
Opolskie białe złoto

Cementowni w okolicy Opola działało przed rokiem 1945 aż dziewięć. To chyba jedyna 
lokalizacja na świecie o tak ogromnym ich nagromadzeniu. Opole, miasto usadowione na 
wapiennej skale - Kalkbergu - jest inkubatorem europejskiego przemysłu cementowo-
wapienniczego. 

Stała wystawa „Opolskie białe złoto. Z dziejów cementowni Oppeln i Opola” mieści się od dziś na 
II kondygnacji domEXPO w Opolu. Ekspozycja zredagowana na 25 planszach to zaproszenie na 
wycieczkę szlakiem opolskich cementowni, a raczej ich zachowanych fragmentów. Zwiedzanie 
zacząć należy od placu Daszyńskiego, bo w tym miejscu odczytuje się najpełniej, jakim miastem 
wedle tradycji jest nasze Opole. Secesyjna fontanna „Opolska Ceres” dłuta artysty berlińskiego 
Edmunda Gomansky'ego idealnie oddaje historyczno-geograficzny charakter stolicy regionu. 
Bogini płodności i opiekunka rodziny (Ceres) otoczona jest mitologicznymi bóstwami, 
symbolizującymi filary XIX-wiecznego przemysłu Opola: rolnictwo (Prozerpina), flisactwo i 
rybołówstwo (Neptun, Glaukos) oraz przemysł skalny i cementowy (Herkules). 
Opole znakomicie nadawało się pod budowę cementowni z powodu obfitości margla, czyli 
kamienia wapiennego z dużą domieszką minerałów ilastych – świetnego surowca do produkcji 
cementu portlandzkiego.

Pierwsza opolska cementownia „Portland Zementwerke” została zbudowana w roku 1857 w 
okolicy obecnego Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Struga. Jej udziałowcem był Friedrich 
Wilhelm Grundmann, pionier industrializacji i urbanizacji na Górnym Śląsku. To jemu region
zawdzięcza przekształcenie wsi Katowice w dynamicznie rozwijające się 
miasto przemysłowe. W 1867 roku opolski cement zyskał sławę międzynarodową dzięki paryskiej 
Wystawie Powszechnej Wszystkich Narodów. Cementownia wysłała odlaną w betonie kopię 
marmurowego popiersia bogini Junony z Villi Ludovici w Rzymie. Rzeźba została nagrodzona jako 
dzieło świadczące o wysokiej jakości opolskiego cementu. Wyróżnione popiersie Junony
zostało podarowane miastu i stało się ozdobą Parku Zamkowego na Pasiece.

W 1865 roku żydowski przedsiębiorca Heymann Pringsheim, ówczesny właściciel browaru 
miejskiego (browar istniał do lat 70-tych w miejscu obecnej galerii „Solaris”), zbudował drugą 
cementownię w okolicy Opola, usytuowaną w rejonie dzisiejszej wytwórni odżywek dla dzieci 
„Ovita Nutricia”w Nowej Wsi Królewskiej. Śladem, jaki pozostał po infrastrukturze cementowni 
Pringsheima jest willa właściciela pobliskiej betoniarni.

7 września 1872 roku w Groszowicach powstała spółka akcyjna pod nazwą „Schlesische AG für 
Portland -Zement-Fabrikation zu Groschowitz". Pierwszym prezesem spółki w roku 1874 został 
Constantin von Prondzynski, po czterech latach zastąpił go brat Ferdinand von Prondzynski. 9 lipca 
1926 roku cementownia przeszła na własność spółki „Schlesische Portland-Zement-Industrie AG” a 
od 12.12.1941 roku działała pod szyldem OMZ Vereinigte Ost-und Mitteldeutsche Zement AG.
W styczniu 1945 roku wojska radzieckie przystąpiły do demontażu maszyn i urządzeń. Gotowy do 
odjazdu pociąg z wyposażeniem cementowni nie wyruszył z Opola. Cementownia Groszowice 
ocalała. Po objęciu zakładu przez polską administrację podjęto decyzję o jej odbudowie.
Już w grudniu 1945 roku uruchomiono pierwszy piec. Dalszy etap rozbudowy
realizowano w latach 1951-1957. W roku 1997 cementownia została
przejęta przez Zakłady Cementowo-Wapiennicze „Górażdże”. Rok później
podjęto decyzję o jej zamknięciu i wyburzeniu. Z krajobrazu miasta „Groszowice” zniknęły w roku 
1999. Naprzeciwko placu po cementowni zachowała się zabytkowa rezydencja
Constansa von Prondzynsk'ego.Współcześnie odrestaurowana, służy
jako restauracja i hotel „Villa Park”.



