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Rozdział I

1. Osadnictwo
Wczesne osadnictwo na ziemi łęczycko-sieradzkiej następowało głównie z północnych Kujaw, z zachodu z Wielkopolski, od strony południa ze Śląska i w mniejszym stopniu z Małopolski.
Najsilniejsze zasiedlenie objęło tereny nizinne, koncentrując się głównie w dolinach rzecznych. Zasiedlenie tych terenów następowało nie tylko przez Słowian. Dużą
rolę w zagospodarowaniu ziem odegrało osadnictwo holenderskie, zwane potocznie
olęderskim. Pierwsi osadnicy z Niderlandów zostali sprowadzeni w XIII wieku przez
Zakon Krzyżacki, a także przez biskupstwa, klasztory i poszczególnych rycerzy. Byli
to specjaliści od osuszania podmokłych terenów bagiennych, które były dodatkowo
zalewane przez wzbierające wiosną czy jesienią rzeki. Lecz większe grupy „Olędrów”
pojawiły się dopiero w XVI wieku. Osadników tych osadzano nad brzegami wód,
mokradeł lub w okolicach podmokłych lasów. Byli zobowiązywani do karczowania
podmokłych lasów i osuszania bagnistych terenów. Po przybyciu, na wyznaczonym
terenie musieli karczować chaszcze przybrzeżne oraz stworzyć system rowów melioracyjnych. Byli zobowiązani także do wybudowania budynków mieszkalnych i gospodarczych. Otrzymywali okres tzw. „wolnizny”, czyli w czasie od 5-ciu do 7-miu lat
nie płacili czynszu ani nie byli zobowiązywani do różnych prac na rzecz tego, kto ich
tutaj sprowadził.
5
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Zabudowania „olęderskie” z okolic Ozorkowa

fot. Bogdan Wydrzyński

Wspólną cechą osadników, zarówno Olędrów jak i później Niemców, było utrzymywanie szkoły, nauczycieli oraz odprawianie własnych praktyk religijnych. Tym
sposobem nie zatracali swego języka, kultury, tradycji i religii. Były to odrębne enklawy wśród polskiego włościaństwa. Olędrzy woleli się nawet „zniemczyć” niż zasymilizować się ze Słowianami. Następowało to jednak zdecydowanie później, gdy nastąpiła dominacja osadnictwa niemieckiego, pod koniec XVIII oraz w pierwszej połowie XIX wieku.
Olędrzy nasadzali sztucznie drzewa, głównie topole i wierzby, które były jak gdyby wizytówką krajobrazu holenderskich wiosek.
Nas jednak bardziej interesuje osadnictwo niemieckie, które przyczyniło się do
przekształcenia wsi Ozorków w osadę rękodzielniczą, a następnie w miasto przemysłowe. Osadnicy niemieccy pochodzili głównie z regionu poznańskiego, Śląska, Prus
i Saksonii. Osadnicy niemieccy, podobnie jak Olędrzy, nie asymilowali się z ludnością tubylczą, tworząc nawet później w miastach przemysłowych odrębne zgrupowania, jak gdyby swoiste enklawy.
Dopiero z czasem, zwłaszcza kiedy, tak jak w przypadku Ozorkowa, przybywała
ludność żydowska, dochodziło do nieco bliższych kontaktów, lecz do pełnej asymilacji nigdy nie doszło.

6

1. Osadnictwo

Mapka przedstawiająca obszar Prus Południowych. Opracował znany architekt David Gilly

Później, po II rozbiorze Polski w 1793 roku, zatwierdzonym przez sejm w Grodnie, ziemie dawnego województwa łęczyckiego przejęła administracja pruska. Pierwszym i zarazem głównym celem było wzmocnienie niemczyzny na ziemiach rdzennie polskich. Inna sprawa, że ziemie te były gospodarczo zaniedbane i należało je zagospodarować. Z chwilą przejęcia władzy na zagrabionych terenach Prusacy znacznie podwyższyli podatki. Szlachta polska znalazła się w trudnej sytuacji, lecz musiała
przyjąć warunki narzucone przez Prusaków. Poczęto więc poszukiwać nowych źródeł dochodu. Rząd pruski, żeby zagospodarować te ziemie, począł sprowadzać niemieckich osadników.
Następnie zaczęto zakładać Ziemskie Towarzystwa Kredytowe, zwane w języku
niemieckim „Landschaft”. Udzielały one potrzebującym (głównie szlachcie polskiej)
kredytów, ale pod zastaw hipoteczny. Szlachta polska z zaboru pruskiego otrzymała więc łatwy dostęp do pieniędzy. Beztrosko brano zatem kredyty i przeznaczano je
głównie na „konsumpcję”. Doszło wówczas do zderzenia dwóch systemów gospodarczych. Banki pruskie były wytworem rodzącego się kapitalizmu, natomiast szlachta polska tkwiła nadal w feudalizmie. Toteż w krótkim okresie czasu (w latach 1796-1807) wielu właścicieli ziemskich utraciło swe dobra z powodu bankructwa. Mająt7
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ki te na licytacjach nabywali głównie Niemcy. Mając protekcję rządu pruskiego czuli
się butni i pewni siebie. Dlatego też osadnictwo niemieckie poczęło się nasilać. By zaznaczyć swą obecność, zagrabione polskie tereny nazwano: „Prusy Południowe”.
Ignacy Starzyński jako właściciel rozległych włości: Bugaja, Ozorkowa, Samborza,
Strzeblewa i innych przyległości, znalazł się, podobnie jak inni właściciele, w trudnej
sytuacji finansowej. Prawdopodobnie, by sprostać znacznie zwiększonym podatkom,
wziął kredyt z pruskiego banku ziemskiego. Wpadł bowiem na pomysł, by na ozorkowskich nieużytkach założyć osadę rzemieślniczą. Ogromnym problemem był jednak brak ludzi. Starzyńskiemu z pomocą przyszły jednak wypadki dziejowe, bowiem
w dniu 14 października 1806 roku Napoleon odniósł błyskotliwe zwycięstwo pod
Jeną. W tym samym dniu Prusacy ponieśli drugą klęskę pod Auerstadt z rąk Francuzów. W wyniku tych zwycięstw w dniu 7 lipca 1807 roku Napoleon zawarł w Tylży pokój z carem Aleksandrem I i królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem III. Na
mocy tego traktatu Prusy utraciły dużą część ziem polskich, zagrabionych w wyniku rozbiorów. Z chwilą, gdy Prusacy zostali przepędzeni, proces kolonizacyjny został
przerwany. W wielu miejscowościach sprowadzeni osadnicy niemieccy zostali nagle
pozbawieni opieki władz pruskich. Po prostu nie wiedzieli, co ze sobą począć. Taka
sytuacja zaistniała w pobliskim Dombiu (obecnie Dąbie), gdzie z pomocą niemieckim kolonistom przybył Ignacy Starzyński, właściciel Ozorkowa. Bezradni osadnicy
przyjęli godziwe warunki Starzyńskiego i tym sposobem 19 sukienników z Dombia
wiosną 1807 roku zjawiło się wraz z rodzinami w Ozorkowie.
Do sukienników z Dombia dołączyli dwaj szewcy (także z rodzinami) z Grabowa.
Jak widzimy, Starzyński wykorzystywał sytuację na bieżąco, a nawet – wyprzedzał ją.
Jak wiemy, Księstwo Warszawskie powstało 7 lipca 1807 roku, a osadnicy przybyli do
Ozorkowa już w kwietniu.
Po latach Rajmund Rembieliński, Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego
napisał o Ignacym Starzyńskim: „Przed siedmiu laty rzeczony dziedzic wpadł był na
myśl szczęśliwą i na kawałku piasku i błot borem zarosłych założył rodzaj miasteczka,
do czego rzeka Bzura, która w tym miejscu płynie najwięcej, mu przysłużyła, młyny bowiem na niej będące na folusze przerobił”. Tenże sam Rembieliński wspomniał jeszcze, że: „Ignacy Starzyński nie będący majętnym”. Prawdopodobnie dziedzic Ozorkowa, układając plan założenia osady rzemieślniczej, skorzystał z pożyczki wspomnianego wyżej Ziemskiego Towarzystwa Kredytowego. Starzyński w przeciwieństwie do
typowej „braci szlachty” rozsądnie gospodarował otrzymanym kredytem. Najpierw
sprowadził do Ozorkowa geometrę Karola Dornsteina, który wytyczał działki dla
osadników oraz ulice dla przyszłej osady1. Początkowe założenia „przyszłego mia1
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 Ozorkowie działał również Jeometra Jego Królewskiej Mości August Wilhelm Dornstein, któreW
mu przypisuje się autorstwo planu urbanistycznego miasta. Wg mnie powielił on jedynie wytyczony
dużo wcześniej przez Karola Dornsteina plan ulic, uzupełniając go o dodatkowe naniesienia.

1. Osadnictwo

Rajmund Rembieliński
Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego
(ur. 1775 r. – zm. 1841 r.)

steczka” (jak to określił Rajmund Rembieliński) były bardzo skromne i opierały się
głównie na przebiegającym przez Ozorków trakcie krakowsko – toruńskim oraz na
Rynku przykościelnym.
Starzyński zdawał sobie sprawę, że po zwycięstwach Napoleona i wygnaniu Prusaków nastąpią radykalne zmiany. Tymczasem pierwsza partia kandydatów na osadników przybyła do Ozorkowa w dniu 10 kwietnia 1807 roku. Było to pięć rodzin sukienników. Jak wiemy, pierwsze działki były już wytyczone przez geometrę Dornsteina. Każdy z osadników otrzymał tytułem wieczystej dzierżawy plac pod zabudowę domu mieszkalnego oraz morgę chełmińską2 łąki i morgę chełmińską ziemi jako
działkę przyzagrodową. Należy tutaj pochwalić przezorność Starzyńskiego, bowiem
działki były zbyt małe, żeby z nich wyżyć, lecz na tyle duże, że pomogły osadnikom
w przyszłości przeczekać czasy zastojów i kryzysów. Dlatego Ozorków nie utracił
praw miejskich i nie przeistoczył się w wieś, będąc zawsze miastem przemysłowym.
Mając działki wytyczone przez Dornsteina, właściciel Ozorkowa pilnował tylko,
żeby zabudowania stały w jednej linii, a głównie zwracał uwagę, żeby kominy były
murowane ze względu na bezpieczeństwo osady. Opieka, a także wymagania Starzyńskiego zapobiegały chaotycznej zabudowie miasta oraz służyły zmniejszeniu ilości przyszłych pożarów. Później, w czasie rabunkowej gospodarki Łubieńskich, zdarzały się samowole budowlane, gdyż „hrabiowie” nie interesowali się miastem, ciągnąc z niego tylko zyski.
2

Morga chełmińska – jednostka miary powierzchni wynosząca 5 985 m2.
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Wracając do pierwszych kandydatów na osadników – nie można ich zidentyfikować. Wiemy tylko, że jeden z pięciu pochodził z Jastrowa, trzech z Stempelbergu i jeden z Lądka. Każdy z osadników otrzymał darmo dziewięć sośni3 zdatnych na budowę domu oraz glinę do wypalania cegieł. Dziedzic zobowiązał się także dostarczyć
darmo drzewa do cegielni, gdzie wypalano cegły. W cichej dotychczas wsi Ozorków
zaczął się więc ruch budowalny. Tartak i cegielnia pracowały bez przerwy, bo na zimę
domy musiały być gotowe do zamieszkania. Kolejno przybywali następni osadnicy.
Oczywiście pierwsze domy były drewniane, jedynie kominy musiały być murowane,
bowiem tego Starzyński bezwzględnie wymagał.
Dziedzic Ozorkowa ponadto nadsłuchiwał wieści politycznych, gdyż wiedział, że
powołany rząd Księstwa Warszawskiego musi uchwalić ustawy, które będą stanowiły
podstawę prawną w przyszłym państwie.
Jako ciekawostkę można tutaj podać, że w powołanym rządzie ministrem sprawiedliwości został Feliks Łubieński, który później został właścicielem Ozorkowa.
Z chwilą uchwalenia ustaw dających podstawy prawne, w dniu 10 grudnia 1807
roku przed Urzędem Aktowym Ziemiaństwa Łowickiego w Łęczycy4 Ignacy Starzyński podpisał z osadnikami zamieszkałymi w Ozorkowie dwustronną umowę, która
określała zobowiązania i przywileje osadników, a także obowiązki Ignacego Starzyńskiego5.
Poniżej nazwiska osadników, którzy podpisali Umowę Łęczycką.
Sukiennicy z Dombia
11. Samuel Arndt
12. Bogusław Gerling
13, Gottlieb Hand
14, Michael Hins
15. Marcin Jeske
16. Bogusław Kowalski
17. Michał Landon
18. Karol Marc
19. Christopch Müller
10. Bartłomiej Mitkiewicz
11. Antoni Nellhübel
12. Johann Petzell
13. Samuel Seifert
3
4
5

Sośnia – wyraz staropolski oznaczający sosnę.
PAP w Łęczycy – księga aktowa notariusza Strzałkowskiego r. 1807 dok 84.
Dokładna treść Umowy Łęczyckiej znajduje się w książce pt. „Dzieje Ozorkowa na podstawie historii społeczności ewangelicko - augsburskiej”, autorzy: Paweł Andrzej Górny i Robert Sebastian Łuczak, Oficyna Bibliofilów, Łódź 2009 r.
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14. Jan Schmüde
15. Adam Tetzlau
16. Gottfried Witt
17. Gabriel Witt
18. Samuel Witt
19. Johann Zerbst
Szewcy z Grabowa
1. Piotr Kühn
2. Jan Ritter
Umowa Łęczycka z 10 grudnia 1807 roku6 była pierwszą dwustronną umową, dającą podwaliny pod powstanie pierwszej osady przemysłowej w przyszłym Łódzkim
Okręgu Włókienniczym. Przyznać trzeba, że burzliwa epoka napoleońska nie ułatwiała realizacji ambitnego planu Ignacego Starzyńskiego. Dlatego też w imigracji
osadników do Ozorkowa nastąpił zastój. Dopiero w marcu 1809 roku w Ozorkowie
osiedlili się: kowal i cieśla pochodzący z Herzbergu, rymarz z Niemirowa i drugi cieśla z Erfurtu. Natomiast w połowie czerwca przybył sukiennik z Frydlandu oraz drugi sukiennik z Frydenbergu. Oczywiście tak jak poprzednicy, z rodzinami.
W marcu 1810 roku przybyło trzech sukienników: pierwszy ze Steinbach, drugi
z Raciborza, trzeci z Królewca. Natomiast w kwietniu tegoż roku przybyli do Ozorkowa krawiec z Raciborza, cieśla z Danebergu i garbarz z Czermowa.
Rok 1811 był bardzo ciężki, bowiem ciągłe przemarsze wojsk w związku z przygotowywaną przez Napoleona wyprawą na Moskwę dały się ludności Księstwa Warszawskiego mocno we znaki. Dodać tutaj trzeba, że wojska francuskie zachowywały się na ziemiach polskich jak w podbitym kraju. Dlatego też nie dziwi fakt licznego
napływu osadników. Po prostu chronili się pod opiekuńcze skrzydła Starzyńskiego.
Tam, gdzie dotąd przebywali, nikt się nimi nie opiekował. Byli niepewni jutra. Natomiast w Ozorkowie czuli się w miarę bezpieczni, gdyż Starzyński gwarantował im
względny spokój w zamian za pracę.
Dlatego też w 1811 roku przybyło aż 31 sukienników oraz 16 przedstawicieli innych zawodów. Byli to: 1 cieśla, 1 furman, 1 kowal, 2 krawców, 2 murarzy, 1 rymarz,
3 stolarzy, 4 szewców, 1 ślusarz7. Wizytacja z 1811 roku ponadto stwierdziła, że
w Ozorkowie osiedliły się 64 rodziny, przeważnie fabrykantów sukna. Każdy poszczególny majster był samodzielnym producentem, prowadząc cały cykl produkcyjny od
6

7

 łaściwie umowa ta dotyczyła Ozorkowa, lecz została podpisana w Łęczycy i dlatego umownie była
W
nazywana „Umową Łęczycką”.
Jak pisał dr Stefan Rosiak – źródło AGAD – Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchowieństwa (skrót KRSWiD) nr 19287 k 12-15. „Wykaz osadników w Ozorkowie”, w czasie II wojny światowej, teczka ta uległa zniszczeniu.
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zakupu wełny do sprzedaży gotowego sukna. Przy produkcji sukienniczej zatrudniał
od 8-miu do 13-tu osób, głównie prządki. Często byli to członkowie rodziny.
Pomimo tego azylu okazało się, że umowa z 1807 roku była dla osadników niesprawiedliwa. Dlatego też strony przystąpiły do zawarcia nowego układu. W dniu
13 marca 1811 roku w domu Sebastiana Starzyńskiego, pisarza aktowego powiatu
zgierskiego, zamieszkałego w Wytrzyszczkach8, doszło do podpisania umowy dwustronnej pomiędzy Ignacym Starzyńskim a osadnikami, reprezentującymi rzemieślników zamieszkujących osadę rękodzielniczą Ozorków. Jak wiemy, Sebastian Starzyński był bratem Ignacego. Wówczas wieś Wytrzyszczki była własnością rodu Starzyńskich i zarówno Ignacy jak i Sebastian byli współwłaścicielami tej wsi, którą otrzymali drogą nadziałów rodzinnych. Jak wiemy, Ignacy Starzyński założył w Ozorkowie osadę rzemieślniczą, która ciągle się rozrastała. Dziedzic Ozorkowa potrzebował
więc pieniędzy na jej rozbudowę i dlatego był zmuszony sprzedać swoją część w Wytrzyszczkach. Miało to miejsce z pewnością przed 1816 rokiem, czyli przed przyznaniem praw miejskich dla Ozorkowa. Natomiast Sebastian Starzyński nadal zamieszkiwał w swoim domu, gdyż część wsi Wytrzyszczki prawem nadziału rodzinnego należała do niego.
Wytrzyszczki, 13 marca 1811 roku
„Przede mną niżej podpisanym jego Królewsko – Cesarsko – Książęcej Mości, aktowym publicznym pisarzem powiatu zgierskiego we wsi Wytrzyszczki mieszkającym,
stawili się osobiście Ignacy Starzyński wsiów Strzeblewa i Ozorkowa w powiecie zgierskim położonych dziedzic i posiadacz z jednej strony i różnych kunsztów profesionaliści
i majstrzy we wsi Ozorków w powiecie zgierskim mieszkający, z drugiej strony”.
Poniżej nazwiska osadników.
11. Cybulski Jan
12. Friedrich Johann
13. Fuchs Johann
14. Gerling Bogusław
15. Hand Gottfried
16. Hins Michał
17. Kaczyński Jan
18. Kowalski Bogusław
19. Landon Michał
10. König Johann
11. Küchn Johann
12. Marc Karol
8

