
Historia produkcji prochu czarnego w Mąkolnie  

Eugeniusz Salwach
Złoty Stok, 2016

Wszelkie prawa zastrzeżone, all rights reserved © 
eugeniusz (at) salwach . pl



Część I
Młyny prochowe

Wzdłuż Mąkolnicy, potoku wypływającego z masywu Jawornika, powstały w XIII wieku
dwie wsie: Maifritzdorf (obecnie Mąkolno) i Folmersdorf (obecnie Chwalisław). Obie  należały do
zakonu cystersów w Kamieńcu. Pomiędzy nimi Mąkolnica płynie wąwozem o stromych zboczach.
Wzdłuż niej biegła tylko wąska polna droga łącząca obie wsie. Od strony Mąkolna nazywano ją
„Krowią drogą”, zapewne dlatego, że pędzono nią krowy na leżące powyżej wąwozu pastwiska.
Ten wąski wąwóz nie nadawał się do budowy gospodarstw, ale wodę płynącą w potoku można było
łatwo spiętrzyć i wykorzystać do obracania kół wodnych. 

Pod koniec XVII wieku zbudowano tutaj  pierwsze młyny do produkcji  czarnego prochu
(Pulvermühle). Ich właściciele zmieniali się na drodze dziedziczenia przez kilka pokoleń. Rosła w
tym czasie ilość młynów prochowych, zmieniała się też technologia produkcji czarnego prochu i
poszerzał  asortyment  jego  gatunków.  W  drugiej  połowie  XIX  wieku  powstała  tutaj  jedna  z
największych prywatnych fabryk czarnego prochu w Prusach. Produkowano w niej już nie tylko
czarny proch ale też amunicję myśliwską i wojskową, a później lonty. Ostatni prywatni właściciele
sprzedali ją w 1923 roku koncernowi Lignose. Po 1945 roku stała się własnością państwa polskiego
i  stopniowo  przekształcała  w  zakład  przetwarzający  tworzywa  sztuczne,  w  którym  nadal
produkowano  czarny  proch,  ale  już  tylko  w  niewielkiej  ilości,  na  wydzielonym  oddziale.  Po
kolejnych  zmianach  zakład  ten  trafił  ponownie  w  ręce  prywatnego  właściciela,  który  nadal
produkuje w nim czarny proch.

Pierwsi właściciele młynów prochowych w wąwozie Mąkolnicy

Najstarszy zachowany dokument, mówiący o produkcji czarnego prochu i saletry potasowej
w Mąkolnie, wydany został 18 czerwca 1895 roku przez zakon cystersów w Kamieńcu. 
Zezwalał  on  ich „...  wiernemu,  kochanemu  i  cenionemu  poddanemu  Hansowi  Krahlowi  ...„
produkować  proch  czarny.  Dokument  ten,  napisany  pięknym  kaligrafowanym  pismem,
pieczołowicie przechowywali jego spadkobiercy.

 Rys.1.  Zdjęcie dokumentu z 1695 roku. 

 Zdjęcie tego dokumentu Herman  Güttler zamieścił, wydanym w 1895 roku w albumie z okazji
obchodów  200  lecia  istnienia  fabryki:  „Güttler,  W.,  Pulverfabrik,  Reichenstein  in  Schlesien“,



zatytułowanym:  „Zur  Erinnerung  an  das  200  jährige  Jubiläum der  Pulverfabrik  Maifritzdorf  -
18.6.1695  –  1895“  (1).  Datę  wydania  tego  dokumentu  rodzina   Güttlerów uważała  za  datę
powstania ich fabryki prochu w Mąkolnie.

Dowiadujemy się  z  tego  dokumentu,  że  Hans  Krahl  już  wcześniej  produkował  proch  i
saletrę w Mąkolnie, nie mając na to pozwolenia  zakonu, o które pokornie prosił. Posiadał on przy
„krowiej drodze“ 2 działki,  które wcześniej kupił i ogrodził. Na pierwszej działce miał budynek do
produkcji saletry potasowej (Salpeter Hutten), który nazywał „Laboratorium“. Zakon  pozwolił mu
zbudować na tej działce jeszcze jeden dom „ podobny do innych we wsi“. Na drugiej działce  miał
2 młyny prochowe (Pulver Mühlen), każdy po 17 łokci (ok. 11 m) długości  i 7 łokci (ok. 5 m)
szerokości. Do każdego z nich doprowadzona była woda  z potoku Mąkolnica kanałem o szerokości
około  1  m.  Zakon  pozwalał  mu  ją  pobierać  do  zasilania  kół  wodnych  podnoszących  stępory
młynów prochowych. Miał też na tej działce budynek o długości ok. 11 m i  szerokości ok. 5 m.
Mógł też na niej wypalać  tyle węgla drzewnego ile będzie potrzebował do produkcji prochu. 

Uzyskane na mocy tego dokumentu prawa, po zapłaceniu ustalonych w nim opłat, podlegały
dziedziczeniu. Za pierwszą działkę Hans Krahl miał płacić tylko 6 groszy rocznie, ale za drugą (z
młynami) musiał zapłacić jednorazowo aż 200 talarów śląskich i co roku po 9 groszy (1 talar = 30
groszy). To kosztowne pozwolenie nie wystarczało jeszcze aby produkować proch na należacym do
Monarchii Habsburgów Śląsku. Każdy kto chciał pozyskiwać  z ziemi saletrę i wytwarzać z niej
czarny proch musiał posiadać odpowiednie koncesję (przywilej) wydany przez upoważniony urząd
cesarski. Prawa i obowiązki wynikające z koncesji określał Patent wydany przez  króla  Czech i
Węgier  Józefa   I  w dniu  17 marca  1691 roku (2).  Patent  ten  zabraniał  posiadaczowi koncesji
sprzedawać proch i saletrę za granicę Monarchii, a nawet samemu ją  przekraczać. 

Hans Krahl otrzymał koncesję na pozyskiwanie saletry i  produkcję prochu (Salniter- und
Pulververfügung) już w 1692 roku.  Koncesje na otrzymywanie saletry uzyskali też w 1700 roku
dwaj jego młodsi bracia: Dawid i Anton (2).  Młodszy z nich Anton Krahl zmarł w 1704 roku, a
jego żona wyszła w 1705 roku ponownie za mąż za Georga Kastnera rolnika z Mąkolna. W 1706
roku uzyskał on koncesję na produkcję saletry i prochu, a po śmierci Hansa Krahla i jego braci stał
się  właścicielem wszystkich młynów prochowych w Mąkolnie. Wszyscy mieszkali w Mąkolnie,
gdzie się urodzili i zmarli. 

Z zapisu w kościelnej księdze zmarłych (3) wiemy, że wytwórcą saletry (Salpetersieder) i
prochu (Pulvermacher)  był  też  ojciec  Hansa  Johann Krahl,  zmarły w 1699 roku w Mąkolnie.
Chociaż brak jest na to dowodu to przypuszczać można, że posiadał on w Mąkolnie własne młyny
prochowe, a swoją wiedzę o produkcji saletry i prochu przekazał synom.

Na  najstarszej  mapie  księstwa  ziębickiego  (wydanej  w  w  1736  roku)  w  Mąkolnie
zaznaczonych  jest 6 młynów prochowych (Pulfermühle) i 3 młyny zbożowe.

 
Rys. 2. Fragment mapy Wielanda wydanej w 1736 roku. 



Produkowany proch  bracia  Krahl  sprzedawali  kopalniom i  wojsku.  Po raz  pierwszy w kopalni
czarny proch zastosowany został w 1627 roku w Słowacji. Pod koniec XVII wieku stosowano go
już powszechnie do kruszenia skał. W pobliskim Złotym Stoku znajdowały sie wtedy kopalnie rudy
arsenowej.  Na  pokazanej  wyżej  mapie  w   Reichenstein  (Złotym  Stoku)  zaznaczona  jest  huta
(Schmelzhütte)  wytapiająca  z  tej  rudy  złoto.  Zachował  się  rysunek  inwentaryzacyjny  tej  huty
wykonany w Urzędzie Górniczym w Złotym Stoku.  

             Rys. 3. Huta złota z młynami stępowymi i miechami poruszanymi kołami wodnymi 
          na rysunku z lat 70-tych XVIII wieku.

Jeszcze  w  połowie  XVI  wieku  takich  hut  było  w  Złotym  Stoku  20.  Do  XVIII  wieku
przetrwały tylko dwie z nich i 52 hałdy czarnego żużla. Jedną z takich hałd Carl Beniamin Heintze
(10) znalazł  obok młynów prochowych w Mąkolnie. To na miejscu tej huty mógł  Johann Krahl
zbudować swój pierwszy młyn prochowy.

Położenie  pierwszych  młynów  prochowych  możemy  dzisiaj  dokładnie  zlokalizować  bo
wszystkie, wyposażone w koła wodne obiekty, do produkcji czarnego prochu budowano zawsze w
tych samych miejscach.

Rys.4.  Rozmieszczenie pierwszych młynów prochowych w Mąkolnie. 



Czarny proch i surowce do  jego produkcji

Czarny proch jest mieszaniną saletry potasowej (azotanu potasu), węgla drzewnego i siarki.
Według  obliczeń  Berthelota  (5),  opublikowanych  w  1882  roku,  proch  o  optymalnym składzie
winien zawierać: 74,64%/ saletry potasowej, 13,51% węgla drzewnego i 11,85% siarki. Jest  on
najstarszym znanym nam materiałem wybuchowym. Do wyrzucania pocisków z dział  i  ręcznej
broni palnej stosowany był w Europie już w XIV wieku. Od tego czasu zasadniczy skład prochu nie
zmieniał  się.  Udoskonalano  jedynie  jego  recepturę  dobierając  optymalne  proporcje  wagowe
poszczególnych składników i sposób jego wytwarzania.

 Zdolność wyrzucania ciężkich pocisków z ogromnym hukiem na dużą odległość budziła
zawsze zabobonny lęk, a fakt  że mieszanina sporządzona ze znanych od dawna 3 składników ma
taką straszną moc, było czymś niezwykłym kojarzącym się z siłami „nieczystymi” mimo to, jak
pisał  Siemienowicz  (6) w dziele wydanym 1650 roku:  „Sposób robienia prochu strzelniczego
znają  dokładnie nie tylko ci,  którzy poświęcają  się  pirotechnice i  zajmujący się  zawodowo jego
sporządzaniem,  lecz  także  bardzo  wielu,  którzy  zwykli  posługiwać  się  mniejszymi  rusznicami,
dającymi się nosić, czyli ręcznymi strzelbami, co więcej, nawet znaczna ilość naszych wieśniaków
umie  robić  proch  własnoręcznie  bez  użycia  sztucznych   maszyn  i  narzędzi”.  Taki  sposób
wytwarzania czarnego prochu przedstawia rycina pochodząca z dziela „La pyrotechnie de Hanzelet
Lorrain” (7) wydanego w 1630 roku.

Rys.5. Trzy podstawowe składniki prochu ucierano w moździerzu z niewielkim dodatkiem 
           wody. Otrzymaną gęstą pastę przecierano przez sito aby uzyskać drobne ziarna, po 
           czym suszono je na słońcu.

Z trzech potrzebnych do produkcji prochu surowców Hans Krahl sam wytwarzał saletrę i
węgiel drzewny. Kupował tylko siarkę, zapewne w Kłodzku lub Nysie. Najbliżej wytwarzano ją w
Swoszowicach pod Krakowem i w Goslar w Saksonii. Siarkę w Swoszowicach wytapiano już pod
koniec  XVI wieku z  margli  i  iłów siarkonośnych,  wydobywanych w podziemnych kopalniach.
Surową zanieczyszczoną siarkę  oczyszczano przez jej odparowanie, wykroplenie pary i zestalenie
otrzymanej cieczy (8). 



Saletra potasowa (azotan potasu) 
Naturalnych złóż saletry potasowej (azotanu potasu) praktycznie w Europie nie było. Już w

średniowieczu  wypłukiwano  ją  z  ziemi,  w  której  znalazła  się  w  wyniku   rozkładu  substancji
organicznych pochodzących z obumarłych części roślin oraz odchodów i odpadów zwierzęcych.
Prawie czystą saletrę potasową zbierano w postaci białych wykwitów, jakie tworzyła na ścianach
wilgotnych pomieszczeń gospodarczych i latryn.

            Rys. 6.  Wykwity saletry potasowej na murach.

Sposób pozyskiwania  saletry z  zasobnej  w nią  ziemi  znamy z  ilustrowanych rysunkami
opisów  pochodzących  z   XVI  wieku.  Szczegółowy  opis  technologii  pozyskiwania  saletry
znajdujemy w dziełąch Lazarusa (11) i Kazimierza Siemienowicza (6). 

                               Rys. 7.  Pozyskiwanie saletry na rycinach z 1724 roku.

Posiadacz koncesji na wydobywanie saletry na Śląsku austriackim miał prawo wkroczyć na
teren każdego gospodarstwa chłopskiego i wybierać  bogatą  w nią  ziemię  z każdego miejsca, w
którym wg jego doświadczenia taka się znajdowała. Nawet z pod podłóg w domu mieszkalnym.
Wybierał ją najczęściej w stajniach oraz z miejsc, na których składowano obornik i z latryn. 



Zawartą w ziemi saletrę wypłukiwano w drewnianych beczkach z otworem w jej dnie, lub tuż nad
nim. Na dnie każdej beczki układano warstwę słomy zmieszanej z popiołem ze spalonego drewna
bukowego  (zawierającego  węglan  potasu)  i  palonym  wapnem.  Ziemię  zawierającą  saletrę
wsypywano  do  beczki  warstwami  przekładając  je  słomą  z  dodatkami.  Po  napełnieniu  ziemią
zatykano kołkiem otwór w dnie beczki i  wlewano do niej wodę.  Po kilku godzinach otwierano
otwór  i  przesącz  spuszczano  do  ustawionego  pod  nią  drewnianego  cebrzyka.  Przesącz  ten
zagęszczano  w  miedzianym  kotle  pod,  którym  palono  drewno  i  przewożono  w  beczkach  do
dalszego przerobu w obiekcie, który Hans Krahl nazywał „laboratorium”.

Oprócz saletry potasowej w przesączu tym znajdowały się też inne, trudniej rozpuszczalne
w wodzie sole. Po dodaniu potażu (węglanu potasu) usuwano te sole zagęszczając przesącz w kotle,
aż  do  pojawienia  się  w  nim ich  kryształów.   Wytrącone  sole  oddzielano  na  tkaninie  pokrytej
warstwą  piasku.  Po  oczyszczenniu  roztwór  azotanu  potasu  zagęszczano  w  kolejnym  kotle  i
wylewano do drewnianych lub miedzianych mis.  Po kilku dniach krystalizował  w nich  azotan
potasu w kształcie sopli o brązowej barwie. 

 Rys.8,9. Laboratorium do otrzymywania sletry potasowej na rycinach z działa Lazarusa (11)     
wydanego w 1629 roku.  Po lewej  urządzenia do oczyszczania przesączu zawierającego  
azotan potasu, po prawej kocioł i misy do otrzymywania jego kryształów.