Cementownię „Giesel” w rejonie kolejowego dworca towarowego
(dziś ul. Torowa 4) zbudował radny miejski A. Giesel w roku 1884. Obecnie w ocalałych halach po
historycznej cementowni „Giesel” mieszczą się magazyny opolskich firm.
W roku 2014 ten częściowo zachowany zabytek kultury przemysłowej Opola obchodzi 130-lecie. 
Jest jednocześnie pamiątką po najstarszej obecnie cementowni zbudowanej w XIX wieku w 
granicach ówczesnego miasta Opola. Młody przedsiębiorca, Mikołaj Antoniak, planuje urządzić w 
byłym „Gieslu” miejsce warsztatowo-eventowe i galeryjne, wykorzystując unikatową industrialną 
przestrzeń zabytkowej cementowni.

Cementownia w Zakrzowie „Oppeln-Hafen” powstała w roku 1911. W roku 1945 została 
całkowicie zdewastowana przez wojska sowieckie. Jako nowy zakład, postawiony na miejscu 
cementowni „Opole-Port” (maszyny i urządzenia sprowadzono z Czechosłowacji), ruszył dopiero
w 1951 roku pod nazwą Cementownia „Odra”. Jej odbudowę kontynuowano jeszcze w latach 1954-
1956.
Cementownia „Odra”, zakupiona w 1993 roku przez niemiecką spółkę Miebach Projektgesellschaft
z Dortmundu, jest dziś najstarszą spośród czynnych cementowni w Polsce.
W roku 2011 obchodziła 100-lecie.

Cementownię „Silesia” założył w roku 1906 Richard Friedlaender,
ur. 14 marca 1867 roku w Opolu przy ul. Schlossstrasse 2 (dziś siedziba Archiwum Państwowego), 
potomek znakomitej żydowskiej rodziny browarników, syn radnego Siegfrieda. Kapitał 
założycielski wynosił 2.5 mln marek, a produkcja wynosiła ok. 400 tys. ton cementu rocznie. 
Współudziałowcem cementowni był inż. Wilhelm Leonardy z Rüdelsdorf pod Berlinem. 
Richard Friedlaender był też właścicielem fabryki tekstylnej „Textilosewerk” w Zakrzowie.
W połowie lat 20. Friedlaender osiadł w Berlinie-Charlottenburgu, gdzie zmarł w 1929 roku. 
Zrujnowany po wojnie zakład zamieniono na magazyny zbożowe.
Gdy w latach 90. Polskie Zakłady Zbożowe zakończyły tu swą działalność, historyczny obiekt 
niszczał, czekając na „lepsze czasy”.

Rok 2001: Na początku był pomysł... Pomysł niebanalny i odważny, realizowany wbrew barierom
i medialnemu niedowierzaniu. W marcu 2014 roku nastąpiło otwarcie unikatowego w skali kraju 
obiektu wystawienniczego domEXPO. W zrewitalizowanych halach historycznej cementowni 
„Silesia” mieści się odtąd wielofunkcyjne centrum targowe, eventowe, koncertowe.
Pod dachem tego monumentalnego „Opolskiego Domu” znajdują miejsce firmy budowlane, 
rzemieślnicze, usługowe, a także ludzie kultury i sztuki.
Hala Stulecia we Wrocławiu autorstwa Maxa Berga (1911-1913) stała się na owe czasy światowym 
dokonaniem w zakresie konstrukcji kopuł żebrowych z użyciem żelazobetonu.
Została wpisana w 2006 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 
UNESCO. Cement do budowy Hali Stulecia pochodził w całości z opolskiej cementowni „Silesia”.