Wytrzyszczki – wieś leżąca przy trasie Ozorków-Parzęczew.
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13. Mitkiewicz Bartłomiej
14. Nicelka Franciszek
15. Paliński Marcin
16. Piaskowski Krzysztof
17. Proppe Gotthold
18. Reschke Gotthold
19. Schepe Gottlieb
20. Schilberbein Michael
21. Sonneberg Jędrzej
22. Wercho Krystian
23. Wercho Maciej
24. Wermeister Michael
25. Witt Samuel
Ponadto było jeszcze trzech chorych osadników, którzy nie mogli przybyć osobiście9.
Tak więc doszło do podpisania nowej umowy pomiędzy Ignacym Starzyńskim
i osadnikami, którzy w liczbie 25 osób stawili się w domu pisarza aktowego Sebastiana Starzyńskiego w Wytrzyszczkach10.
Przypomnę tutaj jedynie punkty, z którymi osadnicy nie chcieli się zgodzić.
1. Faworyzowanie sukienników.
Sukiennicy zgodnie z Umową Łęczycką płacili czynsz w wysokości 38 złp, a inni
rzemieślnicy musieli płacić 54 złp (opłaty były uiszczane rocznie). Jak wiemy, umowę w Łęczycy podpisało 19 sukienników z Dombia i udało im się wywalczyć u Starzyńskiego ulgę w opłacie czynszu. Natomiast pozostali dwaj szewcy z Grabowa
nie potrafili uzyskać dla siebie przywileju. Od roku 1807 osada jednak rozwijała się
i, jak wiemy, „tych innych”, czyli tych niezadowolonych przybywało. Dlatego umowa
w Wytrzyszczkach zrównała opłaty i od tej pory wszyscy płacili czynsz po 38 złp.
2. Odpowiedzialność zbiorowa
Umowa Łęczycka działała w myśl zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Jeżeli ktoś z osadników nie zapłacił czynszu, wówczas inni musieli solidarnie
wyrównać brakującą kwotę. Umowa w Wytrzyszczkach zlikwidowała sporny punkt,
wprowadzając rozliczenia indywidualne.
Sporny §16 przedstawiam w całości:
3. „Dziedzic obowiązuje się także dać bezpłatnie pod szkołę plac, i na ogród do tej
 ista wszystkich osadników znajduje się także wśród dokumentów Parafii Ewangelicko-AugsburL
skiej w Ozorkowie, lecz w przeciwieństwie do oryginałów archiwalnych imiona umieszczone na tych
listach są w brzmieniu niemieckim, np. Piaskowski Christopch.
10
Dokładna treść umowy w Wytrzyszczkach znajduje się w książce pt. „Dzieje Ozorkowa na podstawie historii społeczności ewangelicko-augsburskiej”, autorzy: Paweł Andrzej Górny i Robert Sebastian Łuczak, Oficyna Bibliofilów, Łódź 2009 r.
9
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szkoły gruntu morgę jedną chełmińską, lecz kontraktujący obowiązani znowu ze swoiey strony utrzymanie takiego nauczyciela, aby dzieci nie tylko teraz kontraktujących
Professyonistów. Ale i dzieci dawnych mieszkańców i włościen z Ozorkowa, Strzeblewa
i Bugaia, u niego uczyć się mogły bezpłatnie”.
Starzyński proponował nawet ugodowo, by wyłączyć z programu nauczania
w szkole naukę religii, z uwagi na różnice wiary ewangelicko-augsburskiej i rzymsko-katolickiej. Skończyło się jednak na jego dobrych chęciach, gdyż do budowy szkoły świeckiej w Ozorkowie wówczas nie doszło. Połączenie tych dwóch społeczności
okazało się niemożliwe.
Umowa w Wytrzyszczkach została zaakceptowana przez rząd Księstwa Warszawskiego i uregulowała stosunki między Ignacym Starzyńskim a osadnikami, pozostając aktualną (z niewielkimi uzupełnieniami) do 9 listopada 1866 roku, kiedy to car
podpisał ukaz o zniesieniu stosunków dominalnych w miastach. Inaczej mówiąc,
kiedy doszło do likwidacji miast prywatnych i uwłaszczenia mieszczan.
Umowa w Wytrzyszczkach stała się wzorcem dla innych właścicieli, którzy z zapałem poczęli w swych dobrach zakładać podobne osady. Przyznać trzeba, że wiele
z tych przedsięwzięć nie udało się zrealizować, lecz były i takie, które rozwinęły się
i przetrwały do dnia dzisiejszego. Poniżej wykaz właścicieli, którzy osiągnęli sukces.
1. Ozorków – właściciel Ignacy Starzyński, prekursor i pierwszy organizator przemysłu włókienniczego w środkowej Polsce, pierwsza umowa 10 XII 1807 roku
w Łęczycy; druga umowa 13 III 1811 roku w Wytrzyszczkach;
2. Brzeziny – właściciel hrabina Izabella Ogińska – umowa podpisana w 1815 roku11;
3. Aleksandrów – właściciel Rafał Bartoszewski – umowa podpisana w 1817
roku;
4. Konstantynów – właściciel Mikołaj Krzywiec – Okołowicz – umowa podpisana w 1821 roku. Po zawarciu umowy z sukiennikami z Ozorkowa (Samuelem
Wegnerem, Jakubem Henningiem, Piotrem Frymarkiem) Konstantynów szybko się rozwijał. Mało tego – pierwszym burmistrzem Konstantynowa został
uciekinier z Ozorkowa Jakub Henning12;
5. Tomaszów Mazowiecki – właściciel hrabia Antoni Ostrowski – umowa podpisana w 1823 roku;
6. Zduńska Wola – właściciel Stefan Złotnicki – umowa podpisana w 1825 roku.

4 H
 rabina Ogińska była żoną Michała Kleofasa Ogińskiego, autora słynnego poloneza „Pożegnanie
ojczyzny”. Małżeństwo było jednak nieudane i rozpadło się. Ciekawostka: w 1815 roku do Brzezin
wyjechali sukiennicy z Dąbia i Ozorkowa. Brzeziny były wówczas miastem prywatnym podobnie
jak Ozorków, a właścicielką Brzezin była Izabella Ogińska, wówczas już rozwiedziona z Michałem
Ogińskim.
12
4 Źródło: Elżbieta Lach: „Zarys Dziejów Konstantynowa Łódzkiego do 1989 roku”, s. 11-13.
11
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Wszystkie te miejscowości (z wyjątkiem Brzezin)13, wzorując się na umowie
w Wytrzyszczkach, miały wspólny przebieg rozwojowy. Najpierw powstawały osady rękodzielnicze, które zwolna organizowały się w osady o charakterze miejskim,
przemysłowym. Następnie osady te otrzymywały prawa miast prywatnych. Rozwój
tych miast zależał głównie od energii i zdolności ich właścicieli. Po powstaniu listopadowym ich rozkwit został zahamowany i miasta te przeżywały długi regres, który stał się dla nich istną katastrofą gospodarczą. Rząd Księstwa Warszawskiego chronił osadników i sprzyjał ich zasiedlaniu, mimo że czasy były niespokojne. „Chcąc, aby
w Księstwie Warszawskim rolnictwo, fabryki, rzemiosło do jak najlepszego stanu doprowadzone, uwalnia się rzemieślników i robotników z obcych krajów przez 6 lat od popisu wojskowego”.
Dzięki staraniom Ignacego Starzyńskiego Ozorków uzyskał w dniu 30 stycznia
1816 roku prawa miasta prywatnego. Zanim to jednak nastąpiło, Starzyński wysłał
do władz sprawozdanie, w którym między innymi są dane dotyczące liczby ludności
Ozorkowa w 1815 roku:
932 – ewangelicy,
771 – katolicy,
164 – mojżeszowi,
ogółem 1867 mieszkańców.
Dla porównania, liczba ludności w innych miastach: Aleksandrów – 742 mieszkańców, Zgierz – 558 mieszkańców, Łódź – 331 mieszkańców.
Z biegiem czasu zmieniały się proporcje narodowościowe. I tak w latach
20-tych XIX w. około 50% stanowili ewangelicy, katolicy 40%, Żydzi 10%. Już w latach
60-tych najliczniejszą grupą byli Żydzi – ponad 50%, ewangelicy od 20 do 30%, natomiast najmniej liczna grupa to katolicy. Prawosławni byli niewielką grupą, liczącą
w 1909 roku 54 osoby.
W sprawozdaniu Starzyński podał również, że w osadzie było 6 szynków, cegielnia, fabryka lniana, produkująca chustki, ręczniki, obrusy itp. i młyn olejny.
Wiadomo, że Starzyński, budując trzy tamy na Bzurze, utworzył trzy stawy:
1. Staw w górnym biegu Bzury – „Wałach”. Przy nim Starzyński wybudował folusz, młyn i tartak. Tartak i folusz przerobił do swych celów Friedrich Mathias
Schlösser, natomiast młyn od Karola Schlössera kupił Henryk Liedke – pierwszy komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorkowie;
2. Staw „Piła”, obok stawu tartak i młyn. Obiekty te przerobili Friedrich Mathias
Schlösser i jego brat Henryk Schlösser;
3. Staw Strzeblewski – młyn i olejarnię przerobił Gottlieb Lause.

4 Brzeziny w przeciwieństwie do wymienionych miast miały wcześniej prawa miejskie.
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W punkcie drugim Postanowienia, podpisanego przez namiestnika Królestwa
Polskiego Józefa Zajączka, zagwarantowano prawo do 6 jarmarków rocznie, z tym,
że w przeddzień jarmarku odbywały się targi na konie, bydło i nierogaciznę. Praktycznie jarmarki były dwudniowe. Podczas drugiego dnia handlowano towarami sukiennymi, płóciennymi, lnianymi, kramarszczyzną, a także tkaninami bawełnianymi, pomimo że tkaczy bawełnianych było zaledwie kilku w Ozorkowie. Wiadomo,
że w pierwszym okresie rozwoju Ozorkowa dominowały wyroby wełniane. Jarmarki
w Ozorkowie odbywały się w Rynku14. Fakt, że były one dwudniowe, wynikał ze
szczupłości placu przykościelnego, bowiem w miejscu, gdzie jest obecnie targowica,
znajdował się staw o nazwie „Piła”.

Józef Zajączek
Jako Namiestnik Królestwa Polskiego podpisał Postanowienie
o wyniesieniu Ozorkowa do rzędu miast prywatnych.
(ur. 1752 r. – zm. 1826 r.)

W tamtych czasach jarmark był wydarzeniem, na które zjeżdżali się kupcy i handlarze z okolicznych wsi i miasteczek. Celowo napisałem miasteczek, gdyż w pobliżu Ozorkowa największym wówczas miastem była Łęczyca, która w 1819 roku liczyła zaledwie 2 653 mieszkańców. Tymczasem, jak wiemy, handel był domeną staroza Rynek – nazwa umowna obecnego placu Jana Pawła II, która utrzymywała się aż do czasów II wojny światowej.
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konnych15. Z pewnością nie przesadzę, że handel jest cechą narodową Żydów. Oczywiście przebywali oni już wcześniej w Ozorkowie, lecz brak praw miejskich (i co za
tym idzie – brak jarmarków i targowisk) odstraszał starozakonnych, dlatego było ich
tak niewielu.
Przy trakcie omijającym Ozorków stała karczma, której właścicielem był Żyd. Początkowo był on jedynie dzierżawcą, gdyż Starzyński dbał o swoje interesy, a z propinacji16 miał przecież duże zyski. Praktyczny Żyd prowadził Starzyńskiemu interes
i zarazem sam przy tym korzystał. Dopiero później, gdy Starzyński potrzebował gotówki, karczmarz mógł odkupić od niego karczmę wraz z domem i wówczas rozpoczął interes już jako właściciel. Karczma ta znajdowała się na końcu ulicy Maszkowskiej, na tak zwanej „rogatce”, bowiem dalej jest już wieś Helenów. Największy utarg
miał ów karczmarz wiosną i jesienią, kiedy podczas wiosennych roztopów i jesiennych deszczy wszyscy kupcy i podróżni omijali tzw. „krótszą drogę”, przebiegającą
przez Ozorków. W tych okresach trakt wiodący przez Ozorków był z reguły nieprzejezdny z powodu niewielkiej rzeczki Piły, która przecinała ów trakt. Dziś jest to miejsce pomiędzy budynkiem, gdzie mieści się Urząd Stanu Cywilnego a sąsiednią kamienicą, należącą kiedyś do rodziny Krajewskich przy ulicy Listopadowej. Rzeczka
ta była kiedyś istnym utrapieniem dla miasta i jego mieszkańców. Dlatego podróżni
woleli omijać Ozorków, jadąc dłuższym traktem przez Czerchów, Górę Św. Małgorzaty i Tum do Łęczycy.
Drugim (z pewnością) Żydem był również karczmarz w Rynku. Ten dla odmiany
miał największe zyski zimą i latem, gdy trakt przez Ozorków był przejezdny. Później,
gdy Ozorków otrzymał prawa miejskie, utargi karczmarza ogromnie wzrosły, gdyż
w Rynku odbywały się targi i jarmarki.
Ponadto Starzyński wydzierżawił Żydom browar i gorzelnię przy ulicy Browarnej
(obecnie ulica S. Wigury), która wówczas jeszcze ulicą nie była.
Jak widzimy, Starzyński nie sprzedawał karczm, browaru czy gorzelni. Pozwalał
tylko, żeby Żydzi prowadzili mu interesy. Dopiero później, gdy dotknęło go bankructwo wywołane powstaniem listopadowym, Starzyński wyprzedawał wszystko i następnie wyjechał do Warszawy. Natomiast Ozorków kupił od niego znany z pazerności Feliks Łubieński, sprowadzając na miasto „ciężkie czasy”.
Wracając do chwili przyznania praw miejskich – wówczas dla handlu otworzyły
się szerokie perspektywy. Wtedy to Żydzi niemal gromadnie przyjeżdżali i osiedlali się w Ozorkowie, z tej racji, że można było tutaj handlować i w ten sposób zarabiać
na życie. Liczba żydowskich osadników poczęła gwałtownie wzrastać. Starzyńskiemu ogromnie zależało na rozwoju miasteczka. Jakby nie było, każdy nowy osadnik
4 Starozakonni – dawna nazwa Żydów.
4 Propinacja – prawo produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych, przysługujące właścicielom nieruchomości, złączone z własnością gruntów.
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musiał wpłacać dziedzicowi wpisowe, zwane z niemiecka „Gruntgield”. Zatem każdy nowy mieszkaniec Ozorkowa, Niemiec, Żyd czy Polak stanowił dla Starzyńskiego
pieniądz – czyli zysk.
Spośród wszystkich miast prywatnych Ozorków rozwijał się zdecydowanie najszybciej dzięki zaradności Ignacego Starzyńskiego. Władze Księstwa Warszawskiego
były pełne podziwu nad osiągnięciami dziedzica Ozorkowa.
Z chwilą powstania Królestwa Polskiego władze, wzorując się na jego działalności, rozpoczęły akcję uprzemysłowienia tego regionu. Jak wiemy, na czele tzw. „Komisji Województwa Mazowieckiego” stał Rajmund Rembieliński, który miał za zadanie promować rozwój przemysłu na terenach centralnych Królestwa Polskiego. Dbał
on jednak o miasta rządowe, narzucające miastom prywatnym nieuczciwą konkurencję. Otóż Skarb Państwa był bardziej zasobny niż „szczupła kieszeń” Starzyńskiego i w miastach rządowych okres tzw. „wolnizny” wyniósł 6 lat, podczas gdy Starzyńskiego stać było na 3 lata „wolnizny”. Przyszedł więc okres, kiedy agenci werbunkowi z polecenia prezesa Rembielińskiego zjawiali się w Ozorkowie i obietnicami lepszych warunków bytowych buntowali osadników osiadłych w Ozorkowie.
Wielu dało się namówić na wyjazd z Ozorkowa do Zgierza lub Łodzi. Pomimo tych
nieuczciwych zabiegów Ozorków nadal trzymał się dzielnie. W 1820 roku w mieście
było: 299 majstrów, 162 czeladników, 133 uczniów. Oczywiście protesty Starzyńskiego nie przyniosły poprawy sytuacji i agenci werbunkowi przyjeżdżali do Ozorkowa
jeszcze przez wiele lat. Tak to w warunkach nieuczciwej konkurencji miasta rządowe,
w tym głównie Zgierz, Łódź i w mniejszym stopniu Pabianice, poczęły się gwałtowanie rozwijać kosztem miast prywatnych, takich jak Ozorków, Brzeziny, Aleksandrów
czy Konstantynów. Pomimo to Ozorków, dzięki ogromnej pracy Ignacego Starzyńskiego, rozwijał się. Głównie dlatego, że dziedzic Ozorkowa wyprzedzał „ociężałą”
działalność rządową. Rembieliński z zazdrością obserwował prężną działalność Starzyńskiego nie ukrywając już swej wrogości, bowiem rząd wytykał mu Starzyńskiego
podkreślając, że mając mniej zasobną kieszeń dziedzic Ozorkowa gospodarzył lepiej
i mądrzej. Podkreślił to między innymi Stanisław Staszic, a nade wszystko car Aleksander I. Obaj zaznaczyli przodujące miejsce Ozorkowa w nowopowstającym Okręgu Włókienniczym.
Przyznać należy, że polityka celna władz Królestwa Polskiego była (za łaskawym
pozwoleniem cara Aleksandra I) bardzo korzystna dla naszego przemysłu w jego początkowym okresie:
• 1821 rok – ustawa celna (czyli ukaz carski) chroniła raczkujący przemysł polski
przed konkurencją pruską.
• 1822 rok – również za zgodą cara Aleksandra I unia celna zapewniła korzystne
warunki dla polskiego eksportu dzięki tranzytowi przez teren Cesarstwa Rosyjskiego do Chin.
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Aleksander I
Car Rosji, zwany „Talmą Północy”.
W początkowym okresie swego panowania faworyzował Polaków.
(ur. 1801 r. – zm. 1825 r.)

