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„Weź sześć miarek piasku, 180 miarek popiołu z roślin morskich, 5 miarek saletry i 5 kredy, a 

otrzymasz szkło.“ Ta receptura pochodzi z biblioteki tabliczek glinianych kr�la asyryjskiego

Aszurbanipala (668 – 626 p.n.e.). Produkcja fascynującego tworzywa o uniwersalnym 

zastosowaniu - szkła, nie była wtedy jednak tak łatwa, jak dziś. Donosi też o tym z podziwem

Theodor Fontane: „…podczas mojej podr�ży najbardziej zaimponowała mi wizyta w 

miejscowej hucie szkła. Wytwarzanie szkła wyobrażałem sobie trochę inaczej. W każdym 

razie mam głęboki szacunek do tych ludzi, kt�rzy produkują taki niezbędny materiał. Już 

zawsze byłem tego zdania, że są rzeczy ważniejsze niż złoto. Szkło np. uważam za 

użyteczniejsze.“

Czy to jako szyby okienne i samochodowe; czy jako lustra, okulary, szklanki; czy w postaci 

kloszy stosowanych do oświetlenia i naczyń ozdobnych – szkło towarzyszy nam w życiu 

codziennym w nieskończonej r�żnorodności. Mimo wielu mniej lub bardziej udanych pr�b 

zastąpienia, pozostaje ono niezbędne. Nowe obszary zastosowań pojawiły się z nowoczesną 

techniką. Przypomnieć tu można np. światłowody (przewody z wł�kna szklanego), kt�re 

służą do przekazywania sygnał�w i informacji.

Szkło należy do materiał�w „wynalezionych“ przez człowieka. Nie jest jednak jasne, kiedy i 

gdzie to nastąpiło. Znaleziska wskazują na Egipt i Fenicję, a czas datują na setki lat przed 

naszą erą. Zdolności wytwarzania szkła rozprzestrzeniły się jadnak dopiero, gdy obszary 

wschodniego świata śr�dziemnomorskiego włączone zostały do Imperium Rzymskiego. 

Początki saksońskiej produkcji szkła przyporządkowuje się średniowieczu. Na G�rnych i 

Dolnych Łużycach, kt�re Pokojem Praskim w 1635 roku wcielone zostały do Elektoratu 

Saskiego, produkcja szkła zaczęła odgrywać pewną rolę dopiero w XVIII wieku. Od samego 

początku zorientowana ona była na szkło użytkowe i rozwijała się, dzięki korzystnym 

warunkom, względnie szybko.

Prężny rozw�j przemysłu w Niemczech w połowie XIX wieku stał się też okresem rozkwitu 

dla Wei�wasser - małej, nieistotnej wsi, położonej na wrzosowiskach w Księstwie 

Mużakowskim. Warunkiem koniecznym dla rozwoju przemysłu szklarskiego jest obfita baza 

surowc�w (piasek, wegiel, drewno) oraz korzystne połączenia komunikacyjne z rynkami 

zbytu i przemysłem dalszej obr�bki. Wraz z budową linii kolejowej Berlin-G�rlitz w latach 



1866-1867 powstaje w bezpośredniej bliskości dworzec, wok�ł kt�rego wzrasta nowe 

Wei�wasser.

Handlowcy z G�rlitz zbudowali w 1872 roku pierwszy piec hutniczy z 16 donicami oraz 2 

domy mieszkalne i rozpoczęli w lutym 1873 roku w swoim przedsiębiorstwie „Fabryka szkła 

Wei�wasser Zwahr, Neubauer & Co.“ produkcję pr�bną. Brak wiedzy i specjalistycznych 

umiejętności doprowadził jednak już w 1876 roku do ogłoszenia upadłości i wstrzymania 

produkcji. 

