
Sobót ka 1977 2 

MILAN MYSKA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEMYSŁOWE 

WROCŁAWSKIEJ RODZINY HAHNOW W MONARCHII 

AUSTRO-WĘGIERSKIEJ PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ 

(PRZYCZYNEI{ DO PRZENIKANIA NIEMIECKO-ŻYDOWSKIEGO KAPITALU 

ZE SLĄSKA NA TEREN OSTRAWSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSLOWEGO) 

W okresie przechodzenia rewolucji przemysłowej na ziemiach czeskich 
do jej drugiej fazy, ,charakteryzującej się zastosowaniem maszyn i no
wych procesów technologiczno-chemicznych przy wytwarzaniu środków 
produkcji, w rejonie najdalej na zachód wysuniętych odgałęzień górno
Uąskiego złoża karbońskiego, na pograniczu królestwa pruskiego i mo
narchii habsburskiej, zaczął się tworzyć ostrawski okręg przemysłowy. 
We wczesnych etapach swego rozwoju zyskał on jednorodny charakter. 
Strukturę tego okręgu określało mianowicie kopalnictwo węgla kamien
nego, hutnictwo żelaza oraz przemysł chemiczny, który w początkowej 
fazie swego rozwoju przerabiał surowce dowożone dobrze rozwiniętymi 
liniami komunikacyjnymi z Galicji (sól, nafta). Od lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XIX w. przemysł chemiczny zaczął przetwarzać pro
dukty uboczne miejscowe.go przemysłu węglowego (smołę pogazową itd.) 1. 

Już w początkowym okresie rozwoju okręgu w przemyśle lokowany 
był kapitał, zarówno własny, jak i obcy. Kapitał czeski napływał przede 
w.:;zystkim do tych gałęzi produkcji, które rozwijały ·się pierwotnie w ra
mach gospodarki wielkofeudalnej, a pochodził przeważnie od właścicieli 
majątków obszarniczy,ch (arcybiskupstwo ołomunieckie, Wi'lczkowi€, Sal
mowie, Lariscnowie i in.). Od lat czterdziestych ubiegłego stulecia coraz 
większej wagi nabierał kapitał -obcy. Wobec wielonarodowego charakteru 
monarchii habsburskiej rozróżnić można dwa typy obcego kapitału: 
a) pochodzący z innych ziem państwa habsburski-ego, na przykład z Dol
nej Austrii, z Węgier, z Galicji itd. oraz b) kapitał pochodzenia zagra
nicznego.

1 Por.: M. My!ik a, M. Dohnal, L. Dokoupil, R. P rokop , Geneze

Ostravske pr11myslove oblasti. Problemy, metody a projekt vyzkumu (Geneze 

prumyslovych oblasti, I, Ostrava-Katowice-Opava 1967, s. 129 nn.). 

2 - Sobótka 2/77 
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Wśród obcego kapitału proweniencji austriackiej dominował od lat 
czterdzies'tych XIX w. kapitał wiedeńskich domów bankowych {od 1843 r. 
Rotszyldowie, od 1847 r. Towarzystwo Północnej Drogi Żelaznej Ferdy
nanda). Przez pewien czas w latach siedemdziesiątych forsownie przenika 
do ostrawskiego okręgu przemysłowego kapitał węgierski (hr. Andrassy 
w ramach Austriacko-Węgierskie.go Towarzystwa Wielkich Pieców), któ
ry spotykamy tu także później (w 1893 r. firma Mineralolraffinerie AG 
z Budapesztu). U schyłku stulecia zaś inwestowali tutaj swoje nadwyżki 
kapitałowe niektórzy przedsiębiÓrcy galicyjscy (w Boguminie w 1893 r. 
nafciarz Weinreb, a w 1896 r. firma Berger ze Lwowa). 

Z obcego kapitału zagranicznego doszedł na krótko do głosu kapitał 
belgijski (od lat czterdziestych belgijska firma Regnier z Akwizgranu, 
na początku lat siedemdziesiątych ,belgijski fabrykant Gobiet). Jednakże 
decydującą pozycję wśród zagranicznych inwestorów w okręgu ostraw
skim zajęli w drugiej połowie XIX w. Niemcy, a przede wszystkim firmy 
i pojedynczy przedsiębiorcy ze Sląska pruskiego. W 1863 r. ulokował 
część swego kapitału w walcowni żelaza w Pfivozie magnat górnośląski 
Quido Henckel von Donnersmarck, w 1893 r. w wakowni rur w Svinovie 
przedsiębiorca O. Huldschinsky, a w 1904 r. w bogumińskiej rafinerii 
olejów Vereinigte Breslauer Oel-Fabriken AG. Listę tę uzupełnić można 
szeregiem mniej znacznych inwestycji. 

Wszystkie powyższe lokaty miały wspólną cechę, były mianowicie 
krótkotrwałe, inwestorzy zaś po kilku latach z różnych powodów odstę
powali od swych przedsięwzięć na terenie ostr!).wskiego okręgu przemy
słowego. Wyjątek stanowi wrocławska rodzina Hahnów, która na począt
ku lat osiemdziesiątych pojawiła się w Austro-Węgrzech, a w 1885 r 
zainwestowała kapitał przy budowie walcowni rur w Boguminie, naj-
większej przed I wojną światową na terytorium monarchii habsburskiej .. 
Uczestnictwo Hahnów w przesięwzięciach przemysłowych w Austro-Węg
rzech (a od 1918 r. w Czechosłowacji) miało charakter długotrwały i za
kończyło się - po krótkiej przerwie w czasie okupacji nazistowskiej -
-dopiero nacjonalizacją przemysłu kluczowego w Czechosłowacji w 1945 r.2 

Bogumin, w którym Hahnowie lokowali swój kapitał, do połowy lat 
osiemdziesiątych XIX w. przedstawiał wraz z najbliższą okolicą rolniczą 
enklawę wewnątrz ostrawskiego okręgu przemysłowego. Mikrorejon bo
gumiński, w którego skład wchodziły -obok miasta Starego Bogumina wsie