Niestety represje, które wywołało powstanie listopadowe, przekreśliły dotychczasową, korzystną dla Królestwa Polskiego ustawę celną. W 1832 roku car Mikołaj I
w odwecie za wybuch powstania ogłosił ukaz o nowych warunkach ustawy celnej,
co doprowadziło do upadku przemysłu wełnianego w Królestwie Polskim. Tę trudną
sytuację naszego przemysłu pogorszył jeszcze kolejny ukaz, ogłoszony w 1834 roku
o zakazie tranzytu do Chin. Dopiero w 1850 roku restrykcyjna bariera celna została zniesiona, gdyż okazało się, że eksport polskich towarów był korzystny dla przemysłu Cesarstwa Rosyjskiego. Dlatego przemysł polski znów otrzymał korzystne warunki rozwoju.
Co ciekawe, ustawy restrykcyjne z 1832 i 1834 roku oraz ukaz z 1850 roku podpisał car Mikołaj I.
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„Szlakiem Stanisława Staszica”.
Autor: Jan Wysokiński. Wydawnictwo PTTK, Warszawa 1988 r.

Zaludnienie miasta ogromnie wzrosło z chwilą napływu ludności żydowskiej. Aż
do chwili przyznania praw miejskich, sprawa uregulowania problemów starozakonnych nie była jednak nagląca. Z chwilą, gdy z rozwojem miasta ludności żydowskiej
przybywało, władze zaczęły przestrzegać Starzyńskiego, żeby stosował ograniczenia
w osiedlaniu się Żydów. Ciągle napomnienia i ostrzeżenia władz doprowadziły do
podpisania umowy w dniu 4 lutego 1821 roku w kancelarii notariusza Sebastiana
Starzyńskiego (tym razem w Zgierzu) z przedstawicielami gminy żydowskiej. Żydzi
stawili się w Zgierzu w liczbie 21 osób. W umowie zgierskiej Starzyński zezwalał na
osiedlanie się starozakonnych w Ozorkowie. Nowym osadnikom dziedzic Ozorkowa
wyznaczył specjalną dzielnicę do zamieszkania. Była nią ulica Krakowska17 (obecnie ulica Zgierska), z tym, że ta zasada nie obowiązywała mojżeszowych osiedlanych
wcześniej. W umowie Starzyński znalazł „furtkę” dla bogatych Żydów, którzy nie
chcieli zamieszkiwać w wydzielonym rewirze. Bogaci mieli więc możliwość zamieszkania w centrum miasta pod warunkiem wybudowania okazałego domu. Było to podyktowane troską, żeby reprezentacyjna dzielnica wyglądała okazale. Starzyński postawił jeszcze inne warunki, jak zaniechanie noszenia strojów narodowych oraz obo4 U
 lica Krakowska – był to fragment traktu krakowsko – toruńskiego. Nazwa ta była umowna i obejmowała obecną ulicę Zgierską, Wyszyńskiego, zachodnią pierzeję Rynku oraz odcinek ulicy Listopadowej.
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wiązek posyłania dzieci do polskiej szkoły. W tych przypadkach Żydzi byli nieugięci i Starzyński zrezygnował z ich egzekwowania. Dziedzicowi Ozorkowa zależało na
rozwoju miasta i dostrzegał plusy tego osadnictwa. Jak wiemy, w folwarku na Strzeblewie były nadwyżki żywnościowe, lecz nie mogły one pokryć zapotrzebowania dla
ciągle rozrastającego się miasta. Zezwolił więc, żeby mojżeszowi trudnili się zawodem, jaki sobie wybiorą. Był to ewidentny przykład gospodarki rynkowej. Żydzi zapełnili więc lukę, jaką było zaopatrzenie, a z czasem opanowali usługi dla mieszkańców Ozorkowa. Starzyński podarował Żydom morgę chełmińską gruntu z przeznaczeniem na kirkut – czyli cmentarz, oraz drugi plac pod synagogę – czyli świątynię,
w której miały się odbywać praktyki religijne. Ludność miejscowa nazywała cmentarz żydowski „kircholem”, a synagogę nazywano potocznie „bóźnicą”. Starzyński zobowiązał się jeszcze dostarczyć starozakonnym materiały budowlane na ogrodzenie
kirkutu i pod budowę synagogi. Cmentarz, ze zrozumiałych względów urządzony
bezzwłocznie, znajdował się w pobliżu innych cmentarzy, przy obecnej ulicy Sosnowej. Kirkut już nie istnieje, gdyż zniszczyli go Niemcy w okresie II wojny światowej.
Synagoga powstała później, prawdopodobnie w 1852 roku, lecz Starzyńskiego wówczas już w Ozorkowie nie było. Synagogę także spalili Niemcy jesienią 1939 roku.
A było to z okazji „polskiego” Święta Narodowego w dniu 11 listopada. Niemcy zorganizowali wówczas wielką akcję w celu „uszczęśliwienia” nie tylko Polaków.

Stanisław Wawrzyniec Staszic
Przeprowadził lustrację Ozorkowa, podkreślając znaczenie naszego miasta
jako prężnie rozwijającego się ośrodka włókienniczego.
(ur. 1755 r. – zm. 1825 r.)
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Starzyński nadał Żydom także swoiste prawo składu. Oznaczało to, że żaden obcy
kupiec nie mógł handlować w Ozorkowie, z wyjątkiem dni jarmarcznych i targowych. W przypadku przyłapania przybysza groziła mu kara pieniężna. Dotyczyło to
jednak wyłącznie handlu detalicznego, bo przecież do Manufaktury Schlösserowskiej
przybywali obcy kupcy, którzy mieli podpisane długotrwałe umowy ze Schlösserami
i w tych przypadkach prawo składu ich nie obowiązywało. Podobnie jak nie dotyczyło to kupców rosyjskich, którzy mieli swój kantor handlowy w Ozorkowie.
Wszystkie te udogodnienia sprawiły, że Żydzi czuli się bezpiecznie pod opieką
Starzyńskiego. Natomiast w miastach rządowych prawo było ogromnie rygorystyczne wobec starozakonnych. Dlatego też chętniej przybywali oni do Ozorkowa, bowiem w Zgierzu czy w Łodzi traktowano ich o wiele surowiej.
Oczywiście udogodnienia, które otrzymywali Żydzi od dziedzica Ozorkowa, nie
były bezinteresowne. Jak wiemy, w mieście istniała zależność dominalna wobec dworu i Żydzi musieli wnosić różnorodne opłaty z okazji różnych świąt (dotyczyło to
Świąt Noworocznych i Wielkanocnych). Ponadto każdy kupiec żydowski musiał płacić Starzyńskiemu 18 złp za prowadzoną przez siebie działalność. Kramarze płacili dziedzicowi 9 złp, a pozostali Żydzi po 6 złp. Niezależnie od tego, cała gmina Żydowska musiała płacić tzw. „łopatkowe”. Była to opłata od zabitego wołu w wysokości
2 złp od sztuki, od krowy 1½ złp, cielaka 15 gr i owcy 10 gr.
Starzyński zezwolił, by na rzecz gminy żydowskiej odprowadzano opłaty od ślubów. Dziedzic jednak zastrzegł sobie opłatę od każdego nowo przybywającego Żyda.
Ze swej strony gmina żydowska zobowiązywała się na Święta Wielkanocy dawać jeden kamień kawy i jeden kamień cukru dla dworu18. Ponadto Żydów zobowiązano
do opłaty podatku na rzecz miasta. Mimo tych obciążeń finansowych, starozakonni liczniej przybywali do Ozorkowa, gdyż tutaj byli lepiej traktowani niż w miastach
rządowych.
Jak już wspomniałem, władze w ostrym tonie poczęły ostrzegać i napominać Starzyńskiego, by zaostrzył zasady przyjmowania starozakonnych do Ozorkowa. Poniżej treść jednego z raportów prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmunda Rembielińskiego:
„Wiadomo jest bowiem, jak dalece klasa ludu żydowskiego, chciwa zarobku będąca,
wszędzie się ciśnie, gdzie tylko na łatwych zysków posiadanie widoki zakładać może.
Stąd właśnie pchają się ze wszech stron do miasta Ozorkowa Żydzi, a że dziedzic miasta
tegoż jedynie powiększenie miejscowej ludności mając na uwadze, żadnych w tej mierze granic dla nich nie zakłada, w taki zatem sposób coraz bardziej pomienione miasto Żydami zapełnia się, a w końcu żydowskiem stać się będzie mogło, zwłaszcza iż nie
masz już niemal domu, a osobliwie w pryncypalnych ulicach, w których by Żyd jakowy
nie mieszkał. Pod względem przeto dobra fabryk życzyć by należało aby dziedzic miasta
18
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Kamień – jednostka wagi równa 32 funtom, czyli około 13 kg.
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Ozorkowa, oddzielny przynajmniej rewir dla starozakonnych oznaczył. Doprowadzenie czego do skutku wszakże nie tak łatwo zarządzanym być może ze względu iż Żydzi
w Ozorkowie na mocnych zasadach są osiedlanymi, bo wolność zupełną jest przy dziedzicu jego własności. Pomimo tego jednak fabryki sukienne miasta Ozorkowa w znakomitym znajdują się stanie, a przez doznawany przypływ zagranicznych rękodzielników
wzrastać jeszcze nie przestały. Co poniekąd bliskość Zgierza przypisać należy ze względu, iż tameczni kupcy i fabrykanci ryczałtowym handlem trudniący się, wyroby wełniane w znacznych partiach zakupują. Szczególnie zaś postać zewnętrzną samego miasta w latach ostatnich znacznie ulepszona została z powodu, iż na teraz porządniejsze
niż dawniej w mieście Ozorkowie domy budują się, czemu przykład urządzenia miast
rządowych wskazało. Gdy zaś dziedzic na zdolność pomnażających się tegoż miasta fabrykantów nie zważa, przeto połowa owych tamże osiadłych do niskiej klasy rękodzielników należy”.
Spróbujmy tutaj oddzielić „plewy od manny”:
1. Rembieliński zbyt ostro traktuje Żydów, przedstawiając ich w karykaturalnym
świetle.
2. Starzyński rzeczywiście (w porównaniu do miast rządowych) liberalnie podchodził do akcji osiedlania Żydów w Ozorkowie. Wiedział przecież doskonale,
że to osadnictwo jest korzystne dla miasta.
3. Jak wiemy, taki rewir był już przecież w Ozorkowie.
4. Rembieliński przyznaje, że fabryki ozorkowskie są w znakomitym stanie. Lecz
zakłada, że jest to zasługa sąsiedniego Zgierza. Ponadto wskazuje, że domy
w Ozorkowie są porządniej budowane, dlatego że zadziałał tu przykład miast
rządowych.
5. Zwrócił uwagę, że połowa fabrykantów ozorkowskich należy do niskiej klasy
fachowców.
Wyjaśnić trzeba koniecznie punkt 4. Poniżej treść jednego z raportów, autorstwa
także imć pana prezesa Rajmunda Rembielińskiego:
„W bliskości miasta Ozorkowa i dotychczasowej kolonii Aleksandrów znajduje się
miasto Zgierz (…) wśród lasów (…) w gruntach nieco urodzajniejszych nad rzeką
Bzurą położone, którego teraźniejsi mieszkanie są tylko albo rolnicy albo Żydzi. Kształt
miasteczka nieforemny, rozrzucone i w złym stanie domy, bez targów i jarmarków,
chociaż nie brak mu na przywilejach, w ogólności na nazwisko miasta nie zasługujące”.
Pytanie, która wersja jest prawdziwa? Spróbujmy to wyjaśnić.
Otóż Rembieliński był odpowiedzialny za rozwój miast rządowych (w tym Zgierza). Robił to z początku nieudolnie, gdyż miasta, na które postawił, czyli: Dombie,
Grabów, Krośniewice, Łęczyca, Przedecz, nie rozwinęły się, mimo że Rembieliński
wyasygnował tam spore rządowe pieniądze. Natomiast Starzyński, jakby nie było
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– biedniejszy, miał osiągnięcia. Wytykano więc panu prezesowi jego błędy. Rembieliński „utrącał” swego rywala, zachwalając miasta rządowe, którymi się opiekował.
Zastanawia tylko niepochlebna opinia o Zgierzu.
Wyjaśnienie punktu nr 5.
Rzeczywiście, dzięki agentom werbunkowym nasyłanym przez Rembielińskiego,
którzy buntowali najlepszych fachowców ozorkowskich obietnicami poprawy warunków bytowych, spora część najlepszych fachowców i majstrów (głównie sukienników) dała się namówić i wyjechała z Ozorkowa. Była to jednak ze strony Rembielińskiego podła zagrywka i przyznać trzeba, że wyrządziła dużą szkodę miastu, które
traciło na znaczeniu w wyniku nieuczciwej konkurencji.
Nagonka na Starzyńskiego trwała i władze zanegowały umowę Starzyńskiego z Żydami. Uznano wówczas, że tylko umowy przed nadaniem praw miejskich dla Ozorkowa miały moc obowiązującą. Oczywiście Starzyński złożył odwołanie, lecz sprawa
umowy z Żydami ciągnęła się latami i nie została ostatecznie rozwiązana.
Kopia Postanowienia o wyniesieniu osady rzemieślniczej Ozorków do rzędu
miast prywatnych w Królestwie Polskim, podpisana w dniu 30 stycznia 1816 roku
przez namiestnika carskiego, Józefa Zajączka, dotarła do Ozorkowa dopiero pod koniec 1820 roku. Spowodowało to wzmożoną „falę” imigracji osadniczej do Ozorkowa. Największy przyrost liczby mieszkańców naszego miasta nastąpił w latach 18201823, kiedy to tylko z jednej miejscowości Netzegau przybyło aż 365 osób. W 1828
roku 55,6% ogółu mieszkańców było zatrudnionych w przemyśle włókienniczym.
Ozorków był więc miastem o charakterze przemysłowym i nigdy nie przeistoczył się
w wieś.
Imigracja sukienników z ziem zaboru pruskiego w latach 1823-1829*

Gostynin

Kalisza

Ozorków

Tomaszów

Zgierz

1

Dąbie

Z miejscowości

Aleksandrów

Do miejscowości

2

3

4

5

6

7

8

Baran

1

Bojanowo
Chodzież

1
2

Razem

9
1

1

7

2
45

53

Czarnków

2

Czerniejewo

1

1

1

1

1

1

Czarne
Chojnice

24

3

1

1
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1

2

3

4

5

6

Dębno

7

8

1

9
1

Góra (Śląsk)

3

Gołańcz

1

1

Inowrocław

1

1

Jastrowie

4

4

Jaromierz

1

Kargowa

2

Kożuchów

7

1

Kórnik

5

1

Kalisz Pomorski
Leszno

2
1
1

2

3

11

1
14

Lędyczek

8

2
6

Łabiszyn

7

Łobżenica

7

8

Margonin

3

1

6
9

14

32
14

8

Międzyrzecz

17

3

36

5

10

23

5

12

Międzychód
Morocz (Moryń)

1

3
31

1

1

Murowana Goślina

1

4

35

Myślibórz

1

1

Obrzycko

1

1

Piła

2

2

Pleszew
Poznań

20

1

1

2

22

Potulice
Rawicz
Rakowice

1

Rogoźno

12

Radolin

4

1

1
21

1

Rywaszewo
Ryczywół

107

1
5

13

Skoki

145
5

5

6

1

2

3

3

18

Sulechów

10

Szamocin

3

8

Swarząc

2

2

12

2

5

1

3

Sulęcin
Świebodzin

7

2

11

14

16

38
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1

8

9

1

29

Twarda Góra

1

5

Trzemeszno

3

3

1

1

2

4

Śląsk

2

3

4

2

9

5

6

4

Trzcianka

7
3

10

Trzciel
Wronki

2

Witkowo

1

Wieruszów

8

Wrocław

4

Zielona Góra

3

5

6

1

1
1

2

1

8

1
1

Zaborowo

21
4

Zgorzelec

13

13

Złotoryja

5

5

Zduny
Ogółem

137

98

48

–

240

1
43

63

1
629

* Miejscowości ułożone alfabetycznie obejmują Wielkie Księstwo Poznańskie, Śląsk, Ziemię Lubelską
i Pomorze. Grupa badana – 629 zawodowo czynnych; z Królestwa wybrano 7 miast, w których w latach objętych tabelą 5 rozwijał się przemysł wełniany.
* PŁ, Księgi przesiedlań w aktach podanych wyżej miast (Aleksandrów, Tomaszów, Zgierz); Trzy raporty; Raporty prezesa; A. Breyer, op. cit., s. 109-110; J. Jażdżyńska Monografia miasta przemysłowego, s. 17-18.
a
 Brak danych liczbowych; tkacze przybywali z Leszna, Międzyrzecza, Międzychodu, Ostrowa, Rawicza, Swarzędza, Zdun i in.