W odległości dwóch kilometrów od „Silesii” w roku 1908 powstała identyczna w swej 
architekturze cementownia „Frauendorf” (tak brzmiała przedwojenna nazwa Wróblina). Jej 
dyrektorem generalnym był właściciel „Silesii” Richard Friedlaender. W 1936 roku weszła w skład
„Schlesische Portland-Zement-Industrie A.G. Oppeln”. W tym samym roku osiągnęła zdolność 
produkcyjną105 tys. ton cementu rocznie. Zakład posiadał trzy piece obrotowe na metodę suchą, 
młyny surowca, młyny cementu, dwa kominy i silos cementu podzielony na 12 grodzi.

Usytuowanie cementowni „Frauendorf”, podobnie jak „Silesii”, było bardzo korzystne: w 
bezpośrednim dostępie do surowca, w pobliżu rzeki Odry i węzła kolejowego Opole – Wrocław.
Do eksportu cementu wykorzystywano drogę wodną. W tym celu port rzeczny we Wróblinie z 



cementownią „Frauendorf” połączono torami kolejowymi, którymi transportowano cement wprost 
na barki. Z cementu wyprodukowanego we Wróblinie została zbudowana w okresie 
międzywojennym „betonówka”– autostrada łącząca Gliwice ze Zgorzelcem. Ostatnim właścicielem 
cementowni „Frauendorf” był niemiecki przedsiębiorca Ekbert. W roku 1945 radzieckie czołgi 
zaprzęgnięte w stalowe liny wyrywały piece i młyny z fundamentów. Urządzenia, które pozostały, 
zasiliły inne opolskie cementownie, między innymi Nową Wieś Królewską (cementownia „Bolko”) 
oraz „Odrę”. Przypadkiem ocalała kolejka z wagonikami, bowiem znajdowała się w zalanym wodą 
kamieniołomie. Wagoniki trafiły do cementowni „Odra”. W latach pięćdziesiątych XX wieku 
uruchomiono tu PGR, prowadzono hodowlę trzody. Później silos cementu oraz hale produkcyjne 
przerobiono na magazyny zbożowe. Obecnie historyczny zakład „Frauendorf” należy do 
przedsiębiorstwa Polskie Młyny. To jedyna opolska cementownia, której zewnętrzna infrastruktura 
w oryginalnym stanie przetrwała powojenne czasy dewastacji i zachowała się aż do dziś.

W roku 1906 powstała cementownia „Stadt Oppeln”. Jej udziałowcami byli Richard Friedlaender i 
Wilhelm Leonardy. Cementownia „Opole-Miasto” (po wojnie nazwana „Piast”). Cementownia 
wyposażona była pierwotnie w dwa piece obrotowe firmy Felner-Ziegler. W późniejszym okresie 
zainstalowano dwa dodatkowe piece obrotowe. W 1914 roku uruchomiono w „Stadt Oppeln” 
światowy prototyp pieca rusztowego firmy Lurgi.
Władze miasta Opola przejęły zniszczoną cementownię w dniu 15 czerwca 
1945 roku. Niecały rok później uruchomiono dwa pierwsze piece. W latach 50. i 60. minionego 
stulecia prowadzono modernizację i rozbudowę wydziałów, łącznie z instalacją elektrofiltrów.
Ze względu na wyczerpanie się pobliskiego złoża i wysoką uciążliwość zakładu zlokalizowanego w 
centrum miasta postanowiono w roku 1978 cementownię zlikwidować.