Pudlov, śunychl, Kopytov, Skrecon, Zablati oraz Vrbice, mimo że oto
czony był pierścieniem przemysłowym gmin z burzliwie rozwijającym 

2 M. M y  ska, Dosavadn! stav praci a vysledky historickeho vyzkumu ostravske

prumyslove oblasti se zamefenim na problematiku zivotniho prostfedi (Vymezeni 

Ostravska pro potreby vyzkumu zivotniho prostfdi, pfil. 2, UVRM Ostrava 1972, 

s. 64). 
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się kopalnictwem węgla (od południowego zachodu, południa i południo
wego wschodu Petfkovice na Śląsku pruskim, dalej .Poruba, Hrusov, 
Orlova i Doubrava), długo zachował rolniczy charakter. Tego stanu rze
czy nie zakłócał nawet fakt, że część męskiej ludności wsi codziennie 
dochodziła do pracy w zakładach górniczych we wspomnianych gminach 

Brak dotąd w pełni zadowalającego wyjaśnienia, dlaczego bogumiński 
mikrorejon, mimo dogodnej komunikacji s, uchodził tak długo uwagi kra
jowych i obcych przemysłowców oraz dlaczego nie ściągnął ,przynajmniej 
części inw'estycji z tych gmin ostrawskiego okręgu przemysłowego, 
w których już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zaznaczyło 
się nadmierne zagęszczenie, a więc i mniejsza efektywność lokalizowa
·nia na ich terenie "dalszych inwestycji przemysłowych 4•

Warunki naturalne nie sprzyjały rozwojowi gałęzi produkcyjnych 
określających strukturę okręgu. Teren przecinały nie uregulowane cieki 
wodne, które torowały sobie drogę w miękkim podłożu, często wyle
wały i tworzyły moczary i bagniska na rozległych połaciacb. 

Sytuacja zmieniła się dopiero od czasu, gdy w ekonomicznych roz
ważaniach na temat optymalnej lokalizacji obiektów przemysłowych 
porzucono zasadę lokalizacji przy którymś ze źródeł surowców, podnie
siono zaś wartość warunków komunikacyjnych. Umieszczanie ośrodków 
przemysłowych przy odpowiednich węzłach komunikacyjnych okazywało 
się racjonalniejsze i dogodniejsze zwłaszcza od chwili, kiedy państwo 
i zarządy poszczególnych linii kolejowych przeszły do rozumnej polityki 
taryfowej. Lokalizacja obiektów przemysłowych przy węzłach komuni
kacyjnych dawała większą ilość możliwości przy wyborze rodzaju prze
mysłu, a także zapewniała na przyszłość szanse zmiany struktury i asor
tymentu produkcji stosownie do wymagań koniunktur gospodarczych. 

W rezultacie tych zmian w poglądach zmieniło się też znaczenie 
Bogumina i jego najbliższej okolicy jako ośrodka, w którym w pewnych 
warunkach można było korzystnie lokalizować przemysł. Połączenie ko
lejowe ze światem miasto uzyskało już 1 V 1847 r., kiedy to zainaugu
rowano ruch na odcinku Wiedeń - Bogumin Kolei Północnej im. Ferdy
nanda, której trasa wiodła przez Brzecław, Przerów i Ostrawę s. Dnia 
1 IX 1848 r. ukończono budowę linii łącznicowej od dworca bogumiń
skiego do granicy austriacko-pruskiej, przez co zapewnicna została ko
munikacja z pruską koleją państwową Chałupki - Wrocław - Berlin. 

s J. M i r o  c h a, Znaczenie Bogumina jako węzła komunikacyjnego dziś 

i w przyszłości (Zaranie Sląskie, XV, 1939, s. 198-199). 
4 Szczegółowo o tym zob.: M. My sk a, Vyznam Bohumina jako prumysloveho

centra (studium rękopiśmienne). 
5 Dokładniej przedstawiono rozwój komunikacji kolejowej w mikrorejonie

bogumińskirn w pracach: J. B e  d na t 120 Zet ieleznice v Novem Bohumine, Novy 

Bohurnin 1967; Sto Zet Kosicko-bohum{nske drahy (1871-1971), Ostrava 1971. 
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w 1855 r. Bogumin otrzymał połączenie z Galicją i z Rosją. Nowy etap 
rozwoju miasta, jako ważnego europejskiego węzła komunikacyjnego, 
zaczął się na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Już 
w latach sześćdziesiątych rozważano sprawę budowy magistrali, która 
by przecięła, w kierunku ze wschodu na zachód, tzw. Górne Węgry (tj. 
Słowację) i połączyła tamtejsze okręgi, bogate w drzewo i rudę żelaza, 
z przemysłowym Śląskiem oraz innymi ziemiami przedlitawskimi. Po 
przewlekłych przygotowaniach uzyskał Bogumin 1 V 1869 r .  połączenie 
z Cieszynem, które stanowiło pierwszy odcinek zaplanowanej na 370 km 
kolei koszycko-bogumińskiej. Po dobudowaniu trasy do Koszyc Bogumin 
stał się najważniejszym węzłem kolejowym ostrawskiego okręgu prze
mysłowego i jednym z najznaczniejszych ośrodków komunikacyjnych 
monarchii austro-węgierskiej i Europy środkowej. 

Po ukończeniu budowy bogumińskiego węzła komunikacyjnego miasto 
wraz z najbliższą okolicą stało się ośrodkiem przyciągającym inwestycje 
przemysłowe i w krótkim okresie trzech dziesięcioleci wyrosło do roli 
ważnego skupiska przemysłu w Austro-Węgrzech s. 