Kiedy przedsiębiorca Wilhelm Gelsdorf, dawniej szklarz w Friedrichshain, dowiedział się o 

zamkniętej hucie, wybadał on otoczenie i kupił znaczącą część udział�w firmy. W lecie 1877 

roku przybył do Weiβwasser z 26 rodzinami szklarzy i rozpoczął przygotowania do 

wznowienia produkcji. Już od 1 września 1877 w „Zakładach Szklarskich Gelsdorf, Neubauer 

& Co. Wei�wasser“ wytwarzane było z powodzeniem szkło codziennego użytku. 

Specjalistyczna wiedza i doświadczenia Gelsdorfa zdobyte w Friedrichshain oraz przede 

wszystkim znajomość śląskiego przemysłu szklarskiego i zdolności jego sprowadzonych tu 

pracownik�w, jak też daleko sięgające kontakty handlowe zapewniają dobry zbyt. Poprzez 

dwa kolejne piece topnicze, możliwości produkcyjne zwiększą się wkr�tce znacząco. Dzięki 

swojej jakości, produkty fabryki Gelsdorfa cieszyły się dużym uznaniem na arenie krajowej i 

międzynarodowej i były pożądane na rynku. 

Sukces ten skłonił szklarzy Gelsdorfa – Carla Janke’a oraz braci Juliusa, Gottlieba i Adolfa 

M�ller�w, do otwarcia kolejnej huty. Carl Janke udostępnił działkę przy kopalni węgla, kt�rą 

otrzymał żeniąc się. Razem z Adolfem Hirschem, odpowiedzialnym za sprawy handlowe i 

Hermannem Malky założył on drugą hutę szkła w Weiβwasser. Wsp�lnikami są dzierżawca 

kopalni Emil Meyer i jego kierownik handlowy Joseph Schweig. Pierwsze prace budowlane 

rozpoczęto 1 maja 1884 roku przy ulicy Mużakowskiej (Muskauer Stra�e), a już w 

październiku tego samego roku rusza firma „Zakłady Szklarskie Hirsch, Janke & Co.“ z 

piecem na 12 donic. Produkowane są gł�wnie klosze, cylindry i abażury do lamp oraz szkło 

do latarnii ulicznych. Powstają tu pierwsze lampy tak charakterystyczne dla słynnej ulicy 

„Pod lipami“ („Unter den Linden“) oraz szkło oświetleniowe do budynku Reichstagu (gmachu 

parlamentu – przyp. tłum.) w Berlinie. 

Rozw�j i zastosowanie pierwszej opękarki do oddzielania od wyrob�w dmuchanych 

niechcianych części zwanych kapą, był wynalazkiem rewolucjonującym branżę. Został on 

opatentowany. Zakład wzrasta do jednego z większych niemieckich producent�w puchar�w i 

zdobywa na całym świecie dobrą sławę. Poprzez otwarcie oddziału w Berlinie wyraźnie 



zwiększa się zbyt, a eksport zdobionych lub niezdobionych puchar�w rozciąga się na prawie 

wszystkie kraje europejskie i Amerykę.

W roku 1889 zamożny Joseph Schweig zakłada w Weiβwasser ze swoim szwagrem Emilem 

Meyerem i księgowym z firmy Gelsdorfa Otto Hirschem trzecią hutę. Działalność 

„G�rnołużyckich Zakład�w Szklarskich J. Schweig & Co.“ rozpoczyna się w listopadzie 1889 

roku od produkcji szkła medycznego i pojemnik�w na cukierki. W 1891 roku rozszerza się 

ona o wytwarzanie rurek szklanych i baniek żar�wek. Produkty firmy zaczną cieszyć się 

popytem i staną się konkurencyjne jednak dopiero wtedy, gdy Schweigowi uda się pozyskać 

na wsp�łpracownika Vinzenza Krebsa, doświadczonego majstra z Huty w J�mlitz. Do 1893 

roku przedsiębiorstwo posiada już cztery piece topnicze i wytwarza dodatkowo szkło 

szlifowane, pojemniki na przetwory, szkło chemiczno-farmaceutyczne, części do baterii i 

szpulki przędzarskie. Mimo bardzo burzliwej i zmiennej historii, zakład ten przetrwał do 

czas�w obecnych i należy do dw�ch firm, kt�re jeszcze dziś produkują w Wei�wasser szkło 

(St�lzle-Oberglas Lausitz GmbH).