 Dla oczyszczenia rozpuszczano je w wodzie, roztwór filtrowano i jeszcze raz zagęszczano
w kotle. Najczęściej po powtórnej krystalizacji otrzymywano czysty azotan potasu. Oczyszczanie
saletry  potasowej  na  drodze  rekrystalizacji  ułatwiała  bardzo  duża  różnica  w  rozpuszczalności
azotanu potasu w zimnej i gorącej wodzie (320 g/dm3 w 20 °C i 2470 g/dm3 w 100 °C). 
  Czystą już saletrę należało jeszcze odwodnić i sproszkować. W tym celu wilgotne kryształy
wsypywano do kotła i ogrzewano do wyschnięcia. Wtedy wlewano do niego jeszcze trochę  wody i
dalej ogrzewano, cały czas mieszając, tak aby w końcu uzyskać saletrę potasową w postaci białej
mąki. 

Rolnicy  w  Mąkolnie  i  sąsiednich  wsiach:  Chwalisławiu,,  Laskach,  Ożarach  i  Płonicy
hodowali dużo owiec i bydła wypasając je na licznych w tej okolicy łąkach. Nie brakowało więc
braciom Krahl ziemi zawierającej saletrę. Wybierano ją tylko w lecie kiedy zwierzęta przebywały
na pastwiskach.



Fehner (4) szacował, że posiadacz koncesji uzyskiwał średnio, w ciągu 1 tygodnia, 50 kg
saletry potasowej. Wypłukiwał ją z około 9 m3 zasobnej w nią ziemi. Zużywając na to 300 do 500 l
popiołu i spalając w sezonie  około 50 mp drewna. Z zachowanych dokumentów (2) wiemy, że  w
1744 Jan Józef Elsner ze Złotego Stoku (zięć Georga Kastnera) otrzymał koncesję na wydobycie 20
cetnarów (1000 kg) saletry w ciągu roku. Trzej bracia Krahl mogli wypłukać razem (każdy z nich
miał koncesję) około 3 ton saletry i wyprodukować z niej około 4 ton prochu w ciągu roku.

Węgiel drzewny
Węgiel drzewny tradycyjnie wypalano w  mielerzach, czyli w stosach drewna obłożonych

chrustem i przykrytych warstwą wilgotnej ziemi.

 
       Rys. 10. Mielerz do wypalania węgla drzewnego.

Producenci  czarnego  prochu  zastępowali  mielerze  okrągłymi  dołami,  wymurowanymi
wewnątrz cegłą. Miały one średnicę około 1,5 m i głębokość od 1,5 do 3 m. Do produkcji prochu
nadawało się najlepiej  miękkie drewno. Pozyskiwano je z drzew liściastych takich jak: kruszyna,
olcha, lipa, wierzba, leszczyna i topola. Cienkie pnie i gałęzie wycinano wczesną  wiosną, kiedy
drzewa zaczęły puszczać soki bo ułatwiało to ich korowanie. Pocięte na kawałki, o długości około 1
m i pozbawione sęków, suszono w wiązkach co najmniej 2 lata.  

Młyny prochowe

Czarny  proch  dla  wojska  już  w  średniowieczu  wytwarzano  w  młynach  stępowych.
Elementami  mielącymi  młyna stępowego były stępory podnoszone do góry za  pomocą  ramion
umocowanych na obracającym się  drewnianym wale.  Stępor spadając do cylindrycznej  komory
mieszał, rozdrabniał i ubijal znajdujące się w niej składniki prochu. 

 Rys. 11.  Przewoźny młyn prochowy na rycinie z 1512 roku, obok zasada jego działania.



Obiekt, w którym młyn stępowy używano do produkcji czarnego prochu nazywano młynem
prochowym. W Mąkolnie młyny stępowe do produkcji prochu napędzane były kołem wodnym. 
Duży spadek koryta Mąkolnicy umożliwiał budowanie kół nasiębiernych. Takie koło prawidłowo
wykonane wykorzystywało od 70 do 90 % energii jaką niosła zasilająca je woda.  

                       Rys. 10.  Zasada działania koła wodnego nasiębiernego.

Moc tego tego typu koła rosła proporcjonalnie z jego średnicą i szerokością. Średnicę koła
wyznaczała różnica poziomów potoku, pomiędzy usytuowaniem zastawki i odprowadzeniem wody
z koła. Jego szerokość dobierano odpowiednio do  ilości wody jaką z rzeki można było do niego
doprowadzić.  Obroty  koła  można  było  płynnie  zmieniać  regulując  ilość  podawanej  wody.  Za
pomocą  przekładni  zębatych i  pasowych napęd z  wału koła wodnego przenoszono w dowolne
miejsce  i  zmieniano  jego  obroty  stosownie  do  potrzeb.  Na  tym  samym  kanale  można  było
zbudować  2  lub  więcej  kół  pracujących  przemiennie  i  zasilających  różne  urządzenia.  Były  to
urządzenia napędowe tanie w eksploatacji  i  proste w obsłudze. Największą  ich wadę  stanowiła
zależność od ilości wody płynącej w rzece, która zmieniała się sezonowo.
 Stępory młyna wykonane były  najczęściej z drewna dębowego, miały długość od 2 do 3 m i
ważyły około 30 kg. Zakończone były głowicą z brązu. Koło wodne podnosiło je na wysokość od
30 do 40 cm. Każdy stępor, można było zatrzymać w jego górnym położeniu za pomocą prostego
mechanizmu. Komory, do których spadały miały kształt  kuli o średnicy około 40 cm, wydrążonej
w dębowym lub bukowym balu.  W miejscu,  w które  uderzał  stępor  znajdowały się  wymienne
wkładki z bardzo twardego drewna.

                    Rys. 13. Komory mielące w prochowym młynie stępowym.

 Wodę do obracania kół wodnych doprowadzano z Mąkolnicy, po spiętrzeniu jej zastawką.
Od zastawki do młyna woda płynęła kanałem wykopanym, z minimalnym spadkiem w zboczu



wąwozu. Niektóre kanały był murowane i przykryte z góry płytami i ziemią. Tam gdzie to było
konieczne wodę doprowadzono drewnianymi korytami na podporach.

                            Rys. 14. Stary młyn prochowy w Mąkolnie (rycina z Albumu (9)).

 Pozwolenie jakie Hans Krahl otrzymał  od cystersów nakazywało mu odprowadzać wodę z
koła  wodnego  tak,  aby  wpływała  do  rzeki  powyżej  zastawki  spiętrzającej  wodę  do  koła
znajdującego się niżej. Taki sposób zarządzania zasobami wody płynącej w Mąkolnicy pozwalał
maksymalnie wykorzystać jej potencjalną energię.    

Czarny  proch  Krahlowie  sprzedawali  kopalniom  i  cesarskiej  armii,  której  najbliższe
garnizony znajdowały się wtedy w Kłodzku, Świdnicy i Nysie. 

Siemionowicz (6) podaje następujące receptury czarnego prochu przeznaczonego dla dział,
muszkietów i pistoletów:

                                Rys.15. Receptury czarnego prochu z 1650 roku.



Proces  produkcji  czarnego prochu  w młynach prochowych zaczynał  się  od zmielenia  i
zagęszczenia trzech składników prochu, zwilżonych wodą, w młynie stępowym. Stępor, spadający
około  30  razy  w  ciągu  minuty,  mieszał  i  ubijał  mieszankę  prochową  przez  10  –  12  godzin.
Otrzymaną  w  ten  sposób  zagęszczoną,  wilgotną  masę,  przecierano  przez  mosiężne  sito,  a
otrzymane ziarna prochu suszono na słońcu,  do  zawartości wody poniżej 1 %. W lecie trwało to
kilka dni.  Suche ziarna prochu przesiewano na sitach, dzieląc je na pożądane frakcje ziarnowe.
Ziarna najdrobniejsze zawracano do młyna stępowego dodając je do mieszanki prochowej. Proch
dostarczano  odbiorcom  w  szczelnie  zamkniętych  drewnianych  beczkach,  przewożonych
odpowiednio oznaczonymi nakrytymi konnymi wozami.   

 Młyny prochowe w Mąkolnie po przyłączeniu Śląska do Prus

Georg Kastner zmarł  w 1735 roku. Wcześniej jeden z jego młynów kupił  Anton Tintz z
Lądka Zdroju, a pozostałe przejął zięć Kastnera Johann Josef Elsner. Mieszkał on w Złotym Stoku
gdzie był organistą w katolickim kościele. Po zajęciu Śląska przez króla Prus Fryderyka, w grudniu
1740 roku, aby dalej produkować proch obaj musieli uzyskać koncesje z odpowiednich urzędów
pruskich. Tintz uzyskał ją w 1743 roku, a Elsner w 1744 roku. Prusy toczyły wtedy wojnę z Austrią
do 1763 roku. Ta tocząca się  na Śląsku  wojna spowodowała tak duży wzrost zapotrzebowania na
czarny proch, że król Fryderyk musiał go nawet importować z Niderlandii. Wzrosla jego cena, a
więc i  opłacalność  produkcji.  Zwiększyła się  też  ilość  wydanych koncesji  na produkcję  saletry
potasowej.  Opłaciło się  już  zakładać   tzw.  „plantacje  saletrzane”  (Salpeter-Plantagen,  Salpeter-
Gärten),  których  właściciele  wytwarzali  ziemię  bogatą  w  saletrę.  Otrzymywano  ją  poprzez
kompostowanie odpadów organicznych, roślinnych i zwierzęcych. Szczegółowy opis tego sposobu
otrzymywania saletry znajdujemy już w dziele Erckera Lazarusa wydanym w 1629 roku (11). 

                               Rys.16. Pozyskiwanie saletry na rycinach Lazarusa.
Na działce po obu stronach budynku znajdują się pryzmy kompostu (C) usypane z odpadów



roślinnych  i  zwierzęcych.  W  wyniku  zachodzącego  w  nich  procesu  rozkładu  substancji
organicznych  zawierających  węgiel  i  azot,  po  kilku  miesiącach  powstawała  z  nich  warstwa
próchnicy zwierającej  saletrę  potasową.   Robotnik  (E)  przewozi  ziemię  z  pryzmy taczkami  do
budynku, w którym wypłukiwano saletrę w opisany już wcześniej sposób. 

Wzrost produkcji saletry umożliwił zwiększenie produkcji czarnego prochu, na które duże
zapotrzebowanie utrzymało się również po zakończeniu wojny. Bo król Fryderyk modernizował w
latach 1765 – 1791 twierdze w Nysie  i  Kłodzku i  budował  nową  w Srebrnej  Górze.  Czarnym
prochem wysadzano  tam skały  pod  nowe  obiekty,  a  w okolicznych  kamieniołomach  kruszono
kamień potrzebny do ich budowy. Młyny prochowe w Mąkolnie mogły dzięki temu kilkakrotnie
zwiększyć produkcję i sprzedaż czarnego prochu.
 

W albumie z 1895 roku (1) znajdują się rysunki starego młyna prochowego, wykonane w
1850  roku  na  zlecenie  Wilchelma  Güttlera.  Są  to  przekroje  młyna  Antona  Tintza,  na  którego
budowę  uzyskał on pozwolenie w 1755 roku. Zbudował go na działce należącej do wsi Laski (4).
Do dzisiaj, na miejscu tego młyna, zachowały się grube kamienne mury zbudowane 100 lat później
przez Wilchelma Güttlera.

                           Rys. 17. Młyn prochowy Antona Tintza.



Młyn Tintza był większy od młynów Hansa Krahla opisanych w dokumencie z 1695 roku.
Jego budynek miał około 16 m długości i 8 m szerokości. Podstawowym urządzeniem do produkcji
prochu  był  w  nim młyn  stępowy,  z  6  stęporami,  zainstalowany  w  wydzielonym murowanymi
ścianami pomieszczeniu. Nad nim, pod samym dachem, znajdował się młyn bębnowy do mielenia
mieszaniny węgla  drzewnego z  siarką,  a  obok wału koła wodnego niewielki  bęben służący do
granulacji  zbyt  drobnych ziaren prochu.  Było też  w tym budynku murowane pomieszczenie do
suszenia  prochu.  Ogrzewał  je  piec,  którego  palenisko  znajdowało  się  za  ścianą,  w  sąsiednim
pomieszczeniu.  Za  nim  znajdował  się  magazyn  prochu.   Tak  więc  w  tym  jednym  budynku
prowaqdzono cały proces technologiczny produkcji czarnego prochu i to niezależnie od panującej
na zewnątrz pogody. 

Proces ten zaczynał się od zmielenia w młynie bębnowym węgla i siarki. 

                                                           Rys. 18. Młyn bębnowy.

Wewnątrz  drewnianej  obudowy  znajdował  się  obracany  drewniany  bęben  młyna.  Za  mielniki
służyły znajdujące się w nim drewniane kule. Węgiel i siarkę wsypywano do bębna przez otwór w
jego płaszczu i zamykano szczelną pokrywą. Po kilku godzinach mielenia pokrywę zdejmowano i
zakładano  na  otwór  sito  zatrzymujące  kule.  Przy  wolno  obracającym  się  bębnie  mieszanina
zmielonego węgla i siarki wysypywała się do drewnianej obudowy młyna zakończonej skórzanym
lejem, a z niego do beczki. 

Pozostałe  operacje  technologiczne  produkcji  prochu  prowadzono,  w młynie  prochowym
Tintza, w taki sam sposób jak robili  to wcześniej  Krahlowie, z tym, że suszenie ziaren prochu
odbywało się w zamkniętej suszarni ogrzewanej węglem. 

Koło wodne w młynie Tintza miało średnicę około 2 m, a więc i  niedużą moc. Do tej mocy
dostosowana  była  wielkość  urządzeń  produkcyjnych.  Zakładając,  że  w  jednej  komorze  młyna
stępowego mieściło się 6 kg mieszanki prochowej (w dużych młynach ubijano w jednej komorze
nawet 11 kg ). to Tintz mógł wyprodukować w swoim młynie około 30 kg prochu dziennie i około
5 ton w ciągu roku. Tintz miał jeszcze jeden młyn, a co najmniej 2 młyny miał też Johann Elsner.



Razem ich  młyny  prochowe mogły produkować  ponad  20 ton czarnego prochu w ciągu roku.
Po ich śmierci wszystkie młyny prochowe w Mąkolnie przejął,  w 1775 roku, Adam Elsner syn
Johanna. 

 Podobnie jak jego ojciec  Adam Elsner  mieszkał  w Złotym Stoku gdzie był  organistą  i
nauczycielem w katolickiej szkole. Koncesję na  produkcję saletry otrzymał z Berlina w 1776 roku,
a  w  1801  roku  zawarł  kontrakt  na  dostawę  czarnego  prochu  dla  Korpusu  Śląskiej  Artylerii,
stacjonującego w twierdzy w Nysie (2).  Twierdza ta  odegrała istotną  rolę  w wojnie francusko-
pruskiej, która rozpoczęła się w październiku 1806 roku. Wojska francuskie zdobyły ją dopiero po
po 114 dniach oblężenia. W czasie  tego oblężenia, w dniu 17 marca 1807 roku, Francuzi zajęli
Złoty Stok. 