Wokół powstania walcowni rur Alberta Hahna w Boguminie panuje 
wiele niejasności, które nie tylko trwają w świadomości ludności miejsco
wej, ale są też przekazywane w literaturze regionalnej. W ludowej tra
dycji przechowało się podanie o tym, że A. Hahn, podróżując gdzieś

w połowie lat osiemdziesiątych z Wiednia do Berlina, spóźnił się w Bo
guminie na połączenie do Chałupek i musiał spędzić kilka godzin na 
tutejszym dworcu. Kiedy miejscowy kelner zapoznał go z sytuacją 
w tej części kraju,, podjął decyzję wybudowania w Sunychlu (dziś część 
Bogumina) fabryki. Rzeczywistość bywa zwykle bardziej skomplikowana 
i decyzja tej wagi podjęta została po pieczołowitym rozważeniu wszyst
kich czynników, które mogły wpłynąć na lokalizację nowego przedsię
biorstwa. Musi3ło być tak choćby dlatego, że Albert Hahn należał w po
łowie lat osiemdziesiątych do czołowych przedsiębiorców przemysłowych 
Niemiec i posiadał bogate doświadczenie inwestycyjne. 

Kto to był Albert Hahn i jaka była historia jego życia do czasu decy
zji przeniesienia kapitału do Austro-:Węgier i zbudowania w Boguminie 
nowej, fabryki r.ur spawanych? Sylwetka jego do dziś dnia nie docze
kała się starannej biografii. Życie założyciela walcowni rur wygląda dla 
nas jak niedokończona mozaika, w której brakuje kamyków, umożliwia
jących odczytanie jasnych konturów obrazu. Pokuśmy się wszakże o zre
konstruowanie przynajmniej kilku faktów, których ślady zaznaczyły się, 
w źródłach historycznych. 

Z rejestru firm w berlińskim Amtsgerichcie dow"iadujemy się, że 
Albert Hahn urodził się 18 XII 1824 r. we Wrocławiu 7• Jego ojciec Mar· 

o M y s ka, Vyznam Bohumina ... , rkps.
7 Amtsgericht Berlin/W, Hendelsregister Abt. A, Nr 7433. Poszukiwania ma-

•
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tin Hahn należał do szanowanych wrocławskich kupców i finansistów 
żydowskich, którzy kapitał zdobyli przez działalność handlową i lichwę. 
O rodzinie matki Joanny z domu Jungmann nie mamy żadnych infor
macji. Młody A. Hahn początkowo zaczął się specjalizować w handlu 
rurami, które kupował w 1\nglii, a sprzedawał z zyskiem w Niemczech. 
W latach sześćdziesiątych zgromadził już znaczny kapitał. W 1867 r. za
łożył w Gliwicach, do spółki z górnośląskim przedsiębiorcą Huldschin
skim, pierwszą śląską wytwórnię rur spawanych s. 

W końcu lat sześćdziesiątych między niemieckimi producentami rur 
rozpętała się ostra walka konkurencyjna. Do drugiej polowy lat sześć
dziesiątych tę galęź przemysłu metalowego w Niemczech monopolizował 
.Albert Poensgen z Dilsseldorf-Oberbilk. W ciągu dwóch dziesięcioleci 
trwania firmy zdobyła ona sobie wielki rozgłos i nowe zakłady mogły 
podejmować konkurencję jedynie przez stosowanie niższych cen. Taką 
politykę prowadziły firmy John Henry Smith i spółka w Dilsseldorfie, 
Hahn i Huldschinsky w Gliwicach, Yates and Co. w Kolonii oraz zało
żona tam później wytwórnia rur Milllera. Powodowało to ogólny spadek 
cen rur na rynkach. Wzajemne kaperowanie pracownikó.w podno.5ilo 
natomiast ogólny poziom płac. Polityka wolnych cen, forsowana przez 
konkurentów Poensgena, zagrażała stosunkom na rynku wewnętrznym, 
tymczasem bowiem produkcja rur rozpowszechniała się, i to nie tylko 
w Anglii, ale też we Francji, w Belgii oraz w szwedzkich hutach Mo
tała 9. 

Huldschinsky i Hahn, którzy uświadomili sobie niebezpieczeństwo 
takiej polityki dla calej gałęzi produkcyjnej, zainicjowali w 1870 r. spot
kanie wytwórców rur z udziałem A. Poensgena, Smitha, Yatesa, J. Haaga 
z Augsburga, Rildigera z Nassau oraz przedstawicieli Walzwerk Riesa 
z Saksonii. Zebrani zredagowali petycję do parlamentu Niemieckiego 
Związku Celnego postulując, by nie obniżano ceł importowych na rury 
angielskie 10. 

W 1872 r. krótko przed wprowadzeniem w Niemczech nowej obniżo-

teriałów dotyczących pochodzenia i dziejów rodziny Hahnów były bezskuteczne. 

Według informacji Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu ży

dowskie metryki nie zachowały się; zniszczone zostały również pozostałe materiały 

wrocławskiej gminy żydowskiej. 

s O. Jo h a n  n s e  n, Geschichte <les Eisens, Dtisseldorf 1953, s. 559. Palrz też 

informację w „Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure", XV, 1871, s. 336. 

o L. H a  t z f e  1 d, Poensgen stent die ersten Rohren auf dem Kontinent her

(Werkszeitung der Phoenix-Reinrohr AG, September-October 1960, Sonderheft: 

100 Jahre Rohrenstadt Dtisseldorf, s. 29). 
10 L. H a t  z! e 1 d, Die Handeisgesellschaft Aibert Poensgen Mauei-Dusseidorf.

Studien zum Aufstieg der deutschen Stahirohrindustrie 1850 bis 1872, Koln 1964 

(Schriften zur Rheinisch-Westphalischen Wirtschaftsgeschichte, N. F., t. XI), 

s. 83-84, 86. 
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nej taryfy importowej na artykuły żelazne u, uczyniono znaczny krok 
ku monopolizacji produkcji rur w Diisseldorfie. Firmy A. Poensgena 
i J. H. Smitha wraz z kilkoma drobnymi udziałowcami stworzyły towa
rzystwo akcyjne Dilsseldorfer Rohren- und Eisenwalzwerke AG (skrót: 
DREW) z kapitałem 3 mln talarów 12. Większość akcji znalazła się w rę
kach rodziny Poensgenów, mniejsze zaś udziały posiadali Hanielowie. 
Smith, Grillos i Schaffhausener Bank-Verein. Wytworzona w ten sposób 
sytuacja bardzo pogarszała warunki działalności producentów-auts:ijde
rów. mimo to jednak już w następnych latach w Diisseldorfie i okoli-::v 
powstaje kilka nowych zakładów produkujących rury. 