Jak wspomniałem, dzięki liberalnej polityce osiedleńczej Ignacego Starzyńskiego
zaludnienie Ozorkowa ogromnie wzrosło i dlatego w 1829 roku Ozorków był najludniejszym miastem wśród prywatnych miast województwa mazowieckiego.
Poniżej zamieszczam dane, dotyczące wzrostu liczby mieszkańców Ozorkowa
w latach 1815–1833:
• 1815 rok – 1867 mieszkańców;
• 1822 rok – 3000 mieszkańców (liczba przybliżona);
• 1823 rok – 3980 mieszkańców;
• 1827 rok – 5308 mieszkańców;
• 1828 rok – 5660 mieszkańców;
• 1829 rok – 6306 mieszkańców19.
4 A
 GAD KWR 2753 Opis statystyczny Ozorkowa z 1860 roku, AGAD KRSW 1421 Opis statystyczny Ozorkowa z 1815 roku.
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Było to apogeum wzrostu liczby mieszkańców naszego miasta. W czasie powstania listopadowego nastąpił regres, a właściwie katastrofa. Dramatycznie zmalała liczba mieszkańców Ozorkowa, co najlepiej obrazują nam statystyki z roku 1830 i 1833.
• 1830 rok – 3070 mieszkańców;
• 1833 rok – 3050 mieszkańców20.
Dość powiedzieć, że liczba ludności wynosząca w 1829 roku 6306 osób została
przekroczona dopiero w 1857 roku i wyniosła 6577 osób.
Dodać tutaj jeszcze należy, że w 1820 roku dochód miasta wyniósł 1939 rubli
i wszystko wskazuje, że dochód ten wzrastał corocznie, jako że mieszkańców przybywało, a miasto rozwijało się w szybkim tempie. Dowodem tego jest fakt, że dochód
miasta osiągnął w 1828 roku rekordową sumę 6873 rubli21. Był to pod względem finansowym rok wyjątkowo bogaty, do którego miasto nie zbliżyło się prawdopodobnie do lat dziewięćdziesiątych XIX w.
Należy teraz przedstawić spisy osadników (pod względem narodowościowym),
którzy osiedlili się lub urodzili w Ozorkowie do 1833 roku, kiedy to Ignacy Starzyński sprzedał Ozorków Feliksowi Łubieńskiemu i wyjechał do Warszawy. Zaznaczyć
tutaj trzeba, że spisy te są niepełne, lecz mimo to zdecydowałem się je zamieścić,
gdyż przynajmniej w przybliżeniu dają nam pewien obraz początków Ozorkowa
i jego rozwoju.
Spisy przedstawiam w wersji alfabetycznej, bez zachowania chronologii, gdyż
w wielu przypadkach było to niemożliwe. Zachowałem jedynie taką wersję językową,
w jakiej były przedstawione.
Poniżej osadnicy pochodzenia niemieckiego, urodzeni przed 1833 rokiem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Angermann Christopch
Angermann Nathanael
Arndt Samuel
Beker Wilhelm
Bleich Samuel
Bluchm Christopch
Bork August
Bork Jan
Bork Matylda Fryderyka
Bork Wilhelmina
Brasch Fryderyk
Brauze imienia brak

13. Bruntzel Johann
14. Bugus Johann
15. Bursche August Robert
16. Bursche Ferdynand
17. Bursche Joanna
18. Bursche Józef Beniamin
19. Bursche Karol
20. Bursche Karol Ferdynand
21. Bürger Michael
22.	Cybart Daniel
23. Daniel Jan
24. Dickmal Johann

4 Ibidem.
4 K. Dumała – Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim
w latach 1831-1869. Wrocław 1974 r.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
28

Dickow Wilhelmina
Divers Martin
Doering Carl Friedrich
Don Józef
Dornstein Florentyna
Dornstein Karol
Döring August Henryk
Döring Brygitta Wilhelmina
Döring Julianna Fryderyka Gottlieba
Döring Karol August
Eubar Johann
Ewert Andrzej
Ewert Anna
Ewert Anna Rozyna
Ewert August
Ewert Brygitta
Ewert Daniel
Ewert Jakób
Ewert Jan
Ewert Józef
Ewert Julianna
Ewert Marianna
Febring Jan
Freymback Peter
Freymann Gottlieb W.
Freymark Elżbieta
Freymark Ernest Samuel
Freymark Piotr
Friedrich Johann
Fuchs Johann
Gestner August
Glogier Anna Elżbieta
Glogier Augusta Emilia
Glogier Fryderyka Katarzyna
Glogier Jan August
Glogier Jan Jakób
Grünhing Ludwik
Grüning Amelia
Grüning Anna Dorota
Grüning Anna Marianna

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Grüning Elżbieta
Grüning Fryderyk Wilhelm
Grüning Georg Edward
Grüning Helena
Grüning Jan I
Grüning Jan II
Grüning Joanna Emilia
Grüning Joanna Karolina I
Grüning Joanna Karolina II
Grüning Józef
Grüning Karol Robert
Grüning Kunegunda I
Grüning Kunegunda II
Grüning Ludwik
Grüning Marcin
Grüning Michał I
Grüning Michał II
Grüning Samuel
Grüning Wilhelmina
Grunning Jan
Grunning Martin
Grunning Michał
Grunning Regina
Grunning Samuel
Hanel Gottlieb
Hartwich Gottfried
Heming Jakob
Henning Jakób
Hernung Kristina
Herpel Friedrich
Herpel Gottlieb
Hoffmann Daniel
Hoffmann Dorota
Hoffmann Karol Fryderyk August
Hins Michael
Hube Daniel
Hube Dawid
Hubert Dawid
Hüller Michael
Hoffmann Beniamin
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105.	Jaes Johann
106.	Jaes Mathias
107.	Jaeska Johann
108.	Jannasz Władysław
109.	Janosz Ludwik
110.	Jeske Johann
111.	Jeske Marcin
112.	Jung Adolfina
113.	Klat Michael
114.	Klat Samuel
115.	Klatt Jan
116.	Koenn Gottlieb
117.	Kolhert Daniel
118.	König Johann
119.	Kressler Gottfried
120.	Krigel Christopch
121.	Krupska Augusta
122.	Krupski Daniel
123.	Krüger Johann
124.	Kryger Rozalia
125.	Kuchn Johann
126.	Kuchn Piotr
127.	Kunkiel Krzysztof
128.	Lando Gottfried
129.	Lando Rozing
130.	Landon Michał
131.	Lause Gottlieb
132.	Lindner Augusta
133.	Litke Ignacy
134. Mantey Michael
135. Marc Karol
136. Meisner Gustaw
137. Meysner Mateusz
138. Mendlich Johann
139. Moog Christopch
140. Müller Christopch
141.	Nelhübel Antoni
142.	Nickel Bartłomiej
143.	Nowicki Ferdynand (ewangelik)
144. Oberaltester Bartłomiej

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

Otto Joanna Szarlotta
Otto Natanael Beniamin
Otto Samuel
Otto Wilhelm Gottlieb
Pahl Amalia
Pahl Augusta Fryderyka Albertyna
Pahl Beata
Pahl Dawid
Pahl Edward Henryk
Pahl Elżbieta
Pahl Filipina
Pahl Fryderyka
Pahl Gottfried
Pahl Henrietta
Pahl Jakób
Pahl Jan Gotfried
Pahl Johan Ignacy
Pahl Karol
Pahl Karol Fryderyk
Pahl Karolina
Pahl Matylda Fryderyka
Pahl Wilhelmina
Pahl Wilhelmina Elżbieta
Palte Johann
Patal Elżbieta
Patal Jan
Pettzell Johann
Pezler Jan
Pezler Karolina Wilhelimina
Pfent Samuel
Propp Johann I
Propp Johann II
Proppe Anna Elżbieta I
Proppe Anna Elżbieta II
Proppe Anna Karolina
Proppe Anna Luiza
Proppe Anna Rozyna
Proppe Ernestyna
Proppe Fryderyk I
Proppe Fryderyk II
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185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
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Proppe Gottfried
Proppe Gotthold
Proppe Jan
Proppe Joanna Fryderyka
Proppe Joanna Julianna
Proppe Joanna Paulina
Proppe Joanna Renata
Proppe Johann
Proppe Johann Michael
Proppe Karol August
Proppe Karol Samuel
Proppe Krzysztof
Proppe Michał
Proppe Otylia
Proppe Samuel
Raabe Anna Szarlotta
Raabe Eleonora
Raabe Otto Wilhelm Teodor
Raabe Teodor
Radke Jan
Radke Marianna
Rajt Julianna
Reich Adolf
Reschke Gotthold
Reisfarth Johann
Richter Karol Beniamin
Ritter Jan
Sachse Beniamin
Sachse Henrietta
Sachse Joanna Krystyna
Sachse Karol Adolf
Sarnowska Anna Krystyna
Sarnowska Fryderyka Amelia
Sarnowska Katarzyna Maria Elżbieta
Sarnowska Szarlotta
Sarnowski Daniel
Sarnowski Fryderyk Aleksander
Sarnowski Samuel
Sarnowski Wilhelm Ludwik
Schatschneider Michael

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

Schell Christian
Schendel Karol Wilhelm
Schepe Gottlieb
Schilberbein Michael
Schindler Anna Beata
Schindler Anna Karolina
Schindler Marcin
Schlief Jan Samuel
Schlösser Emilia
Schlösser Friedrich Mathias
Schlösser Fryderyka Wilhelmina
Schlösser Henryk Adolf
Schlösser Henryk Wilhelm
Schlösser Karol Ernest
Schmidt Johann
Schmüde Jan
Schreiber Friedrich
Schultz Beniamin
Seges Anna Dorota
Seges Anna Krystyna
Seges Gottlieb
Seifert Samuel
Sonnenberg Jędrzej
Stegman Anna Krystyna
Stegman Marcin
Steinchaner Dorota
Szajder Maria
Szefler Eleonora Dorota
Szefler Jan Karol Fryderyk
Szefler Karol
Szefler Karol Wilhelm
Szmidt Anna Rozyna
Szmidt August
Szmidt Samuel
Sznajder Adolf Traugot
Sznajder Emilia
Sznajder Jan August
Sznajder Maria Elżbieta
Szulc Józefa
Szulc Marian
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265. Szultz Krzysztof
266. Szultz Zuzanna
267. Szumann Anna
268. Szumann Johann
269. Szwanke Fryderyk
270. Terke Erdmann
271. Teske Jan
272. Tetzlau Adam
273. Thied Johann
274. Tom Friedrich
275. Tom Gottlieb
276. Tomas Anna
277. Tornau Gottlieb
278.	Waldman Wilhelmina
279.	Walter Carl
280.	Weber Anna Elżbieta
281.	Weber Jan August
282.	Weber Jan Krystian
283.	Wegner Anna Rozina
284.	Wegner August
285.	Wegner Augusta Klementyna
286.	Wegner Julianna
287.	Wegner Karol August
288.	Wegner Karol Sigesmundus
289.	Wegner Karolina
290.	Wegner Samuel
291.	Wegner Samuel Gottlieb
292.	Wegner Christian Wilhelm
293.	Wegner Zuzanna Fryderyka
294.	Wegwert Anna Karolina
295.	Wegwert Karol Ludwik
296.	Wegwert Martin
297.	Wendte Fryderyk August
298.	Weil Anna Karolina
299.	Weil Fryderyk
300.	Weil Fryderyk Wilhelm
301.	Weil Fryderyka Wilhelmina
302.	Weil Julianna
303.	Weil Teodor Karol
304.	Weil Wilhelmina Henrietta

305.	Weiss Wilhelmina
306.	Wercho Krystian
307.	Wercho Maciej
308.	Wercho Michael
309.	Wermaister Michael
310.	Werner Adolf
311.	Werner Aniela Anna
312.	Werner Anna
313.	Werner Emma
314.	Werner Ferdynand Jan
315.	Werner Henrietta Wilhelmina
316.	Werner Jan Fryderyk
317.	Werner Józef
318.	Werner Karol Jan
319.	Werner Leopold
320.	Werner Matylda
321.	Werner Paulina Matylda
322.	Wiese Anna Eleonora
323.	Wiese August
324.	Wiese August Fryderyk
325.	Wiese Jan Adolf
326.	Wiese Joanna
327.	Wiese Karol August
328.	Wiese Karolina
329.	Witt Gabriel
330.	Witt Gottfried
331.	Witt Samuel
332.	Wotschorko Daniel
333.	Wudke Daniel
334.	Wudke Gottlieb
335.	Wurm Wilhelm
336. Zerbst Anna Luisa
337. Zerbst Johann
338. Zilbelberg Emma
339. Zundler Bartłomiej
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Poniżej osadnicy pochodzenia polskiego lub rdzenni mieszkańcy Ozorkowa, urodzeni przed 1833 rokiem:
1. Adamczewska Małgorzata
17. Paliński Marcin
2. Bartczak Magdalena
18. Pałczyński Wojciech
3. Brzeziński Franciszek
19. Piaskowska Katarzyna
4. Chełmińska Franciszka
20. Piaskowski Krzysztof
5. Cybulski Jan
21. Skowrońska Anna
6. Grzegorzewski Jan
22. Skowrońska Antonina
7. Janowski Daniel
23. Smardzewski Michał
8. Kaczyński Jan
24. Szatańska Bogumiła
9. Kapecki Franciszek
25. Sluszewski Tomasz
10. Kapecki Tomasz Jan
26. Szukalska Julianna
11. Kowalski Bogusław
27. Wróblewska Julianna
12. Markiewicz Józef
28. Wróblewski Michał
13. Martyński Ludwik
29. Wróblewski Wojciech
14. Mitkiewicz Bartłomiej
30. Zakrzewski Franciszek
15. Morawski vel Murawski Franciszek
31. Zieliński Marcin
16. Nicelka Franciszek
Poniżej osadnicy pochodzenia żydowskiego, urodzeni w Ozorkowie przed 1833
rokiem. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do rzetelności podanych nazwisk, gdyż
niemal wszystkie osoby przedstawione tutaj pochodzą z akt określenia wieku (po rosyjsku „akta wozrasta”). W praktyce wyglądało to tak, że komisja sama oznaczała
wiek z wyglądu danej osoby, gdyż delikwent nie kwapił się z podaniem swego wieku,
lub po prostu nie wiedział, kiedy się dokładnie urodził. Dlatego też oznaczenia wieku
mogą być mylne. Należy także zachować ostrożność w sprawie nazwiska. Wezwany
człowiek na pytanie – jak się nazywa najczęściej odpowiadał, że nie wie. Wtedy pytano – gdzie mieszkał ostatnio. Jeżeli podał Łęczyca, wówczas w rubryce pisano – Łęczycki, jeśli podał Parzęczew, pisano – Parzęczewski. Dlatego wiele nazwisk pochodziło od nazw miast, np. Poznański, Sochaczewski, Piotrkowski itp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Abramowicz Abram
Abramowicz Aron
Abramowicz Marchla
Abramowicz Pessa
Abramowicz Sura
Abramowicz Szajna
Aleksandrowicz Josek
Aleksandrowicz Liba
Aronowicz Berek

10. Aronowicz Szajna
11. Borkowska Marchla
12. Borkowski Hersz
13. Bugajska Łaja
14. Bugajski Icek
15. Bugajski Mosiek
16. Dobrzyński Abram
17. Domankiewicz Kruza
18. Drezner Majer
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19. Eizenber Hilda
20. Eizenberg Wolf
21. Fogel Gitla
22. Fogel Szymon
23. Gestner Abraham
24. Gawrońska Dwojra
25. Gawrońska Sura
26. Gawroński Jakób
27. Gąska Abram
28. Gąska Mariem
29. Gąska Szlama
30. Goldberg Chana
31. Goldberg Józef
32.	Jakubowicz Hersz
33.	Jakubowicz Jakób
34.	Jakubowicz Lajb
35.	Jakubowicz Łaja
36.	Jakubowicz Mindla
37.	Jakubowicz Rojza
38.	Jakubowicz Rywka
39.	Kinszler Sura
40.	Kon Jakób
41.	Kryger Szyja
42.	Kryszek Henoch
43.	Kryszek Rojza
44.	Kujawski Mendel
45.	Kutner Mordka
46.	Kutner Sura
47.	Leszczyński Lajzer
48.	Lewkowicz Jakób
49.	Lewkowicz Józef
50.	Lewkowicz Sura
51.	Liberman Icek
52.	Librach Cypra
53.	Librach Rachela
54. Marcińska Dwojra
55. Ogonowski Salomon
56. Parzęczewska Gitla
57. Parzęczewski Chaim
58. Parzęczewski Michael

