych planach gospodarczych37. Państwo przydzie-

lało im wszystkie środki niezbędne do wykonania zadań planowych. Ustalało nie tylko wielkość  

��  Górny Śląsk-prace i materiały geograficzne, red. A. Wrzoska, Kraków 1955, s. 497.
34  Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 

1950-1955, Dziennik Ustaw z 1950 r., poz. 344, rozdział 2, punkt 16. 
35  Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej, Dziennik Ustaw 

nr 7, poz. 43, art. 4-9 i art. 15-18.
36   Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa 

Węglowego, Dziennik Ustaw z 1955 r., nr 57, poz. 105.
37   Dekret z dnia 26 października1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dziennik Ustaw nr 49 z 1950 r.,  

poz. 439 art. 1, art. 2, art. 3.
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Fot. 4. Premier Józef Cyrankiewicz. Uroczyste uruchomienie Koksowni „Jadwiga”, 4 XII 1948 r. Ze zbiorów Mu-

zeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

W koksowni „Concordia” w dniu 25 sierpnia 1947 r. rozpoczęto koksowanie paku i od tego mo-

mentu zakład równoległe produkował koks pakowy i koks węglowy. Wytwarzano: 50 tys. t koksu 

pakowego, 2,7 tys. t smoły, 492 t benzolu, 719 t siarczanu amonu, 28 mln m3 gazu30. Na terenie za-

kładu prowadzono nadal remonty maszyn i urządzeń. Jednak wiele prac, związanych z obsługą ba-

terii, wykonywanych było ręcznie��. Proces odbudowy zabrzańskiego przemysłu koksochemicznego 

pozwolił na prawie całkowite odtworzenie jego przedwojennych zdolności produkcyjnych. W 1949 r. 

cztery zabrskie koksownie dostarczyły 902 tys. t koksu, 58 tys. t węglopochodnych i 337 mln m3 gazu. 

Pracę wznowiła fabryka chemiczna przetwarzająca 60 tys. t smoły na węglopochodne. 

Plan 6-letni (1950-1955)
Opracowywane pod koniec lat 40. XX w. przez władze Polski Ludowej plany gospodarcze 

zakładały przeprowadzenie, wzorowanego na rozwiązaniach radzieckich, procesu szybkiej i for-

sownej industrializacji. Budowa nowych zakładów przemysłu ciężkiego i maszynowego miała 

być symbolem rozwoju socjalistycznej gospodarki. Plan 6 -letni (1950-1955) zakładał, że do 1955 

r. produkcja przemysłowa wzrośnie w porównaniu z 1949 r. o 158%, rolnicza o 50%, inwestycje  

o 250%, a realne dochody pracowników o 40%32. Tak optymistyczne założenia oparto na wyni-

kach zrealizowanego planu 3-letniego. Tymczasem o wiele łatwiej było uruchomić istniejące już 

zakłady, niż wybudować od podstaw nowe przedsiębiorstwa. Plan zakładał, że w 1955 r. 15%  

30  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1946 i 1947…, s. 160-161.
��  AP Katowice, oddz. Gliwice, syg. 542.
32  Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995 r., s. 113.

wydobytego węgla będzie przerabiane w koksowniach, a produkcja koksu wzrośnie w tym czasie 

o 73%, a koksu wielkopiecowego o 200%��. W 1955 r. produkcja koksu miała wynieść 9,9 mln t  

i miał być on przeznaczony głownie dla rozwijającego się hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych. 

Założono wybudowanie w istniejących już koksowniach 16 nowych baterii oraz szereg stacji mie-

szalniczo-mielniczych, sortowni koksu, fabryk węglopochodnych34. Ogromne środki przeznaczone 

zostały na rozbudowę hutnictwa, górnictwa, koksownictwa, przemysłu maszynowego i chemicz-

nego. Założenia planu zostały przygotowane w ten sposób, aby produkcja przemysłowa Polski Lu-

dowej uzupełniała potrzeby gospodarcze ZSRR. Plan 6-letni był kilkakrotnie modyfikowany, gdyż 

po wybuchu wojny koreańskiej dużą część środków skierowano na rozbudowę przemysłu zbroje-

niowego. Nie dokonano rewizji istniejących już planów, a to spowodowało, że wykonanie planu 

6-letniego stało się jeszcze mniej realne. Był on realizowany w warunkach nasilającej się stalinizacji 

życia wewnętrznego. Znaczna część środków finansowych przeznaczonych na realizację planu po-

chodziła z dokonanej w październiku 1950 r. wymiany pieniędzy, która pozbawiła społeczeństwo 

polskie ponad 3 mld złotych (60% oszczędności), oraz z ogłoszonych pożyczek państwowych. 

Dopiero po roku 1953 dokonano korekty planu, nieznacznie zwiększając środki przeznaczone na 

przemysł konsumpcyjny. Aby sprawnie realizować narzucone zadania, dokonano kolejnej centrali-

zacji zarządzania gospodarką. W czasie realizacji planu 6-letniego ogromnie wzrosła rola Państwo-

wej Komisji Planowania Gospodarczego, która poprzez wydawanie coraz liczniejszych wytycz-

nych, wskaźników, zarządzeń kontrolowała całokształt spraw gospodarczych PRL. Do ogromnych 

rozmiarów rozbudowana została sprawozdawczość, statystyka, kontrola, centralne rozdzielnictwo 

i wieloszczeblowa administracja gospodarcza. Ponownie wprowadzono nowe zasady organizacji  

i zarządzania przemysłem. W miejsce zlikwidowanego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, powołano 

szereg ministerstw branżowych, zajmujących się poszczególnymi sektorami gospodarki35. W 1949 

r. utworzono Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, które już w 1950 r. przekształcono w Minister-

stwo Górnictwa, nadzorujące koksownie i kopalnie węgla. W 1955 r. uległo ono kolejnej reorgani-

zacji i powstało Ministerstwo Górnictwa Węglowego36. Zlikwidowano CZPW, pozostawiając jednak 

w Katowicach niektóre agendy ministerstwa. W październiku 1950 r., na mocy dekretu o przedsię-

biorstwach państwowych, koksownie uzyskały status samodzielnych przedsiębiorstw, które po-

siadały osobowość prawną, mogły prowadzić własne rachunki bankowe, księgowość, gospodarkę 

materiałową, inwestycje. Jednak było to tylko pozorne zwiększenie samodzielności, gdyż działały 

nadal według zadań, określonych w narodowych planach gospodarczych37. Państwo przydzie-

lało im wszystkie środki niezbędne do wykonania zadań planowych. Ustalało nie tylko wielkość  

��  Górny Śląsk-prace i materiały geograficzne, red. A. Wrzoska, Kraków 1955, s. 497.
34  Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 

1950-1955, Dziennik Ustaw z 1950 r., poz. 344, rozdział 2, punkt 16. 
35  Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej, Dziennik Ustaw 

nr 7, poz. 43, art. 4-9 i art. 15-18.
36   Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa 

Węglowego, Dziennik Ustaw z 1955 r., nr 57, poz. 105.
37   Dekret z dnia 26 października1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dziennik Ustaw nr 49 z 1950 r.,  

poz. 439 art. 1, art. 2, art. 3.
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produkcji, ale też ceny gotowych wyrobów, fundusz płac, zatrudnienie, krajowych i zagranicznych 

odbiorców, kooperantów. Administracja państwowa kontrolowała wszystkie aspekty działalności 

zakładu. Przedsiębiorstwem kierował jednoosobowo dyrektor, powoływany i odwoływany przez 

odpowiedniego ministra. Rada Ministrów określała też zasady organizacji wewnętrznej i finanso-

wej przedsiębiorstwa38. Zjednoczenia terenowe stały się jednostkami budżetowymi, zajmującymi 

się koordynacją, nadzorowaniem i kontrolowaniem pracy podległych zakładów. Nadal działały 

jako ogniwo pośrednie pomiędzy zakładem a ministerstwem39. 

W dniu 1 październiku 1950 r. powołano samodzielne zakłady koksownicze: „Concordia”, 

„Jadwiga”, „Zaborze”, „Makoszowy”. Natomiast w dniu 1 stycznia 1951 r. Zakład Destylacji Smoły 

odłączono od Zakładów Koksowniczych „Zaborze” i przyłączono do Zakładów Koksochemicz-

nych „Concordia”, które podporządkowano Zjednoczeniu Przemysłu Syntezy Chemicznej, które 

nadzorowało Ministerstwu Przemysłu Chemicznego. Od 1951 r. koksownie podlegały Central-

nemu Zarządowi Przemysłu Koksochemicznego (CZPK), którego siedzibę ulokowano w Zabrzu-

Biskupicach40. Nadzorował on wszystkie koksownie, które nie wchodziły w skład zakładów hut-

niczych. Kolejna zmiana organizacyjna została dokonana w dniu 18 kwietnia 1955 r., gdy CZPK 

został podporządkowany Ministerstwu Hutnictwa41. W ten sposób oddzielono sztuczną barierą 

administracyjną producentów i konsumentów węgla koksującego. Zerwaniu uległy, trwające 

czasem ponad 100 lat, powiązania techniczne i organizacyjne pomiędzy położonymi obok sie-

bie przedsiębiorstwami.

Na terenie Zabrza w ramach planu 6-letniego inwestycje przeprowadzono we wszystkich za-

kładach przemysłu koksochemicznego. W koksowni „Makoszowy” jeszcze w 1949 r. przystąpiono 

do budowy baterii III, kontynuując równocześnie rozpoczęte wcześniej prace przy budowie bate-

rii IV. Zaczęto budowę nowej wieży gaśniczej, wyładowni węgla, młynowni i odfenolowni, uloko-

wanej w wydziale węglopochodnych. W sierpniu 1951 r. rozpoczęto rozpalanie baterii, z których 

pierwszy koks otrzymano w listopadzie tego samego roku. Nowe baterie typu „Otto-43” (III-IV) 

posiadały po 28 komór o szerokości 45 cm, wysokości 3,8 m i 13,1 m długości. Mieściły po 16,3 

t węgla, z którego uzyskiwano 14 t koksu. Sam proces koksowania trwał 22,4 godziny (bateria V)  

i 21,4 godziny (bateria VI). W listopadzie 1952 r. z powodu złego stanu technicznego unierucho-

miono baterię II. W 1954 r. rozpoczęto jej gruntowny remont, a ponowne włączenie do eksploatacji 

nastąpiło w czerwcu 1955 r.42 Uruchomiono także odfenolownię benzolowo-ługową. W 1955 r. 

koksownia dostarczyła 620 tys. t koksu, 26,1 tys. t smoły, 8,8 tys. t benzolu, 7,4 tys. t siarczanu amo-

nu i 244 mln m3 gazu43. 

38  Dekret z dnia 26 października1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych…, art. 14, art. 18. 
39  J. Jaros, Dawne i nowe gwarectwa, Katowice 1986, s. 13.
40  H. Dabrowska, Monografia…,s. 101.
41   J. Jaros, Zestawienie hut, koksowni i przedsiębiorstw hutniczych, Katowice 1968, s. 288-289; Dekret z dnia  

18 kwietnia 1955 r.,… art. 3.1.
42  F. Janta, W. Krause, Historia rozwoju techniki i produkcji w koksowni „Makoszowy”, s. 69.
43  Monografia chemicznej…, s. 157; AP Katowice, oddz. Gliwice sygn. 552.

Fot. 5. Koksownia „Makoszowy”, bateria nr 3, 1954 r. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Rozbudowano też koksownię „Jadwiga”, w której ukończono w 1953 r. budowę nowej baterii 

typu Otto. Posiadała ona 28 komór, z których każda miała 47 cm szerokości, 3,8 m wysokości 

i 13,3 m długości. Mieściły one po 17,5 t węgla, z którego po upływie 18 godzin uzyskiwano 

14,8 t koksu44. Bateria pracowała na wsad ubijany i codziennie dostarczała 480-500 t koksu. 

Zmodernizowano równocześnie inne oddziały przedsiębiorstwa. Zamontowano nową aparatu-

rę kontrolno-pomiarową, 3 chłodniki wstępne gazu, sytnik, ssawę gazową, amoniakalnie gazu, 

benzolownie, przetłocznię gazu koksowniczego. Baterie miały dolne doprowadzenie gazu oraz 

indywidualne przeznaczone dla każdej komory regeneratory i dwa odbieralniki. Wyposażono ją 

też w komplet nowoczesnych urządzeń, przeznaczonych do jej obsługi, powiększono również 

stację, w której mieszano i mielono węgiel45. Po wybudowaniu nowej baterii zakład wyproduko-

wał w 1955 r. 470 tys. t koksu, 20,4 tys. t smoły, 6,7 tys. t benzolu, 5,3 tys. t siarczanu amonu oraz 

182 mln m3 gazu. 

W 1952 r. w Zakładach Koksochemicznych „Concordia” uruchomiono drugą instalację, prze-

znaczoną do ciągłej destylacji smoły. W ten sposób produkcja węglopochodnych osiągnęła  

w 1955 r. poziom 11,2 tys. t46. Koksownia systematycznie zwiększała produkcję koksu pakowego, 

wykonywano również na jej terenie niezbędne prace remontowe. W połowie lat 50. XX w. zakład 

dostarczał 78 tys. t koksu pakowego, 1,4 tys. t smoły, 245 t benzolu, 216 t siarczanu amonu 26 mln 

m3 gazu47. 

44  Monografia chemicznej…s. 165; M. Torc. L. Jagoda, B. Przystajko, Stulecie…, s. 283-284.
45  P. Janta, W. Krause, Rozwój techniki koksowniczej na przykładzie ZK „Jadwiga”, s. 78.
46  W. Czarnecki, Historia Koksowni „Zaborze”, Katowice 1996, s. 5.
47  AP Katowice, oddz. Gliwice, sygn. 542.
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38  Dekret z dnia 26 października1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych…, art. 14, art. 18. 
39  J. Jaros, Dawne i nowe gwarectwa, Katowice 1986, s. 13.
40  H. Dabrowska, Monografia…,s. 101.
41   J. Jaros, Zestawienie hut, koksowni i przedsiębiorstw hutniczych, Katowice 1968, s. 288-289; Dekret z dnia  

18 kwietnia 1955 r.,… art. 3.1.
42  F. Janta, W. Krause, Historia rozwoju techniki i produkcji w koksowni „Makoszowy”, s. 69.
43  Monografia chemicznej…, s. 157; AP Katowice, oddz. Gliwice sygn. 552.
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44  Monografia chemicznej…s. 165; M. Torc. L. Jagoda, B. Przystajko, Stulecie…, s. 283-284.
45  P. Janta, W. Krause, Rozwój techniki koksowniczej na przykładzie ZK „Jadwiga”, s. 78.
46  W. Czarnecki, Historia Koksowni „Zaborze”, Katowice 1996, s. 5.
47  AP Katowice, oddz. Gliwice, sygn. 542.
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Fot. 6. Koksownia „Concordia”, instalacje do destylacji smoły pogazowej, 1958 r. Ze zbiorów Muzeum Górni-

ctwa Węglowego w Zabrzu

W koksowni „Zaborze” w 1950 r. uruchomiono oddział produkcji naftalenu sublimowanego  

i krystalicznego. Rok później pracę rozpoczęła druga instalacja do ciągłej destylacji smoły. W 1952 

r. oddano do eksploatacji urządzenia do produkcji paku utwardzanego, służącego do wytwarzania 

elektrod węglowych. W pierwszym roku działalności otrzymano 1,7 tys. t paku. Jednak gdy urządze-

nia osiągnęły maksymalną wydajność, jego dostawy wzrosły do poziomu 6,4 tys. t (1955 r.). Powstał 

też wydział produkcji koksu niskopopiołowego, ale inwestycja ta nie przyniosła oczekiwanych ko-

rzyści, gdyż nie potrafiono wytworzyć odpowiednio dobrego koksu. W 1953 r. rozpoczęto budowę 

nowej kotłowni, która jednak została ukończona dopiero w 1957 r. Wybudowano też nową węglow-

nię, w której ulokowano kilka typów młynów węglowych likwidując równocześnie stare dezyntegra-

tory. Usprawniono równocześnie pracę urządzeń, przeznaczonych do ubijania mieszanki wsadowej.  

W 1955 r. koksownia „Zaborze” wyprodukowała 286,9 tys. t koksu, 14,3 tys. t smoły, 3,4 tys. t benzolu, 

3,1 tys. t siarczanu amonu, 98 mln m3 gazu. Ponad 75% produkcji zakładu stanowił koks hutniczy48. 