Tymczasem rozeszły się drogi A. Hahna i jego w3pólnika Huid
schinskiego. Przyczyn tego nie znamy. Prawdopodobnie Hahna nie za
dowalały osiągane efekty gospodarcze. Opuścił spółkę i w 1873 r., kiedy 
koniunktura przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych osiągała 
punkt kulminacyjny, założył w Diisseldorfie przy Oberbilker Allee własną 
fabrykę rur i nitów. Wkrótce potem uruchomił walcownię żelaza z pro
dukcją blach z żelaza spawalnego w Grossenbaum pod Duisburgiem 1s. 
Niektóre źródła wspominają, że w tym samym mniej więcej czasie po
siadał już walcownię rur w Jekatierynosławiu na Ukrainie, a za pośred
nictwem swego kantoru handlowego w Moskwie niemal zmonopolizował 
handel rurami na terenie Rosji. 

Od rozpadu spółki z Huldschinskim firma Hahna istniała jako whs
ność jednoosobowa. Atoli na początku 1879 r. doszło do poważnej zmia
ny majątkowo-prawnej. Do rejestru firm w cesarsko-królewskim sądzie 
handlowym w Wiedniu wpisano dnia 4 IV 1879 r., że 5 II tegoż roku 
ukonstytuowała się w Berlinie jawna spółka handlowa Albert Hahn, 
Rohrenwalzwerk z filialnymi przedsiębiorstwami w Wiedniu i Diissel
dorfie 14

• Jawna spółka handlowa była niższą formą łączenia kapitałów. 
Nie miała osobowości prawnej, a wszyscy uczestnicy poręczali w sposób 
nieograniczony swym majątkiem. Udział w zyskach i stratach nie zależał, 
jak to było w spółkach akcyjnych, od wysokości wkładów, lecz przy
padał konkretnym osobom w proporcji do ich zaangażowania w prowa
dzenie przedsiębiorstwa. 

Uczestnikami takiej właśnie jawnej spółki handlowej stali się Albert 
Hahn i berliński kupiec Heinrich Eisner. Każdy z nich posiadał nie
ograniczone prawo reprezentowania spółki. Firma została powołana w ce-

u J. Gr u n ze I, Handbuch der internationaten Handelspotitik, Wien 1898, 

s. 63-64. 
12 C. B r  u ck n e r, Zur Wirtschaftsgeschichte des Regierungsbezirks Aachen,

Koln 1967 (Schriften zur Rheinisch-Westphalischen Wirtschaftgeschichte, N. F., 

t. XVI), s. 348-349. 

n H a t  z f e  Id, Die HandelsgeseUschaft..., s. 112. 
1� Handelsgericht Wien, Handelsregister fiir Gesellschaftsfirmen, Bd. 23, 

pag. 82. 
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lu prowadzenia dotychczasowych zakładów Hahna w Di.isseldorf-Ober

bilk oraz handlu rurami w Wiedniu. W czerwcu 1881 r. ustanowiono 

kolektywną prokurę, powierzoną synom wspólników: Oskarowi Hahnowi 

i Maksowi Eisnerowi 15. Instytucję tę zlikwidowano 29 I 1884 r., po czym 

Oskar Martin Hahn wstąpił do spółki jako samodzielny udziałowiec 1s.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia dojrzewała niemiecka 
polityka imperialistycznego „Drang nach Osten". Ekspansję polityczną 
i militarną poprzedzała ekspansja gospodarcza. Był to okres, kiedy nie

mieccy przemysłowcy, towarzystwa akcyjne i banki· szukały rynków 
zbytu i możliwości inwestycyjnych w Europie środkowo-wschodniej, 

wschodniej i południowej, tworząc ośrodki własnej aktywności gospodar

czej w węzłowych punktach, zasadniczych kierunków ekspansji 17• Węzeł 

kolejowy Bogumin miał duże znaczenie ze względu na swoje położenie 

strategiczne. Wydaje się przeto, że założenie nowego wielkiego zakładu 

właśnie w tym miejscu było motywowane strategią niemieckiego ka

pitału. 

Ulokowanie kapitału w produkcji rur na terytorium Austro-Węgier 

było korzystne także ze względu na możliwości zbytu na wewnątrz

-austriackim rynku żelaza i produktów pochodnych. Jeszcze do lat osiem

dziesiątych ru::-y ż�lazne i stalowe należały tu do artykułów, które 
trzeba było importować 111. Dopiero w 1876 r. fi.irstenbergowska huta 

w miejscowości Dvur Kralove (Czechy) rozpoczęła próbną produkcję rur 
odlewanych dzięki staraniom inżyniera Jana Dusanka. Rozmiary tej 
produkcji były wszakże tak niewielkie, że w całości wykupowana była 

na potrzeby miasta Pragi 19. W 1881 r. dyrekcja witkowickiego kombi-
natu metalurgiczno-maszynowego uskarżała :1ię, że do produkcji kotłów 
parowych sprowadzać musi różne gatunki rur z Niemiec, co pociąga za 
sobą wielkie koszty, ponieważ żaden zakład w monarchii nie ·wytwarza 

lakich artykułów. Podobnie w ankiecie celnej z tegoż roku odezwały 
się głosy, domagające się stworzenia fabryki rur. Unikanie ich produk-

cji przez krajowych przedsiębiorców spowodowane było nieracjonalną 

polityką celną władz austriackich: taryfy importowe były tak niskie, że 
nikt nie chciał ryzykować podjęcia konkurencji na austriackim rynku 
wewnętrznym z producentami niemieckimi 20. Z niskich ceł importowych 

tG Tamże. 

u Tamże. 
17 Zob.: A. N o r d  e n, Zakulisi nemeckeho imperialismu, Praha 1950.
tP F. K u  p el w i e  s e r, Studien ii.ber den Einfluss der Eisenindustrie o.uf die 

finanziellen Verhiiltnisse Osterreichs (Osterreichische Zeitschrift fiir Berg- und 

Hiittenwesen, XXXII, 1884, s. 390-391). 