59. Pawłowska Sura
60. Pawłowski Lajb
61. Portek Bajla
62. Portek Dawid
63. Portek Kajla
64. Poznański Moszek
65. Romakiewicz Szajna
66. Roszalski Boruch
67. Rozen Abram
68. Rozen Dwojra
69. Rozen Fajga
70. Rozen Hersz
71. Rozen Izak
72. Rozenberg Berek
73. Rozenberg Józef
74. Różycki Izrael
75. Rzepkowicz Hersz
76. Sochaczewski Symsie
77. Szafran Chana
78. Szafran Sura
79. Szrajder Mosiek
80. Szrajer Josek
81. Szulc Idesa
82. Szulc Pessa
83. Szulc Szmul
84. Szulc Szyja
85. Szulc Wolf
86. Szumeraj Aron
87. Szumeraj Estera
88. Szymkowicz Icek
89. Śladkowska Sura
90.	Ujazdowska Nacha
91.	Ujazdowska Ruchla
92.	Waldman Lajb
93.	Waldman Liba
94.	Waldman Wolf
95.	Wilenberg Cyrla
96.	Wilenberg Szoel
97.	Winter Joel
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2. Migracje
Gdy Łubieńscy (Feliks, a później jego syn Tomasz) byli właścicielami Ozorkowa,
wówczas miasto było niemiłosiernie grabione przez właścicieli i przez zarządców,
a ponadto nastąpił kryzys, który także zrobił swoje. Miasto przeżywało długi
regres.
Tymczasem zbliżał się czas kolejnej katastrofy – czyli powstanie styczniowe.
W tym przypadku katastrofa dotyczyła nie tylko zapaści gospodarczej, gdyż liczba
mieszkańców naszego miasta gwałtowanie wzrosła (w przeciwieństwie do okresu po
powstaniu listopadowym).
Było to jednak wynikiem tragedii innych miast. Otóż po powstaniu styczniowym dwie leżące w pobliżu Ozorkowa miejscowości utraciły prawa miejskie. Były
to Parzęczew i Piątek. Konsekwencje utraty praw miejskich były ogromne. Zarówno
w Piątku jak i w Parzęczewie duży odsetek liczby mieszkańców stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, żyjąca głównie z handlu. Z chwilą utraty praw miejskich nastąpiła także utrata prawa do urządzania jarmarków i targów. Żydzi zaczęli więc uciekać z Piątku i Parzęczewa, głównie do Ozorkowa i Łęczycy. Poniżej dane dotyczące
mieszkańców Ozorkowa, które potwierdzają zaistniały fakt:
• rok 1859 – 5816 mieszkańców;
• rok 1868 – 9043 mieszkańców.
Wyjaśnić tutaj należy, że ludność Ozorkowa w latach 1833–1859 wzrosła o 2766
osób. Natomiast w czasie zdecydowanie krótszym 1859–1868 wzrosła aż o 3227
osób. Według pobieżnych danych w 1870 roku Ozorków był na 14 miejscu w Królestwie Polskim pod względem ilości mieszkańców. Wielka szkoda, że nie podano
tabel z precyzyjnymi danymi. W 1870 roku Łódź była na drugim miejscu za Warszawą, Zgierz na piątym, Piotrków na siódmym, a Zduńska Wola na siedemnastym
miejscu.
W 1872 roku Ozorków liczył 9 654 mieszkańców, natomiast w 1890 około 10 000
mieszkańców (załącznik nr 1 tabela – wykaz ludności stałej większości miast okręgu
łódzkiego w latach 1800–1868).
Po raz kolejny zaznaczam, że historia Ozorkowa nie jest znana i często dane dotyczące naszego miasta należy żmudnie „wyszukiwać” z ogromu innych materiałów
i pojedynczych wzmianek, gdyż źródła archiwalne dotyczące Ozorkowa są niestety nieliczne. Szerzej można przytoczyć dane dotyczące naszego miasta z około 1890
roku, zebrane przez Kazimierza Walewskiego, które opisał Bronisław Chlebowski.
Należy pamiętać, że są to przybliżone dane dotyczące tego okresu, co do których nie
ma 100% pewności.
„Ozorków, miasto, powiat łęczycki. Leży nad rzeką Bzurą, częścią w dolinie nadrzecznej, częścią na wyniośleszej krawędzi tej doliny. Drogi bite łączą Ozorków ze Zgierzem (odległość 15 km) i Łęczycą (odległość 13 km). Trakt zwykły łączy Ozorków z po34
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bliską osadą Parzęczew22. Miasto posiada kościół parafialny katolicki, kościół ewangelicki, synagogę, trzy szkoły początkowe (męską, żeńską i ewangelicką) tudzież szkołę
trzyklasową im. Henryka Schlössera, przytułek dla starców ubogich, towarzystwo strzeleckie, urząd miejski, stację pocztową i telegraficzną, 500 domów, 63 murowane, 21
z pruskiego muru i 416 drewnianych, 10367 mieszkańców stałych (w tym 2763 katolików, 2778 ewangelików, 23 prawosławnych i 4803 Żydów).
Dane te odnosiły się do roku 1886. Do miasta należy 1227 mórg chełmińskic) ziemi.
Ludność trudni się przemysłem fabrycznym i handlem. Fabryk jest 40 z produkcją ogólną roczną wartości 1, 247, 960 rubli, a mianowicie:
Fabryka
Liczba robotników
5 przędzalni bawełny
615
3 przędzalnie wełny
107
12 fabryk wyrobów wełnianych
212
2 folusze
61
6 farbiarni
12
3 garbarnie
9
1 mydlarnia
2
1 olejarnia
3
1 młyn wodny
6
6
3 wiatraki23
1 fabryka miodu
2
1 fabryka octu
3

Produkcja roczna w rublach
715 500
199 800
277 100
32 100
11 400
2 800
2 000
1 940
brak danych
2 500
1 720
570

W liczbie tych zakładów znajdują się dwie przędzalnie, należące do sukcesorów
braci Schlösserów i folusze Wilhelma Scheiblera. Na koniec informacja wręcz nieprawdopodobna – „dochody miasta wyniosły 8507 rubli rosyjskich”.
Jak wiemy, rekordowy rok 1828 przyniósł miastu 6873 ruble. Gdy zestawimy te
sumy z dochodami z okresu rządów Łubieńskich, kiedy to dochody miasta nie przekraczały 2 000 rubli rosyjskich (z wyjątkiem roku 1842), to widzimy jasno jak dziedzice Łubieńscy „łupili” miasto, o ile informacja jest prawdziwa.
Natomiast szokują dane, dotyczące liczby ludności miasta z 1909 roku. Ludność
Ozorkowa wyniosła wówczas około 17 000 mieszkańców. Liczba ta tylko z pozoru
wydaje się nieprawdopodobna. Przypomnieć tutaj należy, że w 1905 roku wybuchła
w Rosji carskiej rewolucja, co w połączeniu z wojną japońską doprowadziło do ogromnego niezadowolenia. Doszło wówczas w Rosji do pogromów Żydów, którzy zaczę4 Parzęczew – miejscowość oddalona od Ozorkowa o około 6-7 kilometrów.
4 Dwa wiatraki znajdowały się w rejonie ulic Średniej i Górnej. Natomiast problemem jest zlokalizowanie trzeciego wiatraka. Z pewnością wiatrak znajdował się na Bugaju. Możliwe, że autorzy właśnie o nim pisali, mimo że Bugaj był wówczas odrębną wsią.

22
23
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li uciekać do Królestwa Polskiego, które przecież było połączone z Cesarstwem Rosyjskim. W 1910 roku Ozorków liczył prawie 20 000 mieszkańców, gdyż napływ ludności żydowskiej trwał. Miasto było nieprzygotowane na taką ilość imigrantów. Ciasnota w mieście była wręcz niesamowita. Najgorsze było jednak to, że nawet wcześniej brakowało pracy, a także żywności. Tymczasem wiadomo, że wszelka uczciwość
kończy się tam, gdzie zaczyna się głód. A miasto rzeczywiście głodowało. Tymczasem stało się jasne, że zbliża się nieuchronnie kolejna katastrofa – I wojna światowa.
Zanim jednak doszło do wybuchu wojny, Ozorków przeżył ten ludnościowy exodus.
Bieda w mieście była tak straszliwa, że miastu groziła śmierć głodowa. Ludzie byli
wręcz zmuszeni, by emigrować z miasta. Pierwsi uciekali bezrobotni, którzy emigrowali na tzw. „saksy”24.
W wyniku ogólnego zastoju fabryki stały. Część mieszkańców Ozorkowa szukała zatrudnienia w okolicznych wsiach. Były to jednak tylko prace sezonowe. Najtrudniej było przetrwać zimę. Następnie emigrowali Żydzi. Ci kierowali się dalej, „za ocean”, głównie do Stanów Zjednoczonych, które były wówczas słabo zaludnione i dlatego przyjmowano wszystkich przybyszów bez przeszkód, byleby tylko mieli pieniądze
na podróż. Jedynie Niemcy pozostawali w Ozorkowie, byli bowiem najbogatszą grupą narodowościową, która posiadała nieruchomości, czyli fabryki, domy, sklepy. Nic
więc dziwnego, że nie chcieli opuszczać miasta.
Podobnie czynili bogaci Żydzi, którym „uciułane” zasoby pozwalały przeżyć ten
tragiczny okres. Tak więc jeszcze przed wybuchem wojny Ozorków pozbywał się nadwyżki ludnościowej. Gdy wreszcie wybuchła, mieszkańcy stali się świadkami straszliwej grabieży dokonywanej przez niemieckich okupantów.
Komitet Obywatelski, który zawiązał się w Ozorkowie podczas I wojny światowej,
nawoływał do utrzymania porządku i spokoju w mieście, cokolwiek by się wydarzyło.
Między innymi zachęcał do emigrowania na wieś. Poniżej fragment odezwy, ogłoszonej przez Komitet Obywatelski w Ozorkowie do mieszkańców miasta:
„W mieście brak zarobku, przeto usilnie prosimy, aby kto może szedł na wieś i jął
się pracy na roli, której dużo jeszcze jest do zrobienia u włościan i po dworach. Wielu obywateli i gospodarzy da wam zajęcie, choć może nie tak dobrze płatne, jak w czasach zwykłych. Ale nie gardźcie nawet małym zarobkiem, bo teraz chodzi o to tylko, by
przeżyć ciężkie czasy. Im mniej głodnych zostanie w mieście, tym łatwiej się reszta wyżywi”.
Przemoc i grabieże Niemców w czasie wojennej okupacji dały się mieszkańcom
Ozorkowa mocno we znaki. Dlatego gdy wojna miała się ku końcowi, wielu tubylczych Niemców wyjechało z Ozorkowa, obawiając się odwetu. Liczba ludności naszego miasta, która w 1910 roku wyniosła blisko 20 000 mieszkańców, zmalała o połowę.
24
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Saksy – popularne określenie wyjazdów „za chlebem”, głównie do Niemiec.
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Dzień 11 listopada 1918 roku jest uważany jako dzień odzyskania niepodległości,
bowiem wtedy po 123 latach niewoli Polska odzyskała suwerenność. Zbiegło się to
z chwilą, gdy ustępująca Rada Regencyjna przekazała władzę powracającemu z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczął się okres międzywojnia, pełen bardzo
ważnych wydarzeń, z których pierwsze to usunięcie zagrożenia zewnętrznego, czyli
wojna bolszewicka. Dopiero później nastąpiła właściwa odbudowa kraju od podstaw.
Po okupacji niemieckiej brakowało dosłownie wszystkiego, począwszy od gwoździ,
a skończywszy na kapitale potrzebnym do ożywienia gospodarki. Nie inaczej było
w Ozorkowie. Niemcy grabili wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Tymczasem
w kraju panował bałagan i w konsekwencji nastąpił przewrót majowy. Następnie potężny kryzys ekonomiczny doprowadził do ogromnego niezadowolenia, w wyniku
czego doszło do potężnej fali strajków w całym kraju.
W 1935 roku zmarł marszałek Józef Piłsudski, pozostawiając rządy sanacji. Wówczas wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że odszedł wielki mąż stanu.
Wkrótce kolejne zagrożenie – II wojna światowa. Konflikt ten był już nie tylko
walką o niepodległość, bowiem zaistniało realne zagrożenie likwidacji biologicznej
całego narodu. Zapamiętać należy, że przed wybuchem tej bandyckiej wojny Ozorków liczył około 16 000 mieszkańców.
Początkowo Niemcy wywozili mieszkańców naszego miasta głównie do Generalnego Gubernatorstwa, które miało swoją stolicę w Krakowie. Wielu ozorkowian wywieziono wówczas na teren tzw. „Zamojszczyzny”. Zaznaczyć tutaj trzeba, że wszelkie
wywózki i deportacje były przymusowe i przeprowadzane w sposób brutalny.
Równocześnie zajęto się sprawą żydowską, organizując w rejonie tzw. „Wiatraków” getto, w którym umieszczono Żydów z Ozorkowa i okolicznych miejscowości.
Następnie organizowano wywózki na tzw. „przymusowe roboty dla Rzeszy Niemieckiej, żeby pracować niewolniczo dla gospodarki niemieckiej”.
Osobnym rozdziałem była likwidacja inteligencji polskiej i kleru, wywożąc przedstawicieli tych warstw społecznych do obozów koncentracyjnych. W rezultacie tych
nieludzkich działań niemieckich okupantów Ozorków w 1945 roku liczył około 9 000
mieszkańców.
Stopniowo powracali z Rzeszy przymusowi „niewolnicy”, a także niedobitki z obozów koncentracyjnych. Natomiast ze społeczności żydowskiej liczącej w 1939 roku
około 5 000 osób powróciło do Ozorkowa niewiele ponad 100 osób. Żydzi ci byli tak
zrozpaczeni i przerażeni, że załatwiwszy swoje niezbędne sprawy, natychmiast wyjeżdżali – byle dalej – byle zapomnieć o straszliwych doświadczeniach tej przerażającej wojny.
Na dzień 1 stycznia 1950 roku było w Ozorkowie 12 678 stałych mieszkańców.
Nastąpił stosunkowo długi okres PRL-u, który także obfitował w zaskakujące momenty historii, lecz tematem nadrzędnym jest tutaj osadnictwo i migracja ludności
Ozorkowa. Migracja powojenna, dotycząca ludności żydowskiej, była niewielka i nie
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miała większego znaczenia. Większą grupą, która zaczęła opuszczać Ozorków, byli
Niemcy, wyjeżdżający głównie do Niemiec.
Jak wspomniałem, migracja Żydów była powodowana strachem i ogromnym „bagażem” przeżyć. Natomiast Niemcy nie mogli zaakceptować upokorzeń (w ich mniemaniu), gdyż w czasie okupacji byli klasą panującą lub, mówiąc inaczej, „rasą panów”.
Wówczas w Ozorkowie pozostali niemal wyłącznie Polacy, gdyż Żydów tutaj już
nie było, a Niemców pozostała garstka. Na kolejną migrację ozorkowian musieliśmy
czekać wiele lat, bowiem nastąpiło to dopiero po transformacji ustrojowej, której początkiem był tzw. „okrągły stół”.
Jak wiemy, w całej Polsce upadł przemysł włókienniczy, więc nastąpiło to także
w Ozorkowie. Upadły w naszym mieście dwa największe zakłady (OZPB „Morfeo”
i ZPK „Latona”), a także szereg mniejszych zakładów. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie powstało w Ozorkowie gigantyczne bezrobocie.
Na zakończenie pierwszego rozdziału, w części dotyczącej „migracji” muszę zaznaczyć, że jest to jedynie zasygnalizowanie tego tematu, który wymaga (w przyszłości) rozszerzenia i uzupełnienia.
Wykaz ludności stałej większych miast okręgu łódzkiego w latach 1800–1868*
Rok

Aleksandrów
chrz.

Żydzi

Brzeziny

razem

chrz.

Żydzi

1800
1809
730

1827

3386

1859

2147

1876/8

686

razem

4072

2444
2550

942

3492

3741

628

2775

2871

2244

5115

2436

822

3258

3807

3343

2679

6022

2765

826

3591

Łęczyca
chrz.

Żydzi

1339

1600

1809

Łódź
razem
2116

chrz.

Żydzi

razem
428

508

259

1500
2939

Ozorków
chrz.

Żydzi

razem

767

1911

96

2070

400

1827

2196

1797

3993

2440

397

2837

4274

1034

5308

1859

2820

2926

5746

24871

4579

29450

3838

1978

5816

26254

7167

33421**

1875/8
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Żydzi

948

1800
1820

chrz.

1500

1820

Rok

Konstantynów
razem
1499
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Rok

Pabianice
chrz.

Żydzi

Piotrków
razem

chrz.

Żydzi

Rawa
razem

chrz.

Żydzi

razem

1800
1809

700

2400

2000

1820

788

44

832

2131

1999

4130

1827

1343

90

1433

2646

2133

4779

2270

1380

3650

1859

4125

800

4925

6160

4999

11159

3524

1885

5409

1876/8

4982

1059

6041

6360

5588

11948

razem

chrz.

Rok

Sieradz
chrz.

Żydzi

3189

5770

Tomaszów
Żydzi

Zduńska Wola
razem

chrz.

Żydzi

razem

372*

2290

468

2758

5117

1804

6921

1800
1809

2200

1820

2068

1827

2570

595

3165

1859

3166

2026

5192

1876/8
Rok

3333

2038

5371

2892

2892

6176

Zgierz

1800

chrz.