W tym samym roku przerobiono 122 tys. t. smoły z której otrzymano: pak, lepik, smołę preparo-

waną, smołę dachową, smołę drogową, olej impregnacyjny, olej karbolowy, naftalen prasowany,  

48  75 lat…, s. 16-19.

naftalen krystaliczny49. Pod koniec realizacji planu 6-letniego zabrzańskie koksownie dostarczyły po-

nad 1,4 mln t koksu, 105 tys. t węglopochodnych i 550 mln m3 gazu. W Zabrzu wytwarzano wtedy 

ponad 15% krajowej produkcji koksu. Udział w globalnej produkcji Górnego Śląska był jeszcze więk-

szy i wynosił 26%. Działające instalacje do przerobu węglopochodnych dostarczyły ponad 122 tys. t 

wyrobów niezbędnych dla przemysłu chemicznego. 

W latach 50 i 60. XX w.
Prowadzona w latach 50. XX w. przez komunistyczne władze polityka gospodarcza do-

prowadziła w 1956 r. do wybuchu niezadowolenia społecznego. I sekretarzem KC PZPR został  

W. Gomułka, który sformułował nowe cele polityki gospodarczej. Zakładano ograniczenie inwesty-

cji, rozbudowę przemysłu dostarczającego towary dla ludności, zwiększenie nakładów na rolnictwo. 

Przedsiębiorstwa miały otrzymać samorząd robotniczy, większą samodzielność, ograniczeniu mia-

ła ulec biurokracja. Ograniczono centralizację, zwiększając uprawnienia i samodzielność zakładów 

przemysłowych w zakresie planowania, produkcji, inwestycji, remontów, organizacji wewnętrznej, 

zatrudnienia, płac50. Powstały też rady robotnicze i fundusz zakładowy. Rozwiązano PKPG, zasta-

nawiano się też nad nowym modelem planowania i zarządzania. W latach 1956-1958, w ramach 

pierwszego planu 5-letniego, znaczące środki przyznano na wzrost płac, oraz inwestycje w przemysł 

artykułów konsumpcyjnych, w rolnictwo, handel, komunikację, budownictwo, szeroko rozumianą 

sferę budżetową. Proces decentralizacji został zatrzymany już pod koniec lat 50., gdy powrócono 

do koncepcji centralnego sterowania wszystkimi procesami gospodarczymi51. Po wprowadzeniu 

mającej fasadowe uprawnienia Konferencji Samorządu Robotniczego zlikwidowano istniejące w za-

kładach instytucje samorządu robotniczego. W czasie realizacji drugiego i trzeciego planu 5-letnie-

go ponownie przystąpiono do forsownej rozbudowy przemysłu wydobywczego, energetycznego, 

maszynowego, hutniczego, chemicznego. Przedsiębiorstwa były nadzorowane przez silny ośrodek 

dyspozycyjny, jaki powstał w KC PZPR, którego odpowiednie wydziały kontrolowały i dublowały 

działalność poszczególnych resortów gospodarczych. Powodowało to chaos w zarządzaniu gospo-

darką i przyczyniało się do rozbudowy biurokracji. Powstało wpływowe lobby, działające na rzecz 

przemysłu ciężkiego – kosztem interesów innych branż52. Około 1968 r. tempo inwestowania jed-

nak zmalało, gdyż pojawiły się trudności ekonomiczne, związane z niską jakością, małą wydajnością, 

wadliwym zarządzaniem. Zaczęto mówić o programie selektywnego rozwoju i specjalizacji w kilku 

wybranych dziedzinach przemysłu, chciano też powiązać wzrost płac ze zwiększeniem produkcji. 

Od 1957 r. deficyt węgla koksującego hamował rozwój przemysłu koksochemicznego. Rozpoczęto 

wtedy importowanie węgla z ZSRR, a połowie lat 60. XX w. wynosił on 1,1 mln t rocznie. Dopiero roz-

budowa kopalń w Rybnickim Okręgu Węglowym w znaczący sposób zwiększyła krajowe wydobycie 

węgla koksującego53. 

49  H. Dąbrowska, Monografia…, s. 115.
50  Uchwała nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw 

państwowych, Monitor Polski nr 94, poz. 1047.
51  Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka…,s. 116.
52  Z. Landau, Gospodarka…,s. 23.
53  Górnictwo i energetyka w 40-leciu PRL, praca zbiorowa, Warszawa 1983, s. 45; Zarys dziejów…, s. 140.
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nowej kotłowni, która jednak została ukończona dopiero w 1957 r. Wybudowano też nową węglow-

nię, w której ulokowano kilka typów młynów węglowych likwidując równocześnie stare dezyntegra-

tory. Usprawniono równocześnie pracę urządzeń, przeznaczonych do ubijania mieszanki wsadowej.  

W 1955 r. koksownia „Zaborze” wyprodukowała 286,9 tys. t koksu, 14,3 tys. t smoły, 3,4 tys. t benzolu, 

3,1 tys. t siarczanu amonu, 98 mln m3 gazu. Ponad 75% produkcji zakładu stanowił koks hutniczy48. 

W tym samym roku przerobiono 122 tys. t. smoły z której otrzymano: pak, lepik, smołę preparo-

waną, smołę dachową, smołę drogową, olej impregnacyjny, olej karbolowy, naftalen prasowany,  

48  75 lat…, s. 16-19.

naftalen krystaliczny49. Pod koniec realizacji planu 6-letniego zabrzańskie koksownie dostarczyły po-

nad 1,4 mln t koksu, 105 tys. t węglopochodnych i 550 mln m3 gazu. W Zabrzu wytwarzano wtedy 

ponad 15% krajowej produkcji koksu. Udział w globalnej produkcji Górnego Śląska był jeszcze więk-

szy i wynosił 26%. Działające instalacje do przerobu węglopochodnych dostarczyły ponad 122 tys. t 

wyrobów niezbędnych dla przemysłu chemicznego. 

W latach 50 i 60. XX w.
Prowadzona w latach 50. XX w. przez komunistyczne władze polityka gospodarcza do-

prowadziła w 1956 r. do wybuchu niezadowolenia społecznego. I sekretarzem KC PZPR został  

W. Gomułka, który sformułował nowe cele polityki gospodarczej. Zakładano ograniczenie inwesty-

cji, rozbudowę przemysłu dostarczającego towary dla ludności, zwiększenie nakładów na rolnictwo. 

Przedsiębiorstwa miały otrzymać samorząd robotniczy, większą samodzielność, ograniczeniu mia-

ła ulec biurokracja. Ograniczono centralizację, zwiększając uprawnienia i samodzielność zakładów 

przemysłowych w zakresie planowania, produkcji, inwestycji, remontów, organizacji wewnętrznej, 

zatrudnienia, płac50. Powstały też rady robotnicze i fundusz zakładowy. Rozwiązano PKPG, zasta-

nawiano się też nad nowym modelem planowania i zarządzania. W latach 1956-1958, w ramach 

pierwszego planu 5-letniego, znaczące środki przyznano na wzrost płac, oraz inwestycje w przemysł 

artykułów konsumpcyjnych, w rolnictwo, handel, komunikację, budownictwo, szeroko rozumianą 

sferę budżetową. Proces decentralizacji został zatrzymany już pod koniec lat 50., gdy powrócono 

do koncepcji centralnego sterowania wszystkimi procesami gospodarczymi51. Po wprowadzeniu 

mającej fasadowe uprawnienia Konferencji Samorządu Robotniczego zlikwidowano istniejące w za-

kładach instytucje samorządu robotniczego. W czasie realizacji drugiego i trzeciego planu 5-letnie-

go ponownie przystąpiono do forsownej rozbudowy przemysłu wydobywczego, energetycznego, 

maszynowego, hutniczego, chemicznego. Przedsiębiorstwa były nadzorowane przez silny ośrodek 

dyspozycyjny, jaki powstał w KC PZPR, którego odpowiednie wydziały kontrolowały i dublowały 

działalność poszczególnych resortów gospodarczych. Powodowało to chaos w zarządzaniu gospo-

darką i przyczyniało się do rozbudowy biurokracji. Powstało wpływowe lobby, działające na rzecz 

przemysłu ciężkiego – kosztem interesów innych branż52. Około 1968 r. tempo inwestowania jed-

nak zmalało, gdyż pojawiły się trudności ekonomiczne, związane z niską jakością, małą wydajnością, 

wadliwym zarządzaniem. Zaczęto mówić o programie selektywnego rozwoju i specjalizacji w kilku 

wybranych dziedzinach przemysłu, chciano też powiązać wzrost płac ze zwiększeniem produkcji. 

Od 1957 r. deficyt węgla koksującego hamował rozwój przemysłu koksochemicznego. Rozpoczęto 

wtedy importowanie węgla z ZSRR, a połowie lat 60. XX w. wynosił on 1,1 mln t rocznie. Dopiero roz-

budowa kopalń w Rybnickim Okręgu Węglowym w znaczący sposób zwiększyła krajowe wydobycie 

węgla koksującego53. 

49  H. Dąbrowska, Monografia…, s. 115.
50  Uchwała nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw 

państwowych, Monitor Polski nr 94, poz. 1047.
51  Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka…,s. 116.
52  Z. Landau, Gospodarka…,s. 23.
53  Górnictwo i energetyka w 40-leciu PRL, praca zbiorowa, Warszawa 1983, s. 45; Zarys dziejów…, s. 140.
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Ponownie przeprowadzono reorganizację struktur zarządzających przemysłem. W dniu 

22 marca 1957 r. z połączenia Ministerstw: Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego powstało Minister-

stwo Przemysłu Ciężkiego, któremu podlegała produkcja koksu i węglopochodnych.54. Ministerstwo 

PC utworzyło w dniu 25 lipca 1958 r. Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach, spełnia-

jące od tego momentu zadania zlikwidowanego CZPK w Zabrzu.55 Od tego momentu produkcja 

koksowni została podporządkowana wyłącznie zaspokojeniu potrzeb hutnictwa, zaniedbane zosta-

ły natomiast sprawy przeróbki węglopochodnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego  

1960 r. zjednoczenia zapewniały wykonanie zadań planowych, koordynowały i nadzorowały dzia-

łalność podległych przedsiębiorstw. Działały na zasadzie rachunku gospodarczego. Miały statut na-

dany przez ministra, a ich pracami kierował dyrektor. Działał w nich organ opiniodawczo-doradczy  

- kolegium zjednoczenia. W jego skład wchodzili dyrektorzy przedsiębiorstw zgrupowanych w zjedno-

czeniu56. Sprawy techniczne podlegały dyrektorowi zjednoczenia do spraw koksowni. Kierował nimi 

przy pomocy wydziałów: ogólno-technicznego, produkcji koksowni, produkcji węglopochodnych, 

surowców i zbytu. Inwestycje nadzorował natomiast dyrektor zjednoczenia do spraw inwestycji.  

W 1967 r. Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali powołało Zakłady Koksownicze „Zabrze” w Zabrzu, 

którym podlegały koksownie: „Jadwiga”, „Makoszowy”, „Zaborze”, „Orzegów”, „Walenty”. W ten spo-

sób starano się wzmocnić rolę małych koksowni, które z uwagi na braki kadrowe i sytuację finansową 

nie dawały sobie rady z problemami modernizacyjnymi, unowocześnieniem produkcji, mechaniza-

cją, automatyzacją, ochroną środowiska. Reorganizacja okazała się jednak niekorzystna dla dużych 

koksowni, gdyż osłabiała lub wręcz likwidowała dobrze pracujące struktury organizacyjne i nieko-

rzystnie wpływała na pracę tych zakładów57. Koksownia „Concordia” razem z instalacjami do desty-

lacji smoły podporządkowana była nadal Ministerstwu Przemysłu Chemicznego i dopiero w 1970 

r. została przyłączona do Zakładów Koksowniczych „Zabrze”. Zakładem Koksowniczym kierował 

jednoosobowo dyrektor, któremu podlegali zastępcy do spraw technicznych, ekonomicznych, inwe-

stycyjnych i administracyjno-socjalnych. Koksownią zarządzał kierownik, któremu podporządkowa-

ne były działy: węglowni, piecowni, węglopochodnych, technologiczny, mechaniczno-budowlany, 

energo-mechaniczny, transportu, zbytu. Od 1960 r. koks był towarem reglamentowanym i mógł być 

przeznaczony na cele, przewidziane w rocznym bilansie i planie rozdziału koksu. Projekt bilansu kok-

su opracowywała Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa, a zatwierdzała Komisja Planowania przy Radzie 

Ministrów. Po jego zatwierdzeniu CZH informowała wszystkie jednostki centralne o otrzymanych 

przydziałach koksu, a te zawiadamiały poszczególne zjednoczenia. 

W czasie realizacji pierwszego i drugiego planu 5-letniego (lata1956-1965) większość inwesty-

cji, związanych z produkcją koksu i węglopochodnych, ominęła Zabrze i skoncentrowana została  

w hutach: „Lenina”, „Bieruta”, koksowniach: „Victoria”, „Walenty”, zakładach chemicznych „Blachow-

nia” i „Kędzierzyn-Koźle”. W zabrzańskich koksowniach nastąpił w tym czasie nieznaczny wzrost  

54  Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji 

państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji, Dziennik Ustaw nr 17, poz. 86 art. 1-2.
55  J. Jaros, Zestawienie…,s. 310-311.
56  Ustawa z dnia 16 lutego 1960 o zmianie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych, 

Dziennik Ustaw z 1960 r., nr 9, poz. 56, art. 23.
57  M. Dobrowolski, Koksownictwo polskie po II wojnie światowej, „Karbo-Energochemia-Ekologia”, nr 11, Zabrze 

1994 s. 285.

produkcji. Od 1957 r. koksownia „Concordia” produkowała wyłącznie koks pakowy w wysokości  

75 tys. t rocznie. Przy jedynej pracującej baterii wybudowano skośną zrzutnię koksu, zainstalowano 

przenośniki taśmowe, zmechanizowano otwieranie drzwi komór baterii, wybudowano nową sor-

townię. Koks pakowy, produkowano tu z paku dostarczanego z koksowni „Zaborze”.

Fot. 7. Koksownia „Concordia”, bateria do produkcji koksu pakowego, 1970 r. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu

W instalacjach do ciągłej destylacji smoły, działających w koksowni „Zaborze”, uruchomiono  

w 1963 r. ciągłą destylację oleju naftalenowego. Od 1964 r. pak twardy granulowany wytwarzano na 

taśmie typu „Sandwicken”. Jej uruchomienie umożliwiło likwidację operacji rozlewania paku do pan-

wi i jego kruszenia, co usprawniło pracę zakładu, zmniejszając równocześnie zanieczyszczenie śro-

dowiska. Opracowywane plany rozwoju koksownictwa nie zakładały dalszej rozbudowy koksowni, 

gdyż jej funkcje miała przejąć koksownia „Zdzieszowice”. Jednak brak środków na nowe inwestycje 

spowodował odłożenie tych planów na bardziej odległą przyszłość58. 

Nie rozbudowano też koksowni „Zaborze”, gdzie po przejściu na wyłączną produkcję koksu wiel-

kopiecowego zbudowano nowy młyn do mielenia węgla, wraz ze zbiornikami mieszanki węglowej, 

58  F. Janta, W. Krause, Jedyny producent koksu pakowego w kraju zakład „Concordia”, s. 65-66; W. Czarnecki, 

Historia koksowni „Concordia”, Katowice 1995, s. 3-4.

Adam FRUŻYŃSKI Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego cześć III (1945-2010) Adam FRUŻYŃSKI Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego cześć III (1945-2010)



�2 �3

Ponownie przeprowadzono reorganizację struktur zarządzających przemysłem. W dniu 

22 marca 1957 r. z połączenia Ministerstw: Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego powstało Minister-
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czeniu56. Sprawy techniczne podlegały dyrektorowi zjednoczenia do spraw koksowni. Kierował nimi 
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surowców i zbytu. Inwestycje nadzorował natomiast dyrektor zjednoczenia do spraw inwestycji.  
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którym podlegały koksownie: „Jadwiga”, „Makoszowy”, „Zaborze”, „Orzegów”, „Walenty”. W ten spo-

sób starano się wzmocnić rolę małych koksowni, które z uwagi na braki kadrowe i sytuację finansową 

nie dawały sobie rady z problemami modernizacyjnymi, unowocześnieniem produkcji, mechaniza-

cją, automatyzacją, ochroną środowiska. Reorganizacja okazała się jednak niekorzystna dla dużych 

koksowni, gdyż osłabiała lub wręcz likwidowała dobrze pracujące struktury organizacyjne i nieko-

rzystnie wpływała na pracę tych zakładów57. Koksownia „Concordia” razem z instalacjami do desty-

lacji smoły podporządkowana była nadal Ministerstwu Przemysłu Chemicznego i dopiero w 1970 

r. została przyłączona do Zakładów Koksowniczych „Zabrze”. Zakładem Koksowniczym kierował 

jednoosobowo dyrektor, któremu podlegali zastępcy do spraw technicznych, ekonomicznych, inwe-

stycyjnych i administracyjno-socjalnych. Koksownią zarządzał kierownik, któremu podporządkowa-

ne były działy: węglowni, piecowni, węglopochodnych, technologiczny, mechaniczno-budowlany, 

energo-mechaniczny, transportu, zbytu. Od 1960 r. koks był towarem reglamentowanym i mógł być 

przeznaczony na cele, przewidziane w rocznym bilansie i planie rozdziału koksu. Projekt bilansu kok-

su opracowywała Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa, a zatwierdzała Komisja Planowania przy Radzie 

Ministrów. Po jego zatwierdzeniu CZH informowała wszystkie jednostki centralne o otrzymanych 

przydziałach koksu, a te zawiadamiały poszczególne zjednoczenia. 