19 Statni archiv Praha, pracownia Ki·ivoklat - Majątek Krivoklat, ustredni 

sprava, sign. 14-2-1, kart. 786, fj. 229. 
!O Statni archiv Opava, pracownia Ołomuniec - Obchodni a fivnostenska

komora Olomouc, sign. III/81, kart. 112, fj. 15 899/1. 
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oczyw1sc1e korzystała firma A. Hahna, która od końca lat siedemdzie
siątych miała w Wiedniu przedstawicielstwo handlowe i podejmowała 
starania o sprowadzanie rur do monarchii. Sytuacja zmieniła się po wy
daniu pierwszej austriackiej protekcyjnej taryfy celnej w 1882 r. 21 Na
kładała ona wysokie cło przywozowe na rury, stwarzając w ten sposób 
lepsze warunki dla krajowej ich produkcji. 

Trzeba też zwrócić uwagę na specyficzne motywy, które skłoniły 
firmę A. Hahna i H. Eisnera do przeniesienia punktu ciężkości intere-" 
sów właśnie do Bogumina. Znaczną rolę odegrała konkurencja w tej 
części Niemiec, gdzie firma prowadziła swe przedsiębiorstwa. Szczegól
nie uciążliwa stawała się ona dla zakładów Hahna w Diisseldorfie, 
gdzie - jak już wiemy - doszło w 1872 r. do fuzji wielkich walcowni 
Poensgena i Smitha. Diisseldorfer Rohren- und Eisenwalzwerke AG opa
nowały rynek wewnątrzniemiecki, na którym jedynie z wielką trud
nością znajdowały zbyt wyroby Hahna. Natomiast plany wprowadzenia 
ich na rynki Europy wschodniej i południowej mocno uzasadniały loka
lizację nowej fabryki w Boguminie. Sytuację komplikowało jeszcze to, 
że wkrótce po wybudowaniu przez Hahna walcowni przy Oberbilker 
Allee zaczęły powstawać w Diisseldorfie wciąż nowe wytwórnie rur: 
Jeana Pascala Piedboeufa w maju 1873 r., następnie Palckego i spółki, 
zaś w 1878-1679 r. wielka walcownia legendarnego Thyssena 22. 

Prócz kwestii zbytu dużą rolę odegrała okoliczność, że Bogumin znaj
dował się blisko wielkich hut żelaza i stali (Witkowice, Trzyniec, huty 
górnośląskie) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni węgla (zagłębie 
ostrawska-karwińskie}, co stwarzało perspektywę zmniejszenia nakładów 
produkcyjnych. Znaczenia bogumińskiego węzła komunikacyjnego nie 
ma potrzeby tu przypominać. 

O dążeniach firmy Hahna do wejścia na rynek austro-węgierski 
świadczy przekształcenie magazynu sprzedaży rur w przedstawicielstwo 
handlowe w Wiedniu w 1884 r., a więc niedługo przed zapadnięciem 
postanowienia o budowie walcowni w Boguminie 2s. 

Takie były - uważamy - główne motywy kierujące A. Hahnem 
i jego wspólnikiem Eisnerem, gdy 26 II 1885 r. za pośrednictwem jednej 
z cieszyńskich kancelarii adwokackich nabyli w Sunychlu, nie opodal 
końcowej stacji koszycko-bogumińskiej linii kolejowej, podmokły skra
wek ziemi o powierzchni 5 ha, płacąc zań 1000 złotych 1·eńskich. Miejs
cowi robotnicy stawiali tam pod kierunkiem sprowadzonych z Niemiec 
fachowców drewniane hale, w których już latem instalowano pierwsze. 
maszyny do produkcji rur gazowych z żelaza kowalnego. Linia walcow-

u „Reichs-Gesetz-Blatt", 1882, nr 47. 

u Hat z fe 1 d, Die Handelsgeseltschaft .•. , s. 112. 

u Die Gross-1-ndustTie Osterreichs, II, Wien 1898, s. 233-234. 
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nicza była najnowszego typu Ehrhardt N_ Zakład był gotów do rozruchu 
2 XI 1885 r. 25 

Nie zdołaliśmy znaleźć wiarygodnych informacji źródłowych o tym, 
w jakim stopniu w budowę bogumi11skich zakładów firmy Albert Hahn, 
Rohrenwalzwerk zaangażowany był kapitał bankowy. Literatura zawie
ra wzmianki o finansowaniu tego przedsięwzięcia zwłaszcza przez Anglo
-International Bank w Londynie, jak również o udziale Żivnostenske 
banki w Pradze i Creditanstalt fur Gewerbe und Handel w Wiedniu 
należący do grupy Rotszylda. Wspomina się także o zainteresowar1iu 
koncernu Mannesmannrohrenwalzwerke Diisseldorf, który po pewnym 
czasie również znalazł drogę do usadowienia się w okręgu ostrawskim 
(w Svinovie) 20

. 
/ 

Dnia 6 V 1887 r. w rejestrze firm w sądzie krajowym w Cieszynie 
dokonano wpisu 27, że 1 I 1886 r. ukonstytuowała się w Berlinie jawna 
spółka kupiecka Albert Hahn, Rohrenwalzwerk z filialnymi zakładami 
w Di.isseldorfie, Wiedniu i Sunychlu. Nie chodziło tu o powstanie nowej 
firmy, lecz o kontynuację omawianej już wyżej, a posiadającej teraz 
r0zszerzony zasięg działalności. 