Żydzi

razem
582

1809

500

1820

1010

1827

4171

356

4527

1859

9445

2601

12046

1876/8

9050

2365

11415

** Dla 1800 r. – A.G. Holsche, op. cit.; t. II dla 1809 r. – J.B. Flatt, op. cit.; dla 1820 r. – Źródła, t. II;
dla 1827 r. – F.Rodecki, op. cit., t. II dla 1859 r. – Kalendarz Obserwatorium Astronomicznego,
Warszawa 1861, s.171-197; dla 1867 r. – APŁ RGP, Wydz. Adm. 48, tabela dotycząca wiadomości o stanie miast w guberni. Rawy z 1872 r. patrz: S. Pazyra Studia z dziejów miast na Mazowszu, Lwów 1919 . Dla Piotrkowa podsumowanie dla 1867/68 r. patrz S.Szulc, Ludność, w: Encyklopedia Nauk Politycznych, t. III, s. 651; dla Tomaszowa: Tabela miast, wsi osad Królestwa Polskiego
(stan z 1822 r.).
** W tymże roku liczba ludności stałej i niestałej w Łodzi wynosiła 64397 osób; (GIAL, fond 1284,
op. 223, k. 36v-37v).
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1. Gottlieb Lause
Gottlieb (po polsku Bogumił) Lause przybył do Ozorkowa w początkowym okresie osadnictwa. Wiemy o nim, że z zawodu był rymarzem, urodził się w 1784 roku,
z pewnością był ewangelikiem.
Była to tajemnicza postać. Spróbujmy chociaż częściowo dociec „kto zacz”. Jak
wiemy, pierwszy rymarz, który przybył do Ozorkowa w 1809 roku pochodził z Niemirowa. W 1810 roku w mieście osiedliła się liczna grupa rzemieślników, w której
także był rymarz, lecz nie wiemy, z jakiej przybył miejscowości. Jak wiadomo, Starzyński numerował działki i nadawał je kolejnym osadnikom w dzierżawę. Lause
otrzymał działkę nr 14 o powierzchni 4 mórg i 32 prętów oraz działkę sąsiednią nr
15 o powierzchni 1 morgi i 41 prętów. Działki te znajdowały się w rejonie obecnego MOK-u przy ulicy S. Wyszyńskiego. Następnie wiadomo, że kilka numerów dalej była działka, którą otrzymał farbiarz Samuel Wegner, który przybył do Ozorkowa
9 kwietnia 1811 roku. Numery działek potwierdzają więc tezę, że Lause przybył do
Ozorkowa przed Wegnerem.
Z chwilą, gdy Lause zorientował się, że Starzyński faworyzuje sukienników, porzucił zawód rymarza i zajął się sukiennictwem. O tym okresie działalności Lausego
wiemy niewiele, lecz musiała ona przynosić mu spore dochody i Lause bogacił się.
Zastanawia tutaj tylko fakt, że Lause nie figuruje w spisie osadników, którzy zawar40
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li umowę w Wytrzyszczkach, bowiem 13 marca 1811 roku niewątpliwie mieszkał on
już w Ozorkowie.
Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmund Rembieliński w jednym
ze swych raportów z 1816 roku pisał o urządzeniu w Ozorkowie pierwszego scentralizowanego zakładu, zatrudniającego około 50 osób. Dodać tylko należy, że był to
pierwszy włókienniczy zakład przemysłowy na terenie Centralnej Polski. Rembieliński nie podał jednak nazwiska prekursora przemysłu włókienniczego. Zrobił to prawdopodobnie celowo, gdyż to on odpowiadał za rozwój rządowych miast fabrycznych.
Natomiast fakt, że w Ozorkowie (oficjalnie była to tylko prywatna osada fabryczna)
narodził się przemysł, był dla Rembielińskiego upokarzający. Celowo napisałem „oficjalnie”, gdyż Ozorków był już wyniesiony do rzędu miast prywatnych „Postanowieniem”, podpisanym przez namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka 30 stycznia 1816 roku. „Postanowienie” to dotarło do Ozorkowa dopiero pod koniec 1820
roku. Ciekawostką jest tutaj fakt, że Ozorków oryginału tego dokumentu nigdy nie
otrzymał.
Spróbujmy jednak dociec, kto był owym tajemniczym prekursorem włókienniczego przemysłu. Otóż w marcu 1820 roku (było to jeszcze przed przybyciem Friedricha Mathiasa i Henryka Schlösserów do Ozorkowa) Lause wykupił od Starzyńskiego działkę, którą dotychczas dzierżawił. Wkrótce wykupił także drugą działkę – czyli
miał już pieniądze. Z chwilą, gdy przybyli bracia Schlösserowie, Lause kupił od Starzyńskiego młyn i olejarnię, które znajdowały się przy Stawie Strzeblewskim.
W dniu 27 lipca 1824 roku w kancelarii notariusza Stokowskiego w Zgierzu Lause
potwierdził kupno od Starzyńskiego obu tych obiektów. W związku z kupnem młyna i olejarni na Strzeblewie jako ciekawostkę można podać, że Lause otrzymał także
prawo do połowu ryb w dolnym biegu Bzury oraz, za ustaloną opłatą, prawo do kopania gliny na terenie majątku Starzyńskiego. Wyjaśnić tutaj należy, że do folowania
gorszych gatunków sukna zamiast płynnego mydła używano tzw. „gliny foluszowej”.
Lause zarówno młyn jak i olejarnię dostosował do swoich potrzeb. Młyn przerobił na farbiarnię, a olejarnię na prasownię i folusz.
Jak wiemy, na Strzeblewie mieszkali już wcześniej sukiennicy, lecz nie byli to producenci na szerszą skalę. Pomimo, że ci pojedynczy tkacze posiadali jedno lub dwa
krosna, nazywano ich szumnie „fabrykantami”.
Wracając do Lausego, to po zakupie terenów i budynków na Strzeblewie mógł
on rozwinąć swoje przedsiębiorstwo. W dawnym zakładzie w Ozorkowie pozostawił warsztaty sukiennicze oraz magazyn, w którym składował surowiec – czyli wełnę. Wyprodukowaną tkaninę przewoził do zakładu na Strzeblewie, gdzie ją farbowano, strzyżono i folowano. Wybudował też na Strzeblewie magazyn, w którym składowano gotową do sprzedaży tkaninę. Był to już zakład produkcyjny, który zatrudniał
ponad 100 pracowników.
Na podstawie raportu Rajmunda Rembielińskiego stwierdzić musimy, że w czasie,
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gdy działał w Ozorkowie zakład scentralizowany, Schlösserów tutaj jeszcze nie było.
Analizując rozwój zakładów Gottlieba Lausego należy przyznać, że wówczas nikogo
w Ozorkowie nie było stać na taką inwestycję. Jednak Lause otrzymał kredyt ze Skarbu Królestwa Polskiego w wysokości 53 377 złp. Czyli tym pierwszym przemysłowcem mógł być tylko Gottlieb Lause.
Lause miał niesamowitą „smykałkę” do interesów, które przeprowadzał w niezbyt uczciwy sposób. Mianowicie przesyłki jego nie były plombowane, nie uiszczał
też opłat celnych. W 1825 roku zatrzymano jeden z jego dużych transportów z powodu poważnych niedociągnięć. Posypały się więc kary i Lause poniósł duże straty
materialne. Przyznać jednak trzeba, że dbał o reklamę swych wyrobów. Otóż w 1828
roku jako jedyny przedsiębiorca ozorkowski eksponował swoje wyroby na wystawie
w Warszawie.
Innych producentów z Ozorkowa tam niestety nie było. A przecież w tym czasie była już silna konkurencja. Powstały nowe zakłady i hurtownie specjalizujące się
w handlu suknem. Lecz mimo kłopotów z celnikami i rosnącej konkurencji Lause dawał sobie radę wyśmienicie.
Wśród przedsiębiorstw przemysłu wełnianego władze centralne uznawały w 1829
roku za „celujące znakomitymi zupełnych fabryk zakładami” firmy podane w tabeli.
W województwie kaliskim
Firma

Liczba robotników
1829

1830

1. B-cia Repphan

800

1102

862

Kalisz

2. Pohl et Co.

150

220

290

Kalisz

120

Kalisz

560

Opatówek

5. Harrer, nast. Possart et Co.

720

Sieradz

6. Karol Neuville

180

Wieluń

3. Wilhelm Maz
4. Gustaw Adolf Fiedler
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1828

650
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W województwie mazowieckim
Liczba robotników w 1830 r.

Siedziba zakładu

1. Fr. Wilhelm Zachert

Firma

500

Zgierz

2. Antoni Meissner

300

Zgierz

3. Piotr Isajew

50

Zgierz

4. Gottlieb Hentschel

6

Zgierz

5. Antoni Fiebieg

6

Zgierz

6. Gottlieb Lause

100

Ozorków

7. Fryderyk Schlösser

300

Ozorków

Źródło: Tabela sporządzona na podstawie następujących materiałów: AGAD KRSW 6976 i 7088; Kalisz II, 273 i 457; A. Breyer, op. cit., s. 211-212; A. Barszczewska op. cit. Dane statystyczne mają charakter orientacyjny, w poszczególnych raportach różnią się często dość istotnie.

Przyszło jednak ogromne zagrożenie – wybuch powstania listopadowego. Powstanie to doprowadziło Lausego do bankructwa. Jak do tego doszło?
Otóż w 1831 roku Komisja Rządowa Wojny zamówiła u Lausego 100 postawów
sukna na potrzeby powstańczej armii. Lause zrealizował zamówienie, lecz pieniędzy za dostarczony towar dla wojska nie otrzymał, gdyż powstanie upadło. W wyniku kłopotów finansowych Lause musiał zwolnić część robotników i tym samym
ograniczyć działalność produkcyjną. Inna sprawa, że gdy dekretem carskim wprowadzono nowe zasady celne, to przemysł wełniany w Królestwie Polskim musiał upaść.
Z powodu braku kapitału obrotowego produkcja sukna na szerszą skalę była niemożliwa. Lause próbował wyjść z kryzysu pisząc w 1833 roku prośbę do Banku Polskiego
o przyznanie kredytu w wysokości 100 000 złp. W sprawozdaniu, które Lause wysłał
do banku, widnieją dane na temat wyposażenia jego zakładów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 warsztatów sukienniczych;
19 stołów mechaniczno – postrzygackich;
4 stoły postrzygackie;
23 maszyny postrzygackie;
1 maszyna postrzygacko – trawersalna;
4 kotły miedziane, farbiarskie;
1 maszyna barwiarska;
15 ram do suszenia sukna;
1 piec do suszenia sukna;
1 prasa żelazna;
2 prasy małe, zimne.
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Ponadto na terenie zakładów znajdował się warsztat stolarski i warsztat kowalski.
Komisja lustracyjna wyceniła wartość zakładów Lausego na kwotę 233 632 złp. Dla
przypomnienia, zakład Lausego w Ozorkowie był pierwszym scentralizowanym zakładem, wspomnianym w raporcie Rajmunda Rembielińskiego.
Lause pożyczkę otrzymał, lecz w niezbyt wielkiej wysokości, gdyż podczas kryzysu popowstaniowego chętnych do otrzymania kredytu było wielu. Szukał więc nadal
wyjścia z kryzysowej sytuacji i postanowił wziąć kredyt od dwóch znajomych z Ozorkowa. Byli to Friedrich Mathias Schlösser i jego szwagier Christian Wilhelm Werner.
Pożyczki w wysokości 84 000 złp udzielono Lausemu pod zastaw hipoteczny. Była to
pułapka, lecz Lause nie miał wyboru. Oczywiście otrzymane pieniądze zainwestował
w przedsiębiorstwo. W 1836 roku otrzymał kolejną ratę kredytu z Banku Polskiego
w wysokości 21 000 złp na zakup surowca.
Tymczasem w wyniku restrykcji carskich przemysł wełniany nadal przeżywał długotrwały kryzys. Jak wiemy, główną jego przyczyną była ustawa celna, polegająca na
tym, że na sukno wywożone z Królestwa Polskiego nałożono wysokie cło. Produkcja
sukna w Królestwie Polskim stała się więc nieopłacalna. Była to rosyjska zemsta za
wybuch powstania listopadowego.
Pomimo to Lause byłby wybrnął z opresji, gdyż poczynione przez niego inwestycje przyniosły efekty. Poniżej dane, dotyczące rozwoju zakładów Lausego:
• 1833 rok – zatrudnienie: 120 osób, produkcja: 950 postawów sukna;
• 1839 rok – zatrudnienie: 125 osób, produkcja: 962 postawy sukna;
• 1840 rok – zatrudnienie: 126 osób, produkcja: 965 postawów sukna.
Dane te wskazują, że powoli, lecz stale rosła produkcja w zakładach Lausego.
Tymczasem Fredrich Mathias Schlösser i Christian Wilhelm Werner wystąpili na
drodze sądowej o zwrot pożyczki. Ta „pomoc” wierzycieli doprowadziła Lausego do
bankructwa. Wypadki potoczyły się już szybko i w 1842 roku Lause stał się niewypłacalny. Bank Polski, któremu nie zależało na bankructwie Lausego, skomasował należność na sumę 53,377 złp i 19 groszy, rozkładając spłatę długu na 10 lat. Z tej komasacji wynika, że Lause otrzymał kredyt dwukrotnie. Natomiast z danych dotyczących zatrudnienia i ilości produkcji wynikało, że Lause spłaciłby długi i przedsiębiorstwo by nie upadło. Jednak wierzycielom (głównie Schlösserowi) zależało na „utrąceniu” konkurenta. W 1843 roku wierzyciele otrzymali zajęcie mienia nieruchomego, a wkrótce mienia ruchomego. Z uwagi na to, że Christian Wilhelm Werner zmarł
w 1842 roku, jego interesy reprezentował w sądzie Beniamin Schultz.
W 1845 roku zakład Lausego na Strzeblewie przejął Friedrich Mathias Schlösser za sumę 28 726 złp. Natomiast zakład Lausego w Ozorkowie kupił Beniamin
Schultz za kwotę 20 713 złp. W wyniku tych licytacji Bank Polski odzyskał 49 439 złp,
tracąc 3 938 złp.
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Jak wiemy, Christian Wilhelm Werner nie doczekał bankructwa Lausego, gdyż
zmarł w 1842 roku. Natomiast Friedrich Mathias Schlösser w 1848 roku zmarł na
cholerę i nie zdołał zrealizować swych dalekosiężnych planów.
Gottlieb Lause, pokrzywdzony przez swych wierzycieli, uzyskał w 1846 roku świadectwo ubóstwa. Prosił tylko władze miasta o przydział młyna lub ziemi, gdyż mając
62 lata pragnął jedynie spokoju i nie chciał rozpoczynać wszystkiego od początku. Był
załamany swoimi przeżyciami i nawet nie wiemy, czy pomoc od miasta otrzymał.

2. Wegnerowie
Z produkcją sukna nierozerwalnie łączyło się barwienie. Kiedy sukiennicy ozorkowscy nawiązali korzystny kontrakt z wojskiem, wyłonił się poważny problem. Otóż
w mieście nie było dobrego farbiarza. Mundury wojskowe odznaczały się piękną barwą, lecz był jeszcze dodatkowy warunek – kolory musiały być trwałe. Do lamusa trzeba było odstawić okolicznych farbiarzy, którzy mieli do dyspozycji dąb, kasztan i cebulę. Zaczęły się poszukiwania farbiarza, który sprostałby wymaganiom.
Kiedy w marcu w 1810 roku do Ozorkowa przybył sukiennik z Królewca (obecnie Kaliningrad), Starzyński po raz pierwszy usłyszał nazwisko Wegner. Udał się więc
w daleką podróż, by na miejscu przeprowadzić rozmowę z Wegnerem na temat ewentualnej przeprowadzki do Ozorkowa. Wegner zwietrzył doskonały interes i postawił Starzyńskiemu twarde warunki. Mianowicie, Starzyński musiał wybudować dom
mieszkalny dla Wegnera i jego rodziny. Następnie należało wybudować farbiarnię
oraz zabudowania gospodarcze. Po spełnieniu tych warunków Starzyński zorganizował ekipę transportową, która w dniu 9 kwietnia 1811 roku przywiozła Samuela Wegnera z jego rodziną oraz sprzęt domowy i farbiarski.
W dniu 15 kwietnia przybyli pomocnicy Wegnera: Zygmunt Mirski z pruskiej Iławy i Michał Berger z Kłajpedy.
Samuel Wegner uzyskał od Starzyńskiego monopol na farbowanie tkanin i przędzy w Ozorkowie oraz zwolnienie na 5 lat od czynszu, a także ulgi w świadczeniach
na rzecz dworu.
Początkowo Wegnerowi – dzięki życzliwości Starzyńskiego – powodziło się znakomicie. Stał się szanowanym obywatelem Ozorkowa. Został członkiem pierwszej
Rady Municypalnej w Ozorkowie, a dom, który mu Starzyński wybudował, był wówczas najbardziej okazałym budynkiem mieszkalnym w mieście. W 1814 roku sekretarz podprefektury zgierskiej – Łada podczas swej wizyty w Ozorkowe potwierdził,
że istniała farbiarnia, dzięki której produkowano sukno wyższego gatunku. Jak donosił Łada, farbiarnia Wegnera zajmowała na ten cel budynek, który był wyposażony
w odpowiednie urządzenia farbiarskie. Potwierdził także istnienie umowy, zawartej
pomiędzy Ignacym Starzyńskim a Samuelem Gottliebem Wegnerem.
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Nieistniejący dom Wegnerów, w którym wiele lat mieściła się Poczta miejska.

Informacja z następnej wizytacji Ozorkowa, przeprowadzonej w połowie września 1815 roku przez podprefekta powiatu łęczycko – zgierskiego Kisielewicza mówi
nam, że farbiarnia Wegnera była już rozbudowana i pracowała dla miejscowych,
a także dla przyjezdnych sukienników.
Zaznaczyć tutaj należy, że Wegner farbował także tkaniny lniane i bawełniane,
lecz tylko w znikomych ilościach, bowiem tkaczy lnianych i bawełnianych było niewielu. Dla przypomnienia, w Ozorkowie aż do wybuchu powstania listopadowego
dominowała produkcja wyrobów wełnianych.
W 1818 roku żona Samuela, Karolina (z domu Wiese) urodziła pierwsze dziecko
w Ozorkowie – była to Joanna Szarlotta.
Wkrótce Wegnerowi przestało dopisywać szczęście, gdyż budynek farbiarni uległ
spaleniu. Jak wiemy, upłynął także okres „wolnizny” i Wegner płacił już czynsz dzierżawy. Następnie rozpoczęły się nieznane bliżej kłopoty, którym Wegner nie potrafił sprostać. Powoli dojrzewała myśl o wyjeździe. W tym miejscu należy wyjaśnić, że
wielu osadników w Ozorkowie korzystało z przywilejów, które gwarantował im Starzyński, lecz gdy przychodził czas płacenia czynszu, po prostu uciekali. I tak właśnie
postąpił Wegner, który dodatkowo podburzył dwóch sukienników i razem z nimi
wyjechał z Ozorkowa. W dniu 8 lutego 1821 roku w Łęczycy przed notariuszem Mikołajem Szczawińskim stawili się: Mikołaj Krzywiec – Okołowicz z jednej strony
oraz Samuel Gottlieb Wegner, Jakub Henning i Piotr Freymark, zamieszkali w Ozorkowie, w celu podpisania wspólnej umowy. Mikołaj Krzywiec – Okołowicz był posłem powiatu Szadkowskiego i zarazem dziedzicem wsi Żabice Wielkie. Pragnął on
swą wieś dziedziczną Żabice Wielkie (obecnie Konstantynów) przekształcić w osadę
przemysłową na podobnych warunkach, co właściciel Ozorkowa, Ignacy Starzyński.
46