W czasie realizacji pierwszego i drugiego planu 5-letniego (lata1956-1965) większość inwesty-

cji, związanych z produkcją koksu i węglopochodnych, ominęła Zabrze i skoncentrowana została  
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54  Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji 

państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji, Dziennik Ustaw nr 17, poz. 86 art. 1-2.
55  J. Jaros, Zestawienie…,s. 310-311.
56  Ustawa z dnia 16 lutego 1960 o zmianie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych, 

Dziennik Ustaw z 1960 r., nr 9, poz. 56, art. 23.
57  M. Dobrowolski, Koksownictwo polskie po II wojnie światowej, „Karbo-Energochemia-Ekologia”, nr 11, Zabrze 

1994 s. 285.
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przenośniki taśmowe, zmechanizowano otwieranie drzwi komór baterii, wybudowano nową sor-

townię. Koks pakowy, produkowano tu z paku dostarczanego z koksowni „Zaborze”.

Fot. 7. Koksownia „Concordia”, bateria do produkcji koksu pakowego, 1970 r. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu

W instalacjach do ciągłej destylacji smoły, działających w koksowni „Zaborze”, uruchomiono  

w 1963 r. ciągłą destylację oleju naftalenowego. Od 1964 r. pak twardy granulowany wytwarzano na 

taśmie typu „Sandwicken”. Jej uruchomienie umożliwiło likwidację operacji rozlewania paku do pan-

wi i jego kruszenia, co usprawniło pracę zakładu, zmniejszając równocześnie zanieczyszczenie śro-

dowiska. Opracowywane plany rozwoju koksownictwa nie zakładały dalszej rozbudowy koksowni, 

gdyż jej funkcje miała przejąć koksownia „Zdzieszowice”. Jednak brak środków na nowe inwestycje 

spowodował odłożenie tych planów na bardziej odległą przyszłość58. 

Nie rozbudowano też koksowni „Zaborze”, gdzie po przejściu na wyłączną produkcję koksu wiel-

kopiecowego zbudowano nowy młyn do mielenia węgla, wraz ze zbiornikami mieszanki węglowej, 

58  F. Janta, W. Krause, Jedyny producent koksu pakowego w kraju zakład „Concordia”, s. 65-66; W. Czarnecki, 

Historia koksowni „Concordia”, Katowice 1995, s. 3-4.
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które ukończono w 1957 roku. W kwietniu 1958 r. rozpoczęto produkcję pyłu węglowego odlew-

niczego, z którego część eksportowano do NRD. Zakład produkował 286,6 tys. t koksu, a zlokalizo-

wana w jego sąsiedztwie fabryka chemiczna przetwarzała 113 tys. t węglopochodnych. W 1958 r. 

wykonano remont kapitalny kolumn pakowych, w których przerabiano od tego momentu po 160 t 

paku, podczas gdy przed remontem przetwarzano jedynie 120 t. Wybudowano instalację do parowej 

regeneracji oleju płuczkowego oraz odfenolownię wód amoniakalnych59. 

W koksowni „Makoszowy” w 1957 r. wybudowano nową kotłownię, wyposażoną w kotły typu 

Borsig OPS-25, przystosowane do stosowania paliwa stałego (węgiel kamienny) i gazowego. Zlikwi-

dowano ciężki transport koksu z baterii III/IV do wagonów kolejowych i wybudowano przenośniki 

taśmowe, przesyłające koks z baterii III/IV do sortowni koksu. Zmechanizowano gaszenie koksu, uno-

wocześniono sortownię, wybudowano odstojniki naftalenu. W połowie lat 60. XX w. zakład dostar-

czał 694,3 tys. t koksu, 27,9 tys. t smoły, 9,4 tys. t benzolu, 6,8 tys. t siarczanu amonu i 261,3 mln m3 

gazu60. Poprawie uległa sytuacja socjalno-bytowa załogi, dla której wybudowano nowoczesną łaź-

nię, ambulatorium, hotel robotniczy, ośrodek wypoczynkowy w Brennej. Nie przewidywano jednak 

dalszej rozbudowy koksowni. 

Również w czasie realizacji trzeciego planu pięcioletniego (1966-1970) w zabrzańskich koksow-

niach nie wykonano zbyt wielu nowych inwestycji. Po raz kolejny większość nakładów przeznaczono 

na rozbudowę koksowni „Zdzieszowice” i „Radlin”. Założono też budowę kolejnych 7 baterii w innych 

zakładach, ale zmniejszenie funduszy spowodowało odłożenie tych planów na kilka lat61. Jedynie  

w 1967 r. koksownia „Makoszowy” otrzymała, opracowaną przez zabrzański „Koksoprojekt”, baterię 

nr I typu Ma-63 na wsad ubijany, którą ulokowano na miejscu zburzonych baterii nr I systemu Stilla. 

Pozwoliło to na utrzymanie produkcji koksu na poziomie 695 tys. t rocznie. Powstała też nowa chłod-

nia wentylatorowa (1965 r.) i stacja wykorzystywana do uzdatniania wody przemysłowej (1966 r.)62.  

W latach 1968-1969 wyłączono z eksploatacji baterie IV i V. Przeprowadzono natomiast remont gene-

ralny i uruchomiono w 1969 r. baterię nr III, a w 1970 r. oddano do użytku baterię nr IV. Miały one po 

28 komór i przystosowane zostały do pracy w systemie zasypowym. Obsługiwane były przez jeden 

zestaw maszyn. W latach 60. XX w. wybudowano nową halę ssaw, w której ulokowano dwie ssawy 

typu EKM o wydajności po 54 tys. m3 gazu na godzinę.

W 1967 r. zakończona została przebudowa baterii w koksowni „Zaborze”. Wykonano nowy trzon 

i ściany komór koksowniczych. W niezmienionym natomiast stanie pozostawiono regeneratory  

i kanały dymowe. Remont pozwolił na wytwarzanie 287 tys. t koksu rocznie63. W tym samym roku 

w koksowni „Jadwiga” zlikwidowano, odbudowaną w 1948 r., baterię systemu Stilla. Na jej miejscu, 

wykorzystując starą płytę fundamentową, postawiono w latach 1968-1969 nową baterię typu Ja-65, 

przystosowaną do wsadu ubijanego. Nowa konstrukcja, wyposażona w 54 komory, została zapro-

jektowana przez zabrzańskie biuro konstrukcyjne „Koksoprojekt”. Mogła ona produkować do 290 

tys. t koksu rocznie. Modernizacji uległy też inne wydziały zakładu. Do odsysania gazów obsado-

wych zastosowano inżekcję parową, ulepszono dysze, służące do gaszenia koksu, zmechanizowano  

59  H. Dąbrowska, Monografia…, s. 115; 77 lat…, s. 19.
60  H. Dąbrowska, Monografia …, s. 103. 
61  Hutnictwo na ziemiach polskich, Katowice 1992, s. 296.
62  A. Frużyński, Historia koksowni..., s. 7; F. Janta, W. Krause, Historia rozwoju…, s. 89.
63  W. Czarnecki, Historia koksowni „Zaborze”…, s. 5.

odstojniki smoły, wybudowano wielostopniowe płuczki benzolowe, wyposażone w pierścienie Ras-

chiga. Naftalen wymywano w chłodniach komorowych, wprowadzono również odfenolowanie wód 

przemysłowych. W nowej baterii z 1 t węgla uzyskiwano 830 t koksu, 49 kg smoły, 12,8 kg benzolu, 

10,2 kg siarczanu amonu i 340 m3 gazu64. Koksownia podjęła też produkcję koksu łamanego, któ-

ry wysyłany był na eksport, stanowiący 21% całej produkcji. Po dokonanej modernizacji koksownia 

„Jadwiga” produkowała rocznie: 440 tys. t koksu, 27 tys. t smoły, 6,6 tys. t benzolu, 5,6 tys. t siarczanu 

amonu, 187 mln m3 gazu65. Również i w tym wypadku nie przewidywano dalszej rozbudowy zakładu. 

W 1970 r. zakończono modernizację koksowni „Concordia”, w której zamontowano instalacje 

umożliwiające zalewanie komór koksowniczych płynnym pakiem66. Przed napełnieniem komór pak 

poddawano procesowi wstępnego utleniania. Komory baterii ogrzewane były gazem, a temperatura 

w kanałach grzewczych osiągała 13000C. Po zakończeniu procesu gorący koks wypychano na wóz 

gaśniczy i gaszono wodą. Podczas tego procesu do atmosfery przedostawały się jednak ogromne 

ilości zanieczyszczeń, ceramiczne wnętrza komór miały bardzo krótką żywotność. Produkcja kok-

su pakowego w pełni zaspokajała potrzeby krajowe, a niewielkie nadwyżki wysyłane były na eks-

port. Koksownia produkowała wtedy do 70 tys. t koksu pakowego, zużywając do tego celu 120 tys. 

t paku67. Największymi odbiorcami wytwarzanego w Zabrzu koksu pozostawały zakłady hutnicze  

i odlewnicze (43%). Duże ilości tego paliwa kierowano do innych gałęzi przemysłu (22%), na rynek 

wewnętrzny (21%), oraz na eksport (14%). W 1970 r. cztery zabrskie koksownie produkowały ponad 

1,5 mln t koksu, 120 tys. t węglopochodnych, 490 mln m3 gazu. Działające instalacje do przerobu 

węglopochodnych, dostarczyły ponad 130 tys. t wyrobów niezbędnych dla przemysłu chemicznego. 

Do 11 % zmalał jednak udział Zabrza w ogólnopolskiej produkcji koksu. Natomiast udział w produk-

cji Górnego Śląska był większy i wynosił 25%. Głównym dostawcą węgla koksującego dla zabrzań-

skich koksowni pozostały nadal kopalnie „Mikulczyce-Rokitnica”, „Pstrowski”, „Zabrze” i Makoszowy”. 

Dostarczały one w 1970 r. 3,3 mln t węgla koksującego typu 33 i 34. Węgiel typu 35 sprowadzano  

z kopalni „Gliwice”, „Marcel”, „1-Maja”, „Moszczenica”, „Zofiówka”. Natomiast węgiel typów 36-38 spro-

wadzano z kopalń dolnośląskich. Od 1957 r. dostaw węgla koksującego zaprzestała kopalnia „Con-

cordia” i zlikwidowane pole zachodnie kopalni „Zabrze”68.

Lata 70. XX w.
W grudniu 1970 r., po stłumieniu siłą robotniczych protestów w Gdańsku, Gdyni i Szczeci-

nie, funkcję I sekretarza objął Edward Gierek. Zaprezentował on założenia nowej polityki gospo-

darczej, mającej doprowadzić do poprawy życia społeczeństwa przy jednoczesnej rozbudowie 

przemysłu: maszynowego, elektrotechnicznego, elektronicznego, hutniczego, chemicznego, 

lekkiego i paliwowo-energetycznego. Były to plany niemożliwe do zrealizowania, gdyż szyb-

kie tempo inwestowania wykluczało szanse równie szybkiego podnoszenia płac i dochodów69.  

64  100 lat koksowni Jadwiga 1884-1984, „Tygodnik Demokratyczny” 1984, nr 20, s. 21.
65  M. Torc, W. Czarnecki, B. Przystajko, Historia…, s. 3. 
66  W. Czarnecki, Historia koksowni „Concordia”…,s. 3-4.
67  J. Jastrzębski, J. Śliwa, Przerób węglopochodnych w Polsce, „Karbo-Energochemia-Ekologia” 1996, nr 4, Zabrze, 

s. 100.
68  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1969-1970, Katowice 1971, s. 60-61.
69  Z. Landau, Gospodarka… 
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które ukończono w 1957 roku. W kwietniu 1958 r. rozpoczęto produkcję pyłu węglowego odlew-

niczego, z którego część eksportowano do NRD. Zakład produkował 286,6 tys. t koksu, a zlokalizo-

wana w jego sąsiedztwie fabryka chemiczna przetwarzała 113 tys. t węglopochodnych. W 1958 r. 

wykonano remont kapitalny kolumn pakowych, w których przerabiano od tego momentu po 160 t 

paku, podczas gdy przed remontem przetwarzano jedynie 120 t. Wybudowano instalację do parowej 

regeneracji oleju płuczkowego oraz odfenolownię wód amoniakalnych59. 

W koksowni „Makoszowy” w 1957 r. wybudowano nową kotłownię, wyposażoną w kotły typu 

Borsig OPS-25, przystosowane do stosowania paliwa stałego (węgiel kamienny) i gazowego. Zlikwi-

dowano ciężki transport koksu z baterii III/IV do wagonów kolejowych i wybudowano przenośniki 

taśmowe, przesyłające koks z baterii III/IV do sortowni koksu. Zmechanizowano gaszenie koksu, uno-

wocześniono sortownię, wybudowano odstojniki naftalenu. W połowie lat 60. XX w. zakład dostar-

czał 694,3 tys. t koksu, 27,9 tys. t smoły, 9,4 tys. t benzolu, 6,8 tys. t siarczanu amonu i 261,3 mln m3 

gazu60. Poprawie uległa sytuacja socjalno-bytowa załogi, dla której wybudowano nowoczesną łaź-

nię, ambulatorium, hotel robotniczy, ośrodek wypoczynkowy w Brennej. Nie przewidywano jednak 

dalszej rozbudowy koksowni. 

Również w czasie realizacji trzeciego planu pięcioletniego (1966-1970) w zabrzańskich koksow-

niach nie wykonano zbyt wielu nowych inwestycji. Po raz kolejny większość nakładów przeznaczono 

na rozbudowę koksowni „Zdzieszowice” i „Radlin”. Założono też budowę kolejnych 7 baterii w innych 

zakładach, ale zmniejszenie funduszy spowodowało odłożenie tych planów na kilka lat61. Jedynie  

w 1967 r. koksownia „Makoszowy” otrzymała, opracowaną przez zabrzański „Koksoprojekt”, baterię 

nr I typu Ma-63 na wsad ubijany, którą ulokowano na miejscu zburzonych baterii nr I systemu Stilla. 

Pozwoliło to na utrzymanie produkcji koksu na poziomie 695 tys. t rocznie. Powstała też nowa chłod-

nia wentylatorowa (1965 r.) i stacja wykorzystywana do uzdatniania wody przemysłowej (1966 r.)62.  

W latach 1968-1969 wyłączono z eksploatacji baterie IV i V. Przeprowadzono natomiast remont gene-

ralny i uruchomiono w 1969 r. baterię nr III, a w 1970 r. oddano do użytku baterię nr IV. Miały one po 

28 komór i przystosowane zostały do pracy w systemie zasypowym. Obsługiwane były przez jeden 

zestaw maszyn. W latach 60. XX w. wybudowano nową halę ssaw, w której ulokowano dwie ssawy 

typu EKM o wydajności po 54 tys. m3 gazu na godzinę.