Adam Elsner zarządzał młynami prochowymi w Mąkolnie wspólnie ze swoim szwagrem
Franzem Albelem. Karl Heintze, w  kronice Złotego Stoku wydanej w 1817 roku (10) pisze, że w
Mąkolnie pracowały 3 młyny prochowe, a  burmistrzem Złotego Stoku, wybranym w 1809 roku
przez mieszkańców miasta, został katolicki rektor i fabrykant prochu Franz Albel. Córka Franza
Albela (Theresia) wyszła za mąż za kupca ze Złotego Stoku Karla Güttlera. Po jej śmierci, w 1836
roku, odziedziczył  on młyny należące do małżonki i wykupił  prawa do pozostałych młynów w
Makolnie  stając się  ich jedynym właścicielem. Knie (12) wylicza, że Karl Güttler  posiadał  w
Mąkolnie 4 pracujące młyny prochowe, które w 1840 roku produkowały 500 centnarów (25 ton)
prochu rocznie. Ich rozmieszczenie pokazuje mapa wykonana około 1850 roku.

     
  Rys. 19.  Wycinek mapy „Reymanns Special-Karte der Grafschaft Glatz“ 



Część II
Fabryka prochu ,,W Güttler Pulverfabriken Reichenstein“

Karl Güttler zmarł w 1846 roku. Młyny prochowe odziedziczył jego syn Wilhelm, który po
studiach wrócił do Złotego Stoku. Będąc z wykształcenia chemikiem kupił w 1850 roku od miasta
hałdy wypałków poarsenowych i zbudował  w Złotym Stoku instalację  do odzysku zawartego w
nich złota.  Jako pierwszy na świecie zastosował  do tego celu metodą  „chlorkową“ opracowaną
przez prof. Plattnera. Na światowej wystawie w Londynie (w 1851 roku) uzyskał za jej wdrożenie
złoty medal i duży rozgłos w Prusach. 

Kiedy  Wilchelm  Güttler  przejął  odziedziczone  po  smierci  ojca  młyny  prochowe  ich
wielkość produkcji ograniczała ilość dostępnej na lokalnym rynku saletry potasowej. Szybki rozwój
transportu morskiego i kolejowego spowodował, że już od 1860 roku mógł kupować czysty azotan
potasu i odbierać go na stacji kolejowej w Ząbkowicach. Kupował go w niemieckich fabrykach,
wytwarzających  go  z  saletry  sodowej  (azotanu  sodu)  sprowadzanej  z  Ameryki  Południowej.
Od tego czasu mógł  już  zwiększać  produkcję  czarnego prochu stosownie do szybko rosnących
potrzeb. A potrzebowały go coraz więcej kamieniołomy, kopalnie węgla i pruska armia prowadząca
wojny z Austrią  (w 1866 roku) i  z Francją  (1870 – 1871). Rozwijący się   na Śląsku przemysł
wydobywczy zwiększył  zużycie czarnego prochu z 25 ton w 1840 do 500 ton  pod koniec lat
60-tych.

 Żeby szansę tą wykorzystać Wilchelm Güttler przekształcił odziedziczone młyny prochowe
w  prywatną  fabrykę  czarnego  prochu  o  nazwie:  “  W  Güttler  Pulverfabriken  Reichenstein“.
Najwieksze z nich zmodernizował, a na miejscu pozostałych i na dokupionych działkach leżących
już we wsi Chwalisław (13), zbudował nowe obiekty produkcyjne. Było ich w sumie kilkanaście, a
w każdym z nich prowadzono najczęściej tylko jedną operację technologiczną. 

W albumie  z  1895  roku  (1)  znajdujemy  zdjęcie  młyna  stępowego,  nazwanego  w  nim
„starym“. Był to jeden z młynów pracujących od początku w fabryce Wilhelma Güttlera. 

Rys. 20. Stary młyn stępowy na zdjęciu z 1895 roku. 



W drewnianej  szopie,  znajdują  się  2  rzędy  stępor  obracanych  jednym  dużym  kołem
wodnym,  za  pośrednictwem  przekładni  zębatych.  Zadaniem  ich  było  wymieszanie  i  ubicie
mieszanki  prochowej.  Zagęszczoną  mieszankę  obrabiano już  dalej  w innych obiektach fabryki.
Najwięcej produkowano wtedy prochu górniczego, nazywanego też skalnym. Pod względem składu
i jakości był podobny do tego, który już 100 lat wcześniej produkowali bracia Krahl.
   Na wystawie światowej w Wiedniu, w 1873 roku, fabryka: “ W. Güttler Pulverfabriken
Reichenstein“ wystawiała proch górniczy i myśliwski (Jagd- und Sprengpulver). W katalogu z tej
wystawy (14) znajdujemy informację, że fabryka: produkowała 10.000 cetnarów (500 ton) prochu
kruszącego i myśliwskiego o wartości 160.000 talarów, zatrudniała 88 pracowników i posiadała 13
kół wodnych o łącznej mocy 103 kM. 

Rządzone przez Bismarcka Prusy bardzo szybko militaryzowały się, a armia potrzebowała
coraz więcej  i  coraz lepszego prochu.  Bowiem w drugiej  połowie XIX wieku nastąpiły istotne
zmiany w knstrukcji broni strzeleckiej. Francuz  Casimir Lefaucheux skonstruował (w 1832 roku)
pierwszą łamaną dubeltówkę, którą ulepszył w 1852 roku angielski rusznikarz Charles Lancaster.
Do strzelania z tej broni zastosowano po raz pierwszy naboje scalone ładowane do lufy od strony
komory nabojowej, a nie jak w dotychczas stosowanych muszkietach, przez jej wylot. W 1848 roku
na wyposażenie armii pruskiej trafiły karabiny Dreysego ładowane odtylcowo, również amunicją
zespoloną w papierowej osłonie.        Na początku lat 70-tych XIX wieku pojawiły się już karabiny
powtarzalne,  z  amunicją  zespoloną  w  metalowej  łusce.  Do  naboi  zespolonych  wsypywano
dokładnie odważoną ilość prochu. Od jego jakości zależał skuteczny zasięg wystrzelonego pocisku
i jego celność. Ilość i rodzaj prochu do naboi, dla określonego typu broni strzeleckiej, dobierano
tak,  aby  wybuch  nie  rozerwał  lufy,  a  wylatujący  z  niej  pocisk  posiadał  możliwie  największą
prędkość. Efekt ten uzyskiwano wtedy gdy ciśnienie gazu w lufie było największe w momencie
kiedy pocisk ją opuszczał. Proch do naboi dla strzeleckiej broni długolufowej musiał więc spalać
się  wolniej, od używanego do naboi pistoletowych. Szybkość  spalania prochu zależy od ciężaru
właściwego jego ziaren i ich wielkości. Wolniej, bo warstwami. a nie w całej masie, spalają się
ziarna prochu o wysokim ciężarze właściwym (powyżej 1,75 g/cm³) i większej średnicy.
 Receptury i technologie produkcji czarnego prochu stanowiły tajemnicę ich producentów.
Dzisiaj można je odtworzyć  korzystając z opracowań  takich autorów jak: Oscar Guttmann (16),
Hermann Kast (17) i Tadeusz Urbański (18). Wiadomo, że proch strzelecki zawierał najczęściej 78
%  azotanu  potasu,  12  %  węgla  drzewnego  i  10  %  siarki.  Produkowano  go  w  kilku  klasach
ziarnowych. Najmniejsze ziarna miały 0,3 mm, a największe 2,0 mm. Wielkość ziarna dobierano
stosownie do długości i średnicy lufy (czym dłuższa lufa i większa jej średnica tym większe ziarna).
Niezwykle  ważne  było  utrzymanie  stałej  wartości  podstawowych  parametrów  jakościowych
prochu, we wszystkich jego partiach dostarczanych producentowi amunicji.

Wysokiej  jakości  prochu strzeleckiego nie można było otrzymać  w młynach stępowych.
Potrzebne  były  do  tego  celu  nowe  urządzenia.  Wilchelm  Güttler  zainstalował  je  w  nowych
obiektach, które zbudował na zakupionych w 1867 roku działkach w Chwalisławiu. Zainstalowane
zostały w nich zakupione:
-2 młyny kołowe obiegowe nazywane biegaczami, służące do mieszania i zagęszczania prochu,       
-2 prasy hydrauliczna do prasowania mieszanki prochowej,                                                                 
-2 walcowe kruszarki do rozdrabniania prasowanej masy prochowej,                                                  
oraz wykonane w fabryce ziarkownice bębnowe, sita cylindryczne do odpylania i rozdzielania 
ziaren prochu na wymagane frakcje i bębny do polerowania ziaren prochu. 
Koła biegaczy obracały 2 maszyny parowe zasilane w parę z lokalnych kotłowni.
 Zorganizował też w fabryce dobrze wyposażone laboratorium kontrolujące jakość gotowego
prochu i jego półproduktów w trakcie procesu technologicznego.  

Nowe urządzenia pozwoliły zmienić dotychczas stosowaną w fabryce technologię produkcji
prochu. Dzięki nim fabryka mogła produkować szeroki asortyment  najwyższej jakości prochów, w
tym strzeleckiego dla pruskiej armii. Nigdy już później fabryka w Mąkolnie nie produkowała tak
wielu gatunkach czarnego prochu, a  korzystała prawie z takich samych technologii  i  urządzeń
jeszcze w XXI wieku.  



    
  Rys. 21. Plan sytuacyjny fabryki prochu w Mąkolnie wykonany w 1895 roku.

Technologie i urządzenia do produkcji czarnego prochu w fabryce  Güttlerów.

1. Wypalanie węgla drzewnego.

Najwyższej  jakości  proch  strzelecki  uzyskiwano  z  łatwopalnego  „brązowego”  węgla
drzewnego. Taki węgiel można było otrzymać tylko w piecach retortowych, zwęglając drewno w
temperaturze nie przekraczającej 350°C. 

Pierwszą węglarnię z piecem retortowym, ogrzewanym węglem kamiennym, zbudował w
Mąkolnie Wilchelm Güttler. Jej zdjęcie znajduje się w albumie z 1895 roku (1). 

                 Rys. 22. Stara węglarnia na zdjęciu z 1895 roku, obok rysunek pieca retortowego. 

W retorcie ogrzewanej bezpośrednio spalinami nie można  było uzyskać wymaganej temperatury
zwęglania w całej masie wypalanego drewna. W nowszych piecach, z poziomą retortą, uzyskiwano
ją wprowadzając przegrzaną parę wprost do retorty  (Guttmann 16). 



            Rys. 23. Piec z poziomą retortą ogrzewaną przegrzaną parą wodną.

Wypalony w takim piecu, w niskich temperaturach węgiel drzewny zapalal się sam po wyjęciu z
retorty. Problem ten rozwiązał dopiero Herman Güttler (syn Wilchelma) zastępując, w swoim piecu,
parę wodną dwutlenkiem węgla, którym nie tylko ogrzewał retortę ale też ją schładzał. Dzięki temu
już po 2 – 3 godzinach uzyskiwał ze 100 kg suchego drewna od 30 do 36 kg najwyższej jakości
węgla drzewnego. Mógł też w swoim piecu zwęglać: wióry z drewna, torf, a nawet łodygi roślin
włóknistych, takich jak len i  konopie. Wypalony węgiel po schłodzeniu i oczyszczeniu na sicie
przechowywano  w  szczelnie  zamkniętych  beczkach  lub  drewnianych  skrzyniach  wyłożonych
blachą. 

Swój wynalazek Herman Güttler opatentował w 1887 roku, w wersjach z retortą poziomą i
pionową (1). Oba typy pieców zainstalował w nowej węglarni w Mąkolnie. 

 Rys. 24. Na zdjęciach z 1895 roku: węglarnia w Mąkolnie, obok pionowe piece retortowe i ich  
przekrój na rysunku z opisu patentowego.

Piece te eksploatowano do I wojny światowej, a przetrwały jeszcze i II wojnę światową.
Rozebrano je dopiero w latch 50-tych XX wieku.



Rocznie w latach 90-tych XIX wieku węglarnia w Mąkolnie wypalała około 2.000 cetnarów,
czyli około 100 ton węgla drzewnego, zużywając na to około 1.000 mp drewna. 

   Rys. 25. Składy drewna do produkcji węgla drzewnego w Mąkolnie, na zdjęciach z 1895 roku.
 
2. Mielenie surowców (19).

Surowce  do  produkcji  prochu:  saletrę  potasową,  siarkę  i  węgiel  drzewny  mielono  w
wydzielonym budynku pelniącym rolę centralnej młynowni. 

                   Rys. 26. Budynek centralnej młynowni na zdjęciach z 1895 i 2014 roku
Służyły do tego celu młyny kulowe bębnowe, obracane kołem wodnym. Młyny zbudowane

w fabryce miały bęben o  średnicy 1500 mm i szerokości 1000 m wykonany z blachy stalowej.
Na  jego  obwodzie  znajdował  się  otwór  do  wsypywania  surowców  i  wysypywania  mączki  po
zmieleniu. Wewnętrz bębna przyspawane były metalowe progi, podnoszące kule mielące w czasie
jego obrotów. Kule te, o średnicy od 30 – 70 mm, wykonane były z twardego drewna i ważyły
razem około 24 kg. Później zastępowano je też kulami odlanymi z brązu.

 Siarkę mielono razem z węglem drzewnym. Saletrę potasową mielono tylko z niewielkim
dodatkiem węgla drzewnego. 

      Rys. 27  Młyn kulowy na zdjęciu z 2015 roku, obok jego budowa.



 Młyn w drewnianej obudowie ustawiony był  na piętrze młynowni. Pod nim, na parterze,
znajdowało się drewniane sito cylindryczne. 

Sita  cylindryczne  (wykonywane  w fabryce)  posiadały kształt  sześciokatnego cylindra,  o
średnicy 900 mm i długości 2600 mm, w postaci drewnianej ramy przymocowanej do stalowej osi
obszytej  płótnem.  Do ramy umocowane były 2 sekcje  prostokatnych sit,  po 6 sztuk w każdej.
Cylinder  sita  pochylony był  pod kątem 4 stopni  w kierunku wylotu  i  znajdował  się  wewnątrz
szczelnej drewnianej obudowy.

         `     Rys. 28. Budowa sita cylindrycznego.

Takiej samej konstrukcji sita cylindryczne używano w Mąkolnie jeszcze w kilku innych operacjach
technologicznych, zawsze wtedy kiedy trzeba było ziarna prochu odpylić lub rozdzielić na frakcje
ziarnowe. W 1944 roku w fabryce było ich 9 szt. (19). 

3. Mieszanie i zagęszczanie mieszanki prochowej (19).
  Przesianą przez sito cylindryczne mieszaninę siarki z węglem drzewnym i zmielona saletrą
potasową przewożono do obiektów, w którym znajdowały się młyny stępowe lub młyny kołowe
obiegowe nazywane biegaczami, aby tam poddać je mieszaniu i zagęszczaniu.

Rys. 29.  Biegacz na zdjęciu z 1895 roku, obok jego budowa.



Pierwsze  biegacze,  zainstalowane  w  Mąkolnie  około  1870  roku,  posiadały  dwa  ciężkie
żelazne koła umieszczone na wspólnym poziomym wale przymocowanym na stałe do obracającego
się wału pionowego. W czasie jego obrotów koła toczyły sie po dnie drewnianej cylindryczanej
misy.
Do  misy  biegacza  wsypywano  mieszankę  prochową  z  dodatkiem  około  7  %  wody.  Podczas
obracania  sie  pionowego  wału  następowało  intensywnie  mieszanie  i  zagęszczanie  składników
prochu. Toczące się koła nagrzewały mieszankę prochową do temperatury około 30 °C, powodując
parownie zawartej w niej wody. W lecie do misy dolewano wodę tak, aby po zakończeniu procesu,
zagęszczona mieszanka prochowa zawierała jej jeszcze od 2 do 4 %.