2. Wegnerowie

Celem zachęty właściciel Żabic Wielkich wypłacił trzem ozorkowskim uciekinierom
po 2000 talarów.
Jednak zła passa nie opuściła Samuela Gottlieba Wegnera. Po kilku latach, gdy
zmuszony był wrócić do Ozorkowa, na pobliskim Strzeblewie pracowała już nowa
farbiarnia, należąca do Christiana Wilhelma Wernera.
Samuel Wegner, opierając się na umowie ze Starzyńskim, próbował usunąć konkurenta. Jednak sąd odrzucił wniosek z uwagi na fakt, że umowa ze Starzyńskim dotyczyła Ozorkowa, a farbiarnia Wernera działała na Strzeblewie. Dodać tutaj należy,
że w czasie ucieczki z Ozorkowa urodził się Wegnerowi syn, Karol. Samuel, mimo
przegranego procesu z Wernerem, odbudował spaloną farbiarnię i rozpoczął przerwaną działalność, rozszerzając ją o drukowanie tkanin, co było niekwestionowaną nowością w ówczesnym okręgu włókienniczym. Słowem, należał do prekursorów
tkanin drukowanych. Nie cieszył się jednak długo owocami swej działalności, ponieważ zmarł 7 kwietnia 1832 roku, niemal w rocznicę swego przyjazdu do Ozorkowa.
Miał wówczas 62 lata. Został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim
w Ozorkowie. Prawdopodobnie grób Samuela Gottlieba Wegnera był skromny, gdyż
obecnie nie ma po nim śladu.
Schorowana wdowa po Samuelu nie mogła prowadzić farbiarni i wydzierżawiła ją
Adolfowi Rejchowi. Niestety i ona po pół roku zmarła, osierociwszy czwórkę dzieci,
gdyż córka Luiza Zuzanna zmarła wcześniej 30 sierpnia 1831 roku, w wieku 28 lat.
Syn Samuel (junior) miał wówczas 23 lata i prowadził w Ozorkowie własną farbiarnię. Jak wiemy, Samuel (senior) miał monopol na farbowanie w Ozorkowie i prawdopodobnie syn otrzymał od ojca zezwolenie na prowadzenie własnego zakładu. Kolejna córka Joanna Szarlotta miała wówczas 14 lat i została oddana pod opiekę Jana
Nehringa. Po uzyskaniu pełnoletności w 1836 roku wyszła za mąż za swojego dotychczasowego opiekuna. Najmłodszy syn Karol Sigesmundus miał w chwili śmierci matki Karoliny 11 lat i przekazano go w opiekę, podobnie jak siostrę, Janowi Nehringowi. Jan Nehring po śmierci Samuela i Karoliny wydzierżawił farbiarnię Adolfowi Rejchowi.
Po śmierci Samuela i Karoliny ich mienie wyceniono na 127 429 zł. Niejako przy
okazji dowiadujemy się, że farbiarnia była budynkiem o długości 36 łokci i o szerokości 20 łokci, a na wyposażenie podstawowe składały się 4 kipy i 3 kotły, a także szablony do drukowania tkanin.
Syn Samuela – Karol Sigesmundus Wegner, po dojściu do pełnoletności, przejął zakład po ojcu w 1842 roku. Nie mając jednak pieniędzy, musiał zawrzeć spółkę z kupcem Fryderykiem Brashem. W 1844 roku Karol ożenił się z Amalią Luizą
(z domu Pahl). W rok później urodził się im pierwszy syn, Immanuel Fryderyk, który
niestety zmarł. Kolejne dzieci to: Amalia Karolina ur. w 1846 roku, Karol ur. w 1849
roku. Po sześciu latach, gdy Karol mógł już samodzielnie prowadzić zakład, spółka
z Fryderykiem Brashem została rozwiązana.
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W tym czasie nieomal po sąsiedzku przejęli zakład po matce Gittli oraz dobudowali farbiarnię dwaj przemysłowcy – bracia Abraham i Józef Librachowie. Bracia,
podobnie jak Karol, mieli dobre warunki do prowadzenia farbiarni, czyli dostęp do
miękkiej wody rzecznej. Brakowało im jednak stosownych uprawnień do prowadzenia takiej działalności. Karol napisał więc skargę do władz wojewódzkich. Librachowie decyzją sądu otrzymali zakaz usługowego farbowania tkanin. Żydzi jednak drwili sobie z władzy i prawa. Bracia bowiem (rzekomo) kupowali towar od sukienników
i sprzedawali go później jako swój wyrób.
W warunkach nieuczciwej konkurencji Karol Wegner w 1849 roku musiał zlikwidować swój zakład. Brakowało mu doświadczenia, sprytu i bezczelności, jaką mieli
Librachowie.
Wkrótce dom mieszkalny Wegnerów uległ spaleniu. Po pożarze pozostały tylko
mury. Czyżby to jakieś fatum zawisło nad tą rodziną? Karol Wegner sprzedał więc
spalony dom z ogrodem i farbiarnią, wyprowadzając się z Ozorkowa.
Nowym właścicielem od 1849 roku był Urząd Pocztowy, który odbudował dom
mieszkalny i urządził w nim ekspedycję pocztową, a zabudowania gospodarcze i farbiarnię przerobiono na posthalterię, gdzie trzymano konie dla kursujących dyliżansów. Gdy epoka dyliżansów skończyła się, Urząd Pocztowy przeniesiono do Rynku,
gdzie funkcjonował w prywatnym budynku Lerkego. Natomiast cały obiekt po Urzędzie Pocztowym przejął prawdopodobnie znany w Ozorkowie handlarz nazwiskiem
Pruszynowski. Nie jest to jednak potwierdzona informacja. W okresie międzywojennym w części tego domu funkcjonował „cheder”, czyli żydowska szkoła, a pozostała
część była typową kamienicą czynszową.
W czasie okupacji w tym budynku mieścił się zakład produkujący słomianki
i inne wyroby ze słomy. Był to jeden z oddziałów zakładu Wilhelma Lentza. Z chwilą,
gdy zbliżała się Armia Czerwona, Wilhelm Lentz opuścił zakład, uciekając do Rzeszy.
W okresie powojennym kamienica służyła jako dom czynszowy, lecz była bardzo
zaniedbana i wymagała kapitalnego remontu. Z racji, że był to budynek zabytkowy,
konserwator zgodził się na remont, lecz z zastrzeżeniem, by elewacja zewnętrzna została wiernie odtworzona. Po dokładnych oględzinach okazało się, że zabytkowy budynek nadaje się tylko do rozbiórki. Szybko wyprowadzono lokatorów z zagrożonego budynku, który niestety rozebrano w początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
Dziś tylko kopia zdjęcia nieistniejącej już kamienicy przypomina zamierzchłe czasy
naszego miasta.
Jako ciekawostkę można tutaj podać, że w tym budynku mieszkał jeden z czołowych ozorkowskich bokserów – Kazimierz Graczyk, którego dawni kibice z pewnością pamiętają.
Wróćmy jednak do Karola Wegnera. Po sprzedaży ojcowizny Karol wraz z żoną
Amalią oraz trojgiem dzieci wyjechał do Łasku. W Łasku Amalia urodziła Fryde48
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ryka Wilhelma, który niestety wkrótce zmarł. Prawdopodobnie było to ostrzeżenie
przed straszliwym losem, który ich czekał i już wówczas należało z Łasku niezwłocznie uciekać. Jednak zostali w tym mieście, gdzie dosięgło ich straszliwe fatum. Amalia zdążyła jeszcze urodzić Joannę Renatę, gdy w Łasku rozszalała się epidemia cholery. Nowonarodzona córka zmarła w wyniku zarazy w 1852 roku. Wkrótce przyszła
kolej na rodziców. Amalia Luiza zmarła 10 lipca 1852 roku. Kolejną ofiarą zarazy był
Karol Sigesmundus, który zmarł 8 grudnia 1852 roku. Pozostała osierocona trójka
dzieci: Amalia Karolina – 6 lat, Titus – 5 lat, Karol – 3 lata.
Tym razem absolutnie nie wiadomo, kto się tymi dziećmi zaopiekował, a przecież ich sytuacja była tragiczniejsza od tej przed laty w Ozorkowie. Nie wiadomo, czy
dzieci pozostały w mieście zarazy, czy ktoś je stamtąd zabrał. Wiemy tylko, że w 1877
roku Amalia i Titus już jako dorośli przybyli do Łowicza.

Titus Wegner25
Zdjęcie zrobione ok. 1930 r.
(ur. 1847 r. – zm. 1933 r.)

Po przybyciu wzięli w dzierżawę farbiarnię od Julii Augusty Schönefeld. Farbiarnia zajmowała trzy pomieszczenia w oficynie przy Nowym Rynku nr 4. W pierwszej hali znajdowały się trzy miedziane kotły z paleniskami do farbowania. Dwa duże
o pojemności 400 litrów każdy i jeden mały o pojemności 60 litrów. W drugim pomieszczeniu znajdowały się trzy wanny do płukania oraz dwa bębny z napędem elektrycznym do suszenia wirowego. Trzecie pomieszczenie służyło do suszenia farbo4 N
 ależy wyjaśnić pisownię imienia syna Karola Sigesmundusa. Otóż otrzymał w akcie chrztu imię
Titus. Natomiast w późniejszych dokumentach podawano imię Tytus. Imię Tytus podano między innymi w nekrologu. Informacji dostarczyła pani Ewa Wróblewska z domu Wegner.
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wanych towarów. Po przeciwnej stronie był kantor i skład magazynowy na ufarbowany i wysuszony towar oraz drugi magazyn na towary przyjęte do farbowania. Dopiero w dziesięć lat później dołączył do tej dwójki najmłodszy Karol. Prawdopodobnie ze zdrowiem Karola nie było najlepiej, gdyż zmarł w 1891 roku w wieku 51 lat.
Amalia nie wyszła za mąż i całe życie była przy bracie Titusie, prowadząc wspólne
gospodarstwo. Możliwe, że reminiscencje z okresu straszliwego dzieciństwa zbliżyły
ich ogromnie do siebie. Jednak w 1905 roku Titus w wieku 59 lat ożenił się z 16-letnią Matyldą, z domu Walon. W 1909 roku Julia Augusta Schönfeld zdecydowała się
sprzedać całą posesję za 5 355 rubli i 67 kopiejek. Titus Wegner zostawszy właścicielem zmodernizował farbiarnię. Titus i Matylda mieli ośmioro dzieci, z których pięcioro dożyło pełnoletności. W 1922 roku zmarła Amalia Karolina, wierna siostra Titusa. Po jego śmierci, czyli od 1933 roku, farbiarnię prowadziła żona Matylda Wegner
z domu Walon, a następnie syn Tytus Karol, urodzony w 1913 roku.26 Najwybitniejszym z dzieci Titusa i Matyldy był Jan Tytus, urodzony w 1909 roku. Uczęszczał do
Gimnazjum w Łowiczu, a następnie ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny na

Jan Tytus Wegner
(ur. 1909 r. – zm. 1996 r.)

Uniwersytecie Warszawskim. W 1936 roku obronił pracę doktorską. Poślubił Jadwigę
Stanisławę z domu Kordos. W czasie II wojny światowej zmienił wyznanie na rzymsko – katolickie. W czasie okupacji należał do Związku Walki Zbrojnej, a następnie
26

4Ź
 ródło: „Łowiczanin” kwartalnik historyczny nr 3 z 2009 roku. Artykuł Marka Wojtylaka pt. „Niezwykły dom Wegnerów”.
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do Armii Krajowej. Był aresztowany przez Gestapo i więziony (na szczęście krótko) na Pawiaku. Po zwolnieniu z więzienia prowadził tajne nauczanie. Dzięki pomocy wielu osób, przechował w podziemiach Kolegiaty Łowickiej m.in. „Kronikę Galla
Anonima” z odręcznymi uwagami Jana Długosza, rękopisy „Trylogii” Henryka Sienkiewicza i „Faraona” Bolesława Prusa. Po wojnie był kustoszem, a następnie kuratorem Zespołu Pałacowego w Arkadii i Nieborowie. Przez cztery kadencje był radnym
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łowiczu.
W 1979 roku został honorowym członkiem Komitetu Przyjęcia Ojca Świętego
(Jana Pawła II) w Warszawie. Za swą długoletnią pracę był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Urodzony w Łowiczu w 1909 roku, zmarł w 1996 roku w swym rodzinnym mieście. W 2009 roku uczczono setną rocznicę jego narodzin, organizując
w Łowiczu „Rok Jana Wegnera”.
Dodać tutaj trzeba, że Jan Tytus Wegner miał dwie córki: Ewę i Barbarę. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować córce Jana Tytusa Wegnera pani Ewie
Wróblewskiej za informacje dotyczące rodziny Wegnerów.
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Jak wiemy, Samuel Gottlieb Wegner nie sprostał przeciwnościom losu i gdy spaliła
się jego farbiarnia, wyjechał z Ozorkowa. Starzyński, a wraz z nim sukiennicy ozorkowscy mieli poważny problem, bowiem zawisła groźba, że znów trzeba będzie wysyłać sukno do farbowania na Śląsk. Prymitywni farbiarze wiejscy nie wchodzili tutaj
w rachubę, gdyż sukiennicy ozorkowscy mieli podpisane umowy z Komisją Rządową
Wojny. Wojsko było bardzo dobrym odbiorcą, lecz zarazem bardzo wymagającym.
Mundury wojskowe były wówczas niezwykle kolorowe, z tym, że barwy musiały być
bardzo trwałe. W tej sytuacji, a zwłaszcza w obliczu rosnącej konkurencji Ozorków
nie mógł egzystować bez dobrego farbiarza. Wiemy przecież, jak trudno było sprowadzić Samuela Wegnera z Królewca. Sukiennicy ozorkowscy zdawali sobie doskonale sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znalazł się Ozorków. Dlatego ozorkowski Cech
Sukienników wystosował pismo do cara Aleksandra I z prośbą o pomoc. O dziwo car
w swej łaskawości przychylił się do prośby sukienników ozorkowskich, przydzielając miastu nowego farbiarza. Prośba do cara nie zachowała się, natomiast przytaczam
tekst podziękowania sukienników ozorkowskich z dnia 6 czerwca 1821 roku:
„Jak wcześniej ważyliśmy się złożyć na ręce Waszego Majestatu prośbę pisemną
w sprawie wyznaczenia znającego się na rzeczy farbiarza, która została rozpatrzona
pozytywnie, gdyż obecnie mamy szczęście zaopatrywać się nie tylko u kompetentnego, ale i zamożnego subiekta z tej branży, który jest w stanie dostarczyć jeszcze po dziś
dzień brakujące kolory, jak czerwień i żółć”.
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Jak widać, ów zamożny subiekt działał już w Ozorkowie w czerwcu 1821 roku
i z tej działalności sukiennicy ozorkowscy byli bardzo zadowoleni.
Czas więc przedstawić kolejnego farbiarza, którym został z nakazu cara Aleksandra I Christian Wilhelm Werner. Urodził się w Warszawie w 1794 roku i pochodził ze
znanej i szanowanej rodziny ewangelickiej.

Christian Wilhelm Werner
(ur. 1794 r. – zm. 1842 r.)

Rodzina ta była nobilitowana przez króla Stanisława Augusta, pieczętując się herbem Miron. Prawdopodobnie Werner zawitał do Ozorkowa w kwietniu 1821 roku
i Starzyński (jak kiedyś Wegnerowi) pomógł przeprowadzić się nowemu farbiarzowi
z Warszawy. Dla Wernera Starzyński przeznaczył działkę na Strzeblewie w sąsiedztwie własnego dworu oraz w pobliżu Stawu Strzeblewskiego przy ulicy Browarnej
(obecnie ulica S. Wigury 7). Starzyński mając w „świeżej pamięci” nauczkę, którą
otrzymał od Samuela Wegnera, prawdopodobnie z czystego wyrachowania baczył
na działalność nowego farbiarza, wyznaczając mu sąsiednią działkę. Z pewnością
pierwszym budynkiem, który wybudował Werner, była murowana farbiarnia, gdyż
w czerwcu 1821 nowy farbiarz prowadził już działalność. Dla przypomnienia, Werner przybył do Ozorkowa w początku kwietnia, a już w trzy miesiące później prowa52
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dził działalność, czego potwierdzeniem jest podziękowanie Ozorkowskiego Cechu
Sukienników z dnia 6 czerwca 1821 roku. Możemy założyć, że w budowie farbiarni
pomógł mu Starzyński, a możliwe, że pomogli mu także sukiennicy, którym ogromnie zależało na czasie.

Budynek stojący w miejscu dawnej farbiarni Wernerów.
Z dawnego budynku prawdopodobnie pozostały tylko fundamenty.
Farbiarnia funkcjonowała w latach 1821–1878.

Mając na uwadze nieszczęsny pożar drewnianej farbiarni Samuela Wegnera, musimy się zgodzić, że budowa murowanej farbiarni była po prostu koniecznością. Natomiast dom mieszkalny (prawdopodobnie ze względów zdrowotnych) Werner wybudował drewniany. Dom Christiana Wilhelma Wernera istnieje do dziś i znajduje
się przy ulicy S. Wigury 7. Do działki przylegał plac, na którym jest obecnie Przedszkole nr 1 w Ozorkowie. Wcześniej na tym placu był tzw. „ogród Legisa”, znanego
w Ozorkowie lekarza, który był mężem wnuczki Wernera. Wyjaśnić tutaj należy, że
w czasie, gdy Werner tutaj mieszkał, obszar ten należał do wsi Strzeblew, która stopniowo była przyłączana do Ozorkowa. Celowo napisałem „stopniowo”, gdyż wieś
Strzeblew była zdecydowanie większa od Ozorkowa i prawdopodobnie dlatego przyłączano ją „na raty”. Wówczas do Ozorkowa przyłączona była tylko część Strzeble53
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wa, leżąca po prawej stronie Bzury. Był to obszar ówczesnej ulicy Zajączka (obecnie
ulica Listopadowa od numeru 16 do mostu27). Następnie ulica Błonie (obecnie ulica
F. Żwirki), a także rejon obecnej ulicy J. Słowackiego. Dlatego Christian Wilhelm
Werner wygrał spór z Samuelem Gottliebem Wegnerem w sprawie monopolu farbiarskiego, gdyż mieszkał w Strzeblewie, po lewej stronie Bzury.

Dom rodziny Wernerów, wybudowany w 1821 roku.