Berliński przedsiębiorca Louis Greiner i szwagier Wilhelma Gelsdorfa Adolf Ladiges -

handlarz z Hamburga, zakładają w 1893 roku wsp�lnie z Josephem Schweigiem czwartą 

hutę szkła w Wei�wasser - „Fabrykę Szkła Wodnego Greiner, Ladiges & Schweig“, 

(p�źniejsze Zakłady Szklarskie „Germania“ Joseph Schweig Sp. z o.o.). Do 1896 roku trwa 

produkcja szkła wodnego, kt�re znajduje zastosowanie w budownictwie, przy wytwarzaniu 

środk�w piorących oraz jako substancja klejąca. Spadający popyt zmusza jednak 

kierownictwo firmy do zmiany asortymentu na przer�żne szkło oświetleniowe i szklanki. Od 

1910 roku przedsiębiorstwo należy do sp�łki akcyjnej, kt�ra w 1912 roku przejęta zostaje 

przez „Zjednoczone Łużyckie Zakłady Szklarskie“. Huta zostaje zamknięta w 1933 roku, a jej 

budynki używane są jako warsztat do obr�bki i uszlachetniania szkła. 

Piąta huta szkła założona zostaje przez Fritza Thormanna oraz Maschke i Gottlieba

Wauro w 1894 roku. „Łużycka Huta Szkła Okiennego Thormann & Maschke, Wei�wasser“ 

produkuje na początku zgodnie z nazwą tylko szyby okienne, ale wkr�tce otwiera dwa nowe 

piece do wytwarzania pojemnik�w i szkła specjalistycznego. Gdy Maschke opuścił firmę, a 

Fritz Thormann zmarł, huta została przekształcona w sp�łkę komandytową. 

W 1905 roku huta ogłasza upadłość i zostaje przejęta przez Josepha Schweiga. Działa ona 

teraz pod nazwą „Łużycka Huta Szkła Okiennego Joseph Schweig Wei�wasser“. W 1907 

roku Schwieg przekazuje przedsiębiorstwo swojemu synowi, doktorowi Martinowi 

Schweigowi, kt�ry koncentruje działalność na produkcji szklanek. Następuje zmiana nazwy 



na „Fabryka Szkła Dr Martin Schweig Wei�wasser“, a okoliczni mieszkańcy używają skr�tu 

„huta doktora“. Niepowodzenia w badaniach naukowych i problemy rodzinne doprowadzają 

doktora Martina Schweiga do samob�jstwa (rok 1913). Huta wchodzi w związek 

„Zjednoczonych Łużyckich Zakład�w Szklarskich“, ale w 1922 roku produkcja zostaje 

zamknięta. Koncern tworzy w budynkach początkowo oddział eksperyment�w, a po roku 

1933 nowoczesny ośrodek badawczy i magazym centralny (projekt: prof. Ernst Neufert). W 

1935 roku swoje atelier z odpowiednimi warsztatami znajduje tu prof. Wagenfeld. 

Sz�stą hutą szkłą jest powstała w 1896 roku „Huta Niedźwiedzia“ („B�renh�tte“), oddział 

„Zakład�w Szklarskich Hirsch, Janke & Co.“.

Według anegdoty miejsce na zbudowanie zakładu znalazł podczas podchod�w Hermann 

Malky i Julius M�ller, pęłniący p�źniej funkcję kierownika myśliwy hobbista. Na polanie leśnej 

ukazał im się niedźwiedź, kt�ry nie atakował, lecz tańczył. Strach i początkowe przerażenie 

polujących uciekło, a należący do grupy cyrkowc�w niedźwiedź został złapany. W styczniu 

1897 roku rozpoczęto produkcję szklanek i przedmiot�w gospodarstwa domowego w 

„Zakładach Szklarskich Hirsch, Janke & Co., Oddział Malky, M�ller & Co. Wei�wasser“, w 

skr�cie „M, M & Co.“ W okolicy upowszechniła się jednak nazwa „Huta Niedźwiedzia“ i 

wkr�tce stała się ona oficjalną nazwą firmy i jej znakiem rozpoznawczym. Po wielu wzlotach i 

upadkach w 1998 roku „Huta Niedźwiedzia“ została ostatecznie zamknięta.