Biegacze wymagały napędów o dużej  mocy.  Dlatego jego koła  obracały silniki  parowe.
Instalowano  je  w  drewnianych  budynkach  otoczonych  grubymi  murami.  Mury  oddzielały   też
pomieszczenia produkcyjne od maszynowni, w której znajdował się wał transmisyjny, przenoszacy
napęd  z  silnika  parowego  na  koło  przekładni  zębatej,  obracającej  pionowy  wał  biegacza.
W porównaniu z  młynami stępowymi biegacze posiadały dużą  większą  wydajność  i  pozwalały
uzyskać proch o większym ciężarze właściwym. 

Te dwa pierwsze biegacze zastąpiono, nowymi dopiero w czasie pierwszej wojny światowej.
Były to  już   nowczesne  biegacze  firmy Krupp Grussonwerk.  Koła ich,  o  średnicy 1470 mm i
szerokości 470 mm, toczyły się po żelaznej misie o średnicy 2200 mm i głębokości 240 mm. Każde
z nich ważyło około 6 ton. Ich poziomy wał, na którym obracały się, podwieszony był na specjalnej
ramie do wału pionowego. Dzięki temu można je było podnieść na pożądaną wysokość nad dnem
misy.  Wał  pionowy biegacza  mógł  obracać  się  z  wolnymi  lub  szybkimi  obrotami.  Jego  napęd
stanowiły 2 silniki elektryczne, które poprzez przekładnię pasową przenosiły obroty na wał kątowej
przekładni zębatej, z dużym kołem umocowanym na pionowym wale biegacza. Zmiane obrotów
uzyskiwano  przez  włączenie  jednego  z  silników.  Mniejszy  o  mocy  1,1,  kW  i   970  obr./min
zapewniał wolne obroty wału, większy o mocy 11,1 kW obracał wał szybko (19).

Rys. 30.  Rysunek biegacza f-my Krupp i jego zdjęcie wykonane w 2015 roku.
 
 Pod  koniec  laty  30-tych  zainstalowano  w  Mąkolnie  jeszcze  4  takie  same  biegacze.
Po 1945 roku eksploatowane były tylko 3 z nich. Pozostałe zostały zdemontowane.



4. Rozdrabnianie zagęszczonej masy prochowej (19).
Zagęszczoną masę prochową rozdrabniano w kruszarce, pomiędzy 3 parami obracających

się walców. Odległość między osiami, tworzących parę walców, można było regulować w zakresie
do 40 mm. Pokruszone ręcznie bryły masy prochowej wsypywano z góry pomiędzy pierwszą parę
walców, posiadających głębokie wzdłużne nacięcia. Już mniejsze jej kawałki spadały na znajdujące
się  pod walcami sito potrząsalne oddzielające ziarna najdrobniejsze i  transportujące grubsze do
szczeliny między następną parą walców. Po przejściu przez ostatnią parę walców, o najmniejszej 
szczelinie, uzyskiwano ziarna mniejsze od 6 mm.

     Rys. 31. Budowa kruszarki trójwalcowej.

Pierwsze  zainstalowane  w  Mąkolnie  kruszarki  walcowe  miały  drewniane  ramy,  a
obsługujący je pracownik stał bezpośrednio nad nimi. Po wybuchu, jaki miał miejsce w 1949 roku,
zastąpiono je nowymi wykonanymi już w całości z metalu. Wszystkie elementy kruszarki stykające
się z prochem (walce, sita, osłony) wykonane były z mosiądzu. Obsługiwał je pracownik znajdujący
się w sąsiednim pomieszczeniu za grubą ścianą. 

Rys.32. Kruszarki  trójwalcowe w fabryce w Mąkolnie na zdjęciach z 1895 i 2015 roku. 



Po odsianiu w sicie cylindrycznym najdrobniejsze ziarna, zawracano do ponownej obróbki
na biegaczu, a grubsze poddawano prasowaniu w prasie hydraulicznej.

5. Prasowanie ziarem prochu w prasie hydraulicznej (19).
  Celem prasowania wilgotnej masy prochowej było utworzenie litych i twardych ziaren

prochu.  Stosowane w Mąkolnie  prasy hydrauliczne,  firmy Fried.  Krupp Grusonwerk,  posiadały
dolną płytę dociskową o wymiarach 630 x 700 mm. Można było na niej ułożyć stos składający się z
25 warstw prochu, o wymiarach 450 x 450 x 30 mm. Maksymalna wysokość stosu wynosiła 75 cm.
Mieściło się w tym stosie około 200 kg prochu.

            Rys. 33. Prasa hydrauliczna na przekroju (po lewej) i na zdjęciu wykonanym w 1895 roku.
Na  mosiężnej  płycie  wózka,  nakrytej  skórą  i  tkaniną,  układano  pierwszą  warstwę  mieszanki
prochowej,  korzystając  z  drewnianej  ramki.  Po  wyrównaniu  powierzchni  i  usunięciu  ramki,
przykrywano  ją  płótnem  i  blachą  krzemowo-brązową.  Ostatnią  warstwę  przykrywano  skórą  i
ustawiano wózek nad tłokiem hydraulicznego siłownika. Pompując do niego wodę dociskano stos
do górnej ramy prasy. Zwiększając ciśnienie wody i wydłużajac czas prasowania uzyskiwano ziarna
prochu o większym ciężarze właściwym. Aby uzyskać  ziarna prochu o gęstości większej od 1,8
g/cm³,  trzeba  było  zwiększyć  ciśnienie  wody  w  siłowniku  do  250  kg/  cm²  i  wydłużyć  czas
prasowania do około 1 godziny (19). 

Prasa podobna do pokazanej na zdjęciu nadal pracuje w Mąkolnie. Zastąpiono w niej tylko
ręczną  pompę  hydrauliczną,  pompą  napędzaną  silnikiem  elektrycznym,  za  pośrednictwem
przekładni zębatej.

       Rys. 34. Pompa tłocząca wodę do siłownika prasy hydraulicznej i  jej napęd.



6. Ziarnkowanie prochu (19).

Po prasowaniu twarde placki prochowe rozdrabniano w ziarkownicy walcowej, podobnej w
konstrukcji  i  działaniu do trójwalcowej kruszarki  opisanej  już  wyżej.   Przy produkcji  prochu o
grubych ziarnach (do 6 mm),  na tym proces ziarnkowania kończona, a uzyskane ziarna prochu
przewożono do suszarni i suszono (rozsypane na drewnianych tacach, w temp. od 20 do 30 °C) lub
poddawano jeszcze polerowaniu, w zależności od rodzaju produkowanego prochu.  Pod koniec XIX
wieku w Mąkolnie były 2 suszarnie, obie zbudowane jeszcze przez Wilhelma Güttlera.

   Rys. 35. Suszarnia prochu na zdjęciu z 1895 roku.

Wewnątrz tych kamiennych murów znajdował się drewniany budynek suszarni i pomieszczenia, w
których suche ziarna prochu, zawierające mniej niż 1 % wody, przesiewano na sitach i pakowano
do  drewnianych  beczek  lub  skrzynek.  Gotowy  proch  dostarczano  konnym  wozem  na  stację
kolejową lub bezpośrednio jego odbiorcom.

Przy produkcji prochów strzeleckich i lontowego ziarna prochu po ziarkownicy walcowej   
odpylano w sicie cylindrycznym i poddawano dalszemu rozdrabnianiu w ziarkownicy kulowej.

Ziarkownice bębnowe kulowe budowane w Mąkolnie posiadały cylindryczny ośmiokątny
bęben  o  średnicy  1800  mm  i  szerokości   800  mm.  Do  ram  konstrukcyjnych  tego  cylindra
przymocowanych było 8 rusztów wykonanych z twardego drewna, a 10 cm nad nimi 8 jedwabnych
sit w drewnianych ramach, zamykających cylinder z zewnątrz. Wewnątrz cylindra znajdowały się
drewniane  kule  o  średnicy  około  5  cm i  łącznej  wadze  24  kg.  Cały  bęben  zamknięty  był  w
drewnianej skrzyni z dużym, lejem pod nim. Ziarna prochu wsypywano do środka cylindra przez
zsyp  znajdujący  się  nad  jego  wałem.  Rozdrobnione  przesypywały się  przez  ruszt  do  sita  i  po
przesianiu zbierały się w leju obudowy ziarkownicy (19). Zawierały jeszcze pył, który odsiewano w
sicie cylindrycznym i zawracano na biegacz.  

Takie  ziarkownice  stosowano  w Mąkolnie  aż  do  1960  roku,  kiedy  2  ostatnie  zniszczył
wybuch. Znajdowały się  w tym samym obiekcie, za grubymi murami, który zbudował  prawie 100
lat wcześniej Wilhelm Güttler.



      Rys, 36. Wykonany w 1950 roku rzut poziomy obiektu, w którym znajdowały się ziarkownice 
        kulowe. 

7. Polerowanie prochu (19).
 Ziarna prochu po ziarkownicy, zarówno walcowej jak i kulowej, zawierały więcej niż 2 %
wody,  były  porowate  i  łatwo  tworzyły  aglomeraty.  Dlatego  poddawano  je  dalszej  obróbce
nazywanej polerowaniem. Służył do tego celu obracajacy się drewniany bęben w kształcie beczki
o średnicy 1700 mm i szerokość 1000 mm. Budowano je w beczkarni w Mąkolnie.

Rys. 37. Bębny polerownicze na zdjęciach z 1895 roku i 2007 roku.

Do bębna wsypywano około 400 kg prochu. Podczas jego obrotów ziarna prochu ocierając się o
siebie ścierały ostre krawędzie przyjmując bardziej regularne kształty. Powierzchnia ich stawała się



gładka i jednolicie czarna. Można było im nadać połysk dodając do bębna około 0,4 kg grafitu.
Proces polerowania trwał około 8 godzin. W tym czasie zawartość bębna nagrzewała się nawet do
70 st.  C, a w efekcie ziarna prochu traciły wodę.  Jej  ilość  uzupelniano wtryskując ją  do bębna
specjalną  pompką.  W sumie  dodawano  jej   około  2  l.   Aby  wydłużyć  czas  spalania  prochu
lontowego do wtryskiwanej wody dodawano około 800 g alkoholowego 30 % roztworu szelaku lub
kalafonii. Proch po polerowaniu zawierał mniej niż 1 % wody, a jego ziarna były sliskie, łatwo się
przesypywały i nie tworzyły agregatów ze zlepionych ze soba grudek. Miały też większy ciężar
nasypowy i mniejszą higroskopijność, a tym samym były mniej  wrażliwe na zawilgocenie. Grafit
będący dobrym przewodnikiem zapobiegał ich elektryzowaniu się przy przesypywaniu. 

Po polerowaniu ziarna prochu odpylano w sicie cylindrycznym. Pył  zawracano na prasę
hydrauliczną.  Przy  produkcji  prochu  strzeleckiego  rozdzielano  ziarna  w sitach  cylindrycznych,
wyposażonych  w I-wszej sekcji w siatkę o mniejszych oczkach od siatki w drugiej sekcji. W ten
sposób otrzymywano jednocześnie 3 frakcje ziarnowe prochu. 
  Do  końca  I-wszej  wojny  światowej  proch  polerowano  w  Mąkolnie  w  dwóch  bębnach,
zainstalowanych w drewnianym budynku otoczonym grubym kamiennym murem, zbudowanym
przez Wilhelma Güttlera na miejscu jednego z dawnych młynów prochowych. 

   Rys. 38. Mury osłaniające polerownię na zdjęciach z 1895  i 2015 roku.

Po 1935 roku zastąpiła je nowa polerownia, zbudowana na działce leżącej w Chwalisławiu. Kiedy
zniszczył ją wybuch  bębny do polerowania prochu  wróciły znowu do tych starych kamiennych
murów (19).

                       Rys. 39. Projekt budowy polerowni wykonany w 1942 roku.



8. Produkcja prasowanych kształtek czarnego prochu (19).
Oprócz  prochów  ziarnistych  produkowano  w  Mąkolnie  różnego  rodzaju  kształtki  z

prasowanego prochu przeznaczone do amunicji armatniej. Były wśród nich kształtki pryzmatyczne
z  otworami.  Kształtki  o  ciężarze  właściwym  większym  od  1,8  g/cm3 spalały  się  warstwami
wydłużając  tym samym czas,  w jakim rosło ciśnienie  w długiej  lufie  armaty.  Produkowano je
bezpośrednio z płyt masy prochowej uzyskanych w prasie hydraulicznej, poprzez ich cięcie lub
wyciskano z nich kształtki w specjalnych prasach mimośrodowych i hyraulicznych (16).  

Rys. 40. Urządzenie do produkcji kształtek na zdjęciu z 1895 roku i ich oferta w reklamie z tego 
samego roku.

Kolejne  prasy  hydrauliczne  do  wytwarzania  kszatałtek  prochowych  zainstalowano  w  2
nowych obiektach w czasie I wojny światowej . 

Wilhelm  Güttler  zmarł  w  1874  roku,  jako  powszechnie  szanowany  przemysłowiec,
posiadający zaszczytny w Prusach tytuł Kommerzienrat. Pozostawił jedną z największych fabryk
czarnego prochu w Niemczech. Przez następnych kilka lat  zarządzała nią jego małżonka Paulina. 

Paulina Güttler kupiła w 1875 roku kolejne 2 działki w Chwalisławiu i zbudowała na nich
tartak i zakład produkujący drewniane skrzynki do pakowania prochu sprzedawanego kopalniom i
kamieniołomom. Do napędu urządzeń wykorzystywano w nich koła wodne.

Rys. 41. Tartak i zakład produkujący szkrzynki do pakowania prochu, na zdjęciach z 1895 roku.

Od 1876 roku proch na Górny Śląsk można już było wysyłać koleją ze stacji w Kamieńcu.
Aby być bliżej śląskich kopalni węgla Paulina Güttler kupila, w 1878 roku,  fabrykę prochów w
Krywałdzie  k/Gliwic  („Pulverfabrik  Kriewald“).  Zbudowana  w  latach  1875-77  przez  firmę
„Gesellschaft  der  vereinigten  Rheinisch  Westfäischen  Pulverfabriken“  posiadała  2  linie  do
produkcji prochu czarnego górniczego. Paulina Güttler zbudowała w niej trzecią linię (20). 



W 1881 roku Paulina Güttler  przekazała obie fabryki swojemu synowi Herrmanowi, który
po studiach wrócił  do Złotego Stoku. On z kolei sprzedał  fabrykę  w Krywałdzie, w 1896 roku,
spółce Oberschlesische Actiengesellschaft. 

Herman  Güttler był  wykształconym  chemikiem  specjalizującym  się  w  materiałach
wybuchowych. Przejmując fabrykę w Mąkolnie wiedział już, że czarny proch będzie wypierany z
rynku przez materiały wybuchowe zawierające nitrozwiązki organiczne. Starając się utrzymać jak
najdłużej  produkcję  materiałów  wybuchowych,  zaczął  jednocześnie  inwestować  w  produkcję
arszeniku z rudy arsenowej w Złotym Stoku. Zmodernizował tam podupadłe kopalnie, które kupił
od miasta w1883 roku i zbudował nową hutę arszeniku. Już po 10 latach huta ta stała największym
producentem arszeniku w Niemczech. 