W 1967 r. zakończona została przebudowa baterii w koksowni „Zaborze”. Wykonano nowy trzon 

i ściany komór koksowniczych. W niezmienionym natomiast stanie pozostawiono regeneratory  

i kanały dymowe. Remont pozwolił na wytwarzanie 287 tys. t koksu rocznie63. W tym samym roku 

w koksowni „Jadwiga” zlikwidowano, odbudowaną w 1948 r., baterię systemu Stilla. Na jej miejscu, 

wykorzystując starą płytę fundamentową, postawiono w latach 1968-1969 nową baterię typu Ja-65, 

przystosowaną do wsadu ubijanego. Nowa konstrukcja, wyposażona w 54 komory, została zapro-

jektowana przez zabrzańskie biuro konstrukcyjne „Koksoprojekt”. Mogła ona produkować do 290 

tys. t koksu rocznie. Modernizacji uległy też inne wydziały zakładu. Do odsysania gazów obsado-

wych zastosowano inżekcję parową, ulepszono dysze, służące do gaszenia koksu, zmechanizowano  

59  H. Dąbrowska, Monografia…, s. 115; 77 lat…, s. 19.
60  H. Dąbrowska, Monografia …, s. 103. 
61  Hutnictwo na ziemiach polskich, Katowice 1992, s. 296.
62  A. Frużyński, Historia koksowni..., s. 7; F. Janta, W. Krause, Historia rozwoju…, s. 89.
63  W. Czarnecki, Historia koksowni „Zaborze”…, s. 5.

odstojniki smoły, wybudowano wielostopniowe płuczki benzolowe, wyposażone w pierścienie Ras-

chiga. Naftalen wymywano w chłodniach komorowych, wprowadzono również odfenolowanie wód 

przemysłowych. W nowej baterii z 1 t węgla uzyskiwano 830 t koksu, 49 kg smoły, 12,8 kg benzolu, 

10,2 kg siarczanu amonu i 340 m3 gazu64. Koksownia podjęła też produkcję koksu łamanego, któ-

ry wysyłany był na eksport, stanowiący 21% całej produkcji. Po dokonanej modernizacji koksownia 

„Jadwiga” produkowała rocznie: 440 tys. t koksu, 27 tys. t smoły, 6,6 tys. t benzolu, 5,6 tys. t siarczanu 

amonu, 187 mln m3 gazu65. Również i w tym wypadku nie przewidywano dalszej rozbudowy zakładu. 

W 1970 r. zakończono modernizację koksowni „Concordia”, w której zamontowano instalacje 

umożliwiające zalewanie komór koksowniczych płynnym pakiem66. Przed napełnieniem komór pak 

poddawano procesowi wstępnego utleniania. Komory baterii ogrzewane były gazem, a temperatura 

w kanałach grzewczych osiągała 13000C. Po zakończeniu procesu gorący koks wypychano na wóz 

gaśniczy i gaszono wodą. Podczas tego procesu do atmosfery przedostawały się jednak ogromne 

ilości zanieczyszczeń, ceramiczne wnętrza komór miały bardzo krótką żywotność. Produkcja kok-

su pakowego w pełni zaspokajała potrzeby krajowe, a niewielkie nadwyżki wysyłane były na eks-

port. Koksownia produkowała wtedy do 70 tys. t koksu pakowego, zużywając do tego celu 120 tys. 

t paku67. Największymi odbiorcami wytwarzanego w Zabrzu koksu pozostawały zakłady hutnicze  

i odlewnicze (43%). Duże ilości tego paliwa kierowano do innych gałęzi przemysłu (22%), na rynek 

wewnętrzny (21%), oraz na eksport (14%). W 1970 r. cztery zabrskie koksownie produkowały ponad 

1,5 mln t koksu, 120 tys. t węglopochodnych, 490 mln m3 gazu. Działające instalacje do przerobu 

węglopochodnych, dostarczyły ponad 130 tys. t wyrobów niezbędnych dla przemysłu chemicznego. 

Do 11 % zmalał jednak udział Zabrza w ogólnopolskiej produkcji koksu. Natomiast udział w produk-

cji Górnego Śląska był większy i wynosił 25%. Głównym dostawcą węgla koksującego dla zabrzań-

skich koksowni pozostały nadal kopalnie „Mikulczyce-Rokitnica”, „Pstrowski”, „Zabrze” i Makoszowy”. 

Dostarczały one w 1970 r. 3,3 mln t węgla koksującego typu 33 i 34. Węgiel typu 35 sprowadzano  

z kopalni „Gliwice”, „Marcel”, „1-Maja”, „Moszczenica”, „Zofiówka”. Natomiast węgiel typów 36-38 spro-

wadzano z kopalń dolnośląskich. Od 1957 r. dostaw węgla koksującego zaprzestała kopalnia „Con-

cordia” i zlikwidowane pole zachodnie kopalni „Zabrze”68.

Lata 70. XX w.
W grudniu 1970 r., po stłumieniu siłą robotniczych protestów w Gdańsku, Gdyni i Szczeci-

nie, funkcję I sekretarza objął Edward Gierek. Zaprezentował on założenia nowej polityki gospo-

darczej, mającej doprowadzić do poprawy życia społeczeństwa przy jednoczesnej rozbudowie 

przemysłu: maszynowego, elektrotechnicznego, elektronicznego, hutniczego, chemicznego, 

lekkiego i paliwowo-energetycznego. Były to plany niemożliwe do zrealizowania, gdyż szyb-

kie tempo inwestowania wykluczało szanse równie szybkiego podnoszenia płac i dochodów69.  

64  100 lat koksowni Jadwiga 1884-1984, „Tygodnik Demokratyczny” 1984, nr 20, s. 21.
65  M. Torc, W. Czarnecki, B. Przystajko, Historia…, s. 3. 
66  W. Czarnecki, Historia koksowni „Concordia”…,s. 3-4.
67  J. Jastrzębski, J. Śliwa, Przerób węglopochodnych w Polsce, „Karbo-Energochemia-Ekologia” 1996, nr 4, Zabrze, 

s. 100.
68  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1969-1970, Katowice 1971, s. 60-61.
69  Z. Landau, Gospodarka… 
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W celu unowocześnienia przemysłu zakupiono wiele licencji, zaczęto też brać zagraniczne kredy-

ty, za które importowano dobra inwestycyjne i konsumpcyjne. Nowe inwestycje były dokonywane 

jednak bez żadnego planu (tzw. plan otwarty), wymagały również stałego importu komponentów, 

a zaciągnięte na ich uruchomienie kredyty trzeba było spłacać. Równocześnie nie rozwijano odpo-

wiednio nowoczesnych działów przemysłu, takich jak elektronika, automatyka, hydraulika przemy-

słowa70. Inwestowano nadal w przemysł ciężki i zbrojeniowy, natomiast nakłady na inne dziedziny 

gospodarki pozostawały na niższym poziomie. W 1976 r. nadmierne wydatki, braki w zaopatrzeniu, 

rosnące zadłużenie spowodowały wstrzymanie wielu inwestycji. Opracowano nowe plany, zakłada-

jące zmniejszenie akumulacji, uzyskanie dodatniego bilansu handlowego, większy rozwój rolnictwa, 

budownictwa i przemysłu, dostarczającego artykuły konsumpcyjne. 

Nie zmieniono zasad organizacji przemysłu, a jedyną nowością były tzw. Wielkie Organizmy Go-

spodarcze (WOG), które miały przypominać istniejące w gospodarce rynkowej koncerny. Nowe insty-

tucje przybrały postać kombinatów, grupujących po kilka przedsiębiorstw, mających nieco większe 

uprawnienia, niż istniejące do tej pory zjednoczenia. W 1976 r. dokonano kolejnej reorganizacji za-

rządzania przemysłem koksochemicznym. Zlikwidowano Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, powo-

łując w jego miejsce Ministerstwo Hutnictwa i Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych. 

Pierwszemu resortowi podlegały hutnictwo i koksownictwo, natomiast drugiemu podporządkowa-

no zakłady, wytwarzające maszyny71. W dniu 1 styczniu 1980 r. zarządzeniem nr 9/org/79 Ministra 

Hutnictwa został powołany Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” w Zabrzu, któremu podporządko-

wano koksownie: „Gliwice”, „Knurów”, „Dębieńsko”, „Concordia”, „Jadwiga”, „Zabrze”, „Makoszowy”, 

„Walenty”. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład kombinatu posiadały 24 baterie koksownicze, które 

mogły wyprodukować 4,6 mln. t koksu rocznie72. Kombinatem kierował jednoosobowo Dyrektor 

Naczelny przy pomocy swojego I-go zastępcy - Dyrektora ds. Technicznych, i Dyrektorów ds.: Eko-

nomicznych, Inwestycji i Remontów, Produkcji i Spraw Pracowniczych, Głównego Księgowego oraz 

dyrektorów poszczególnych zakładów. Dyrektora kombinatu powoływał i odwoływał Minister Hutni-

ctwa na wniosek Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali73. 

W latach 70. ubiegłego stulecia po raz kolejny najważniejsze inwestycje dotyczące koksowni-

ctwa zostały przeprowadzone poza Zabrzem. W związku z budową huty „Katowice” podjęto decyzję 

o rozbudowie koksowni „Zdzieszowice”. W tym samym okresie po 2 baterie wybudowano w hutach 

„Lenina” i „B. Bieruta”, koksowniach „Walenty” i „Radlin”. W innych przedsiębiorstwach prowadzono 

jedynie prace modernizacyjne i remonty kapitalne74. 

W latach 1970-1975 bardzo trudny okres przeżywała koksownia „Jadwiga”, pod którą eksplo-

atację węgla z filaru ochronnego zakładu prowadziła KWK „Pstrowski”. Mimo wcześniejszego za-

bezpieczenia obiektów, po wybraniu pokładów węgla teren osiadał o 1,2 m, a to spowodowało 

poważne uszkodzenia budynków i instalacji technicznych. W baterii I różnica poziomów pomiędzy  

70  Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka…, s. 117-118.
71  Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa, Dz. U. nr. 12 z 1976 r., poz. 69; Ustawa 

z dnia 27 marca o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Ciężkich i Rolniczych, Dz. U. nr. 12 z 1976 r., poz. 70.
72  Hutnictwo w Polsce na początku XXI wieku, redakcja E. Rączka, Katowice 2003, s. 188.
73  30 lat Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” SA, praca zbiorowa, Zabrze 2010, s. 37-40.
74  A. Frużyński, Historia przemysłów koksowniczego i materiałów ogniotrwałych na ziemiach polskich, Katowice 

2000, s. 19-20. 

początkiem, a końcem torowiska wynosiła 37 cm. Wpływało to w negatywny sposób na stan tech-

niczny i pracę baterii75. Największą przeprowadzoną w tym okresie inwestycją było wybudowanie  

w koksowni „Makoszowy” nowej baterii typu MA-63, zaprojektowanej przez zabrzański „Koksopro-

jekt”. Posiadała ona 53 komory, obsadzane wsadem ubijanym, a ulokowano ją na miejscu zlikwido-

wanej baterii nr II typu Still (1972 r.). 

Fot. 8. Koksownia „Makoszowy”, budowa nowej baterii koksowniczej typu MA-63, 1972 r. Ze zbiorów Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Na terenie innych zabrzańskich koksowni prowadzono w tym okresie jedynie niezbędne prace 

remontowe, pozwalające na zachowanie zdolności produkcyjnych. Przygotowano plany moderniza-

cji fabryki chemicznej, polegające na likwidacji istniejących urządzeń i wybudowaniu nowej insta-

lacji CDS o wydajności 250 tys. t rocznie. W 1980 r. cztery zabrzańskie koksownie wytworzyły nastę-

pujące ilości koksu: „Makoszowy”- 900 tys. t, „Jadwiga” - 470 tys. t, „Zaborze”- 280 tys. t, „Concordia” 

- 75 tys. t. Dostarczyły one również: 88,6 tys. t smoły, 24 tys. t benzolu, 19,5 tys. t siarczanu amonu 

oraz 666 mln m3 gazu. Zakład Destylacji Smoły przy koksowni „Zaborze” wyprodukował 131 tys. t 

wyrobów smoło-pochodnych, natomiast urządzenia do destylacji smoły, ulokowane przy koksowni 

„Concordia”, wyprodukowały 14 tys. t węglopochodnych76. Brak nowych inwestycji spowodował, że 

w 1980 r. w Zabrzu wytwarzano 1,7 mln t koksu, co stanowiło tylko 8,8% jego krajowej produkcji. 

Natomiast udział w produkcji Górnego Śląska był większy i wynosił 34%. Na eksport kierowano około 

75  M. Torc, Stulecie koksowni „Jadwiga”, „Koks, Smoła, Gaz” 1984, nr 12, Zabrze, s. 294.
76  30-lat Kombinatu…, s. 38.
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W celu unowocześnienia przemysłu zakupiono wiele licencji, zaczęto też brać zagraniczne kredy-

ty, za które importowano dobra inwestycyjne i konsumpcyjne. Nowe inwestycje były dokonywane 

jednak bez żadnego planu (tzw. plan otwarty), wymagały również stałego importu komponentów, 

a zaciągnięte na ich uruchomienie kredyty trzeba było spłacać. Równocześnie nie rozwijano odpo-

wiednio nowoczesnych działów przemysłu, takich jak elektronika, automatyka, hydraulika przemy-

słowa70. Inwestowano nadal w przemysł ciężki i zbrojeniowy, natomiast nakłady na inne dziedziny 

gospodarki pozostawały na niższym poziomie. W 1976 r. nadmierne wydatki, braki w zaopatrzeniu, 

rosnące zadłużenie spowodowały wstrzymanie wielu inwestycji. Opracowano nowe plany, zakłada-

jące zmniejszenie akumulacji, uzyskanie dodatniego bilansu handlowego, większy rozwój rolnictwa, 

budownictwa i przemysłu, dostarczającego artykuły konsumpcyjne. 

Nie zmieniono zasad organizacji przemysłu, a jedyną nowością były tzw. Wielkie Organizmy Go-

spodarcze (WOG), które miały przypominać istniejące w gospodarce rynkowej koncerny. Nowe insty-

tucje przybrały postać kombinatów, grupujących po kilka przedsiębiorstw, mających nieco większe 

uprawnienia, niż istniejące do tej pory zjednoczenia. W 1976 r. dokonano kolejnej reorganizacji za-

rządzania przemysłem koksochemicznym. Zlikwidowano Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, powo-

łując w jego miejsce Ministerstwo Hutnictwa i Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych. 

Pierwszemu resortowi podlegały hutnictwo i koksownictwo, natomiast drugiemu podporządkowa-

no zakłady, wytwarzające maszyny71. W dniu 1 styczniu 1980 r. zarządzeniem nr 9/org/79 Ministra 

Hutnictwa został powołany Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” w Zabrzu, któremu podporządko-

wano koksownie: „Gliwice”, „Knurów”, „Dębieńsko”, „Concordia”, „Jadwiga”, „Zabrze”, „Makoszowy”, 

„Walenty”. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład kombinatu posiadały 24 baterie koksownicze, które 

mogły wyprodukować 4,6 mln. t koksu rocznie72. Kombinatem kierował jednoosobowo Dyrektor 

Naczelny przy pomocy swojego I-go zastępcy - Dyrektora ds. Technicznych, i Dyrektorów ds.: Eko-

nomicznych, Inwestycji i Remontów, Produkcji i Spraw Pracowniczych, Głównego Księgowego oraz 

dyrektorów poszczególnych zakładów. Dyrektora kombinatu powoływał i odwoływał Minister Hutni-

ctwa na wniosek Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali73. 

W latach 70. ubiegłego stulecia po raz kolejny najważniejsze inwestycje dotyczące koksowni-

ctwa zostały przeprowadzone poza Zabrzem. W związku z budową huty „Katowice” podjęto decyzję 

o rozbudowie koksowni „Zdzieszowice”. W tym samym okresie po 2 baterie wybudowano w hutach 

„Lenina” i „B. Bieruta”, koksowniach „Walenty” i „Radlin”. W innych przedsiębiorstwach prowadzono 

jedynie prace modernizacyjne i remonty kapitalne74. 

W latach 1970-1975 bardzo trudny okres przeżywała koksownia „Jadwiga”, pod którą eksplo-

atację węgla z filaru ochronnego zakładu prowadziła KWK „Pstrowski”. Mimo wcześniejszego za-

bezpieczenia obiektów, po wybraniu pokładów węgla teren osiadał o 1,2 m, a to spowodowało 

poważne uszkodzenia budynków i instalacji technicznych. W baterii I różnica poziomów pomiędzy  

70  Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka…, s. 117-118.
71  Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa, Dz. U. nr. 12 z 1976 r., poz. 69; Ustawa 

z dnia 27 marca o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Ciężkich i Rolniczych, Dz. U. nr. 12 z 1976 r., poz. 70.
72  Hutnictwo w Polsce na początku XXI wieku, redakcja E. Rączka, Katowice 2003, s. 188.
73  30 lat Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” SA, praca zbiorowa, Zabrze 2010, s. 37-40.
74  A. Frużyński, Historia przemysłów koksowniczego i materiałów ogniotrwałych na ziemiach polskich, Katowice 

2000, s. 19-20. 
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jekt”. Posiadała ona 53 komory, obsadzane wsadem ubijanym, a ulokowano ją na miejscu zlikwido-

wanej baterii nr II typu Still (1972 r.). 
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wyrobów smoło-pochodnych, natomiast urządzenia do destylacji smoły, ulokowane przy koksowni 

„Concordia”, wyprodukowały 14 tys. t węglopochodnych76. Brak nowych inwestycji spowodował, że 

w 1980 r. w Zabrzu wytwarzano 1,7 mln t koksu, co stanowiło tylko 8,8% jego krajowej produkcji. 