Si�dma huta szkła powstała w roku 1897 na ulicy Berlińskiej (Berliner Stra�e). Adolf Ladiges 

założył ze swoim kompanem Louisem Greinerem oraz majstrem huty w Tschernitz Adolfem 

Greinerem i berlińskim handlowcem Johannesem Pallmannem „Ladiges, Greiner & Co. 

Zakłady Szklarskie Wei�wasser“ (Huta Luizy). Asortyment obejmował szkła laboratoryjne, 

apteczne, akwaria, części baterii, butelki na likiery i flakony na perfumy. Z otwarciem 

drugiego pieca w 1899 roku rozpoczęto produkować butelki na mleko zamykane papierową 

zakrętką (po raz pierwszy w Niemczech) i szklane bańki żar�wek. Pozytywny rozw�j zakładu 

kontynuowany był poprzez rozbudowę o trzeci piec (1906 rok) i budynki gospodarcze.

Własna kasa chorych, mieszkania pracownicze i łaźnia zapewniają warunki socjalne, kt�re 

wpływają na utrzymanie stałej załogi. Jednak w 1928 roku, przed kryzysem gospodarczym, 

przedsiębiorstwo musi zostać sprzedane. Holenderska firma Philips z Eindhoven, kt�ra 

przejęła już w 1920 roku „Hutę Niedźwiedzia“, interesuje się produkcją baniek do żar�wek i 

kupuje „Hutę Luizy“. Zakład ten rozwinie się do drugiego co do wielkości producenta żar�wek 

koncernu Philips. W lutym 1945 roku urządzenia produkcyjne zostaną przeniesione do 

Turyngii, a potem do Bamberg i Aachen. Po zakończeniu wojny w zakładzie w Wei�wasser 



nie było już wytwarzane szkło. Budynki częściowo zburzono, a częściowo zagospodarowano 

je na inne cele. 

Pierwszym miejscowym, kt�ry założył hutę szkła na własnej ziemi, był pochodzący z rodziny 

rolniczej Martin Murda. Obok zakładu produkcji szyb Thormanna, bezpośrednio przy linii 

kolejowej, powstała w 1898 roku huta numer osiem „Zakłady Szklarskie Union Mudra & Co. 

Wei�wasser“. Produkowano tu światło oświetleniowe, pojemniki i szklanki. Wczesna śmierć 

Mudry w 1911 roku doprowadziła do sprzedaży części udział�w i zmiany formy prawnej 

przedsiębiorstwa. Firma działa dalej pod nazwą „Zakłady Szklarskie Janke, Mudra & Co. Sp. 

z o.o. Wei�wasser“. W  roku 1927 następuje włączenie do „Zjednoczonych Łużyckich 

Zakład�w Szklarskich“ jako oddział „U“. Produkcja zostaje najpierw przestawiona na 

termosy, a p�źniej, w 1931 roku, całkowicie zamknięta. Przed wojną i w czasie jej trwania 

wytwarzane jest szkło do konserw i szkło twarde. Po zakończeniu wojny produkcja nie 

zostaje wznowiona. 

R�wnież dziewiąta huta szkła w Wei�wasser została wpisana do rejestru przedsiębiorstw w 

1898 roku. Jest to „Gelsdorf, Grimm & Co. Zakłady Szklarskie Sp. z o.o. Wei�wasser“, firma 

wybudowana na ziemi Gelsdorfa z nowymi udziałowcami. Powodem powstania kolejnej huty 

jest duże zapotrzebowanie na szyby okienne, gdyż w Wei�wasser rozwija się w tym czasie 

budownictwo mieszkaniowe. Zaopatrywana jest jednak nie tylko lokalna klientela. Produkty 

wysyłane są r�wnież za granicę. Z rozwojem maszynowej produkcji tafli szkła spada popyt 

na dmuchane szkło okienne i lustra. Niewątpliwe ze strachu przed większymi stratami 

stopniowo wycofują się udziałowcy, sprzedając swoje części. W ten spos�b Albert Ringel, 

kt�ry w 1906 przyłączył się do sp�łki, staje się w 1924 roku właścicielem całości i 

dyrektorem. Jego decyzja o przestawieniu produkcji na kolorowe szkło taflowe okazuje się 

słuszna i umożliwia dalsze prowadzenie wytw�rstwa ręcznego.