W okresie 1946-1978 wyprodukowano w cementowni „Piast” 7.616 tys. ton cementu, osiągając 
szczytowy poziom w roku 1958 w wysokości 304 tys. ton. Dziś o istnieniu cementowni „Piast” 
przypomina komin, budynki biurowe i brama.

Do roku 1911 powstało na Górnym Śląsku ogółem dziesięć cementowni,
z czego dziewięć zlokalizowano w okolicach Opola. W 1893 roku utworzono syndykat handlowy 
śląskich fabryk cementu portlandzkiego z siedzibą w Opolu. Cementownie rywalizowały
ze sobą o rynki zbytu. Syndykat toczył w latach 1908-1910 silną walkę konkurencyjną z 
niezrzeszonymi w nim cementowniami „Silesia”, „Frauendorf” i „Stadt Oppeln”.

Lata powojenne: najwcześniej z opolskich cementowni, już w grudniu1945 roku, ruszyła 
cementownia „Groszowice”, bowiem zdemontowanych tu urządzeń Rosjanie nie zdążyli wywieźć.  
Cement z Groszowic „szedł” na odbudowę Warszawy. W kwietniu 1946 roku zaczęła produkcję 
cementownia „Piast”.
Najmniej poszkodowana przez „wyzwolicieli” cementownia „Bolko” została uruchomiona w 1947 
roku. To właśnie „Bolko” produkowała cement, który posłużył do odbudowy Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Zakład zamknięto w roku 1979. Dziś zrewitalizowany teren po cementowni „Bolko” 
zamienił się w nowoczesne osiedle mieszkaniowe oraz ulubione miejsce rekreacji opolan.

W 1977 roku w Choruli pod Opolem uruchomiono nowoczesną Cementownię Górażdże. Obecnie 
„Górażdże Cement SA” należą do międzynarodowego koncernu „HeidelbergCement”, są liderem
przemysłu cementowego w Polsce i Europie, marką opolskiej gospodarki.

Produkcja cementu portlandzkiego stanowiła w XIX i XX wieku markę rozpoznawczą Opola. 
Przemysł cementowy wyznaczył kierunki i dynamikę rozwoju gospodarczego, urbanistycznego, 
demograficznego i kulturalnego miasta. Od początku lat sześćdziesiątych XIX wieku do końca
stulecia liczba mieszkańców Opola wzrosła trzykrotnie. W porównaniu z początkiem XIX wieku,



gdy Opole liczyło 3 tys. mieszkańców, zaludnienie miasta zwiększyło się 
aż dziesięciokrotnie. W opolskich cementowniach stosowano unikatowe rozwiązania techniczne na 
światową skalę, jak np. piec rusztowy do wypalania cementu, uruchomiony w 1914 roku w 
cementowni „Stadt Oppeln” – prototypowe na świecie dzieło firmy „Lurgi”.

Po wyburzonych w ostatnich dziesięcioleciach cementowniach pozostały kamionki: urokliwe 
akweny wodne, lazurowe laguny. Pasjonaci historii Opola wskazują włodarzom miasta – dotąd
bezskutecznie – konieczność stworzenia muzeum opolskiego przemysłu cementowego.

Autorka wystawy: Teresa Kudyba
Wydawca: Produkcja Telewizyjna i Filmowa tress-FILM

Zamieszczone informacje pochodzą z przekazów pasjonatów
regionalnej historii. Podziękowania dla dr. Macieja Borkowskiego,
Piotra Dziadka, Bogusława Szybkowskiego, Ernesta Mittmanna, Arnolda Bolcka.

Na wystawie prezentowane są fotografie pochodzące ze zbiorów
prywatnych Piotra Dziadka, Bogusława Szybkowskiego,
Joachima Sosnowskiego oraz Fryderyka Kremsera (fotografie pracowników cementowni „Odra”) i
zdjęcia z portalu fotopolska.eu.

Zdjęcia likwidowanej cementowni Groszowice wykonał Sławoj Dubiel.
Autorem fotografii współczesnych jest Mariusz Przygoda.
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