Natomiast udział w produkcji Górnego Śląska był większy i wynosił 34%. Na eksport kierowano około 

75  M. Torc, Stulecie koksowni „Jadwiga”, „Koks, Smoła, Gaz” 1984, nr 12, Zabrze, s. 294.
76  30-lat Kombinatu…, s. 38.
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12% koksu, a także część węglopochodnych. Zmieniła się również struktura dostaw węgla koksują-

cego. Z kopalni zabrzańskich dostarczały go KWK „Zabrze” i KWK „Pstrowski. W omawianym okresie 

wydobywały one średnio 2,1 mln t węgla koksującego typów 33 i 34. Pozostałe gatunki węgla typy  

35-38 sprowadzano z kopalni rybnickich lub dolnośląskich77.

W latach 80. w.
Pogarszający się pod „koniec dekady” sukcesu poziom życia doprowadził w sierpniu 1980 r. do 

fali strajków, które przetoczyły się przez całą Polskę. W ich wyniku władzę straciła ekipa Edwarda 

Gierka, którego na stanowisku I sekretarza KC PZPR zastąpił Stanisław Kania. Porozumienia, podpi-

sane przez strajkujących i władze w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu, umożliwiły powstanie nieza-

leżnej od władz „Solidarności”, będącej jednocześnie związkiem zawodowym i ruchem społeczno-

politycznym. Jednym z elementów porozumień sierpniowych miała stać się reforma socjalistycznej 

gospodarki. Studia nad jej poszczególnymi zagadnieniami prowadziła, powołana we wrześniu 1980 

r., rządowa Komisja ds. Reformy Gospodarczej. Nie było jednak zgody wśród specjalistów i kierow-

nictwa PZPR, jaki ma być docelowy model nowego systemu gospodarczego Polski Ludowej. W peł-

ni akceptowano natomiast zasadę, że będzie to ustrój socjalistyczny, w którego naprawę wierzono. 

Ostateczny kształt reformy zależał jednak od postawy komunistycznego reżimu, zezwalającego na 

poprawę nieefektywnego systemu78. Permanentny kryzys władzy centralnej nie sprzyjał jednak 

podejmowaniu decyzji, umożliwiających zmiany w sposobie gospodarowania. W dniu 11 lutego  

1981 r. sejm powołał na stanowisko premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Zaczęto wprowadzać  

w życie postanowienia uchwały 118 z dnia 17 listopada 1980 r., nazwanej małą reformą gospodar-

czą79. Utrzymywała ona jednak silną kontrolę centrum nad wszystkimi procesami funkcjonowania 

przedsiębiorstw. Jednostki nadrzędne narzucały zakładom do wykonania dyrektywne zadania rocz-

ne, obejmujące wielkość produkcji strategicznych towarów. Ustalały one wysokość eksportu i dostaw 

na rynek krajowy, wysokość inwestycji. Również przydziały surowców, maszyn, towarów były uzależ-

nione od decyzji władz centralnych.80 W lipcu 1981 r. dokonano reformy administracji centralnej. 

Zlikwidowano urzędy Ministra Hutnictwa, Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Ministra Przemysłu 

Maszynowego, powołując w ich miejsce resort Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, który 

odpowiadał za przemysł koksochemiczny81. W dniu 25 września 1981 r. sejm PRL uchwalił ustawę 

o przedsiębiorstwie państwowym. W myśl wprowadzonych przepisów, przedsiębiorstwo państwo-

we działało według zasad określanych jako „Trzy S”. Miało być ono teraz samodzielne, samorządne, 

samofinansujące się. Działało na podstawie przygotowanego planu, posiadało osobowość prawną  

i samodzielnie gospodarowało częścią mienia ogólnonarodowego. Na zewnątrz było reprezentowa-

ne przez dyrektora, posiadało samorząd w postaci rady pracowniczej. Jego rozwój miał odbywać 

się na podstawie uzyskiwanych dochodów i kredytów. Zakłady miały samodzielnie dobierać sobie 

77  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1973-1975, Katowice 1976, s. 90-92.
78  D. T. Grala, Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989), Warszawa 2005, s. 59.
79  B. Fick, Założenia były ambitne, „Życie Gospodarcze” 1981, nr 20, s. 9. 
80  Uchwala Rady 118/80 Ministrów z dnia 17.11.1980, Monitor Polski z 1980, nr 30, poz. 165.
81  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu maszynowego, Dziennik Ustaw 

z 1981 nr 17 poz. 78.

kooperantów i uczestniczyć w dobrowolnych zrzeszeniach. Organy państwowe mogły ograniczać 

samodzielność przedsiębiorstw jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie82. Samorządność 

przedsiębiorstw państwowych miała zapewnić, uchwalona tego samego dnia, ustawa o samorządzie 

załogi przedsiębiorstwa państwowego. Pracownicy za pośrednictwem ogólnego zebrania pracowni-

ków i rady pracowniczej mieli decydować o sprawach istotnych dla przedsiębiorstwa, wyrażać opinie, 

podejmować inicjatywy, zgłaszać wnioski i sprawować kontrolę nad działalnością zakładu83. Nadzieje 

na demokratyzację i reformy ekonomiczne rozwiały się po wprowadzeniu 13 XII 1981 r. stanu wojen-

nego. Na mocy dekretu, wydanego przez Radę Państwa PRL, wprowadzono możliwość militaryzacji 

wybranych dziedzin gospodarki. Art. 15 umożliwiał władzom PRL zawieszenie działalności związków 

zawodowych, a art. 16 zawiesił działalność samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych84. Na 

Górnym Śląsku przeciwko jego wprowadzeniu zaprotestowały załogi wielu przedsiębiorstw. Opór 

strajkujących likwidowano przy pomocy czołgów, transporterów opancerzonych, armatek wod-

nych. Aresztowano lub internowano wielu działaczy związkowych, a tysiące osób zwolniono z pracy. 

Sprawująca władzę ekipa gen. W. Jaruzelskiego starała się uporządkować sytuację ekonomiczną po-

przez przeprowadzenie reformy gospodarczej. Tworzył ją pakiet ustaw, uchwalony przez Sejm PRL 

26 lutego 1982 r. Były to ustawy: o planowaniu społeczno-gospodarczym, o cenach, o powołaniu 

urzędu Ministra do Spraw Cen, o statystyce państwowej, o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 

państwowych, o prawie bankowym, o Narodowym Banku Polskim, o opodatkowaniu jednostek 

gospodarki uspołecznionej, o prowadzeniu handlu zagranicznego. Nowe przepisy wprowadzano  

w czasie funkcjonowania w Polsce de facto dyktatury wojskowej, która zakonserwowała funkcjonu-

jący system nakazowo-rozdzielczy, bardzo odległy od zapisów uchwalonych ustaw85. Reformie prze-

ciwny był też aparat partyjno-państwowy, zainteresowany utrzymaniem dotychczasowego modelu 

funkcjonowania gospodarki. W 1982 r., w miejsce zlikwidowanego Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza  

i Stali, powołano Zrzeszenie Producentów Żelaza i Stali, którego uprawnienia ograniczały się głównie 

do koordynacji planów ekonomicznych przedsiębiorstw i zakładów hutniczych. Nadzorowało ono 

również Kombinat Koksochemiczny „Zabrze”86. Zrzeszenie zostało zlikwidowane w dniu 1 lipca 1986 

r., a na jego miejsce utworzono Wspólnotę Przedsiębiorstw Hutnictwa Żelaza i Stali. Stało się to na 

podstawie umowy, zatwierdzonej przez Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. W ramach 

Wspólnoty Przedsiębiorstw Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach poszczególne przedsiębiorstwa 

były reprezentowane przez dyrektorów naczelnych i przedstawicieli rad pracowniczych. W kolejnych 

latach władze partyjno-państwowe uznały, że reformę gospodarki powinno się nadal kontynuować 

z uwzględnieniem podstawowych założeń ustrojowych socjalizmu. Podczas drugiego etapu miała 

zostać zrównoważona gospodarka, uporządkowane ceny, ograniczona inflacja i dotacje. Wprowa-

dzić miano samofinansowanie zakładów, zwiększenie oszczędności, podnieść dyscyplinę pracy87. 

82  Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwie państwowym, Dziennik Ustaw z 1981, nr 25, poz. 122. 
83  Ustawa z dnia 25 września 1981 r., Dziennik ustaw z 1981, nr 24, poz. 123.
84  Dekret z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, Dziennik ustaw z 1981 r., nr 29, poz. 154.
85  D.T. Grala, Reformy…, s. 112.
86  Hutnictwo na…, s. 165-166.
87   Głównym celem jest zbudowanie nowoczesnej i sprawnej gospodarki - przemówienie premiera Zbigniewa 

Messnera, „Trybuna Ludu” 1987, nr 91, s. 1-3.
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12% koksu, a także część węglopochodnych. Zmieniła się również struktura dostaw węgla koksują-

cego. Z kopalni zabrzańskich dostarczały go KWK „Zabrze” i KWK „Pstrowski. W omawianym okresie 

wydobywały one średnio 2,1 mln t węgla koksującego typów 33 i 34. Pozostałe gatunki węgla typy  

35-38 sprowadzano z kopalni rybnickich lub dolnośląskich77.

W latach 80. w.
Pogarszający się pod „koniec dekady” sukcesu poziom życia doprowadził w sierpniu 1980 r. do 

fali strajków, które przetoczyły się przez całą Polskę. W ich wyniku władzę straciła ekipa Edwarda 

Gierka, którego na stanowisku I sekretarza KC PZPR zastąpił Stanisław Kania. Porozumienia, podpi-

sane przez strajkujących i władze w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu, umożliwiły powstanie nieza-

leżnej od władz „Solidarności”, będącej jednocześnie związkiem zawodowym i ruchem społeczno-

politycznym. Jednym z elementów porozumień sierpniowych miała stać się reforma socjalistycznej 

gospodarki. Studia nad jej poszczególnymi zagadnieniami prowadziła, powołana we wrześniu 1980 

r., rządowa Komisja ds. Reformy Gospodarczej. Nie było jednak zgody wśród specjalistów i kierow-

nictwa PZPR, jaki ma być docelowy model nowego systemu gospodarczego Polski Ludowej. W peł-

ni akceptowano natomiast zasadę, że będzie to ustrój socjalistyczny, w którego naprawę wierzono. 

Ostateczny kształt reformy zależał jednak od postawy komunistycznego reżimu, zezwalającego na 

poprawę nieefektywnego systemu78. Permanentny kryzys władzy centralnej nie sprzyjał jednak 

podejmowaniu decyzji, umożliwiających zmiany w sposobie gospodarowania. W dniu 11 lutego  

1981 r. sejm powołał na stanowisko premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Zaczęto wprowadzać  

w życie postanowienia uchwały 118 z dnia 17 listopada 1980 r., nazwanej małą reformą gospodar-

czą79. Utrzymywała ona jednak silną kontrolę centrum nad wszystkimi procesami funkcjonowania 

przedsiębiorstw. Jednostki nadrzędne narzucały zakładom do wykonania dyrektywne zadania rocz-

ne, obejmujące wielkość produkcji strategicznych towarów. Ustalały one wysokość eksportu i dostaw 

na rynek krajowy, wysokość inwestycji. Również przydziały surowców, maszyn, towarów były uzależ-

nione od decyzji władz centralnych.80 W lipcu 1981 r. dokonano reformy administracji centralnej. 

Zlikwidowano urzędy Ministra Hutnictwa, Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Ministra Przemysłu 

Maszynowego, powołując w ich miejsce resort Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, który 

odpowiadał za przemysł koksochemiczny81. W dniu 25 września 1981 r. sejm PRL uchwalił ustawę 

o przedsiębiorstwie państwowym. W myśl wprowadzonych przepisów, przedsiębiorstwo państwo-

we działało według zasad określanych jako „Trzy S”. Miało być ono teraz samodzielne, samorządne, 

samofinansujące się. Działało na podstawie przygotowanego planu, posiadało osobowość prawną  

i samodzielnie gospodarowało częścią mienia ogólnonarodowego. Na zewnątrz było reprezentowa-

ne przez dyrektora, posiadało samorząd w postaci rady pracowniczej. Jego rozwój miał odbywać 

się na podstawie uzyskiwanych dochodów i kredytów. Zakłady miały samodzielnie dobierać sobie 

77  Statystyka przemysłu węglowego w Polsce za lata 1973-1975, Katowice 1976, s. 90-92.
78  D. T. Grala, Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989), Warszawa 2005, s. 59.
79  B. Fick, Założenia były ambitne, „Życie Gospodarcze” 1981, nr 20, s. 9. 
80  Uchwala Rady 118/80 Ministrów z dnia 17.11.1980, Monitor Polski z 1980, nr 30, poz. 165.
81  Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu maszynowego, Dziennik Ustaw 

z 1981 nr 17 poz. 78.

kooperantów i uczestniczyć w dobrowolnych zrzeszeniach. Organy państwowe mogły ograniczać 
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urzędu Ministra do Spraw Cen, o statystyce państwowej, o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 
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gospodarki uspołecznionej, o prowadzeniu handlu zagranicznego. Nowe przepisy wprowadzano  

w czasie funkcjonowania w Polsce de facto dyktatury wojskowej, która zakonserwowała funkcjonu-

jący system nakazowo-rozdzielczy, bardzo odległy od zapisów uchwalonych ustaw85. Reformie prze-
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funkcjonowania gospodarki. W 1982 r., w miejsce zlikwidowanego Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza  

i Stali, powołano Zrzeszenie Producentów Żelaza i Stali, którego uprawnienia ograniczały się głównie 

do koordynacji planów ekonomicznych przedsiębiorstw i zakładów hutniczych. Nadzorowało ono 

również Kombinat Koksochemiczny „Zabrze”86. Zrzeszenie zostało zlikwidowane w dniu 1 lipca 1986 

r., a na jego miejsce utworzono Wspólnotę Przedsiębiorstw Hutnictwa Żelaza i Stali. Stało się to na 

podstawie umowy, zatwierdzonej przez Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. W ramach 

Wspólnoty Przedsiębiorstw Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach poszczególne przedsiębiorstwa 

były reprezentowane przez dyrektorów naczelnych i przedstawicieli rad pracowniczych. W kolejnych 

latach władze partyjno-państwowe uznały, że reformę gospodarki powinno się nadal kontynuować 

z uwzględnieniem podstawowych założeń ustrojowych socjalizmu. Podczas drugiego etapu miała 

zostać zrównoważona gospodarka, uporządkowane ceny, ograniczona inflacja i dotacje. Wprowa-

dzić miano samofinansowanie zakładów, zwiększenie oszczędności, podnieść dyscyplinę pracy87. 

82  Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwie państwowym, Dziennik Ustaw z 1981, nr 25, poz. 122. 
83  Ustawa z dnia 25 września 1981 r., Dziennik ustaw z 1981, nr 24, poz. 123.
84  Dekret z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, Dziennik ustaw z 1981 r., nr 29, poz. 154.
85  D.T. Grala, Reformy…, s. 112.
86  Hutnictwo na…, s. 165-166.
87   Głównym celem jest zbudowanie nowoczesnej i sprawnej gospodarki - przemówienie premiera Zbigniewa 

Messnera, „Trybuna Ludu” 1987, nr 91, s. 1-3.