W rozwoju stosunków majątkowo-prawnych firmy Albert Hahn, 
Rohrenwalzwerke i jej zakładu filialnego w Boguminie nie doszło już 
przed I wojną światową do zasadniczych zmian. Zmieniali się jedynie 
wspólnicy, wszakże wciąż wywodzący się z obu zainteresowanych rodzin. 
Tak więc od 1 I 1889 r. jawna spółka handlowa, obejmująca dotąd taj
nego radcę handlowego Alberta Hahna z Berlina, kupca Heinricha Eisne
ra z Berlina i kupca Oskara Hahna również z Berlina, powiększyła się 
o czwartego wspólnika w osobie dra Georga Heinricha Hahna z Diissel
dorfu 2s. Wszyscy ci wspólnicy, chcąc widocznie zapobiec dalszym po
działom własności rodzinnej, złożyli 30 III 1896 r. przed berHńsk1m
notariuszem Hermanem Makowcem oświadczenie, że „ w wypadku śmier
ci jednego z czterech wspólników jego miejsce nie zostanie zajęte przez
spadkobierców, lecz firma będzie prowadzona ze wszystkimi aktywami
i pasywami nadal przez dotychczasowych uczestników" 29. 

Zgodnie z tym, kiedy IO IL 1898 r. zmarł w wieku 73 lat założyciel 
firmy Albert Hahn 30, przeprowadzono 9 IV 1898 r. ekstabulację jego 

2� O. P e t r z i 1 k a, K dejincim vcHcoven v Ceskoslovensku, TEVOH, Praha 
1973 (rkps), s. 46. 

25 źelezarny a dratovny, n. p., Bohumin, archiwum zakładowe - Albert Hahn, 
rourovna v N. Bogumine 1885-1945 (dalej cyt.: ŻDB az - A. Hahn), sign. 49a/13. 

2s V. S v a r o  v s k y, Ekonomickogeograficky pfehled Zelezaren a dratoven

n. p. Bohumin, Bohumin b. r., s. 44.
27 Krajsky soud Ostrava, Firemni rejstfik Sp-11-Tet, pag. 28.
2� Tamże, Sp-I-344 Tes., sv. 1.
29 Tamże, Sp-I-344 Tes., sv. 1.
30 Tamże, Sp-I-344 Tes., sv. 1 (akt zgonu).
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udziału z rejestru firm, spółką zaś nadal kierowali trzej pozostali udzia
łowcy. Natomiast kiedy 28 X 1907 r. zmarł przedwcześnie w wieku 47 
lat syn założyciela, Oskar Martin Hahn si, z czasem w 1911 r. do.pusz
czono na jego miejsce z formalnym udziałem 150 OOO marek młodszego 
syna Heinricha Eisnera, inż. Paula Eisnera s2. Struktura jawnej spółki 
handlowej zmieniła się w ten sposób na niekorzyść Hahnów; na trzy 
udziały dwa należały do Eisnerów, a jeden już tylko do rodziny Hahnów. 

W 1885 r. w walcowni bogumińskiej rozpoczęto produkcję rur z żelaza 
kowalnego i przez pierwsze pięciolecie istnienia zakładu stanowiły one 
podstawowy jego produkt. W 1886 r. zakład został połączony bocznicą 
kolejową z dworcem linii koszycko-bogumińskiej sś_ Od 1888 r. Hahno
wie rozpoczęli wytwarzanie elementów łączących, co korzystnie uzupeł
niało pierwotny wachlarz produkcji. Zakres jej znacznie rozszerzył się 
od 1890 r., kiedy wybudowanie odlewni żelaza pozwollło na podjęcie 
wyrobu różnych części do urządzeń grzejnych, między innymi grzejni
ków centralnego ogrzewania. Do tej pory części te użytkownicy austro
-węgierscy musieli sprowadzać głównie z Ameryki. 

Wciąż jednakże, jeśli idzie o surówkę żelaza dla odlewni oraz o pud
·li.ngowaną stal dla walcowni rur, zakłady pozostawały zależne od zaku
pów u obcych dostawców, zwłaszcza w hutach witkowickich i trzy
nieckich. Dlatego w połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęto kreślić pro
gram stopniowego uniezależnienia się od tych dostaw, a jego. realizacja

była główną treścią działań inwestycyjnych aż do I wojny światowej.
Pierwszym krokiem było W)1lbudowanie własnej pudlingarni stali oraz 

walcowni wyrobów profilowanych, czego dokonano w stosunkowo krót
kim czasie w latach 1896-1897. Walcownia była wyposażona w trzy 
zespoły walcownicze. Pierwszy składał się z uniwersalnych walcarek ty
pu trio Lautha ·i miał za zadanie między innymi ,przygotowywanie pół
.wyrobów walcowanych. Następny zespół czterech dużych walcarek pro
dukował grube kształtowniki, szyny kopalniane i materiał prętowy. 
Wreszcie zespół walcarek precyzyjnych (cztery jednokierunkowe i pięć 
nawrotnych duo) służył do obróbki plastycznej stali na wyroby cienko
przekrojowe 34. Szeroki asortyment powstających tu półwyrobów i wy
robów walcowanych ,był po części przeznaczony do da1szej obróbki we 
własnej walcowni rur, po części zaś dostarczany wprost na rynek. Po
nadto w połowie lat dziewięćdziesiątych podjęto trudną produkcję rur 
-wiertniczych wysokiej jakości, które znajdowały nabywców wśród spó
łek naftowych w Galicji ss. 

3t Tamże. 

32 Tamże. 

S3 S var o v s k Y, op. cit., s. 44. 