Aby utrzymać się na rynku czarnego prochu Herman modernizował istniejące w Mąkolnie
instalacje  i  ulepszał  stosowane  technologie.  Troszcząc  się  o  jakość  wyrobów  swojej  fabryki
wyposażył  laboratorium w  Mąkolnie w  najnowoczesniejsze  wówczas  przyrządy  i  aparaty.
Pozwalały one określić podstawowe własności fizyczne i wybuchowe prochu, między innymi takie
jak:  ciężar  właściwy  i  nasypowy  ziaren  prochu  (oznaczany  kilkoma  metodami);  własności
wybuchowe  prochu  polegające  na  pomiarze  ciśnienie  gazu  w  lufie  karabinu  i  w  specjalnych
komorach (ołowiowej, Rodmana, Nobla), a także szybkość poruszania się wystrzelonego z karabinu
pocisku (chronograf Boulenge) zainstalowany na przylegającej do niego strzelnicy i siłę  odrzutu
karabinu (zobacz ich zestawienie).

             Rys. 42. Laboratorium i strzelnica w Mąkolnie. na planie i rycinie pochodzącej z albumu 
wydanego w 1895 roku (1).



Fabryka w Mąkolnie produkowała w latach 90-tych XIX wieku wszystkie znane wówczas
gatunki czarnego prochu kruszącego oraz  strzeleckiego (myśliwskiego i wojskowego). Dysponując
siecią 14 własnych magazynów mogła go oferować na terenie całych Prus (zobacz ich lokalizację i
zdjęcia). Sprzedawała też proch strzelecki do sąsiednich krajów. Swoje wyroby prezentowala  na
wystawach  w:  Szczecinie  w  1865  roku,   w  Wiedniu  (na  Wystawie  Światowej)  w1873  roku,
Wrocławiu w 1881 roku, Frankfurcie w 1881 roku, Koenigsbergu w 1881 roku, Berlinie w 1881 i
1883 rok oraz w Świdnicy w 1892 rok. Na każdej z tych wystaw wyroby fabryki odznaczane były
medalami.

  Rys. 43. Medale uzyskane na wystawach.
Swój proch myśliwski fabryka reklamowała też w specjalistycznych pismach dla myśliwych. 

                            Rys. 44.  Reklama w piśmie: „ Der Deutsche Jäger“ 1885-1886 Nr7.



W roku 1884 fabryka w Mąkolnie wyprodukowała 15.000 cetnarów, czyli około 750 ton
czarnego  prochu  (15).  Asortyment  produkowanych  w  Mąkolnie  prochów  możemy  dokładnie
odtworzyć  na podstawie zachowanych reklam z roku: 1886, 1893, 1895, 1903 i 1910 (zobacz ich
zdjęcia). Wymieniane są w nich następujące rodzaje czarnego prochu:

1. Proch kruszący (Spreng – Pulver), nazywany też skalnym i górniczym. Zawierał  75 % azotanu
 potasu, 15 % węgla drzewnego i 10 % siarki. Gęstość  jego ziaren wynosiła około 1,65
g/cm³ Produkowano go w Mąkolnie w 4 frakcjach ziarnowych. 

2. Proch strzelecki (Scheiben – Pulver). Zawierał najczęściej 78 % azotanu potasu, 12 % węgla
drzewnego i  10 % siarki.  Gestość  jego ziaren wynosiła 1,7 g/cm³.  Produkowano  go  w 4
frakcjach ziarnowych.

3. Proch  myśliwski  (Jagd  –  Pulver)  -  gatunek  prochu  strzeleckiego  przeznaczony  dla
myśliwych. Produkowano go w 4 frakcjach ziarnowych (od 0,4 mm do 1,2 mm). Był pierwszym i
najdłużej produkownym gatunkiem czarnego prochu strzeleckiego w Mąkolnie. Proch marki
„Adler“, o ciężarze właściwym 1,80 g/cm³, sprzedawany był w szczelnych opakowaniach
jeszcze w 1939 roku.

4. Proch strzelniczy (Schützen Pulver) – odmiana prochu strzeleckiego używana do strzelania na
strzelnicach. W Mąkolnie produkowany był w najbardziej poszukiwanym gatunku „Nasser
Brand“,  z  okrągłymi  ziarnami.  Amunicja  zawierająca  ten  proch  zapewniała  wysoką
powtarzalność  wyników przy strzelaniu do tarczy.  Po wystrzale pocisku lufa była lekko
wilgotna, co ułatwiało jej czyszczenie.

5. Proch do wojskowej broni strzelecki (Gewehr – Pulver) – odmiana prochu strzeleckiego
produkowana w 6 frakcjach ziarnowych.

6. Proch do strzelania z dział i armat (Geschütz – Pulver). Zawierał najczęściej 78 % azotanu
potasu, 19 % węgla drzewnego i tylko 3 % siarki. Produkowany był w postaci dużych ziaren
(6 – 18 mm) i kształtek wyciskanych na prasach hydrulicznych o gęstości 1,8 g/cm³. W tym
kształtek pryzmatycznych, o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm, z okrągłym otworem w
środku.

7. Proch lontowy produkowany, od 1891roku , dla zbudowanej w Jessen lontowni należącej do
Hermana Güttlera. Później także dla lontowni w Złotym Stoku i w |Makolnie. Produkowano
go z prochu prasowanego   o gęstości  1,75  -  1,8 g/cm³, rozdrabnianego w ziarkownicy
kulowej  i  polerowanego.  Jego  ziarna  miały  średnicę  od  0,15  do  0,75  mm.  Najczęściej
zawierał 74 % azotanu potasu, 9 % węgla drzewnego i 17 % siarki.

Od 1891 roku w fabryka w Mąkolnie produkowała amunicję  wojskową  i  myśliwską  z  czarnym
procherm.  Była  też  pierwszym  prywatnym  producentem  amunicji  wojskowej  w  Niemczech.
Amunicja ta przeznaczona była do karabinów i pistoletów wojskowych. Były to naboje z łuskami
mosiężnymi i pociskami z twardego ołowiu do broni kalibrów: 7,9, 9,5 i 11,15 mm. Produkowano
ją krótko, głównie dla odbiorców za granicami Niemiec. W Niemczech wojsko używało już wtedy
wyłącznie amuncji z prochem bezdymnym. 

          Rys. 45. Budynek, w którym produkowano amunicję, na zdjęciu z 1895 roku. 



Amunicja myśliwska  z fabryki w Mąkolnie sprzedawana była pod markami „ADLER“ i
W.G.R,  w  szczelnych  blaszanych  pudełkach.  Fabryka  produkowała  ją  do  1939  roku  mimo
konkurencji amunicji zawierającą proch bezdymny.   

Rys. 46.  Amunicja myśliwska produkowana w Mąkolnie.
Przekrój podłużny naboju: a – spłonka, b – mosiężne okucie łuski, c – korek papierowy służący        
do osadzania spłonki, d – wewnętrzna wkładka tekturowa komory prochowej, e – łuska           
papierowa, f – proch, g – przybitka wojłokowa, h – oklejki przybitki, i – śrut, j – przybitka          
tekturowa na śrut. 

  
Herman Güttler  sam prowadził  badania  nad opracowaniem technologii produkcji  prochu

bezdymnego. Ukoronowaniem ich był uzyskany w 1889 roku patent (DRP Nr  56 946) na sposób
otrzymywania   prochu  bezdymnego  o  nazwie  „Plastomenit“.  Wykorzystał  w  nim  doniesienie
chemika niemieckiego Josepha Lauffa, że w stopionej mieszaninie dwu- i tój- nitrotoluenu można
rozpuścić  nitrocelulozę  (21).  Produkcję  prochu  „Plastomenit“  oraz  amunicji  myśliwskiej  i
wojskowej, z tym prochem uruchomił w 1891 roku w fabryce Jessen (obecnie Jesionna w powiecie
Żary).   Dyrektorem tej  fabryki  był  Joseph  Lauff.  Na  innej  działce  w Jessen,  Herman  Güttler
zbudował jedną z pierwszych w Niemczech lontowni. Od 1892 roku produkowano w niej szeroki
asortyment (30 gatunków) lontów (zobacz więcej o fabryce w Jessen).

Rys. 47.  Zakłady zbudowane przez Hermana Güttlera  w Jesionnej (Jessen) na mapie z 1901 roku.

 Budowa  instalacji  do  produkcji  amunicji  była  ostatnią  większą  inwestycją  Hermana



Güttlera w Mąkolnie. Coraz większe środki inwestował  w rozbudowę  kopalni rudy arsenowej i
hutę arszeniku w Złotym Stoku.  W 1893 roku pracowało w nich już 175 pracowników. 

Kolejną dużą jego inwestycją była budowa prywatnej linii kolejowej z Kamieńca do Złotego
Stoku.  Pierwszy  pociąg  z  Kamieńca  dotarł  na  stację  w  Złotym Stoku  3  listopada  1990  roku.
Projektowanego odgałęzienia tej linii do Mąkolna już nie zbudowano.
           W Mąkolnie modernizowano już tylko niektóre obiekty, najczęściej po wybuchach. Kiedy
fabryka należała do Hermana Güttlera było ich co najmniej 5. Największy, w dniu 4 grudnia 1904
roku, zrujnował obiekt produkcyjny, w którym magazynowano duże ilości prochu i znajdujące się
w pobliżu 3 domy. Zginęło 8 osób. 

Rys. 48. Ruiny obiektu zniszczonego przez wybuch w dniu 4 grudnia 1904 roku.

Herman  Güttler  zmarł  w  1906  roku.  Właścicielem  “  W.  Güttler  Pulverfabriken
Reichenstein“ została jego małżonka Gertruda. 

Gertruda Güttler podobnie jak jej  syn główną  uwagę  poświęcała rozbudowie kopalni i
huty arszeniku w Złotym Stoku. Przy spadającym popycie na czarny proch w Mąkolnie realizowano
już  tylko  inwestycje  niezbędne  do  utrzymania  produkcji.  Po  wybuchu bębnów do  polerowania
prochu, w 1908 roku, zbudowano w 1910 roku nowy obiekt z 2 bębnami. W centralnej młynowni
wymieniono młyny do mielenia węgla i  siarki.   Po kolejnych wybuchach w 1910 i  1911 roku
zainstalowano, w 1912 roku, nową  kruszarkę  walcową  do rozdrabniania placków prochowych i
znowu 2 bębny do polerowania prochu (22).        
 

W latach 1912 – 1913 Gertruda Güttler  zbudowała w Złotym Stoku lontownię, do której
przeniosła urzadzenia ze zlikwidowanej lontowni w Jessen. Dla ich obsługi przeniesiono do Złotego
Stoku część załogi z Jessen. Dla nich zbudowane zostały domy mieszkalne na leżącej w poblizu
kolonii Hermanswalde. 
Poruszające urządzenia produkcyjne silniki elektryczne o łącznej mocy 110 kW,  zasilone zostały w
prąd z leżącej w pobliżu, należacej do Gertruda Güttler elektrowni, wyposażonej w turbogenerator
parowy o mocy 565 kVA. 
Lonty  produkowano  w  oparciu  o  technologie  stosowane  już  wcześniej  w  lontowni  w  Jessen.
Czarny proch potrzebny do produkcji lontu dostarczała  fabryka w Mąkolnie.
Odbiorcami lontów były głównie kopalnie węgla i kamieniołomy na Śłąsku. 



Rys. 49. Lontownia w Złotym Stoku na planie z 1918 roku.

Po  zbudowaniu  lontowni  głównymi  wyrobami  firmy  “  W.  Güttler  Pulverfabriken
Reichenstein“ był lonty produkowane w Złotym Stoku i czarny proch górniczy w Mąkolnie, a ich
odbiorcami były kopalnie i kamieniołomy.. 
               Kiedy  28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa  wzrosło nagle zapotrzebowanie na
czarny proch i lonty dla armii. Tymczasem w Mąkolnie miały miejsce w tym roku aż 3 wybuchy,
praktycznie paraliżujące, na kilka miesięcy, produkcję  czarnego prochu (9).  Od początku wojny
wprowadzono w obu zakładach pracę w ruchu ciągłym na dwie 12 godzinne zmiany. Rozpoczęto
też nowe inwestycje w Mąkolnie. W 1916 roku zainstalowano: 4 prasy mimośrodowe do produkcji
kształtek  z  czarnego  prochu,  nową  ziarkownicę  bębnową  i  2  nowe  biegacze  firmy  Krupp
Grussonwerke (19). Pozwoliły one zwiększyć produkcje czarnego prochu i uruchomić dodatkowo
produkcję prochu amonowego (9). 

 Proch amonowy o nazwie „Amonpulver” zawierał 85 % saletry amonowej i 15 % węgla.
Został   wynaleziony  w  1880  roku,  jako  zamiennik  czarnego  prochu.  Jego  wadą  była  duża
higroskopijność  i  z tego powodu rzadko stosowano go w czasie pokoju. Kiedy w czasie wojny
zaczęło brakować  nitrozwiązków do  produkcji  materiałów wybuchowych zaczęto  je  zastępowć
prochem amonowym.  Stosowano go  z  dodatkiem 30  % nitrogliceryny,  do   produkcji  amunicji
artyleryjskiej.  Potrzebną do jego produkcji saletrę amonową produkowano w Niemczech, od 1917
roku w zakładach Leuna k/Lipska, bezpośrednio z azotu metodą Habera i Boscha. 

Kiedy wykorzystano już w pełni zdolności produkcyjne fabryki w Mąkolnie nowy zakład do
produkcji prochu amonowego zbudowano, w 1917 roku, na terenie osiedla Hermanswalde (obecnej
Kolonii Żeromskiego) w Złotym Stoku. Budową i uruchomieniem tego zakładu kierował Wilhelm
Güttler, najstarszy syn Gertrudy i Hermana.



Był  to  duży  zakład  składający  się  z  ponad  dwudziestu  obiektów  produkcyjnych  i
pomocniczych. W 4 dużych obiektach zainstalowano w sumie aż 14 młynów kołowych obiegowych
(biegaczy), w 3 prasy hydrauliczne i kruszarki walcowe, w 5 prasy stemplowe do produkcji prochu
w postaci kształtek. Był też obiekt z bębnami do polerowania prochu i obwałowana suszarnia z
kotłownią  do  suszenia  kształtek  prochowych.  Całość  uzupełniały  magazyny  surowców  i
materiałów,  mieszalnia  surowców,  2  obwałowane  magazyny  prochu,  obwałowana  suszarnia
kształtek prochowych z kotłownią, warsztaty mechaniczne, kotłownia i 3 budynki mieszkalne (1 dla
dyrektora z biurem, 1 dla mistrza i 1 dla 6 rodzin robotników). Łączna moc kilkudziesięciu silników
zainstalownych w obiektach produkcyjnych wynosiła ponad 450 kW. Zasilano je z należącej do
Gertrudy Güttler elektrowni.

Przyjmując, że podstawowym urządzeniem produkcyjnym limitującym wielkość produkcji
prochu amonowego były młyny obiegowe, szacować można, że zakład mógł produkować nawet 10
ton prochu amonowego w ciągu doby. 