Adam FRUŻYŃSKI Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego cześć III (1945-2010) Adam FRUŻYŃSKI Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego cześć III (1945-2010)



60 61

Zamierzano zlikwidować obowiązkowe zrzeszenia, uprościć system prawny, rachunkowy, finanso-

wy, bankowy, znieść ograniczenia w handlu wewnętrznym i zagranicznym, zlikwidować centralne  

rozdzielnictwo i reglamentację. Na mocy ustawy z 23 października 1987 r. powołano Ministerstwo 

Przemysłu, które przejęło kompetencje zlikwidowanych ministerstw branżowych. Zatwierdzony 

program II etapu reformy gospodarczej zupełnie nie przystawał do sytuacji społeczno-gospodar-

czej PRL, znajdującej się w stanie głębokiej nierównowagi zewnętrznej i wewnętrznej. Wiele zapre-

zentowanych założeń miało charakter wyłącznie życzeniowy. Brakowało ograniczenia nadmiernych 

wydatków, wprowadzenia stabilnego pieniądza, napływu kapitału zagranicznego, dopuszczenia 

konkurencji. W dniu 27 września 1988 r. powołany został rząd Mieczysława F. Rakowskiego, który za-

powiedział kontynuowanie reformy gospodarczej. Miał to być system socjalistyczno-rynkowy z silną 

władzą centralną, z gospodarką z przewagą reguł rynkowych, w której miały obowiązywać jednak 

zasady interwencjonizmu państwowego88. Na przełomie 1988/1989 r. kierowany przez M. Rakow-

skiego ostatni komunistyczny rząd Polski Ludowej przygotowywał Plan Konsolidacji Gospodarki 

Narodowej na lata 1989-1990. Miano w nim wprowadzić równe warunki ekonomiczne dla wszyst-

kich przedmiotów gospodarczych, nieograniczoną konkurencję, likwidację koncesji, dobrowolne 

zrzeszenia, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, przekształcenia przedsiębiorstw w spółki, 

zniesienie monopoli, swobodny obrót i emisję akcji. Jednak na dalszą sytuację polityczną wpływ mia-

ły, trwające od 6 lutego do 5 kwietnia, obrady Okrągłego Stołu, w wyniku których w dniu 4 czerwca 

1989 r. odbyły się pierwsze w PRL częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do 

Senatu. Zwycięstwo odniosła w nich solidarnościowa opozycja, co doprowadziło do upadku socjali-

zmu w Polsce.89. 

Brak środków finansowych zmusił władze centralne do znacznego ograniczenia w latach 80.  

XX w. nakładów przeznaczonych na rozbudowę przemysłu, a równocześnie rozpoczęto restruktury-

zację przemysłu koksochemicznego. Jedyną nową inwestycją, wykonaną w tym okresie, była budo-

wa koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej. Pochłonęła ona wszystkie środki, jakie przeznaczo-

no na rozwój koksownictwa. W czerwcu 1985 r. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze”, ze względu na 

wymogi ochrony środowiska, wstrzymał pracę koksowni „Concordia”90. Decyzja o jej likwidacji nie 

zapadła łatwo, ponieważ władze twierdziły, że zakład ten, jako jedyny producent koksu pakowego 

musi nadal pracować, gdyż brakuje dewiz na import koksu z Rumunii. Nie brano jednak pod uwagę 

faktu, że działająca w samym centrum Zabrza koksownia posiada przestarzałe instalacje, powodu-

jące ogromne zanieczyszczenie środowiska. Dopiero po kilku latach protestów społecznych władze 

podjęły decyzję o jej likwidacji. Decyzja taka zatwierdzona została w uchwale Miejskiej Rady Na-

rodowej w Zabrzu i decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W dniu 25 listopada 1984 roku 

Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego podjęło decyzję w sprawie wyłączenia koksowni 

z eksploatacji. Do likwidacji zakładu przyczyniły się też szkody górnicze, które nasiliły się po zapad-

nięciu się szybu Zbyszek nieczynnej kopalni „Concordia”. W innych zakładach prowadzono w tym 

okresie jedynie niezbędne remonty, co doprowadziło do ich znacznego zużycia, dekapitalizacji oraz 

zacofania technicznego w stosunku do rozwiązań światowych. 

88  A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989-2001, Kraków 2002, s. 26.
89  A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, dz. cyt., s. 397.
90  W. Czarnecki, Historia koksowni „Concordia”, Katowice 1995, s. 4.

Fot. 9. Koksownia „Concordia”, likwidacja baterii koksowniczej, 1985 r. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa  

Węglowego w Zabrzu

W 1987 r. w koksowni „Jadwiga” planowano rozpoczęcie budowy nowej 52-komorowej baterii 

typu PWR, która miała zastąpić istniejące, dostarczając 500 tys. t koksu rocznie. Z realizacji tych pla-

nów, ze względu na brak środków, musiano jednak zrezygnować. W dniu 15 stycznia 1988 r. w kok-

sowni „Jadwiga” po 34 latach użytkowania wyłączono z eksploatacji 28-komorową baterię typu 

Otto. Zakończono również proces modernizacji oddziału węglopochodnych, gdzie wybudowano  

3 chłodniki wstępne, czwarty sytnik amonu, trzecią ssawę gazową, przetłocznię gazu, benzolownię  

i amoniakalnię91. Zamontowano wywrotnicę wagonową i nowe młyny węglowe młotkowe o wydaj-

ności 120t/h, powstała również biologiczna oczyszczalnia ścieków i nowa hala kondensacji, w której 

ulokowano 3 ssawy gazowe typu 3RVA o wydajności po 32 tys. m3 gazu na godzinę. Pracująca w sy-

stemie jedno bateryjnym koksownia dostarczała 263 tys. t koksu, 16,5 tys. t smoły, 3,8 tys. t benzolu, 

3,1 tys. t siarczanu amonu i 108 mln m3 gazu. Wyposażona w cztery baterie koksownia „Makoszowy” 

dostarczała średnio 732,2 tys. t koksu, 33,4 tys. t smoły, 7,4 tys. t benzolu, 6,7 tys. t siarczanu amonu, 276 

mln m3 gazu. Większość przeprowadzonych w tym okresie inwestycji dotyczyła ochrony środowiska.  

91  M. Torc, Historia koksowni „Jadwiga”…, s. 3.
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88  A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989-2001, Kraków 2002, s. 26.
89  A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, dz. cyt., s. 397.
90  W. Czarnecki, Historia koksowni „Concordia”, Katowice 1995, s. 4.
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91  M. Torc, Historia koksowni „Jadwiga”…, s. 3.
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W kotłowni zakładowej kotły były opalane wyłącznie gazem koksowniczym. Zamontowano urządze-

nia i instalacje służące do uszczelniania ram i drzwi piecowych. Zamknięto układ wodny po likwidacji 

chłodni kominowej. Przeprowadzono remont biologicznej oczyszczalni ścieków i instalacji oddziału 

węglopochodnych. Wyłączono z eksploatacji odfenolownię ekstrakcyjną i zamontowano urządzenia 

odpylające pod wieżami gaśniczymi. Rozpoczęto oczyszczanie oparów, powstałych podczas gasze-

nia koksu, z siarkowodoru i wybudowano nową płuczkę benzolową92. 

Wyposażona w pojedynczą baterię koksownia „Zaborze” wyprodukowała 247,7 tys. t koksu,  

12,3 tys. t smoły, 3,1 tys. t benzolu, 2,5 tys. t siarczanu amonu i 97 mln m3 gazu93. 

Fot. 10. Koksownia „Zaborze”, widok ogólny baterii koksowniczej, 1980 r. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu

Pod koniec lat 80. XX w. Kombinat Koksochemiczny Zabrze opracował plany budowy nowej insta-

lacji, służącej do ciągłej destylacji smoły (CDS). Było to posunięcie konieczne, gdyż stara, pochodząca  

z 1948 r., konstrukcja Koppersa była już mocno wyeksploatowana. Założenia konstrukcyjne i technicz-

ne urządzeń, mających przerabiać do 250 tys. t smoły rocznie, przygotowało biuro projektowe „Pro-

synchem”. Nową instalację CDS wybudowano w latach 1986-1990. Pod koniec lat 80. XX w. okazało się 

jednak, że skupione w kombinacie koksownie dostarczają tylko 100 tys. t smoły. Zmusiło to Kombinat 

do przedłużenia okresu eksploatacji starej instalacji do 1994 r. W tym samym czasie nowa instalacja CDS 

miała zostać przystosowana do przerobu 170 tys. t smoły rocznie94. Zlikwidowano oddział antracenu, 

92  30 lat kombinatu koksochemicznego „Zabrze” SA … s. 66-67.
93  R. Cieślar, Wiadomości ogólne o koksownictwie polskim, „Koks, Smoła, Gaz” 1982, nr 1-7, Zabrze, s. 4-5.
94  J. Jastrzębski, J. Śliwka, Przerób węglopochodnych w Polsce, „Karbo-Energochemia-Ekologia” 1995, nr 4, Zabrze, 

s. 98-99.

rafinacji, krystalizacji i sublimacji naftalenu i produkcji węgla niskopopiołowego. Brak nowych inwe-

stycji i likwidacja niektórych urządzeń w zabrskich koksowniach spowodowały, że w 1989 r. w trzech 

zabrzańskich koksowniach wytwarzano: 1,25 mln t koksu, 62,2 tys. t smoły, 14,3 tys. t benzolu, 12,3 tys. t 

siarczanu amonu, 481 mln m3 gazu. Ulokowane przy koksowni „Zaborze” instalacje do destylacji smoły 

dostarczyły 153 tys. t wyrobów smoło-pochodnych. Stanowiło to już tylko 9% ogólnopolskiej produkcji 

koksu. Natomiast udział w produkcji Górnego Śląska, wzrósł do poziomu 34%.

W III Rzeczpospolitej
Powołany w dniu 24 sierpnia 1989 r. pierwszy niekomunistyczny rząd, kierowany przez Tadeusza 

Mazowieckiego, rozpoczął przeprowadzanie głębokich zmian politycznych i ekonomicznych W miej-

sce socjalistycznej gospodarki planowej wprowadzać zaczęto zasady gospodarki wolnorynkowej. 

Zlikwidowano system centralnego sterowania gospodarką, reaktywowano samorząd terytorialny, 

rozpoczęto prywatyzację, zniesiono system dotacji, usamodzielniono przedsiębiorstwa państwowe, 

umożliwiono swobodne kształtowanie cen, wprowadzono wymienialność złotówki, zliberalizowano 

handel wewnętrzny i zagraniczny. Zniesiono ograniczenia w obrocie ziemią i posiadaniu gruntów. 

Zainicjowane zostały przemiany w systemie bankowym i ubezpieczeniowym. Zapoczątkowany zo-

stał nowy system osłony socjalnej, obejmujący różnego typu zasiłki (stałe, okresowe, mieszkanio-

we, dla bezrobotnych), gdyż w Polsce pojawiło się bezrobocie. Podniesiono drastycznie ceny węgla, 

gazu (o 400%), elektryczności (300%), zmianie uległy taryfy kolejowe pasażerskie i towarowe (200%). 

Wzrosło oprocentowanie lokat bankowych i kredytów. Aby zahamować wzrost płac, wprowadzo-

no podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń. Przystąpiono do reformy budżetu centralnego, 

utworzono budżety terenowe, system skarbowy, rozpoczęto unifikację systemu podatkowego. 

Rozpoczęte w 1990 r. reformy ekonomiczne zmusiły przemysł koksochemiczny do przystosowa-

nia się do nowych warunków, co wiązało się z dostosowaniem poziomu produkcji do istniejącego 

na rynku wewnętrznym i zewnętrznym popytu na koks i węglopochodne. Ponieważ w latach 1990-

1991 produkcja przemysłu spadła o 31%, zmalało równocześnie zapotrzebowanie na koks. Jego do-

tychczasowi odbiorcy (hutnictwo, odlewnictwo, ogrzewnictwo, budownictwo, przemysł chemiczny) 

zmniejszyli w tym czasie zamówienia o ponad 4,5 mln t koksu. W tym samym czasie ograniczeniu  

o 600 tys. t uległ też jego eksport. Nadprodukcja koksu, trudności finansowe zakładów i jednocześnie 

wprowadzone surowe normy ochrony środowiska wymusiły unieruchomienie w latach 90. ubiegłe-

go stulecia kolejnych koksowni. Jeszcze w 1989 r. w koksowni „Makoszowy” unieruchomiono baterię 

nr I. Ograniczyło to produkcję o 175 tys. t koksu, 12 tys. t węglopochodnych (koks, smoła, siarczan 

amonu) i 56 mln m3 gazu95. W czerwcu 1989 r. Miejska Rada Narodowa w Zabrzu podjęła uchwałę 

o likwidacji z dniem 31 grudnia 1990 r. koksowni „Zaborze”. W tym samym roku Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wydał decyzję o ustaleniu zerowej emisji z dniem 

1 stycznia 1990 roku. Odwołania od tych decyzji zostały rozpatrzone negatywnie i w dniu 19 marca 

1990 r. po 100 latach pracy, wyłączono urządzenia i instalacje w koksowni „Zaborze”. 

Od tej chwili w Zabrzu pracowały już tylko dwa zakłady koksochemiczne. W 1990 r. koksow-

nia „Jadwiga” posiadała 54-komorową baterię typu Ja-65, dostarczającą 261 tys. t koksu, 14,5 tys. t 

smoły, 3,4 tys. t benzolu, 2,8 tys. t siarczanu amonu i 95,4 mln m3 gazu rocznie. Druga koksownia 

95  30-lat Kombinatu…, s. 67.

Adam FRUŻYŃSKI Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego cześć III (1945-2010) Adam FRUŻYŃSKI Zabrze - centrum górnośląskiego przemysłu koksochemicznego cześć III (1945-2010)



62 63

W kotłowni zakładowej kotły były opalane wyłącznie gazem koksowniczym. Zamontowano urządze-

nia i instalacje służące do uszczelniania ram i drzwi piecowych. Zamknięto układ wodny po likwidacji 

chłodni kominowej. Przeprowadzono remont biologicznej oczyszczalni ścieków i instalacji oddziału 

węglopochodnych. Wyłączono z eksploatacji odfenolownię ekstrakcyjną i zamontowano urządzenia 

odpylające pod wieżami gaśniczymi. Rozpoczęto oczyszczanie oparów, powstałych podczas gasze-

nia koksu, z siarkowodoru i wybudowano nową płuczkę benzolową92. 

Wyposażona w pojedynczą baterię koksownia „Zaborze” wyprodukowała 247,7 tys. t koksu,  

12,3 tys. t smoły, 3,1 tys. t benzolu, 2,5 tys. t siarczanu amonu i 97 mln m3 gazu93. 
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„Makoszowy” wyposażona była w dwie 53-komorowe baterie typu Ma-63 i jedną 28-komorową ba-

terię typu Otto. Produkowano w nich 556,7 tys. t koksu, 27,1 tys. t smoły, 4 tys. t benzolu, 4 tys. t 

siarczanu amonu i 220,8 mln m3 gazu rocznie. Równocześnie w lipcu 1992 r. produkcję rozpoczęła 

nowa instalacja do ciągłej destylacji smoły (CDS), a jej uruchomienie umożliwiło likwidację w 1995 r. 

dwóch przestarzałych instalacji Koppersa. Rozbudowano park magazynowy smoły, wybudowano in-

stalację do hermetyzacji zbiorników. Powstały też instalacje zbiorników gorącego paku i urządzenia 

do podgrzewania paku olejem96. W 1996 r. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” utworzył wspólnie 

z firmą „Rütgerswerke” VFT AG spółkę „Carbopol”, której celem była wspólna eksploatacja instalacji 

CDS. Planowano również wybudowanie instalacji do granulacji paku elektrodowego i do produkcji 

wysokotemperaturowych paków elektrodowych. W 1995 r. powolna poprawa sytuacji ekonomicznej 

spowodowała, że krajowa produkcja koksu ustabilizowała się na okres czterech lat. Opracowywane 

w połowie lat 90. XX w. plany, dotyczące rozwoju koksownictwa, zakładały utrzymanie produkcji na 

poziomie 12,5 mln t, z czego 9,5 mln t przeznaczono na rynek krajowy, a 3 mln t miano wysłać na 

eksport. Dalej miał być prowadzony proces koncentracji produkcji koksu w kilku najnowocześniej-

szych zakładach. Koksownia „Jadwiga”’ miała otrzymać nową baterię, wytwarzającą 500 tys. t koksu, 

a emisja zanieczyszczeń miała ulec ograniczeniu o 70%. Plany budowy nowej baterii spowodowały 

jednak ogromny opór społeczny, co zmusiło Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” do rezygnacji z tej 

inwestycji. Kilka lat później nową baterię uruchomiono natomiast w Radlinie, gdzie nie protesto-

wano przeciwko modernizacji tamtejszej koksowni. W samej koksowni „Jadwiga” skoncentrowano 

się na modernizacji istniejących już wydziałów. Częściowo przebudowano sortownię koksu, prze-

prowadzono komputeryzację, zmodernizowano wieżę gaśniczą, zlikwidowano starą amoniakalnię, 

zlikwidowano benzolownię i starą chłodnię kominową. Zastosowano inżekcję gazów, powstałych 

podczas obsadzania komór. Unowocześniono magazyn soli, zainstalowano chłodnie wentylatoro-

we i nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Po przeprowadzeniu tych prac zakład uzyskał zgodę władz 

miejskich i wojewódzkich na dalszą pracę97. W tym samym czasie na terenie koksowni „Makoszowy” 

przeprowadzono szereg prac związanych z uruchomieniem instalacji, służących ochronie środowi-

ska, które miały umożliwić dalsze funkcjonowanie zakładu. Opracowane zostały również plany do-

tyczące likwidacji starych baterii koksowniczych i budowę w ich miejscu instalacji do otrzymywania  

z węgla kamiennego paliwa bezdymnego98. 