34 O. Petr z i 1 ka, op. cit., s. 47 . 

..,5 Die Gross-Industrie ... , II, s. 232--233. 
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W 1904 r. zaczęto przebudowę pudlingarni na stalownię systemu 
Siemensa-Martina. Widorznie już w tym czasie kierownictwo zakładów 
myślało o wybudowaniu własnego wielkiego pieca do produkcji surówki, 
co pozwoliłQlby na stworzenie pełnego cyklu produkcyjnego. Świadrzy 
o tym fakt, że w 1906 r. Hahnowie zakupili 100 akcji spółki Kopalnie
Rudy w Gelnicy na Słowacji, aby już z góry zdobyć bazę surowcową dla
swego wielkiego pieca. Jeszcze zanim przystąpiono do owej wielkiej
i kapitałochłonnej inwestycji, postawiono w 1910 r. czwarty piec marte
nowski oraz nowe · urządzenia, wykorzystujące prąd elektryczny 36. 

W tymże roku powstała też walcownia blach z jedną walcarką trio, wy
twarzającą blachy cienki€ 37• 

N ad chodząca koniunktura zbrojeniowa. na początku drugiego dzie
siątka lat naszego wieku otworzyła nowe perspektywy przed zakładami 
Hahnów w Boguminie. Produkcja stale rosła i w latach 1912�1913 
osiągnęła najwyższy poziom w dotychczasowej historii przedsiębior
stwa �8. Było to bodżcem 'ao przyspieszenia realizacji wcześniej już roz
poczętego programu inwestycyjnego, zmierzającego do uniezależnienia 
się od dostawców surowców i półproduktów oraz do zakończenia budowy 
zamkniętego cyklu produkcyjnego. Wypełnieniem tego programu stało 
się wybudowanie pierwszego wielkiego pieca koksowniczego, który dał 
.spust w końcu 1912 r. Był to piec średniej wielkości z wydajnością dzien
ną 220 ton i maksymalną produkcją roczną ,około 50 OOO ton 39. 

Jeśli weżmiemy pod uwagę strukturę produkcji finalnej zakładów 
Hahnów, to wydaje się, że w ciągu dwóch pierwszy-eh dziesięcioleci ich 
egzystencji pierwotne zamierzenia produkcyjne zmieniły się. O ile w mo
mencie powstania zakładów zasadniczym celem było wytwarzanie rur, to 
od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ustępuje ono produkcji wy
robów profilowanych." Zakłady więc, wbrew swej nazwie, stawały się 
raczej przedsiębiorstwem typu wielkiego kombinatu hutniczego. 

Zakłady Hahnów w Boguminie zostały, po pierwsze, założone przez 
obcy kapitał zagraniczny, po drugie zaś, znajdowały się na pograniczu 
Sląska austriackiego, pruskiego Górnego Śląska oraz Galicji. Z okolicz
ności tych wypływała pewna specyfika formowania się załogi robotni
czej. 

Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych do I wojny św. zatrudniano 
rocznie około 1200 osób. Np. w 1897 r. pracowało w zakładach 1150 
robotników, 11 mistrzów i nadzorców oraz 28 urzędników 40_ W 1898 r. 

3o s var o v s k y, op. cit., s. 47-48.

37 Pe t r z i 1 k a, op. cit., s. 47 .

. 
ss żDB az - Hahn, sign. 88/38.

39 Tamże, książka ruchu wielkiego pieca 1913-1921. 

,o Die Gross-Industrie ... , II, s. 234. 
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zakład zgłosił w starostwie powiatowym we Fryszłacie 1200 robotni
ków 41• Dane, według których 1 VII 1899 r. zatrudniano 1501 robotników, 
niP. są chyba ścisłe 42• Zapewnić dostatek siły roboczej, zwłaszcza ludzi 
posiadających kwalifikacje w zakresie produkcji rur, nie było Hahnowi 
łatwo. Wydaje się, że pierwsi fachowcy przybyli do Bogumina z zakła
dów Hahna w Dilsseldorfie i Gliwicach, część zaś pozyskano z hut w kra
jach alpejskich 43. Ale nawet rekrutacja niewykwalifikowanych robotni
ków pomocniczych nie była łatwa w rozwiniętym przemysłowo okręgu 
ostrawskim. Fakt, że w 1899 r. jedynie 15,5°/o załogi pochodziło z Bogu
mina i okolicy, świadczy o znacznym niedostatku wolnej siły roboczej. 
Przedsiębiorca musiał więc szukać pracowników w dalszych rejonach, 
które bądź z powodu niekorzystnej struktury gospodarczej i niskiego 
poziomu uprzemysłowienia, bądź też ze względu na przeJsc1e JUZ przez 
szczytową fazę industrializacji i panującą tam już depresję posiadały 
nadwyżkę siły roboczej. 

Pierwszy typ reprezentowała Galicja. Z tej zacofanej gospodarczo 
prowincji, która właśnie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
zaczęła wydatnie zasilać ostrawski okręg przemysłowy niewykwalifiko
waną masą robotników, przybyła do zakładów Hahna niemal jedna 
czwarta załogi. Niektórzy osiedlili się tutaj na stałe, inni - wykorzystu
jąc dobre połączenia komunikacyjne z Boguminem - wędrowali ruchem 
wahadłowym co tydzień lub rzadziej między swymi domami a fa'bryką. 
Drugiego typu źródłem siły roboczej były północne Morawy i zachodni 
Sląsk. W rejonach tych u schyłku XIX w. pogłębiał się kryzys przemy
słu tekstylnego, a w wyniku konkurencji nowoczesnych zakładów nastę
powało ograniczenie lub całkowity upadek produkcji drobnych przedsię
biorstw hutniczych i metalurgicznych (odlewnie, wytwórnie łańcuchów, 
druciarnie itd.). W końcu XIX w. robotnicy stamtąd stanowili około 100/o 
załogi Hahna. 

Położenie Bogumina na pograniczu monarchii habsburskiej i Prus 
umożliwiało zatrudnianie także robotników zza granicy. Rekrutowali się 
oni z pobliskiego rejonu Hlucina {należącego wtedy do Prus), a także 
z okręgu Raciborza i Rybnika. W 1898 r. było ich około 200 44, tzn. 1/6 
część załogi. Większość z nich dojeżdżała codziennie do pracy, pozostali· 
zaś mieszkali w Boguminie i wracali do swych domów rodzinnych jedy
nie na ni·edziele i święta. 