Głównym  produktem  fabryki  był  proch  amonowy  w  postaci  prasowanych  kształtek,
stosowany do produkcji amunicji artyleryjskiej. Zapewne produkowano też  niewielką ilość prochu
ziarnistego polerowanego. Technologia produkcji prochu amonowego była podobna do produkcji
prochu czarnego.  

        Rys. 50.  Obiekty służące do produkcji prochu amonowego w Złotym Stoku.

 Po zakończeniu wojny,  na  mocy artykułu 168 traktatu wersalskiego z  28 czerwca 1919 roku,
zakład ten został fizycznie  zlikwidowany (9). Pozostały po nim tylko budynki mieszkalne i kilka
budynków pomocniczych przebudowanych później na mieszkalne. 



Część III
Fabryka prochu w Mąkolnie po I wojnie światowej

Koniec wojny oznaczał  dla   „Pulverfabrik W. Güttler Reichenstein“ utratę dużego rynku
zbytu jakim było wojsko. Kryzys jaki nastapił po wojnie ograniczył też zapotrzebowanie na proch
czarny i lont prochowy w kamieniołomach i kopalniach. Również i dlatego, że wschodnia część
Górnego  Śląska,  gdzie  dawniej  fabryka  miala  wielu  stałych odbiorców prochu,  znalazła  się  w
Polsce. Pozbawieni pracy robotnicy zakładów należących do rodziny Güttlerów wyszli, 11 listopada
1918 roku w proteście, na rynek w Złotym Stoku z czerwonym sztandarem. Żeby złagodzić skutki
olbrzymiej inflacji wypłacano im pensje pieniądzem zastępczym, w każdym zakładzie innym.

Rys. 51.  Monety zastępcze bite w fabryce prochu w Mąkolnie i w lontowni w Złotym Stoku. 

W  tak  trudnej  sytuacji  Gertruda  Güttler  przekazała  w  1919  roku  fabrykę  prochów  w
Mąkolnie oraz lontownię,  kopalnie i huty arszeniku w Złotym Stoku, swoim synom Wilhelmowi i
Gerhardowi, sama opuściła już na zawsze Złoty Stok (więcej o rodzinie Güttlerów (26) ). Bracia nie
widząc innej możliwości wyjścia z kryzysu sprzedali  w 1923 roku wszystkie obiekty produkcyjne
należące  do  „Pulverfabrik  W.  Güttler  Reichenstein“  koncernowi  Lignose  Sprengstoffwerke
G.m.b.H. Berlin, który utworzył swój oddział w Złotym Stoku (Zweigstelle Reichenstein) z biurem
w Rynku. Należała do niego fabryka prochu w Mąkolnie (Schwarzpulverbetriebes Maifritzdorf) i
lontownia w Złotym Stoku (Zündschnurfabrik in Reichenstein). Lignose Sprengstoffwerke GmbH
była  spółką-córką  Lignose  Aktiengesellschaft,  która  z  kolei  wyłoniła  się  w  wyniku  szeregu
przekształceń własnościowych z założonej w 1871 r. przez Oscara Guttmanna spółki  "Schlesische
Sprengstoff-Fabrik" (Śląska Wytwórnia Materiałów Wybuchowych) z siedzibą w Bieruniu.

Po zmianie właściciela lontownia w Złotym Stoku produkowała szeroki asortyment lontów,
których głównym odbiorcą były kopalnie węgla na Śląsku (niemieckie i polskie).W asortymencie
tym były lonty (25): 

1. Biały pojedynczo owijany,
2. Biały podwójnie owijany,
3. Biały potrójnie owijany,
4. Pojedynczo owijany i pojedynczo smołowany,
5. Podwójnie owijany i smołowany,
6. Potrójnie owijany i smołowany,
7. Gutaperkowy (wodoodporny,
8. Gutaperkowy z białą plecionionką  ochronną,
9. Gutaperkowy z białą taśmą ochronną,

          10. Gutaperkowy ze smołowaną taśmą ochronną.

Fabryka prochu w Mąkolnie produkowała proch lontowy dla lontowni w Złotym Stoku oraz
proch  kruszący  dla  kopalni  i  kamieniołomów.  Nadal  produkowała  też  niewielkie  ilości  prochu
myśliwskiego  i  amunicji  myśliwskiej  z  tym  prochem.  Chociaż  nie  prowadzono  większych
inwestycji to i tak zaszły w niej istotne zmiany. Zniknęły z terenu fabryki duże składy suszącego sie
drewna  do  produkcji  węgla  drzewnego.  Węgiel  drzewny  nadający  się  do  produkcji  prochu
lontowego  i  górniczego  można  już  było  kupić  w  zakładach,  które  specjalizowały  się  w  jego
produkcji, jakich wiele powstało na terenie Niemiec. Przestały też pracować w Mąkolnie, po raz
pierwszy  od  ponad  200  lat,  koła  wodne.  Zastąpiły  je  silniki  elektryczne.  Można  było  więc
zlikwidować  2  parowe  kotłownie  oraz  wszystkie  koła  wodne.  Pierwszym  źródłem  energii



elektrycznej  była  zbudowana  w  1918  roku  siłownia  wyposażona  w  3  agregaty  prądotwórcze
napędzane silnikami spalinowymi  Diesla, 2 duże o mocy o mocy 100 kVA, 525 V i trzeci mały o
mocy 4,5 kVA.  

Rys. 52. Agregaty prądotwórcze w siłowni w Mąkolnie, na zdjęciach wykonanych w 2015 roku. 

 Silniki elektryczne pozwoliły wymienić niektóre przestarzałe urządzenia na nowe. Dzięki nim do
mielenia  siarki  i  saletry  zakupiono młyny tarczowe,  a  w młynie  bębnowym mielono już  tylko
węgiel drzewny z siarką. 

Fabryka prochu w Mąkolnie w III Rzeszy (19).

Po dojściu do władzy Adolfa Hitlera rząd niemiecki skierował  duże środki finansowe na
realizację inwestycji, których celem było zaspokojenie potrzeb armii. Koncern Lignose skorzystał z
nich budując nową lontownię w Mąkolnie. Wpierw planowano rozbudować lontownię w Złotym
Stoku.

Rys. 53.  Plan sytuacyjny rozbudowy lontowni w Złotym Stoku wykonany w1934 roku.



Inwestycję w Złotym Stoku ograniczono do budowy nowej kotłowni i zainstalowania 2 nowych
przędzarek, a na pobliskim osiedlu Hermanswalde zbudowano obiekt socjalny dla robotników.
Budowę nowej lontowni na terenie fabryki prochu w Mąkolnie zakończono w 1938 roku. 

Rys. 54.  Plan sytuacyjny budowy lontowni w Mąkolnie wykonany w 1935 roku.

Lont prochowy wynalazł  i  opatentował  w 1831 roku William Bickford.  Był  to  sznur ze
splecionych nici z juty z cienkim, ciągłym rdzeniem z czarnego prochu. Rdzeń ten przenosił ogień
ze  ściśle  określoną  prędkością.  Uzyskiwano  go  oplatając  nićmi  cienki  strumień  prochu  jaki
wysypywał się przez szklaną rurkę z napełnionego nim leja. 

Rys. 55. Sposób produkcji lontu prochowego i jego budowa.



Podstawowym surowcem do produkcji sznura był niedporzęd, czyli mocno rozciągnięta, pocieniona
i lekko skręcona tasiemka włókien z juty i/lub bawełny. Przed przędzeniem niedoprzęd przewijano
na szpule używane w przędzarce.

Rys. 56. Zdjęcie przewijarki niedoprzędu w zbudowanej przez Hermana Güttlera lontowni    
w Jessen (Jesionnej) wykonane 1895 roku. 

Sznur lontowy pleciono w przędzarce.

Rys. 57.  Schemat przędzarki sznura prochowego.



Proch z leja wsypywał się do szklanej rurki za prowadzącą  go nicią nazywaną „rozpoznawczą”.
Miała  ona  różny  kolor  oznaczający  rodzaj  lontu,  Rurkę  oplatały  grube  nici  z  10  szpul
umocowanych  na  górnym talerzu  tworząc  pierwszą  warstwę  oplotu  sznura.  Po  przejściu  przez
dyszę ściskającą sznur oplatały cieńsze nici z 6 szpul, tworząc drugą warstwę oplotu sznura.

Pomieszczenia,  w których  znajdowały się  przewijarki  zagrożone  były wybuchem,  bo  w
lejach  nad  przędzarkami  znajdował  się  proch.  W   lontowni  w  Złotym  Stoku  8  przędzarek
znajdowało się  w wydzielonym budynku,  każda w pomieszczeniu  oddzielonym od sąsiedniego
grubym murem.  Leje  z  prochem umieszczone  były  na  betonowym stropie,  nad  przędzarkami.
Kilka górnych pomieszczeń tej przędzarni zniszczył wybuch prochu w 1916 roku.

Rys. 58. Projekt budynku  przędzarek w lontowni w Złotym Stoku.

W Mąkolnie 16 przędzarek zainstalowanych zostało  w 4 pomieszczeniach, po 4 w każdym z nich. 



Rys. 59.  Rzut głównego budynku lontowni w Mąkolnie na planie z 1944 roku.
 

Sznur lontowy nawinięty na duże metalowe szpule, w ilości około 1 km,  przewożono do
pomieszczenia  kontroli  jakości  wyposażonego  w  aparat  rentegenowski.  Kontrola  polegała  na
prześwietlaniu sznura promieniami retgena. Obraz prześwietlanego sznura, przewijanego z jednej
szpuli na drugą, obserwowano na ekranie monitora. Rdzeń prochowy musiał być w nim ciągły i
mieć odpowiednią grubość. Wadliwe odcinki sznura wycinano. 

Po kontroli sznur lontowy pokrywano powłoką sklejającą nici i zabezpieczającą go przed
wpływem warunków atmosferycznych. Stosowano w fabryce kilka rodzajów powłok:
Lont bielony pokrywano powłoką uzyskaną przez zanurzenie go na krótko, w gorącym wodnym
roztworze kleju (kostnego lub skórnego) z dodatkiem wypełniaczy (kaolinu, talku, kredy i bieli
cynkowej) podczas przewijania go z jednej szpuli na drugą. Czas przebywania sznura w kąpieli był
tak dobrany aby roztwór  kleju zwilżył  tylko jego powłokę  nie  nawilżając rdzenia prochowego.
Niektóre  gatunki  lontu  powtórnie  impregnowano  prowadząc  je  przez  nąstępna  kąpiel  z  innym
klejem lub woskiem otrzymując lont dwukrotnie impregnowany.

                 Rys. 60. Schemat instalacji do bielenia lontu.

Tak  otrzymany  lont,  nazywany  białym  lub  bielonym  przewożono  na  szpulach  do
odmierzania i pakowania, jako gotowy produkt. Służył on też jako półprodukt do uzyskania lontu
podójnie  bielonego.  W  tym  celu  jeszcze  raz  go  owijano,  trzecią  już  warstwą  10  cienkich
bawełnianych nici i ponownie bielono.



Rys. 61. Schemat działania oplatarki lontu.

Lont  smołowany uzyskiwano  przez  pokrycie  sznura  lontowego  smołą  bitumiczną,
przeprowadzając go przez kocioł ze stopionym asfaltem i pojemnik z talkiem. Kocioł ogrzewano
parą.   

Rys. 62. Schemat instalacji do smołowania lontu.

Lont dwukrotnie smołowany uzyskiwano prowadząc sznur lontowy przez dwa oddalone od siebie
o kilka metrów kotły z gorącą smołą i pojemnik z talkiem. 
Lont  podwójnie  smołowany  (Doppelt) uzyskiwano  owijając  lont  smołowany  następną  (już
trzecią) warstwą nici i jeszcze raz impregnując go smołą (bitumem).  
Lont potrójnie smołowany (Dreifach) uzyskiwano przez dwukrotne owijanie lontu smołowanego
nićmi bawełnianymi (razem 4 razy) i jeszcze 2 razy go smołując. 

Lonty  wododporne  (Guttapercha  –  Zündschnur) produkowano przez  pokrycie  sznura
lontowego,  rodzajem  gumy  na  bazie  soku  gutaperkowca  (drzewa  rosnącego  na  półwyspie
malajaskim).   



 Rys. 63. Schemat instalacji do produkcji lontu wodoodpornego. 
                                                       

Oprócz rodzaju powłoki lonty różniły się też czasem w jakim przemieszczał się płomień w
ich rdzeniu prochowym. Czas ten zależał od rodzaju czarnego prochu tworzącego rdzeń. 

Lonty raz impregnowane nawijano na szpule i przewożono do pakowalni. Lonty podwójnie
impregnowane  nawijano  wprost  na  bębny o  obwodzie  8  lub  10  m.  Służyły one  do suszenia  i
podziału  lontu  na  odcinki  o  długości  równej  jednemu lub  więcej  obwodów bębna.  Odcinki  te
zwijano w kręgi, owijano wodoodpornym papierem i pakowano do drewnianych skrzynek.  

Rys. 64. Bęben do suszenia i odmierzania lontów na zdjęciu, wykonanym w lontowni w Jessen, w 
1895 roku. 



Należące  do  Lignose  Sprengstoffwerke  G.m.b.H.  Berlin  –  Zweigstelle  Reeichenstein
lontownie w Złotym Stoku i Mąkolnie oferowały w 1939 roku następujące gatunki lontów:

- Einfach geteerte Zündschnur  - smołowany 
- Einfach weissse Zündschnur – bielony (klejem kostnym wymieszanym z kaolinem i talkiem)
- Einfach geleimte Zündschnur  - powlekany klejem kostnym
- Doppelt weissse Zündschnur - biały podójnie impregnowany (klej skórny z kaolinem i talkiem 

    oraz  smoła  drzewna)
- Doppelt weissse ungeteerte Zündschnur  - podwójnie powlekany klejem kostnym
-  Doppelt  geleimte  Zündschnur   -  biały  podwójnie  impregnowany  klejem  kostnym
-  Doppelt  geteerte  Zündschnur   -  podwójnie  smołowany  (3  x  owijany)
- Doppelt geteerte wetterfeste Zündschnur – podwójnie smołowany odporny na warunki 

    atmosferyczne                
-  Dreifach  geteerte  Zündschnur   -  potrójnie  smołowany  4  razy  owijany
- lonty wodoodporne: 

– Einfach blanke Guttapercha – Zündschnur – impregnowany gutaperką
– Doppelt  blanke  Guttapercha  –  Zündschnur   -  powlekany  podwójnie  smołą  i

gutaperką
– Guttapercha – Zündschnur mit weissem Garnschutz (Afrika)
– Guttapercha – Zündschnur mit geteertem Carnschutz - Zeitzündschnur 30 (RKM) 

- Übungszeitzündschnur 30 (Attrape)   - lont ćwiczebny bez prochu

Asortyment lontów produkowanych w Mąkolnie był uboższy od asortymentu jaki oferowała
lontownia w Jessen w 1895 roku. 

Rys. 65. Porównanie asortymentu lontów produkowanych w Mąkolnie i Złotym Stoku w 
1939 roku (po lewej) i w lontowni w Jessen w 1895 roku.

W  ofercie  handlowej  tej  spółki  znajdowało  się  też  9  gatunków  czarnego  prochu
produkowanego w Mąkolnie (19).