Paleta produkt�w obejmuje kolorowe szkło antyczne, szkło do sygnalizacji drogowej, szkło 

do okular�w ochronnych dla spawaczy i okular�w przeciwsłonecznych. Z takim 

asortymentem możliwe jest prowadzenie eksportu na znacząca skalę.

Zakład odznacza się skuteczną pracą badawczą pod kierownictwem dyrektora technicznego, 

doktora Otto Neukirchena. Zarejestrowane zostają wzory użytkowe na tr�jwarstwowe szkło 

rozalinowe (szkło w kolorze r�żowym - przyp. tłum.), szkło w kolorze ż�łtym i szkło chroniące 

przed odpryskami metalu. Po drugiej wojnie światowej, w prawie niezniszczonym zakładzie, 

wznowiono produkcję – najpierw bardzo potrzebnych w tym czasie szyb okiennych, potem 

szkła kolorowego. Sowiecka Administracja Wojskowa rozpoczyna jednak wywłaszczenie, w 

wyniku czego 1 lipca 1948 roku w rękach prywatnych (Emma Ringel) pozostaje ostatnia 



część udział�w warta 4.200 marek. Jest to jednak bez znaczenia dla zakładu. Dalszy rozw�j 

i modernizacja „Państwowych Zakład�w Szkła Kolorowego Wei�wasser“ postępuje w 

spos�b ciągły. Wraz z przełomem ustrojowym w 1989 roku rynek zbytu załamuje się tak 

poważnie, że zamknięcie fabryki w 1991 roku jest nieuniknione.

R�wnież dziesiąta huta powstaje jeszcze w XIX wieku. Po wygaśnięciu umowy sp�łki 

„G�rnołużyckie Zakłady Szklarskie J. Schweig & Co.“ Joseph Schweig sprzedaje swoje 

udziały wsp�lnikowi, Otto Hirschowi. Schweig, powodowany wieleobiecującym rozwojem 

żar�wki, zakłada w sąsiadującej z Wei�wasser miejscowości Hermannsdorf „Nowe 

G�rnołużyckie Zakłady Szklarskie J. Schweig & Co.“. Tym samym dotrzymuje obietnicy, że 

nie otworzy w Wei�wasser przedsiębiorstwa tego rodzaju. Hermannsdorf przynależeć będzie 

do gminy Wei�wasser dopiero od 1903 roku. Za Schweigiem podąża jego najlepszy 

pracownik – kierownik techniczny Vinzenz Krebs. Wielu wyśmienitych wytw�rc�w szkła też 

przenosi się do nowej huty, w kt�rej pod koniec roku 1899 czynne będą już cztery piece.

Walter Rathenau, członek rady nadzorczej Og�lnej Sp�łki Elektryczności Berlin (znanej do 

dziś r�wnież w Polsce pod skr�tową nazwą AEG – przyp. tłum.), dostrzegł znaczenie 

łużyckiego zakładu dla rozwoju żar�wki. W 1905 roku fabryka przeszła w ręce AEG i 

zmieniona została na sp�łkę akcyjną „Nowe G�rnołużyckie Zakłady Szklarskie J. Schweig & 

Co. AG“. Włączenie zakładu do kręgu przemysłu elektro-technicznego wzbudziło 

zainteresowanie innych znanych przedsiębiorstw. W 1908 roku do rady nadzorczej wstępuje 

Siemens & Halske, a od 1909 roku w radzie reprezentowana jest też Niemiecka Grupa 