Wydaje się, świadczy o tym też szereg dowodów, że niemieckie kie
rownictwo zakładów Hahna preferowało robotników narodowości nie
mieckiej. Nie posiadamy wszakże dokładnych statystyk różnicujących 

•1 ŻDB az A. Hahn, sign. 49a/13.

4� s V ar o V s k Y, op, cit., s. 25. 

,s Tamże, s. 24-25.

d� ZDB az - A. Hahn, sign. 49a/13.



Przedsięwzięcia przemysłowe wrocławskich Hahnów 161 

załogę według narodowości. Określone wnioski dadzą się jednak vvypro
wadzić ze zmiśn struktury narodowościowej zachodzących w poszczegól
nych gminach mikrorejonu bogumińskiego. Np. w Bogurrinie (Stary Bo
gumin i Pudlov) w 1900 r. mieszkało 207 Czechów, 2057 Niemców i 1622 
Polaków. Do 1910 r. liczba Czechów wzrosła tylko do 396, natomiast 
Niemców - do 2954, a Polaków - do 2072. Jeszcze jaskrawszy był 
wzrost elementu niemieckiego w Sunychlu, gminie poddanej bezpośred-. 
niemu wpływowi fabryki Hahnów. W 1900 r. mieszkało tu 684 Czechów, 
1957 Niemców i 1634 Polaków. W dziesięć lat później do języka czeskiego 
przyznawały się tylko 573 osoby, gdy tymczasem lic2lba Niemców wzrosła 
ponad dwukrotnie (4397), a Polaków ·O 1/4 (2132). W obu ,gminach zazna
czał się bardzo duży udział przybyszów, przeważnie Niemców z Rzeszy 45. 

,Wzrost liczebności żywiołu niemieckiego był z jednej strony wyni
kiem imigracji robotniczej z terenów niemieckich, z drugiej - rezuita
tem prowadzonej przez kierownictwo zakładów celowej germanizacji. 
Zakłady Hahna wraz z innymi miejscowymi przedsiębiorstwami, zwłasz
cza wytwórniami chemikaliów i drutu, już przed I wojrn.1 światową de
cydująco wpłynęły na korzystne dla Niemców zmiany w strukturze na
rodowościowej mikrorejonu bogumińskiego. 

* ... 

* 

W rozwoju historycznym zagranicznych udziałów kapitałowych 
w ostrawskim okręgu przemysłowym kapitał wrocławskiej rodziny Hah
nów jest do pewnego stopnia wyjątkiem, prz·ede wszystkim ze względu 
na długotrwałe utrzymywanie się na tym obszarze gospodarczego działa
nia. Zainteresowanie Hahnów lokowaniem kapitału w zakładach bogu
mi11skich, trwające z wyjątkiem lat II wojny światowej siedem dziesię
cioleci, jest świadectwem, że chodziło o kapitał inwestowany racjonalnie, 
który nawet w bezpośrednim sąsiedztwie wielkich koncernów górniczych 
i hutniczych pr,ynosił nadzwyczajne zyski. Spowodowane zostało to prze
de wszystkim korzystną i racjonalną lokalizacją zakładów na skraju 
ostrawskiego okręgu przemysłowego. Węzeł komunikacyjny umożliwiał 
tani dowóz surowców i półproduktów oraz wywóz gotowych towarów, 
sąsiednia zaś Galicja i słabo uprzemysłowione tereny Górnego śląska 
dostarczały zasobów siły roboczej. Równie ważny był korzystny wybór 
specjalizacji produkcji, która uzupełniała rynek wyrobów żelaznych 
w monarchii habsburskiej asortymentem poszukiwanym, a od lat osiem
dziesiątych XIX w. także chronionym przez wysokie cła. 

Z języka czeskiego przełożył 

Ryszard Gladkiewicz 

45 Por.: Obyvatelstvo Slezska a Hlućinska v nekolika du.lezitejśich ohledech 

na zciklade scitani lidu dne 12. 2. 1921, Opava 1924, passim. 
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INDUSTRIEUNTERNEHMEN DER WROCLAWER FAMILIE HAHN 

IN DF.:R 0STERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE 

VOR DEM ERSTEN WELTKRIEG 

Der Artikel stiitzt sich auf Materialien aus tschechischen staatlichen und 

Betriebsarchiven, auf Gerichtsurkunden aus Ostrava, Berlin und Wien sowie auf 

tschechische, deutc;che, osterreichische und polnische Gegenstandsliteratur. Es ist 

ein Beitrag zur Frage der Herausbildung der Grossindustrie in der Mikroregion 

von Bohumin (Teil des Industriegebiets von Ostrava). Gezeigt wird zugleich das 

Eindringen jiidisch-deutschen Kapitals aus Schlesien in jene Region. 

Unter Beriicksichtigung der Einwirkungen sehr unterschiedlicher Faktoren 

schildert der Verfasser die Tatigkeit des jiidischen Unternehmers Albert Hahn 

(1824-1898) sowie dessen Familie und Gesellschafter. Die von der Firma Alb�rt 

Hahn Rohrenwalzwerke 1885 in Sunychl bei Bohumin gegriindete Fabrik war die 

grosste dieser Art in der Habsburger Monarchie und verwandelte sich um die 

Jahrhundertwende in ein komplexes metallurgisches Kombinat. 

Die Analyse der Zusammensetzung der Belegschaft dieser Werke ergibt, dass 

die aus anderen Teilen Osterreich-Ungarns (besonders aus Galizien) sowie aus 

dem Ausland (hauptsachlich aus dem von Preussen annektierten Teil Schlesiens) 

immigrierte Arbeiter die iiberwaltigende Mehrheit bildeten. Hahns Werke ubten 

einen entscheidenden Einfluss auf die Bevolkerungsstruktur dieser Mikroregi0n 

aus und stimulierten den Anstieg des deutschen Elements. 