Na przełomie wieków koksownie musiały dostosować produkcję do zapotrzebowania na ryn-

ku krajowym i zagranicznym. Na spadek produkcji wpływ miało ograniczenie zapotrzebowania na 

koks przez hutnictwo i przemysł wapienniczy. Równocześnie na rynek krajowy napłynęły znaczne 

ilości koksu importowanego z Chin. Nadprodukcja doprowadziła do powstania znacznych zapasów 

koksu, co uniemożliwiało podnoszenie jego ceny i przez kilka lat przedsiębiorstwa koksochemiczne 

przynosiły znaczne straty finansowe. Koks opałowy był zastępowany tańszym węglem kamiennym, 

gazem ziemnym lub olejem opałowym. Jednocześnie rosły ceny węgla koksującego, gdyż kopalnie 

starały się pokryć straty, wynikłe z wydobycia węgla. Malało równocześnie zainteresowanie węglo-

pochodnymi, gdyż większość wytwarzanych z nich do tej pory substancji jest aktualnie produkowana  

96  Hutnictwo w Polsce na początku XXI wieku, praca zbiorowa, Katowice 2003, s. 191-192.
97  M. Torc, W. Czarnecki, B. Przystajko, Historia…, s. 6.
98  A. Frużyński, Historia koksowni..., s. 8.

z ropy naftowej i gazu. Duże koszty produkcji przyczyniły się do wzrostu zadłużenia i powstania bra-

ku płynności finansowej. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” ograniczył środki obrotowe i spowolnił 

proces restrukturyzacji. 

Z dniem 31 grudnia 1999 r. nastąpiła komercjalizacja Przedsiębiorstwa Państwowego „Kombinat 

Koksochemiczny Zabrze”. Został on przekształcony w spółkę akcyjną, której jedynym udziałowcem 

był Skarb Państwa. Powołana została 5-osobowa Rada Nadzorcza, oraz 4-osobowy Zarząd, któremu 

przewodniczył mgr inż. Zdzisław Trzepizur. Od tego momentu firma nosi nazwę Kombinat Koksoche-

miczny „Zabrze” S.A. z siedzibą w Zabrzu. Aby zmniejszyć produkcję koksu, w 1999 r. w koksowni „Ma-

koszowy” wstrzymano pracę baterii nr IV, a w styczniu 2000 r. z eksploatacji wyłączono baterię III. Od 

tego momentu zakład wytwarzał 192 tys. t koksu, 9,9 tys. t smoły, 1,8 tys. t benzolu, 2,5 tys. t siarczanu 

amonu, 56 mln m3 gazu rocznie. Na początku 2000 r. nastąpiła poprawa koniunktury, która pozwoliła 

na zwiększenie produkcji koksu metalurgicznego. W tym samym roku Rada Ministrów w dniu 3 paź-

dziernika zatwierdziła przedłożony przez Ministerstwo Gospodarki program restrukturyzacji prze-

mysłu koksowniczego. Obejmował on: poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw koksowniczych, 

wzrost efektywności ekonomicznej, modernizację potencjału produkcyjnego, ochronę środowiska, 

dostosowanie produkcji do potrzeb rynku, likwidację przestarzałych zakładów, restrukturyzację za-

trudnienia, przekształcenia własnościowe99. Realizując założenia rządowego programu, Kombinat 

Koksochemiczny „Zabrze” S.A. podjął decyzję o wyłączeniu z dniem 26 marca 2002 r. ostatniej baterii 

w koksowni „Makoszowy”. Od tego momentu na terenie tego zakładu prowadzone były prace likwi-

dacyjne. Wyburzono wszystkie budynki, rozebrano ostatnią baterię, sortownię, węglownię, instalacji 

do odzyskiwania węglopochodnych. Zwolniono również część liczącej 240 osób załogi przedsiębior-

stwa. Przygotowany został też program naprawczy kombinatu. Założono w nim uzyskanie pełnej 

stabilności finansowej, rentowności produkcji i sprzedaży koksu, stworzenie grupy kapitałowej prze-

twórstwa węgli koksujących100. W 2002 r. brak smoły i słaby popyt na wyroby smoło-pochodne zmu-

sił kombinat do sprzedaży posiadanych udziałów w spółce „Carbopol”. W roku następnym instalacje 

CDS zostały wydzierżawione różnym firmom, które jednak zrezygnowały z produkcji. Obecnie obiekt 

ten jest wykorzystywany jako park magazynowy smoły surowej. Po likwidacji koksowni „Makoszo-

wy”, na terenie Zabrza pracuje już tylko koksownia „Jadwiga”, w której przeprowadzono remont ge-

neralny istniejącej baterii. Przedłużył on czas funkcjonowania zakładu o 20 lat. Dostarcza ona koks 

niskofosforowy na rynek krajowy oraz na eksport. Zabrze pozostało jednak siedzibą Kombinatu 

Koksochemicznego, do którego należą obecnie trzy koksownie: „Jadwiga”, „Radlin”, „Dębieńsko”.  

W 2009 r. dostarczyły one ponad 790 tys. t koksu, natomiast w 2010 r. produkcja ma osiągnąć poziom 

1,15 mln t koksu. W ten sposób kombinat będzie trzecim producentem koksu w Polsce, posiadają-

cym 13% udziałów w rynku. W 2009 r., jako jedyny w branży koksowniczej, osiągnął dodatni wynik 

finansowy przynosząc 20 mln zł zysku netto. Obchodzący w tym roku trzydziestą rocznicę powsta-

nia, kombinat jest w trakcie zmian własnościowych, związanych z przekazaniem większościowego 

pakietu akcji największemu w UE producentowi węgla koksowego - Jastrzębskiej Spółce Węglowej 

(JSW). W 2009 r. jedyna działająca jeszcze zabrzańska koksownia „Jadwiga” dostarczyła: 215 tys. t kok-

su, 11,1 tys. t smoły, 2,7 tys. t benzolu, 3 tys. t siarczanu amonu i 89 mln m3 gazu. 

99  Hutnictwo…, s. 185.
100  30 lat Kombinatu…, s. 44.
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„Makoszowy” wyposażona była w dwie 53-komorowe baterie typu Ma-63 i jedną 28-komorową ba-

terię typu Otto. Produkowano w nich 556,7 tys. t koksu, 27,1 tys. t smoły, 4 tys. t benzolu, 4 tys. t 

siarczanu amonu i 220,8 mln m3 gazu rocznie. Równocześnie w lipcu 1992 r. produkcję rozpoczęła 

nowa instalacja do ciągłej destylacji smoły (CDS), a jej uruchomienie umożliwiło likwidację w 1995 r. 

dwóch przestarzałych instalacji Koppersa. Rozbudowano park magazynowy smoły, wybudowano in-

stalację do hermetyzacji zbiorników. Powstały też instalacje zbiorników gorącego paku i urządzenia 

do podgrzewania paku olejem96. W 1996 r. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” utworzył wspólnie 

z firmą „Rütgerswerke” VFT AG spółkę „Carbopol”, której celem była wspólna eksploatacja instalacji 

CDS. Planowano również wybudowanie instalacji do granulacji paku elektrodowego i do produkcji 

wysokotemperaturowych paków elektrodowych. W 1995 r. powolna poprawa sytuacji ekonomicznej 

spowodowała, że krajowa produkcja koksu ustabilizowała się na okres czterech lat. Opracowywane 

w połowie lat 90. XX w. plany, dotyczące rozwoju koksownictwa, zakładały utrzymanie produkcji na 

poziomie 12,5 mln t, z czego 9,5 mln t przeznaczono na rynek krajowy, a 3 mln t miano wysłać na 

eksport. Dalej miał być prowadzony proces koncentracji produkcji koksu w kilku najnowocześniej-

szych zakładach. Koksownia „Jadwiga”’ miała otrzymać nową baterię, wytwarzającą 500 tys. t koksu, 

a emisja zanieczyszczeń miała ulec ograniczeniu o 70%. Plany budowy nowej baterii spowodowały 

jednak ogromny opór społeczny, co zmusiło Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” do rezygnacji z tej 

inwestycji. Kilka lat później nową baterię uruchomiono natomiast w Radlinie, gdzie nie protesto-

wano przeciwko modernizacji tamtejszej koksowni. W samej koksowni „Jadwiga” skoncentrowano 

się na modernizacji istniejących już wydziałów. Częściowo przebudowano sortownię koksu, prze-

prowadzono komputeryzację, zmodernizowano wieżę gaśniczą, zlikwidowano starą amoniakalnię, 

zlikwidowano benzolownię i starą chłodnię kominową. Zastosowano inżekcję gazów, powstałych 

podczas obsadzania komór. Unowocześniono magazyn soli, zainstalowano chłodnie wentylatoro-

we i nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Po przeprowadzeniu tych prac zakład uzyskał zgodę władz 

miejskich i wojewódzkich na dalszą pracę97. W tym samym czasie na terenie koksowni „Makoszowy” 

przeprowadzono szereg prac związanych z uruchomieniem instalacji, służących ochronie środowi-

ska, które miały umożliwić dalsze funkcjonowanie zakładu. Opracowane zostały również plany do-

tyczące likwidacji starych baterii koksowniczych i budowę w ich miejscu instalacji do otrzymywania  

z węgla kamiennego paliwa bezdymnego98. 

Na przełomie wieków koksownie musiały dostosować produkcję do zapotrzebowania na ryn-

ku krajowym i zagranicznym. Na spadek produkcji wpływ miało ograniczenie zapotrzebowania na 

koks przez hutnictwo i przemysł wapienniczy. Równocześnie na rynek krajowy napłynęły znaczne 

ilości koksu importowanego z Chin. Nadprodukcja doprowadziła do powstania znacznych zapasów 

koksu, co uniemożliwiało podnoszenie jego ceny i przez kilka lat przedsiębiorstwa koksochemiczne 

przynosiły znaczne straty finansowe. Koks opałowy był zastępowany tańszym węglem kamiennym, 

gazem ziemnym lub olejem opałowym. Jednocześnie rosły ceny węgla koksującego, gdyż kopalnie 

starały się pokryć straty, wynikłe z wydobycia węgla. Malało równocześnie zainteresowanie węglo-

pochodnymi, gdyż większość wytwarzanych z nich do tej pory substancji jest aktualnie produkowana  

96  Hutnictwo w Polsce na początku XXI wieku, praca zbiorowa, Katowice 2003, s. 191-192.
97  M. Torc, W. Czarnecki, B. Przystajko, Historia…, s. 6.
98  A. Frużyński, Historia koksowni..., s. 8.

z ropy naftowej i gazu. Duże koszty produkcji przyczyniły się do wzrostu zadłużenia i powstania bra-

ku płynności finansowej. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” ograniczył środki obrotowe i spowolnił 

proces restrukturyzacji. 

Z dniem 31 grudnia 1999 r. nastąpiła komercjalizacja Przedsiębiorstwa Państwowego „Kombinat 

Koksochemiczny Zabrze”. Został on przekształcony w spółkę akcyjną, której jedynym udziałowcem 

był Skarb Państwa. Powołana została 5-osobowa Rada Nadzorcza, oraz 4-osobowy Zarząd, któremu 

przewodniczył mgr inż. Zdzisław Trzepizur. Od tego momentu firma nosi nazwę Kombinat Koksoche-

miczny „Zabrze” S.A. z siedzibą w Zabrzu. Aby zmniejszyć produkcję koksu, w 1999 r. w koksowni „Ma-

koszowy” wstrzymano pracę baterii nr IV, a w styczniu 2000 r. z eksploatacji wyłączono baterię III. Od 

tego momentu zakład wytwarzał 192 tys. t koksu, 9,9 tys. t smoły, 1,8 tys. t benzolu, 2,5 tys. t siarczanu 

amonu, 56 mln m3 gazu rocznie. Na początku 2000 r. nastąpiła poprawa koniunktury, która pozwoliła 

na zwiększenie produkcji koksu metalurgicznego. W tym samym roku Rada Ministrów w dniu 3 paź-

dziernika zatwierdziła przedłożony przez Ministerstwo Gospodarki program restrukturyzacji prze-

mysłu koksowniczego. Obejmował on: poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw koksowniczych, 

wzrost efektywności ekonomicznej, modernizację potencjału produkcyjnego, ochronę środowiska, 

dostosowanie produkcji do potrzeb rynku, likwidację przestarzałych zakładów, restrukturyzację za-

trudnienia, przekształcenia własnościowe99. Realizując założenia rządowego programu, Kombinat 

Koksochemiczny „Zabrze” S.A. podjął decyzję o wyłączeniu z dniem 26 marca 2002 r. ostatniej baterii 

w koksowni „Makoszowy”. Od tego momentu na terenie tego zakładu prowadzone były prace likwi-

dacyjne. Wyburzono wszystkie budynki, rozebrano ostatnią baterię, sortownię, węglownię, instalacji 

do odzyskiwania węglopochodnych. Zwolniono również część liczącej 240 osób załogi przedsiębior-
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twórstwa węgli koksujących100. W 2002 r. brak smoły i słaby popyt na wyroby smoło-pochodne zmu-

sił kombinat do sprzedaży posiadanych udziałów w spółce „Carbopol”. W roku następnym instalacje 

CDS zostały wydzierżawione różnym firmom, które jednak zrezygnowały z produkcji. Obecnie obiekt 

ten jest wykorzystywany jako park magazynowy smoły surowej. Po likwidacji koksowni „Makoszo-

wy”, na terenie Zabrza pracuje już tylko koksownia „Jadwiga”, w której przeprowadzono remont ge-

neralny istniejącej baterii. Przedłużył on czas funkcjonowania zakładu o 20 lat. Dostarcza ona koks 

niskofosforowy na rynek krajowy oraz na eksport. Zabrze pozostało jednak siedzibą Kombinatu 

Koksochemicznego, do którego należą obecnie trzy koksownie: „Jadwiga”, „Radlin”, „Dębieńsko”.  

W 2009 r. dostarczyły one ponad 790 tys. t koksu, natomiast w 2010 r. produkcja ma osiągnąć poziom 

1,15 mln t koksu. W ten sposób kombinat będzie trzecim producentem koksu w Polsce, posiadają-

cym 13% udziałów w rynku. W 2009 r., jako jedyny w branży koksowniczej, osiągnął dodatni wynik 

finansowy przynosząc 20 mln zł zysku netto. Obchodzący w tym roku trzydziestą rocznicę powsta-

nia, kombinat jest w trakcie zmian własnościowych, związanych z przekazaniem większościowego 

pakietu akcji największemu w UE producentowi węgla koksowego - Jastrzębskiej Spółce Węglowej 

(JSW). W 2009 r. jedyna działająca jeszcze zabrzańska koksownia „Jadwiga” dostarczyła: 215 tys. t kok-

su, 11,1 tys. t smoły, 2,7 tys. t benzolu, 3 tys. t siarczanu amonu i 89 mln m3 gazu. 

99  Hutnictwo…, s. 185.
100  30 lat Kombinatu…, s. 44.
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Fot. 11. Koksownia „Jadwiga”, 2009 r. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

W latach 50. XX w. powstały w Zabrzu dwie instytucje naukowo-badawcze, zajmujące się roz-

wojem przemysłu koksochemicznego. W kwietniu 1953 r. zarządzeniem Ministra Górnictwa powo-

łano Biuro Projektowe Przemysłu Koksochemicznego „Koksoprojekt”. Powstało ono na bazie Działu 

Chemicznej Przeróbki Węgla CBPP Węglowego, Centralnego Biura Aparatury Chemicznej i Urządzeń 

Chłodniczych w Krakowie. Siedzibę biura umieszczono w dawnym budynku dyrekcji Borsig-Kokswer-

ke przy ul. Wolności. „Koksoprojekt” przygotowywał założenia do planów perspektywicznych rozwoju 

koksownictwa i projektował nowe koksownie, gazownie, gazokoksownie, zakłady przeróbki węglo-

pochodnych. Wykonywane przez biuro prace można było podzielić na trzy podstawowe grupy: pra-

ce technologiczne, prace instalacyjne i prace badawcze. W skład biura wchodziło 9 pracowni, z któ-

rych cztery ulokowano w Zabrzu przy ul. Wolności, trzy pracowały w Zabrzu-Biskupicach, a pozostałe 

miały siedziby w Gliwicach (budowlana), i Krakowie (uzysku węglopochodnych i odfenolowania)101. 