Robocza Lampy Gazowe. Zakład wzrasta do największego na świecie producenta baniek 

szklanych do żar�wek i do największego producenta pojemnik�w szklanych oraz baniek do 

żar�wek w Niemczech. Opr�cz budynk�w huty powstają warsztaty do dalszej obr�bki, 

uszlachetniania i kontroli oraz magazyny do składowania i pakowania szkła. Otwierane są 

pracownie, gdzie sporządza się narzędzia, formy, maszyny i składniki potrzebne do produkcji 

donic hutniczych i masy szklanej. Powstają też biura i duża ilość mieszkań pracowniczych 

dla robotnik�w i urzędnik�w.

Z ciągłym rozwojem żar�wki wzrasta w warsztatach Siemensa, AEG i Auer zapotrzebowanie 

na ich części składowe, w tym szklane bańki. Tygodniowa produkcja w Wei�wasser osiąga z 

tego powodu 3,5 miliona sztuk baniek oraz do 30 ton rur i sztabek. Ten prężny rozw�j 

prowadzi do otwarcia w 1920 roku „OSRAM Sp. z o.o. KG“ w Berlinie, kt�ra przejmuje 

łużycki zakład, z kt�rego się wywodzi , zmieniając jego nazwę na „OSRAM Sp. z.o.o., 

Oddział W“. Kierownictwo pozostaje w rękach dyrektora generalnego Vinzenza Krebsa i 

dyrektora Friedricha Weckerle. Gdy w styczniu 1924 roku umiera zasłużony Vinzenz Krebs, 



jego stanowisko przejmuje prof. dr Gehlhoff. Zakłada on w 1926 roku „Maszynowy Zakład

Szklarski OSRAM Siemens-Berlin“ i wnosi wkład w rozw�j maszynowej produkcji baniek 

żar�wek. Jest to niekorzystne dla Wei�wasser, gdzie bańki sporządzane są ręcznie. Aby 

uniknąć strat, piece wykorzystywane są ponownie do produkcji pojemnik�w szklanych. 

Wyroby te rozprowadzane są przez „Łużyckie Zakłady Szklarskie“. Rozwiązanie to okazuje 

się podczas kryzysu gospodarczego lat 20. nieskuteczne. Wyjściem z tej trudnej sytuacji 

może być produkcja szkła specjalnego, co umożliwiają badania prowadzone przez profesora 

Gehlhoffsa. Szkło takie znajduje zastosowanie w budowie odbiornik�w radiowych i 

telewizyjnych, rentgena, prostownika i radar�w. Sama firma OSRAM ma duże 

zapotrzebowanie na ten rodzaj szkła w związku z produkcją specjalistycznych lamp. Przez 

pewien czas w zakładzie wytwarzane będzie do stu r�żnych rodzaj�w szkła specjalnego, 

przez co wszystkie piece będą ponownie w użytku. Wraz ze wzrostem mechanizacji i 

automatyzacji powstaje pod kierownictwem Friedricha Weckerle i Fritza K�ppera nowa, 

nowoczesna fabryka - wiodący zakład w niemieckim przemyśle elektryczno-pr�żniowym.

W fabryce, kt�ra doznała niewielkich zniszczeń podczas wojny, w maju 1945 roku 

członkowie dawnej załogi wznawiają stopniowo produkcję. Należą do nich: P. Gro�mann, 

E.T�nzler, B. Zenker i F. Dutschke. Na rozkaz Sowieckiej Administracji Wojskowej z 

października 1945 roku produkcja ma być w pełni przywr�cona, co też z czasem się udaje. 

Na rozkaz numer 64 Sowieckiej Administracji „OSRAM Sp. z.o. KG“, a poprzez to r�wnież 

„Oddział W“, zostają 1 lipca 1948 wywłaszczone. Jako państwowy „Zakład Wytwarzania 

Szkła Specjalnego, Jednostka Wei�wasser“ przedsiębiorstwo rozwija się pomyślnie i jest 

konkurencyjne. Dzięki bogatemu asortymentowi szkła spełnione zostają oczekiwania 

klient�w w kraju i za granicą. 