Rodzaje i gatunki prochu         Zużycie surowców w kg/t Wielkość ziaren w mm

Saletra
potasowa

Siarka Węgiel
drzewny

Gatunek
gruby

Gatunek
drobny

1. Sprengpulver I - kruszący 75 10    15* 2 – 8 0 - 2

2. Sprengpulver II - kruszący 70 14    16***  2 – 8 0 – 2 

3. Böllernpulver – do petard 70 14    16* 0 - 2

4. Zünderschnurpulver – do lontów 74 17     9*** 0,15 – 0,75

5. Feuerwerkspulver I -  do sztucz-
nych ogni

75 10    15** 0,68 – 1,3

6. Feuerwerkspulver II j.w. 70 14    16** 0,68 – 1,3

7. Jagdpulver –  myśliwski 75 10    15** 0,3 – 0,6 0,8 – 1,2

8. Musketpulver - strzelecki 74 16    10** 0 - 1

9. Zünderpulver – do zapalników 76 9    15**

*z drewna olszy   ** z drewna kruszyny   ***z drewna bukowego

Po inwestycjach jakie przeprowadzono w fabryce w Mąkolnie,  w latach 1935 -1938, jej
ogrodzona powierzchnia wynosiła 22,3 ha, z tego 10.160 m² znajdowało się pod zabudowaniami.

W kilkunastu obiektach służących do produkcji czarnego prochu znajdowało się (19):
– 6 biegaczy, z których każdy wytwarzał 300 kg mieszanki prochowej w ciągu jednej 

ośmiogodzinnej  zmiany,
– 2 kruszarki walcowe,
– 5 ziarkownic bębnowych,    
– 10 sit cylindrycznych,
– 4 bębny polerownicze,

Urządzenia  te  umożliwiały  wyprodukowanie  ponad  1.000  ton  prochu  górniczego  i
lontowego w ciągu roku przy pracy na 2 zmiany.

W nowej lontowni zbudowanej w Mąkolnie znajdowało się:                   
- 16 przędzarek, które wytwarzały 36 km sznura lontowego w ciągu 8 godzinnej zmiany,
- 16 owijarek do pokrycia sznura lontowego trzecią warstwą oprzędu o wydajności j.w.,                    
-  4 przewijarki przędzy,
- 2 aparaty rentgena do kontroli ciągłości rdzenia prochowego w loncie, 
- 2 linie do pokrywania lontu smołą, z 4 kotłami do jej topienia ogrzewanymi parą wodną,                
- 2 linie do pokrywania lontu wodoszczelnego gumą,                                                                           
- kilka stanowisk do odmierzania, zwijania w krążki i pakowania gotowych lontów.

Przy pracy na 2 ośmiogodzinne zmiany lontownia w Mąkolnie mogła wyprodukować 21,5
tys. km lontu ciągu roku.  

W  lontowni w Złotym Stoku było 8 przędzarek i  owijarek,  Nie było tam instalacji  do
impregnacji wodoodpornej lontu. Zdolność  produkcyjna tej lontowni była o połowę mniejsza od
lontowni w Mąkolnie (19). 



Rys. 66. Obiekty produkcyjne fabryki prochu i lontów w Mąkolnie na planie z 1935 roku.

Najwięcej lontów i czarnego prochu produkowano w czasie II-giej wojny światowej.            
W 1944 roku, w ciągu jednego miesiąca, wyprodukowano w Mąkolnie 93 tony czarnego prochu,     
w tym:
-  63 tony prochu kruszącego dla kopalni i kamieniełomów oraz  5 ton dla wojska,
- 14 ton prochu lontowego na zbyt (w tym 5 ton dla wojska) i 13 ton dla własnych potrzeb,   
-  3 tony prochu do produkcji fajwerków,
 W obu lontowniach wyprodukowano prawie 3.000 km lontów, w tym: 1.360 km lontu podwójnie
smołowanego dla kopalni i kamieniołomów i 620 km lontu wodoodpornego dla wojska (19). 

Pracowało wtedy w Mąkolnie i w Złotym Stoku razem 341 pracowników w tym 217 kobiet. 
Przed  wojną,  w  1939  roku,   spółka  Lignose  zatrudniała   234  osoby w tym 87  kobiet,

produkując czarny proch i lonty głównie dla kopalni i kamieniołomów (22). 



Część IV
W Polsce Ludowej 

Dla mieszkańców Złotego Stoku i sąsiednich wsi wojna skończyła się  8 maja 1945 roku
wkroczeniem   oddziału   Armii  Czerwonej,  z  904  pułku  strzelców  dowodzonego  przez
podpułkownika Michaiła Riazanowa. Jako komendat miasta przejął on w nim władzę i zabezpieczył
zakłady w Złotym Stoku i Mąkolnie.

12  lipca  1945 roku Delegat  Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego inż.  Jończyk
zwiedził, w obecności Riazanowa, fabrykę czarnego prochu i lontów w Mąkolnie. Oprowadzał ich
kierownik fabrycznego laboratorium Bachen. W fabryce zachowały się w dobrym stanie wszystkie
urządzenia produkcyjne jakie pracowały w 1944 roku.  

23  lipca  kapitan  (w  stanie  spoczynku)  Władysław  Romańczyk  został  kierownikiem
administracyjno-gospodarczym Wytwórni  Prochów w Manfredowicach (tak nazywała się  wtedy
wieś Mąkolno). 

5 listopada 1945 roku  Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Wybuchowych w Katowicach
przejęło  fabrykę,  nadając  jej  nazwę  „Wytwórnia  Prochów  i  Lontów  w  Manfredowicach”.
Pierwszym dyrektorem fabryki został inż. Wacław Goliszewski. Do końca 1945 roku zatrudniono w
fabryce pierwszych 47 pracowników, większość z nich pochodziła z podobnych fabryk pracujących
na  Śląsku.  Przy  pomocy  niemieckich  pracowników  przygotowano  urządzenia  produkcyjne  do
pracy. Zachowała się pełna niemiecka dokumentacja fabryki. Dzisiaj część z niej znajduje się w
Państwowym Archiwum w Kamieńcu Ząbkkowickim (23).  

Od 1 stycznia 1946 roku fabryka w Manfredowicach zaczęła produkcję  lontu podwójnie
smołowanego  i  prochu  lontowego,  korzystając  z  zapasów  jakie  znajdowały  się  jeszcze  w
magazynach i stosując takie same technologie, jakie stosowano w niej w 1944 roku. 

Należącej  do  Wytwórni  w  Mąkolnie  lontowni  w  Złotym  Stoku  nie  uruchomiono,  a
znajdujące się w niej urządzenia przekazano innym lontowniom  na Śląsku. Obiekty tej lontowni
służyły fabryce jako magazyn surowców, posiadający własną bocznicę kolejową. 

Rys, 67. Plan sytuacyjny fabryki w Mąkolnie sporządzony w 1946 roku. 

      



    W 1947 roku fabryka zatrudniała 177 pracowników i produkowała oprócz lontu również  proch
górniczy. 

Z dniem 1 stycznia 1949 roku fabryka zmieniła nazwe na:  Wytwórnię  Chemiczną  Nr  7
Przedsiębiorstwo Państwowe. Głównym odbiorcą prochu górniczego i lontu były kopalnie węgla na
Śląsku i kamieniołomy w całej Polsce. 

Czarny proch górniczy i strzałowy produkowano na 1 zmianę, wykorzystując i tak tylko
około  20 % zdolności istniejących wtedy w fabryce urządzeń. 

Lontownia pracowała na 2 zmiany w pełni wykorzystując zdolności produkcyjne urządzeń.
W  programie  produkcyjnym  miała  produkcję  lontu:  podwójnie  bielonego,  smołowanego  i
podwójnie smołowanego. Praktycznie produkowała tylko lont podwójnie smołowany, a od 1957
roku także lont wodoszczelny pokryty polichlorkiem winylu (22).  

Rys. 68. Schemat aparaturowy produkcji lontów.

 .   Zatrudnienie i produkcja czarnego prochu i lontu w fabryce w Mąkolnie (22).

                                               
Wyszczególnienie

Jedn.
miary

Produkcja czarnego prochu i lontu smołowanego w latach

1946 1948 1950 1955 1960 1962 1964

Produkcja prochu lontowego  ton 40 102,7 109,1 104,7 99,1 31,4 34,1

Produkcja prochu górniczego  ton   -- 16,2 15,4 59,5 65,1 64,1 89

Produkcja prochu ogółem ton 40 118,9 124,5 164,2 164,2 95,5 123,1

Produkcja lontu km 7952 19999 20536 20138 19062 6030 6558

Zatrudnienie osób 100 177 209 207 272 320 359



Jednorazowo, w 1947 roku, wyprodukowano w Mąkolnie 15,7 ton prochu myśliwskiego na eksport
do Bułgarii (24).

Tabela: Skład i własności czarnych prochów produkowanych w Mąkolnie (19).

  l.p.                     Wyszczególnienie
                    Wymagania

Proch lontowy Proch górniczy

1 Zawartość saletry potasowe  % 74,5 74,5

2 Zawartość siarki  % 17 10

3 Zawartość węgla drzewnego % 8,5 15

4 Wilgoć max. % 1 1

5 Ciężar właściwy  min. g/cm3 1,75 1,65

6 Ciężar nasypowy min.  950 g/l 950 g/l

7 Wielkość ziaren w mm 0,1 – 0,6 0,5 - 6

Oba gatunki  prochu produkowano na tych samych urządzeniach,  w procesie  składającym się  z
następujących operacji: 

1. Mielenie surowców:
 Siarkę  mielono  razem  z  węglem  drzewnym  w  młynie  kulowym  w  centralnej  młynowni.
Przy  produkcji  prochu górniczego wsypywano do  młyna   40  kg  siarki  i  60  kg  węgla,  a  przy
produkcji  prochu  lontowego  64  kg  siarki  i  36  kg  węgla.  Węgiel  przed  mieleniem  ręcznie
przebierano i rozdrabniano tak aby jego kawałki nie były większe od 2 cm.
Mielenie  trwało  około  3,5  godziny.  Zmieloną  mieszaninę  węgla  i  siarki  przesiewano  w  sicie
cylindrycznym z oczkami o średnicy 2 mm. Przesianą mączkę pakowano do worków papierowych
po 25 kg.  
Saletrę (azotan potasu) mielono w młynie udarowym Kolloplex firmy Alpine z tarczą o średnicy
250 mm.

Rys. 69.  Młyn tarczowy udarowy Kolloplex firmy Alpine.



Z worka wsypywano ją na mosiężne sito potrząsalne z oczkami 10 x 10 mm, z którego spadała do
przenośnika kubełkowego. Przenośnik transportował ją do leja młyna udarowego.
Zmielona w młynie saletra zbierała się w drewnianej komorze, z której pakowano ją do worków
papierowych po 25 kg (19). 
                                                                                
2. Mieszanie surowców i wstępne zagęszczanie mieszanki prochowej.

Tą najważniejszą w procesie produkcji czarnego prochu operację prowadzono w biegaczu
firmy Krupp Grusonwerk. Do jego misy wysypywano z worków 75 kg saletry potasowej i 25 kg
mieszaniny siarki z węglem drzewnym. Przez kilka minut mieszano je przy wolnych obrotach  i
opuszczonych zgarniaczach, po tym zwiększano ilość obrotów wału i ugniatano mieszankę jeszcze
przez około 2 godz. Aby nie dopuścić do pylenia pracownik obsługujący biegacz wlewał do misy
od 1,5 do 4 l wody, w zależności od pory roku (19).  

Rys. 70. Rzut poziomy i zdjęcie budynku, w któym znajdował się jeden z biegaczy.  

 3. Rozdrabnianie zagęszczonej masy prochowej.
Celem tej  operacji  było  rozdrobnienie  masy  prochowej  zagęszczonej  w  biegaczu  na  możliwie
jednorodnej wielkości ziarna prochu. Wykorzystywano do tego celu łamacz walcowy posiadający 3
pary walców. Ostatnią parę walców opuszczały ziarna o wielkości mniejszej od 6 mm (19). 

4. Zagęszczanie ziaren prochu (prasowanie).
Ziarna prochu poddawano prasowaniu na prasie hydraulicznej.  Do cylindra prasy tłoczono  wodę
pod maksymalnym ciśnieniem 250 atm. Czas tłoczenia prochu górniczego wynosił około 15 – 20
minut. Proch lontowy tłoczono dłużej, około 40 minut, aby uzyskać ziarna o ciężarze właściwym
większym od 1,8 g/cm3. Cała operacja układania, prasowania i rozbierania stosu trwała około 1
godziny przy produkcji prochu skalnego i 1,5 godziny przy produkcji prochu lontowego (19).

5. Rozdrabnianie sprasowanej masy prochowej.
Placki sprasowanego prochu, o grubości około 2 cm, kruszono w łamaczu walcowym. Otrzymując
po przesianiu ziarna mniejsze od 6 mm.
Przy  produkcji  prochu  górniczego  ziarna  te  poddawano  już  tylko  polerowaniu,  przesiewaniu  i
pakowaniu.
 Przy  produkcji  prochu  lontowego  ziarna  po  ziarkownicy  walcowej   rozdrabniano  jeszcze  w
ziarkownicy  bębnowej  kulowej.  Po  przesianiu  w  sicie  cylindrycznym  uzyskiwano  ziarna  o
wielkości  od 0,1 do 0,6 mm. Kiedy wybuch,  w 1960 roku,  zniszczył  2  ziarkownice  bębnowe
zastąpiono je ziarkownicą walcową zainstalowaną w nowym obiekcie (19).  

6. Polerowanie ziaren prochu.
 Polerowanie prochu było ostatnią operacją mającą istotny wpływ na jakość prochu.  Służyły do



tego 2 bębny polerownicze. Wsypywano do nich po  450 kg prochu i mieszano przez 7 godzin.
Po 2 godzinach do bębna wsypywano 450 g grafitu i kilkakrotnie wstrzykiwano wodę, przez otwór
w bocznej ścianie bębna. Dodawano jej w sumie około 2 litry, większość jej ulatniała się z bębna w
postaci pary. 

Wysypany  z  bębna  proch  odpylano  jeszcze  w  sicie  cylindrycznym  i  przekazywano  do
pakowalni. Proch górniczy pakowano ręcznie, na wadze, do papierowych toreb po 2,5 kg. Torby z
prochem wkładano do kartonów, a te do wyłożonych woskowanym papierem drewnianych skrzyń,
o wadze 25 kg, lub do hermetycznych skrzyń o wadze 60 kg (19).   

Dużym problemem dla  kierownictwa  fabryki  w Mąkolnie  było  zabezpieczenie  zakładu,
zgodnie z przepisami obowiązujacymi wówczas w PRL-u. Ogrodzenie o długości prawie 3,5 km
otaczało  teren  o  powierzchni  22,3  ha,  na  którym znajdowało  się  50  obiektów produkcyjnych.
W ogrodzeniu wysokim na 2,5 m, z podwójnym drutem kolczastym, było aż  13 bram. Do tego
dochodziły obiekty byłej lontowni w Złotym Stoku służące za magazyn surowców, których strzegło
5 strażników i magazynier (24). W 1947 roku zakładu w Mąkolnie pilnowało 16 osób na 3 stałych
posterunkach, w 1951 roku ilość posterunków zwiększono do 5, a ilość pilnujących ich strażników
do 25. Łącznie ze strażą pożarną bezpieczeństwa, w fabryce w Mąkolnie w 1955 roku, strzegło aż
50 pracowników, na 207 zatrudnionych ogółem (22).