Do największych, przygotowanych wtedy przez „Koksoprojekt” projektów należały plany rozbudowy 

koksowni „Zdzieszowice”, „Radlin”, „Walenty”, „Victoria”, huty im. „Bieruta”, gazokoksowni „Bydgoszcz”. 

Opracowano również nowy typ baterii PTU-57, w którym zastosowano wiele nowych elementów 

masywu ceramicznego, konstrukcji kształtek. Biuro przygotowało też szereg instalacji wyładowni 

węgla, stacji mielniczych, węglowni, sortowni koksu, zrzutni koksu. Projektowano wsadnice, wypy-

charki, wozy gaśnicze, wozy przelotowe, instalacje do uzyskiwania naftalenu, benzolu, smoły. Dla 

górnictwa opracowywano budynki flotacji, sortownie, pomosty zwałowe, zakłady przeróbcze102.

W 1955 r. utworzono Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. W jego skład weszły Zakład Che-

micznej Przeróbki Węgla Głównego Instytutu Górnictwa, Centralne Laboratorium Koksochemiczne  

i Centralne Laboratorium Gazownictwa. Siedzibą instytutu stała się dawna dyrekcja koncernu Bor-

siga w Zabrzu-Biskupicach. Instytut podzielono na zakłady: Koksownictwa i Wytlewnictwa, Przero-

bu Węglopochodnych, Gazownictwa (oddzielony w 1959 r.). W latach 60. XX w. ICHPW został po-

większony o działy Koksu Formowanego, Techniki Cieplnej (1956 r.), Budowy Aparatury, Produktów 

Ubocznych (1960 r.), Produktów Specjalnych (1961 r.), Analityczny (1962 r.). Oprócz prac naukowo-

badawczych ICHPW zajmował się ustalaniem planów rozwojowych przemysłu koksochemicznego,  

101  Monografia chemicznej…, s. 127.
102  Tamże, s. 132

gromadzeniem dokumentacji i informacji naukowo-technicznej i stał się centralnym ośrodkiem 

opracowującym normy techniczne obowiązujące przy produkcji koksu i węglopochodnych. Obec-

nie ICHPW wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa przygotowuje się do uruchomienia w 2013 r., 

Centrum Czystych Technologii Węglowych. W powstałym wtedy Centrum Badawczym będą prowa-

dzone prace, nad nowymi bardziej wydajnymi i przyjaznymi dla środowiska technologiami produkcji 

energii z węgla103.

W ciągu ostatnich dwóch stuleci zabrzańska produkcja koksu i węglopochodnych zawsze sta-

nowiła znaczącą część działalności górnośląskiego przemysłu koksochemicznego. Znajdujące się 

pod miastem pokłady węgla koksującego, pozyskiwanego przez miejscowe kopalnie pozwoliły na 

uruchomienie już w 1811 r. pierwszych niewielkich koksowni. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu 

zapotrzebowania na koks powstawały kolejne koksownie: „Kolejowa”, „Concordia”, Erbreich”, „Don-

nermarcków”, „Jadwiga”, Glück-Auf”, „Poremba”, „Zaborze”, „Makoszowy”. Należały one do koncernów: 

„Donnersmarckhütte” A.G., „Borsig”, „Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken”. W 1913 

r. wyprodukowały one ponad 1 mln t koksu i 100 tys. t węglopochodnych. Stanowiło to 45% całej 

górnośląskiej produkcji. W okresie międzywojennym koksownie musiały dostosować się nowych 

realiów ekonomicznych, jakie powstały w Niemczech i Europie po zakończeniu I wojny światowej. 

Koksownie i zakłady zajmujące się przeróbką węglopochodnych zostały zmodernizowane, a niektóre 

najstarsze przedsiębiorstwa uległy likwidacji. Mimo iż w 1939 r. w Zabrzu działały już tylko cztery 

koksownie: „Delbrück” („Makoszowy”), „Skalley”(„Zaborze”), „Jadwiga”, „Concordia”, to produkowały 

one nadal 1 mln t koksu i 86 tys. węglopochodnych. Ponieważ poza Zabrzem wybudowano w tym 

okresie kilka nowych koksowni, udział miasta w całej górnośląskiej produkcji koksu uległ zmniej-

szeniu do 25%. Po roku 1945 r. koksownie zostały upaństwowione i do 1949 r. pracowały według 

reguł obowiązujących w socjalistycznej gospodarce nakazowo-rozdzielczej. Zniszczone przez Armię 

Czerwoną w 1945 r. zakłady zostały odbudowane w czasie realizacji planu 3-letniego 1947-1949.  

W czasie planu 6-letniego 1950-1955 nowe baterie otrzymały koksownie „Jadwiga” i „Makoszowy”, 

natomiast w koksowniach „Concordia” i „Zaborze” prowadzono jedynie niezbędne remonty i moder-

nizacje. Jednak przez lata 50 i 60. XX większa część inwestycji w przemyśle koksochemicznym loko-

wana była poza Zabrzem. Dopiero w latach 70. nowe baterie otrzymały ponownie koksownie „Ja-

dwiga” i „Makoszowy”, a „Concordia” i „Zaborze” przeszły proces częściowej modernizacji. W latach 80.  

XX w. zabrzańskie koksownie były już mocno wyeksploatowane, a niektóre z nich miały muzealne wy-

posażenie. Zmusiło to władze do likwidacji koksowni „Concordia”. Gdy w roku 1989 r. upadł w Polsce 

socjalizm i przystąpiono do reaktywowania gospodarki rynkowej, zabrzańskie koksownie musiały się 

po raz kolejny przystosować do nowych reguł ekonomicznych. Wymusiło to proces restrukturyzacji 

zabrzańskiego przemysłu koksochemicznego, w wyniku którego likwidacji uległy wszystkie zakłady 

poza koksownią „Jadwiga”, należącą do Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”. Należy on dzisiaj do 

najmniejszych producentów koksu w Polsce. Ale o roli Zabrza w dalszym rozwoju przemysłu kokso-

chemicznego decydować będzie istnienie na jego terenie dwóch instytucji naukowo-badawczych, 

Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i „Koksoprojektu”. Od ponad 5 lat mają one decydujący wpływ 

na funkcjonowanie przemysłu koksochemicznego, gdyż powstają w nich najważniejsze projekty ma-

jące wpływające na dalsze losy przemysłu koksochemicznego.

103  A. Sobolewski, Centrum Czystych Technologii Węglowych-przyszłość przetwórstwa węgla, [w:] Wpływ przemysłu 

na rozwój Zabrza, red. E.Rączka, Katowice 2010, s. 80-83. 
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micznej Przeróbki Węgla Głównego Instytutu Górnictwa, Centralne Laboratorium Koksochemiczne  

i Centralne Laboratorium Gazownictwa. Siedzibą instytutu stała się dawna dyrekcja koncernu Bor-

siga w Zabrzu-Biskupicach. Instytut podzielono na zakłady: Koksownictwa i Wytlewnictwa, Przero-

bu Węglopochodnych, Gazownictwa (oddzielony w 1959 r.). W latach 60. XX w. ICHPW został po-

większony o działy Koksu Formowanego, Techniki Cieplnej (1956 r.), Budowy Aparatury, Produktów 

Ubocznych (1960 r.), Produktów Specjalnych (1961 r.), Analityczny (1962 r.). Oprócz prac naukowo-

badawczych ICHPW zajmował się ustalaniem planów rozwojowych przemysłu koksochemicznego,  

101  Monografia chemicznej…, s. 127.
102  Tamże, s. 132

gromadzeniem dokumentacji i informacji naukowo-technicznej i stał się centralnym ośrodkiem 

opracowującym normy techniczne obowiązujące przy produkcji koksu i węglopochodnych. Obec-

nie ICHPW wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa przygotowuje się do uruchomienia w 2013 r., 

Centrum Czystych Technologii Węglowych. W powstałym wtedy Centrum Badawczym będą prowa-

dzone prace, nad nowymi bardziej wydajnymi i przyjaznymi dla środowiska technologiami produkcji 

energii z węgla103.

W ciągu ostatnich dwóch stuleci zabrzańska produkcja koksu i węglopochodnych zawsze sta-

nowiła znaczącą część działalności górnośląskiego przemysłu koksochemicznego. Znajdujące się 

pod miastem pokłady węgla koksującego, pozyskiwanego przez miejscowe kopalnie pozwoliły na 

uruchomienie już w 1811 r. pierwszych niewielkich koksowni. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu 

zapotrzebowania na koks powstawały kolejne koksownie: „Kolejowa”, „Concordia”, Erbreich”, „Don-

nermarcków”, „Jadwiga”, Glück-Auf”, „Poremba”, „Zaborze”, „Makoszowy”. Należały one do koncernów: 

„Donnersmarckhütte” A.G., „Borsig”, „Oberschlesische Kokswerke und Chemische Fabriken”. W 1913 

r. wyprodukowały one ponad 1 mln t koksu i 100 tys. t węglopochodnych. Stanowiło to 45% całej 

górnośląskiej produkcji. W okresie międzywojennym koksownie musiały dostosować się nowych 

realiów ekonomicznych, jakie powstały w Niemczech i Europie po zakończeniu I wojny światowej. 

Koksownie i zakłady zajmujące się przeróbką węglopochodnych zostały zmodernizowane, a niektóre 

najstarsze przedsiębiorstwa uległy likwidacji. Mimo iż w 1939 r. w Zabrzu działały już tylko cztery 

koksownie: „Delbrück” („Makoszowy”), „Skalley”(„Zaborze”), „Jadwiga”, „Concordia”, to produkowały 

one nadal 1 mln t koksu i 86 tys. węglopochodnych. Ponieważ poza Zabrzem wybudowano w tym 

okresie kilka nowych koksowni, udział miasta w całej górnośląskiej produkcji koksu uległ zmniej-

szeniu do 25%. Po roku 1945 r. koksownie zostały upaństwowione i do 1949 r. pracowały według 

reguł obowiązujących w socjalistycznej gospodarce nakazowo-rozdzielczej. Zniszczone przez Armię 

Czerwoną w 1945 r. zakłady zostały odbudowane w czasie realizacji planu 3-letniego 1947-1949.  

W czasie planu 6-letniego 1950-1955 nowe baterie otrzymały koksownie „Jadwiga” i „Makoszowy”, 

natomiast w koksowniach „Concordia” i „Zaborze” prowadzono jedynie niezbędne remonty i moder-

nizacje. Jednak przez lata 50 i 60. XX większa część inwestycji w przemyśle koksochemicznym loko-

wana była poza Zabrzem. Dopiero w latach 70. nowe baterie otrzymały ponownie koksownie „Ja-

dwiga” i „Makoszowy”, a „Concordia” i „Zaborze” przeszły proces częściowej modernizacji. W latach 80.  

XX w. zabrzańskie koksownie były już mocno wyeksploatowane, a niektóre z nich miały muzealne wy-

posażenie. Zmusiło to władze do likwidacji koksowni „Concordia”. Gdy w roku 1989 r. upadł w Polsce 

socjalizm i przystąpiono do reaktywowania gospodarki rynkowej, zabrzańskie koksownie musiały się 

po raz kolejny przystosować do nowych reguł ekonomicznych. Wymusiło to proces restrukturyzacji 

zabrzańskiego przemysłu koksochemicznego, w wyniku którego likwidacji uległy wszystkie zakłady 

poza koksownią „Jadwiga”, należącą do Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”. Należy on dzisiaj do 

najmniejszych producentów koksu w Polsce. Ale o roli Zabrza w dalszym rozwoju przemysłu kokso-

chemicznego decydować będzie istnienie na jego terenie dwóch instytucji naukowo-badawczych, 

Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i „Koksoprojektu”. Od ponad 5 lat mają one decydujący wpływ 

na funkcjonowanie przemysłu koksochemicznego, gdyż powstają w nich najważniejsze projekty ma-

jące wpływające na dalsze losy przemysłu koksochemicznego.

103  A. Sobolewski, Centrum Czystych Technologii Węglowych-przyszłość przetwórstwa węgla, [w:] Wpływ przemysłu 

na rozwój Zabrza, red. E.Rączka, Katowice 2010, s. 80-83. 
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The summary
Between 1945 and 2010 the carbochemical industry in Zabrze functioned in two different social 

and economical systems. Till 1979 cokeries worked according to the rules which were in effect in 

the socialist command-distributive economy. The factories destroyed by the Red Army in 1945 were 

rebuild within The Three-Year Plan 1947-1949. Within 

The Six-Year Plan 1950-1955 the cokeries: “Jadwiga” and “Makoszowy” were provided with new 

batteries, while in the cokeries “Concordia” and “Zaborze” only the essential renovations and moder-

nizations were conducted. However, in the 50’s and 60’s of the 20th c. a huge part of the investment 

in the carbochemical industry was located outside Zabrze. Only in the 70’s of the 20th c. new batte-

ries were given to the cokeries “Jadwiga” and “Makoszowy”, while “Concordia” and “Zaborze” unde-

rwent a partial modernization. In the 80’s of the 20th c. the cokeries in Zabrze were already heavily 

worked out and some of them had a museum equipment. It forced the authorities to the closedown 

of the cokery “Concordia”. When in 1989 the socialism in Poland collapsed and people attempted to 

re-establish the market economy, the cokeries in Zabrze had to adapt themselves to the new econo-

mical rules again. It led to the restructuring of the carbochemical industry and as a result of that all  

the factories in Zabrze, except for the cokery “Jadwiga” were closed down. The role of Zabrze in further 

development of the carbochemical industry is determined by the two scientific research institutions 

on its area: Institute for Chemical Processing of Coal and “Koksoprojekt”. For more than 5 years they 

have exerted a great influence upon the functioning of the carbochemical industry, because they 

conduct the most important projects which affect the further fate of the carbochemical industry.
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Zusammenfassung
In den Jahren 1945-2010 funktionierte die karbonchemische Industrie in Zabrze in zwei vers-

chiedenen ökonomisch-sozialen Systemen. Bis 1979 arbeiteten die Grubenkokereien nach den Re-

geln der stalinistischen Wirtschaftskonzeption. Die 1945 durch die Rote Armee vernichteten Betriebe 

wurden im Rahmen des dreijährigen Planes 1947-1949 wiederaufgebaut. Im Rahmen des sechsjähri-

gen Planes 1950-1955 haben die Kokereien ‚Jadwiga‘ und ‚Makoszowy‘ neue Koksbatterien bekom-

men und in den zwei anderen (‚Concordia‘ und ‚Zaborze‘) wurden nur die notwendigen Reparatu-

ren und Modernisierungen durchgeführt. In den 50er und 60er des 20. Jahrhunderts wurden die 

meisten Investitionen in karbonchemischer Industrie außer Zabrze vorgenommen. Erst in den 70er 

bekamen ‚Jadwiga‘ und ‚Makoszowy‘ die neuen Koksbatterien und in ‚Conkordia‘ und in ‚Zaborze‘ un-

ternahm man die nötigen Reparaturen. In den 80er wurden schon die meisten Kokereien in Zabrze 

stark abgenutzt und manche hatten schon eine museumartige Ausstattung. Dieser Zustand hat die 

Gewalt zur Liquidation von ‚Concordia‘ gezwungen. Nach dem Untergang des Sozialismus in Polen 

(1989) wurde die Marktwirtschaft reaktiviert, was die Kokereien in Zabrze dazu gezwungen hatte, 

sich den neuen ökonomischen Regeln anzupassen. Das hat zur Umgestaltung der karbonchemis-

chen Industrie in Zabrze geführt, infolge welcher alle Grubenkokereien außer ‚Jadwiga‘ liquidiert 

wurden. Zabrze hat aber seine Bedeutung in der Entwicklung der karbonchemischen Industrie nicht 

verloren- dort funktionieren zwei Forschungsinstitute: Institut für chemische Kohlenverarbeitung 

und ‚Koksoprojekt’. Diese zwei Institute haben seit fünf Jahren den entscheidendsten Einfluss auf das 

Funktionieren der karbonchemischen Industrie, denn in ihnen entstehen die wichtigsten Projekte, 

welche die weitere Entwicklung dieser Branche bestimmen. 
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