Po przełomie politycznym, nastąpiła w roku 1990 zmiana formy prawnej na sp�łkę 

kapitałową pod nazwą „TELUX Szkło Specjalne“. Udziałowcem jest, do prywatyzacji w roku 

1993, Urząd Powierniczy Berlina. Dopasowanie profilu produkcji do nowych warunk�w 

gospodarki rynkowej wymaga konsekwentnego uregulowania palety produkt�w. 

Wytwarzanie nieopłacalnych i niekonkurencyjnych produkt�w zostało wstrzymane i całe 

oddziały zostały zamknięte. Dzisiejsza załoga jest więc odpowiednio zredukowana. Celem 

przedsiębiorstwa jest wytwarzanie konkurencyjnych produkt�w, racjonalizacja proces�w 

wytw�rstwa, rozw�j nowych produkt�w i pozyskiwanie nowych rynk�w zbytu. Aktualny 

asortyment, składający się m.in. z baniek ze szkła twardego, rur i sztabek, skupują znane na 

całym świecie koncerny jak OSRAM, Philips, Samsung, General Elektrik, Sony, Thomson, 

Sylvania i Videocon.



Powstanie jedenastej, ostatniej huty szkła, datowane jest na 2 lutego 1904 roku. Gł�wnym 

udziałowcem „Zakład�w Szkła Opalizującego, Katedralnego i Ornamentowego Sp. z o.o. 

Wei�wasser“ jest hrabia Arnim-Muskau, kt�ry udostępnił ziemię i posiada 40% kapitału. Jego 

wsp�lnicy to: Wilhelmy z G�rlitz, handlarz Gelsdorf i budowniczy Windschild z Wei�wasser, 

jak też inżynier Wollhuver z G�teborga. Według technologii szwedzkich sporządzane są 

kolorowe okna do kościoł�w i dekoracyjne tafle szkła. Do tego dochodzi masywne szkło 

opalowe płaskie i tafle szkła w prawie wszystkich kolorach, p�źniej też szkło zbrojone. W 

roku 1910 hrabia Arnim przejmuje hutę całkowicie, podwaja kapitał firmy i zastępuje Zarubę, 

doświadczonego kierownika zakładu, swoim leśniczym, Oswinem Schmidtem. Oczekiwany 

sukces jednak nie nadchodzi. Ambicje hrabiego jako szklarza wygasają ostatecznie wraz ze 

sprzedażą huty w maju 1914 roku. Nowymi właścicielami stają się fabrykant Bernhard Engel 

z miejscowości Bilin w Bohemii i wytw�rca luster z Obersalzbrunn, Karl Tiesch. Nazwa 

przedsiębiorstwa brzmi teraz „Nowe Przedsiębiorstwo Szklarskie Sp. z. o.o Wei�wasser“. 

Gustav Zaruba wraca na stanowisko dyrektora, asortyment zmienia się. W czasie pierwszej 

wojny światowej produkcja początkowo przeżywa stagnację, ale pod koniec wojny z dużym 

sukcesem rozprowadzane są światła do sygnalizacji, szkło zbrojowe, ornamentowe, szyby 

okienne i dmuchane szkło kolorowe. Zakład posiada własną organizację zajmującą się 

dystrybucją. Wraz z rozwojem technicznym poprawia się też rentowność i postrzeganie 

przedsiębiorstwa. 

Podczas wojny, dokładnie w latach 1941-1945, 60% wytwarzanych produkt�w zastosowane 

zostało do cel�w wojennych. Po wojnie trzeba było najpierw zdemontować r�żnorodne 

urządzenia np. specjalne generatory. W 1946 roku w prymitywnych warunkach wznowiono 

produkcję szkła taflowego. Następuje jednak wywłaszczenie i przejęcie zakładu przez 

państwo. Przedsiębiorstwo pod nazwą „Państwowe Zakłady Szklarskie Nowe Szkło 

Wei�wasser“ zostało rozszerzone. Od 1952 roku w wannie topniczej produkowane jest szkło 

wodne. Sensację wywołuje wdrożenie procesu wytwarzania prochu, opracowanego przez 

profesora doktora Paula Beyersdorfera i doktora inżyniera Georga Beckera. Po fuzji z 