Fabryka  prochu  i  lontów  w  Mąkolnie  była  jedynym  w  powiecie  zakładem  produkcji
specjalnej, dlatego też  objęta została szczególna opieką  Urzędu Bezpieczeństwa w Ząbkowicach
Śl.. Obszernie pisze o tym Bartosz Grygorcewicz (22). Duże zaniepokojenie tego urzędu wzbudzał
fakt,  że  wśród  pracowników fabryki  były osoby  ze  środowiska  przedwojennych  urzędników o
niejasnej  przeszłości,  które w czasie pracy wymieniały ze soba poglądy polityczne, rozsiewając
informacje czerpane z „Radia Wolna Europa”. Szerzyli oni w ten sposób wrogą propagandę, a ta
mogła  doprowadzić  do  załamania  planów produkcyjnych,  nakreślonych  w sześcioletnim planie
gospodarczym.  Aby  jej  przeciwdziałać  UB  zorganizowało  w  fabryce  siatkę  zarejestrowanych
informatorów,  z  których  każdy posiadał  własny  pseudonim.  W 1955  roku  było ich  szestnastu.
Na podstawie ich donosów sporządzono listę  osób stanowiących największe zagrożenie.  Na tej
liście  znajdowało  się  20  pracowników  fabryki,  łącznie  z  jej   bezpartyjnym  dyrektorem  inż.
Wacławem Goliszewskim. Był  on dla UB szczególnie niebezpieczny bo utrzymywał  kontakty z
autochtonami. Został  odwołany w 1952 roku. Innych pracowników z tej listy przesłuchiwano w
Ząbkowicach, a 3 prewencyjnie aresztowano.

W dniu  20  marca  1949  roku  doszło  do  wybuchu  prochu  w budynku  nr  15,  w  którym
znajdowała się kruszarka walcowa. Ten wybuch spowodował kolejny w sąsiednim budynku nr 14.
Zginął  1 pracownik w budynku nr 15, a ciężko rannych została 2 pracowników w budynku 14.
Jeden  z  nich  zmarł  wskutek  odniesionych  obrażeń.  Specjalna  komisja  nie  potrafiła  wskazać
przyczyny tego wybuchu (23). Skutkiem jego była wybudowanie jednego dużego obiektu dla 2
kruszarek  walcowych.  Był  to  pierwszy  zbudowany  po  wojnie  nowy  obiekt  produkcyjny  do
produkcji czarnego prochu w Mąkolnie.

Zdolności  produkcyjne  przejętych  po  wojnie  urządzeń  do  produkcji  prochu  był  dużo
większe od potrzeb zakładu. W efekcie zrezygnowano z obiektów dawnej poleroweni i suszarni
prochu, znajdujących się po prawej stronie drogi do Kłodzka, a 3 obiekty znajdujące się najbliżej
Chwalisławia wykorzystywano jeszcze przez kilka lat jako magazyny.  

Od 1957 roku  prowadzono w kopalniach węgla   próby zastąpienia  lontów prochowych
bezpieczniejszymi  zapalnikami  elektrycznymi,  co miało nastąpić  w 1959 roku.  W efekcie  tych
planów zmalały zamówienia na lont produkowany w Mąkolnie. Wprawdzie okazało się, że termin
wdrożenia zapalników elektrycznych opóźni się o 2 lata, ale wiadomo już było, że zapotrzebowanie
na lonty będzie szybko maleć (23). W takiej sytuacji Wytwórnia nr 7 w Mąkolnie została włączona
(w  1958  roku)  do  Zjednoczenia  Przemysłu  Organicznego  i  Tworzyw  Sztucznych  "Erg"  w



Warszawie, zmieniając nazwę na  Zakłady Chemiczne „Termoplast” w Mąkolnie. Z pomocą tego
zjednoczenia kierownictwo zakładu podjęło działania w kierunku uruchomienia produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych. 

Kadra  zakładu  liczącą  20  pracowników  inżynieryjno-technicznych  z  pomocą
wykwalifikowanej  grupy  mechaników  i  elektryków  potrafiła,  w  krótkim  czasie,  uruchomić
produkcję  wielu  wyrobów  z  takich  tworzyw  sztucznych  jak:  polichlorek  winylu,  polietylen,
polistyren, octan celulozy, poliamid i polofen metodami: wytłaczania, wtryskiwania, prasowania i
zgrzewania (22).  

W 1962 roku produkcja lontów zmalała do 6 tys. km, ale dzięki nowym wyrobom wartość
produkcji w zakładzie wzrosła, podobnie jak i zatrudnienie. W 1964 roku „Termoplast” produkował
tylko  6,5  tys.  km  lontu,  a  zatrudniał  już  363  pracowników  (22).  Pod  koniec  lat  60-tych
„Termoplast” stał się (na kilka lat) największym producentem folii polietylenowych w Polsce.

Aby wygodspodarować  pomieszczenia  do  produkcji  nowych wyrobów musiano  zwolnić
część  obiektów wykorzystywanych  do  produkcji  prochu i  lontów.  Czarny  proch  znajdował  się
nadal  na  liście  wyrobów o strategicznym znaczeniu  dla  wojska.  Zakład  musiał  utrzymywać  w
gotowości  instalacje  do  jego  produkcji  o  zdolności  200  ton/rok,  przy  pracy  na  1  zmianę.
Otrzymywał za to środki na niezbędne inwestycje z tym związane. 

Korzystając  z  tych  środków  wybudowano,  w  latach  1959–62  5  nowych  obiektów  do
produkcji prochu, a 2 adaptowano (23). Dzięki tym inwestycjom przeniesieno produkcję  prochu, z
terenu zakładu leżącego obok drogi do Kłodzka, na tereny należące do wsi Chwalisław. 

Rys. 71. Plan sytuacyjny obiektów do produkcji prochu w 1962 roku.
Do adaptowanego obiektu nr 8, w którym po wojnie znajdował się biegacz, przeniesiono młyny do



mielenia saletry i węgla drzewnego z siarką. Młynownię, w której urządzenia te znajdowały się
przez blisko 100 lat, przeznaczono na produkcję lontu. Zwolniono w ten sposób dwie duże hale
zbudowane w latach 1935 – 1937  dla lontowni i zainstalowano w nich urządzenia  do produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych. 

W wybuchu w 1960 roku zginął 1 pracownik obsługujący ziarkownicę bębnową w obiekcie
nr  9.  Przyczyn  wypadku  nie  udało  się  ustalić,  a  2  zniszczone  ziarkownice  kulowe  bębnowe
zastąpiono ziarkownicą walcową, zainstalowaną w nowym obiekcie nr 11 (22).   

Po  zmianie  Zjednoczenia  w  1972  roku  zmieniła  się  też  nazwa  fabryki  na: Zakłady
Chemiczne  „Termoplast-ERG”  w  Mąkolnie,  które   w  1976  roku  połączyły  się  z  Zakładami
Górniczo-Chemicznymi  "Polifarb  Złoty  Stok".  Połączone  zakłady  przyjęły  nazwę:  Zakłady
Tworzyw i  Farb  w  Złotym Stoku.  Zatrudniały  razem 1296  pracowników.  Oddział  prochów w
Zakładzie w Mąkolnie zatrudniał  wtedy 26 pracowników i produkował  od 60 do 80 ton prochu
czarnego rocznie oraz  niewielką już ilość lontów. 

Ostatnimi  inwestycją  na  oddziale  prochu  był  zbudowany  w 1978  roku  obiekt  socjalny,
wtedy też doprowadzono sieć cieplną  do wszystkich obiektów produkcyjnych.

W 1993 roku produkcję lontu, wraz z urządzeniami, przejęły Zakłady Tworzyw Sztucznych
„Pronit-Erg” w Pionkach (22) . Od tego czasu w Mąkolnie produkowano już tylko proch górniczy
dla kamieniołomów, wydobywających duże bloki skalne do cięcia na płyty.

Zmiany  jakie  nastąpiły w kraju  w 1989 roku  nie  były  dla   Zakładów Tworzyw i  Farb
pomyślne. Szybko zaczęla maleć  w nich produkcja i  zatrudnienie. Nie pomogło przekształcenie
ZTiF w w spółkę z o.o, z dniem 1 listopada 1998 roku.

 Kiedy, w 2005 roku, większość udziałów w tej spółce przejęła  Spółka giełdowa Boryszew
S.A., pracowało w niej już tylko 169 pracowników. Oddział Materiałów Wybuchowych zatrudniał
wtedy 8 pracowników i produkował około 40 ton prochu górniczego rocznie.

W 2009 roku szystkie udziały w Zakładach Tworzyw i Farb Sp. z o.o. Trafiły do prywatnej
spółki  o  nazwie  „Projekt  MBO”  Sp.  z  o.o.   Spółka  ta  zarejestrowała   w  2012  roku  spółkę
„Prochemist”  z  siedzibą  w Złotym Stoku,  która  przejęła  Oddział  Materiałów Wybuchowych w
Mąkolnie, którego już wszystkie obiekty produkcyjne leżały już na działkach należących do wsi
Chwalisław.
 Od 6 marca 2013 roku spółka  „Prochemist” wchodzi w skład grupy kapitałowej Złoty Stok
Grupa SA zaarejestrowanej w Bydgoszczy i nadal produkuje czarny proch.

 Rys. 72. Obiekty do produkcji prochu w Chwalisławiu na zdjęciach z 2007 roku.



Fabryka prochu w Mąkolnie w  2015 roku.

Na początku roku uzyskałem zgodę prezesa grupy kapitałowej „Złoty Stok Grupa SA” na
zwiedzenie należącej do niej fabryki prochu w Chwalisławiu. Bezpośrednim jej właścicielem jest
spółka  „Prochemist”  posiadająca  siedzibę   w  Złotym  Stoku,  w  tym  samym  budynku,  który
Hermann Güttler zbudował w 1892 na biura dla jego firm: Arsenik-Berg-und Hüttenwerk „Reicher
Trost“  H. Güttler i W. Güttler Pulverfabriken.

Rys. 73. Biurowiec spółki w Złotym Stoku na zdjęciach z 1892 i 2005 roku.

O perspektywach dalszej działaności spółki „Prochemist” rozmawiałem z zarządzającym nią
Panem Mieczysławem Wdowiczem. Mimo ciągle malejącego zapotrzebowania na proch kruszący
(skalny,  górniczy),  stanowiący  dotychczas  podstawowy  produkt  spółki  widzi  on  jej  najbliższą
przyszłość  optymistycznie.  Rośnie  bowiem zapotrzebowanie  na  proch  strzelniczy  (do  długo-  i
krótkolufowej  broni  czarnoprochowej)  oraz  do  wyrobów  pirotechnicznych  i  hukowych.  Aby
produkować najwyższej jakości proch strzelniczy spółka planuje zakup nowych urządzeń.
 Czarny proch strzelniczy używają obecnie miłośnicy starej broni strzeleckiej, której repliki
produkuje  kilka  firm  na  świecie.   Taką  broń,  zaprojektowaną  przed  rokiem  1885  i  ładowaną
rozdzielnie,  można w Polsce  posiadać  bez specjalnego pozwolenia.  Właściciele  tej  broni  mogą
korzystać z niej tylko na strzelnicach, których ilość w Polsce szybko rośnie. Szacuje się, że Polacy
mogą już posiadać nawet dwieście tysięcy sztuk broni czarnoprochowej.  

W Chwalisławiu zobaczyłem obiekty i urządzenia do produkcji czarnego prochu, znajdujące
się  prawie w takim samym stanie, w jakim ostatni raz widziałem je 30 lat temu. Dba oto kilku
osobowa załoga produkująca nadal czarny proch. 

Na  forum  dyskusyjnym  stronach  miłosników  broni   bron.iweb.pl znalazłem  wyniki
profesjonalnej oceny próbek czarnego prochu strzeleckiego wyprodukowanego w 
Chwalisławiu.  Oceniane próbki prochu z Mąkolna nie ustępowały jakością innym dostępnym w
kraju prochom pochodzących: z Czech (Vesuvit), Niemiec (Wano) i Szwajcarii (Aubone).
 

Czarny proch spółki „Prochemist” kupuje już wielu miłośnikow broni czarnoprochowej nie 
tylko w Polsce.

Na 27 Mistrzostwach Świata ( 27th MLAIC World Championships), które odbyły się w 
sierpniu 2016 roku na Węgrzech, zawodnicy używający proch produkowany w Chwalisławiu 
zdobyli kilka medali, w tym jeden złoty. 

Na stronie spółki. „Prochemist”: www.blackpowder.eu  znajduje się informacja o gatunkach 
czarnego prochu strzelniczego produkowanego w  zakładzie tej spółki w Chwalisławiu.



Na prośbę o uzupełnienie mojego tekstu informacją o stanie wytwórni czarnego prochu w 
Chwalisławiu Jarosław Kotzbach Prezes Zarządu grupy kapitałowej Złoty Stok Grupa S.A  przesłał 
mi (27 stycznia 2017 roku) E-mail  o treści: 
Fabryka od 2013 roku przechodzi głęboką modernizację. 
Wyremontowano wszystkie budynki, wybudowano wewnętrzne drogi, zmieniono środki transportu, 
założono nowoczesne instalacje osuszające, wyspecjalizowane urządzenia do przesiewania oraz 
utworzono nowoczesne laboratorium w którym m.in. za pomocą komputera bada się parametry 
wybuchu oraz strzelnicę do mierzenia praktycznych właściwości prochów. Do tego znaczenie 
zwiększono poziom bezpieczeństwa produkcji i zabezpieczeń. Zostają również systematycznie 
wymieniane i znacznie unowocześnione pozostałe urządzenia do produkcji, które są projektowane 
indywidualnie przez wyspecjalizowanych konstruktorów.
Systematycznie zwiększane jest zatrudnienie (obecnie jest już kilkadziesiąt osób) a fabryka 
przygotowuje się do osiągnięcia wydajności na poziomie 200t/rok.
Oprócz produkowanego do tej pory wyłącznie prochu skalnego oferta została rozszerzona o prochy 
militarne używane w przemyśle zbrojeniowym, proch do broni czarnoprochowej, armat i amunicji 
scalonej. Także proch pirotechniczny jest obecny w większości fajerwerków produkowanych w 
Europie oraz takich elementów jak np. zapłonniki w poduszkach powietrznych. Proch Złoty Stok jest
znany już w całej Europie oraz USA głównie ze względu na wysoką jakość i powtarzalność 
parametrów.

Rys. 74. Gatunki prochu strzelniczego produkowanego w Mąkolnie.

Taki sam proch produkowała w Mąkolnie już 150 lat temu fabryka należąca wówczas do Wilhelma
Güttlera.
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  Wiele cennych informacji o produkcji prochu w Mąkolnie uzyskałem od:

Tadeusza Sokali byłego głównego mechanika i dyrektora zakładu Mąkolnie; 

Aleksandry Izmajłow. która przez wiele lat była głównym technologiem w tym zakładzie;

Zygmunta Kurka długoletniego pracownika i kierownika Oddziału Prochu w Mąkolnie.

W dotarciu do dokumentów dotyczących produkcji czarnego prochu w Mąkolnie, znajdujących się 
w Państwowym Archiwum w Kamieńcu, wydatnie pomógł mi dr. Bartosz Grygorcewicz.

Za okazaną pomoc dziękuję.
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