„Państwowymi Zakładami Szkła Kolorowego Wei�wasser“ w 1969 roku dokonano 

specjalizacji produkcji. Część zakładu „Nowe Szkło“ produkuje, aż do zamknięcia w 1989 

roku, szyby okienne, szkło kolorowe, opalowe masywne, szkło powlekane, szkło dla 

przemysłu samochodowego i proch strzelniczy. Osunięcia ziemi, spowodowane zawaleniem 

się korytarza kopalni węgla brunatnego pochodzącego z XIX wieku, oznaczają zamknięcie 

całej fabryki, kt�ra zostanie zr�wnana z ziemią.

Na początku lat 20. XIX wieku Wei�wasser ze swoimi 30 piecami topniczymi w 11 zakładach 

uznawane jest za największe zagłębie szklarskie na świecie. Opr�cz jedenastu hut szkła 



powstają jeszcze fabryki porcelany i luster. Ponadto tworzone są zakłady i pracownie 

rzemieślnicze, kt�re produkują artykuły dla hut: formy, narzędzia, szablony, kartonaże i 

wełnę drzewną. Funkcjonują też warsztaty, kt�re skupują surowe szkło i zdobią je, szlifując, 

malując, grawerując bądź piaskując. 

Potrzebni hutom pracownicy przybywają z r�żnych stron, w kt�rych znany jest proces 

wytwarzania i obr�bki, w tym przede wszystkim z Bohemii, Śląska i Nadrenii. Pomocnicy, 

kt�rzy najczęściej zdobywają z czasem odpowiednie kwalifikacje, pochodzą z okolicznych 

gmin. W przeciwieństwie do rolnictwa, w branży szklarskiej można dużo zarobić. W okresie 

rozwoju przemysłowego liczba mieszkańc�w Wei�wasser „eksploduje“. W ciągu 30 lat ze 

wsi o 600 mieszkańcach powstaje ośrodek przemysłowy o charakterze miejskim z 15.000 

mieszkańc�w. Ale choć przedstawiciel miejscowości m�gł od 1914 roku tytułować się 

burmistrzem, prawa miejskie Wei�wasser otrzymuje dopiero 28 sierpnia 1935 roku.

W roku 1935 uwagę doktora Karla Meya, przewodniczącego rady zarządu Zjednoczonych 

Łużyckich Zakład�w Szklarskich w Weiβwasser, przyciągnął poprzez sw�j wykład Wilhelm 

Wagenfeld. Temu udało się pozyskać Wagenfelda na stanowisko artystycznego kierownika 

zakład�w, w celu nadania asortymentowi, sięgającemu wtedy liczbie 60.000 pojedyńczych 

produkt�w, „smaku i dobrego stylu“. 

Wagenfeldowi udało się przekonać do swoich pomysł�w najlepszych pracownik�w. Razem z 

nimi wytwarzał on obok istniejącego, dającego się trudno zmienić asortymentu, nową linię 

estetycznego i wartościowego technicznie szkła o wzorze diamentowym. Szkło to 

produkowano jeszcze częściowo do 1960 roku. 

Osiągnięty skok w jakości ustabilizował nie tylko wyniki ekonomiczne firmy, ale też zbudował 

jednocześnie dobrą sławę. Już w 1937 roku zakład otrzymał Grand Prix na paryskiej 

wystawie światowej.

Dzisiaj przemysł szklarski Wei�wasser oferuje miejsce pracy tylko nielicznym. Rozw�j 

techniczno-technologiczny uczynił procesy wytopu i obr�bki szkła łatwiejszymi, ale 

jednocześnie zredukował drastycznie niezbędny wkład człowieka. W życiu codziennym szkło 

odgrywa jednak nadal bardzo dużą rolę i jest materiałem nie do zastąpienia. 