Wracając do Wernera, to dla lepszego dostępu do miękkiej wody rzecznej przekopał on kanał od pierwotnego koryta Bzury wzdłuż ulicy Browarnej, przeprowadzając go tuż przed własnym domem. Następnie połączył kanał ze Stawem Strzeblewskim. Dodać tutaj należy, że pierwotne koryto Bzury przebiegało obok posesji pana
Leśniewskiego, przecinając ulicę Browarną, następnie obecny parking przy Urzędzie
4 W
 związku z dawną nazwą ulicy Zajączka jest rozbieżność, gdyż istnieje wersja, że ulicę Zajączką nazywano obecną ulicę Wyszyńskiego. Jestem innego zdania, bowiem ulica Wyszyńskiego do
okresu powstania listopadowego nosiła nazwę ulicy Krakowskiej. Nazwa ta była nazwą umowną,
a pochodziła od traktu krakowsko-toruńskiego, który przebiegał przez Ozorków. Natomiast od powstania listopadowego ulica ta nosiła nazwę Haukego. Dla przypomnienia, był to generał o zapatrywaniach prorosyjskich i został zamordowany przez powstańców. Nazwę tę prawdopodobnie narzucili zaborcy i dopiero po odzyskaniu niepodległości ulica zmieniła nazwę.
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Miejskim, po czym wpadało do Stawu Strzeblewskiego. W miejscu przecięcia ulicy
Browarnej, która na miano ulicy wówczas nie zasługiwała, była pierwotnie kładka,
a później most drewniany. Most ten został zlikwidowany dopiero w okresie międzywojennym w czasie kadencji burmistrza Wacława Kroppa, lecz w tym czasie istniał
nieopodal na Bzurze drugi most (most ten istnieje do dziś przy ulicy S. Wigury), gdyż
rodzina Scheiblerów przekopała drugi kanał, łącząc go z kanałem Wernera. W ten
sposób utworzono obecne koryto Bzury. Tymczasem Werner, ku zadowoleniu Starzyńskiego i sukienników, na dobre zadomowił się na Strzeblewie.
W roku 1823 Werner zawarł bardzo ważną umowę z Komisją Rządową Wojny celem farbowania tkanin na potrzeby armii polskiej.
Przypomnieć tutaj należy, że Królestwo Polskie do czasu powstania listopadowego miało szeroką autonomię i posiadało własną armię, rząd, parlament, sądy. Inna
sprawa, że były one kontrolowane przez zaborcę – ale były. Werner wiedząc, że farbiarnia na Strzeblewie nie sprosta tak dużym zamówieniom dla wojska, przejął dodatkowo nieczynną wówczas farbiarnię w Zgierzu. Poniżej treść umowy zawartej
w Zgierzu:
Kwiecień 1823 rok – Zgierz.
„Umowa w sprawie przejęcia farbiarni przez W. Wernera po K. Seangerze w Zgierzu. Podstawą prawną do zawarcia tej umowy był reskrypt z dnia 3 kwietnia 1823 roku,
wydany przez prezesa Komisji Wojewódzkiej Rajmunda Rembielińskiego.
Poniżej ważniejsze punkty tej umowy.
Wystawiony budynek farbiarni i stajnie z objętymi placami przy ulicy Zegrzanki
staje się własnością p. Wernera, farbiarza, wraz z należącymi do nich zagrodami.
Zastrzega się wyraźnie, iż nie wolno będzie p. Wernerowi pod żadnym pozorem po
urządzeniu farbiarni w Zgierzu brać sukna ze Zgierza do farbiarni w Ozorkowie.
Ponieważ p. Werner sam nie może zamieszkać w Zgierzu zobowiązuje się usadzić
swojego majstra.
P. Werner wchodząc w osadę farbiarni zgierskiej nabył zarazem wszelkie dobrodziejstwa przez rząd nadane.
Najważniejszym przywilejem był przyznawany p. Wernerowi monopol na farbowanie przędzy i tkanin w Zgierzu. Mianowicie miał zapewnione, że w ciągu 10-ciu lat nie
wolno nikomu w osadzie Zgierz, ani obok osady żadnej farbiarni zakładać.
Na zapewnienie niniejszej umowy Werner wystawia cały swój majątek ruchomy
i nieruchomy w mieście Ozorkowie, czyli na terytorium Strzeblewa położony, niemniej
składa natychmiast do kasy miejskiej od depozytu weksel na 500 talarów przez kupca p.
Lause wystawiony, z tym warunkiem, iż skoro w terminie oznaczonym farbiarnię urządzi i wyroby sukiennicze farbować zacznie, weksel ten zwrócony mu będzie”.
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Wspomnieć tutaj należy, że weksel został użyczony Wernerowi przez Gottlieba
Lausego, którego później Werner wraz ze swym szwagrem Friedrichem Mathiasem
Schlösserem doprowadził do bankructwa.
Christian Wilhelm Werner wywiązał się ze wszystkich zobowiązań zawartych
w umowie, prowadząc wzorowo farbiarnię w Zgierzu. Dopiero po śmierci męża wdowa Matylda Werner oddała zgierską farbiarnię, którą przejął majster pozostawiony
przez Wernera.
Jak wiemy, mundury wojskowe były wówczas niezwykle kolorowe, lecz zarazem
barwy musiały być bardzo trwałe. Dlatego też Werner używał barwników najwyższej
klasy. Głównym barwnikiem używanym przez Wernera było indygo. Był to niebieski barwnik, stosowany już w starożytnych Indiach. Dzięki kupcom trafił do Europy
w Średniowieczu. Tego podstawowego barwnika Werner zużywał rocznie 250 000
funtów o wartości 600 000 złp. Do farbowania używał też bardzo cenionego barwnika, zwanego „czerwienią turecką”. Do sukcesów Wernera należało polepszenie jakości farbowanych tkanin. W tym czasie, co trzeba odnotować, dwa główne rody
w Ozorkowie po raz pierwszy połączyły się. Siostra Christiana Wilhelma Wernera
– Henrietta Wilhelmina Werner poślubiła Friedricha Mathiasa Schlössera.
Rok 1825 zapisał się trwale w życiu Wernera. Otóż Werner bardzo skutecznie reklamował swoje wyroby na wystawach krajowych. Władze Królestwa Polskiego dostrzegły zdolnego i ambitnego farbiarza, odznaczając go medalem św. Anny.
W tymże roku Werner jednak poniósł ogromną stratę, jaką była śmierć jego żony
Anny, która zmarła przy porodzie syna Ferdynanda, mając zaledwie 30 lat. Christian
Wilhelm Werner miał z Anną dzieci, z których najstarszy Karol Jan Wilhelm urodził
się w 1820 roku w Warszawie. Kolejny syn Jan Fryderyk był już urodzony w Ozorkowie w 1822 roku. Najmłodszy z synów Ferdynand Jan urodził się także w Ozorkowie
w 1825 roku. Chłopcy potrzebowali opieki i dlatego Christian Wilhelm Werner zdecydował się na kolejny ożenek.
Jego drugą żoną była Matylda Ritzenstein, urodzona w 1799 roku w Łomży.
W roku 1826 Christian Wilhelm Werner złożył przed notariuszem powiatu zgierskiego Józefem Stokowskim oświadczenie majątkowe.
„Wchodząc w związek małżeński z małżonką w Królestwie Pruskim żadnego pomiędzy sobą kontraktu nie zrobili i w czasie małżeństwa nieruchomej własności nie nabywali, dopiero wprowadziwszy się do tego miejsca domagali się spisania inwentarza,
tj. Christian Wilhelm Werner na swoje imię uzyskał prawo od dziedzica Starzyńskiego,
sędziego pokoju – na mocy którego prawa pobudował się”.
Oświadczenie to potwierdza, że Werner przybywszy do Ozorkowa majątku nie
posiadał i dorobił się go własną pracą, czerpiąc zyski w farbiarni na Strzeblewie i farbiarni w Zgierzu. Oświadczenie Wernera jest unikatem, gdyż niewielu było takich,
którzy przyznawali się do tego, że kiedyś nie byli majętni. Oświadczenie notarialne,
które złożył Werner, miało niewątpliwie związek z tym, że w 1826 roku odbył się ślub
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z Matyldą Ritzenstein. W 1827 roku Matylda urodziła pierwsze dziecko. Był nim Józef, przyszły współwłaściciel cukrowni w Leśmierzu. Matylda była niezwykle płodną
żoną i niemal co roku rodzina Wernerów powiększała się. Z tego względu należało
pomyśleć o dzieciach, zwłaszcza, że mimo regresu w przemyśle wełnianym, farbiarnie Wernera prosperowały znakomicie. Wernerowi bowiem nie przeszkadzało, że farbuje tkaniny lniane lub bawełniane, na które był popyt w Królestwie Polskim, gdyż na
rynku wewnętrznym cło nie obowiązywało. Dlatego też z myślą o przyszłości swych
coraz liczniejszych pociech Werner kupował rozliczne majątki i folwarki. Mógł sobie
na to pozwolić, gdyż pod względem finansowym można mu było tylko pozazdrościć.
Był przecież świetnym fachowcem, a jego farbiarnia na Strzeblewie, która należała
do najlepszych w kraju, w 1830 roku została oficjalnie uznana za najlepszą farbiarnię w całym Królestwie Polskim. W 1840 roku (czyli w końcowym okresie jego życia)
w farbiarni na Strzeblewie pracowało 12 osób, które obsługiwały 5 kotłów miedzianych i żelaznych oraz dwie kufy. Rocznie farbowano tam 38 000 postawów sukna.
Natomiast brak jest informacji o wyposażeniu farbiarni w Zgierzu.

Tablica poświęcona Christianowi Wilhelmowi Wernerowi (ur. 1794 r. – zm. 1842 r.)
znajduje się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Ozorkowie.

W 1840 roku rozpoczęto budowę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Ozorkowie. Projekt wraz z kosztorysem na sumę 78 540 złp wykonał ówczesny architekt
Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu – Piotr Frydrych. Załączony do kosztorysu opis podaje, że kościół ma następujące wymiary: długość – 45 łokci, szerokość
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– 28 łokci, wysokość – 22 łokcie28. Ogromnym problemem było to, że koszt budowy
kościoła znacznie przekraczał możliwości finansowe ozorkowskiej parafii. Korzystając z okazji, że w listopadzie 1840 roku przebywał w Warszawie car Mikołaj I, ozorkowscy parafianie zwrócili się z prośbą o zasiłek w wysokości 65 700 złp. Prośba ta
została z całą pewnością odrzucona. Potwierdza to informacja z maja 1841 roku, że
zebrano zaledwie 24 000 złp. na konto budowy kościoła. Za tę kwotę mury świątyni
podciągnięto zaledwie do połowy. Dalsza budowa kościoła stanęła pod znakiem zapytania. Wtedy to z pomocą finansową pospieszył Christian Wilhelm Werner. Ostateczny koszt budowy i wyposażenia kościoła wyniósł 120 000 złp. Tak więc Werner
już dalej w pojedynkę kontynuował budowę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Ozorkowie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że kościół w Ozorkowie jest najbardziej
okazałą budowlą sakralną, wzniesioną w pierwszej połowie XIX wieku w całej Centralnej Polsce. Nic dziwnego, że wierni ufundowali tablicę, poświęconą Christianowi
Wilhelmowi Wernerowi, która do dziś znajduje się w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Ozorkowie. Wracając do Wernera, miał on wówczas jedno marzenie. Mianowicie chciał wziąć udział w pierwszej mszy w nowej świątyni, która powstała dzięki
jego hojności. Nie dane mu było tego dożyć, gdyż zmarł 16 maja 1842 roku, mając zaledwie 48 lat. Do tej radosnej chwili zabrakło niespełna pięciu miesięcy, bowiem Kościół Ewangelicko-Augsburski w Ozorkowie został wyświęcony w dniu 9 października 1842 roku.
Ludzie mówili, że to „krzywda Lausego” domagała się rekompensaty. Coś być
w tym musi, gdyż drugi sprawca upadłości Lausego, Friedrich Mathias Schlösser zmarł wkrótce na cholerę. Dla przypomnienia, Gottlieb Lause był właścicielem
pierwszego scentralizowanego zakładu w Ozorkowie oraz drugiego zakładu na Strzeblewie, którego Werner ze swym szwagrem Schlösserem doprowadzili do bankructwa. Wygląda na to, że za wszystkie uczynki musimy zapłacić. Po śmierci męża, wdowa Matylda Werner nadal prowadziła farbiarnię na Strzeblewie, w czym pomagał jej
dawny pomocnik Christiana Wilhelma – Adolf Schlab. Matylda Werner była kobietą bardzo zaradną, pokonując wszelkie przeciwności losu. Wdowa godnie wyposażyła swe dzieci – córki otrzymywały posag, a synowie folwarki. Dzięki pomocy Adolfa
Schlaba nadal prowadziła farbiarnię, która wiernie służyła ponad trzydzieści lat od
chwili śmierci męża. Matylda Werner z domu Ritzenstein zmarła w 1878 roku, przeżywszy 79 lat.

4 Łokieć – dawna miara długości; łokieć staropolski – 59,6 cm, łokieć nowopolski – 57,6 cm.
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Nekrolog Matyldy Werner z domu Ritzenstein, który zamieścił
„Kurjer Warszawski” nr 36 w dniu 13 lutego 1878 roku.

Przyznać trzeba, że Wernerowie (zwłaszcza ziemianie) wrośli w nasz folklor, tradycje, zwyczaje. Na cmentarzach ich imiona i nazwiska są pisane czystą polszczyzną. Ewidentnym przykładem asymilacji i więzów z Polską jest historia epitafium,
poświęconego Karolowi Scheiblerowi w kaplicy rodzinnej na cmentarzu przy ulicy
Ogrodowej w Łodzi. Przypomnieć tutaj należy, że Karol Scheibler ożenił się z córką
farbiarza z Ozorkowa Christiana Wilhelma Wernera oraz jego żony Matyldy z domu
Ritzenstein – Anną. Otóż pierwotny napis był w języku polskim. W czasie okupacji
Niemcy zlikwidowali inskrypcję polską, zmieniając ją na niemiecką. Po wojnie staraniem rodziny Wernerów znów widnieje epitafium w języku polskim, poświęcone
Karolowi Scheiblerowi.29

4. Librachowie
Po upadku Gotlieba Lausego jego pierwotny zakład przy ul. Krakowskiej (obecnie
ul. S. Wyszyńskiego, rejon MOK) przypadł Wernerowi. Z uwagi na to, że Christian
Wilhelm Werner zmarł 16 maja 1842, jego stronę w procesie przeciwko Lausemu reprezentował Beniamin Schultz. Wiadomo, że był on zarządcą dóbr ziemskich Wernerów. Ponadto z pewnością był spokrewniony z żoną Christiana Wilhelma Wernera
– Matyldą, której rodzina była spowinowacona z Schultzami. Jednak fakt, że Beniamin Schultz został pochowany w grobowcu rodzinnym Wernerów sugeruje nam, że
powiązania z tą rodziną były silniejsze. Właśnie on w 1845 r. wykupił zakład Lausego
4 W
 ięcej informacji na temat rodziny Wernerów otrzymają czytelnicy w książce „Dzieje Ozorkowa
na podstawie historii społeczności ewangelicko-augsburskiej”, autorzy: Paweł Andrzej Górny i Robert Sebastian Łuczak, Oficyna Bibliofilów Łódź 2009 rok oraz w książce „Cmentarz EwangelickoAugsburski w Ozorkowie”, autor Paweł Andrzej Górny, Ozorków 2010 rok.
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na licytacji za kwotę 20 173 złotych. Wkrótce jednak odsprzedał nabyty zakład polausowski braciom Abrahamowi i Józefowi Librachom, którzy wówczas byli największymi producentami wyrobów wełnianych w Ozorkowie.
Prekursorem działalności przemysłowej rodziny Librachów była Gitla Librachowa. Jej ogromna witalność i przedsiębiorczość nie powinna dziwić, gdyż Gitla pochodziła z licznego i prężnego rodu Parzęczewskich.
Przy okazji należy wyjaśnić, dlaczego wielu Żydów nosiło nazwisko związane
z nazwami miejscowości. Otóż w sytuacji, w której należało wypisać jakiś dokument,
Żydzi podawali zwykle tylko imię. Było to podyktowane chęcią ukrycia jakiegoś
przewinienia lub po prostu wynikało z niewiedzy. W celu uściślenia danych w rubryce „nazwisko” wpisywano zwykle nazwę miejscowości, z której ów Icek lub Moszek
pochodził. Więc jeżeli Icek pochodził z Parzęczewa, pisano nazwisko Parzęczewski,
jeśli z Poznania, pisano Poznański, a jeżeli z Łęczycy, pisano Łęczycki.
Wracając do Gitli Librachowej, to wydzierżawiła ona w 1817 r. od dziedzica Ignacego Starzyńskiego działkę pod działalność przemysłową w Ozorkowie przy ul. Krakowskiej (obecnie S. Wyszyńskiego).
W 1824 r. Gitla wykupiła działkę i wówczas stała się ona jej własnością. Dziwnym
może się jednak wydawać, że brak jest jakiejkolwiek wzmianki o mężu Gitli, z którym
miała przecież dwóch synów: Abrahama i Józefa.
To ona w najtrudniejszych czasach (okres po powstaniu listopadowym) prowadziła firmę, którą w latach czterdziestych XIX w. przekazała swym synom.
Starszy z braci, Abraham, był siłą napędową przedsiębiorstwa, a młodszy, Józef, pomagał bratu. Obaj synowie właśnie u matki pobierali nauki kierowania firmą.
Z perypetii, które były udziałem Karola Wegnera (więcej o tej sprawie w rozdziale III
pt. „Wegnerowie”) możemy się domyślać, jakie to były nauki.
Wiedząc jednak, że carskie ustawy celne zrujnowały przemysł wełniany w Królestwie Polskim, to sam fakt, że Gitla Librachowa przetrwała ten tragiczny okres popowstaniowy świadczy o jej determinacji. Jedno jest pewne: Gitla, a później jej synowie
nie przebierali w środkach i byli bezwzględni w walce z konkurentami oraz niezwykle przebiegli. Była to jednak konieczność.
Bracia prowadzili w swym przedsiębiorstwie pełny cykl produkcyjny, od czyszczenia wełny w dziale przygotowawczym przędzalni, poprzez produkcje tkanin na
tkalni, następnie folowanie, farbowanie, kończąc na apreturze.
W swym zakładzie trudnili się także przerobem, farbowaniem oraz wykańczaniem tkanin dla innych producentów. Podwyższało to zdecydowanie dochody firmy,
lecz jednocześnie powodowało konflikty z farbiarzami czy postrzygaczami.
Librachowie, odkupując od Beniamina Schultza zakład polausowski, mieli na celu
głównie rozbudowę swej fabryki. Przyznać trzeba, że obiekt ten nabyli w korzystnym czasie, gdyż, jak wiemy, polityka celna Cesarstwa Rosyjskiego miała ogromny wpływ na rozwój lub regres przemysłu Królestwa Polskiego. I tak ustawa celna
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z 1821 r. obroniła przemysł polski przed konkurencją pruską. W 1822 r. unia celna
umożliwiła tranzyt naszych towarów przez tereny Rosji do Chin. Jak wiemy, był to
najlepszy okres gospodarczy w historii naszego miasta, a także innych miast Królestwa Polskiego. W 1832 r., po powstaniu listopadowym, korzystne warunki handlowe zostały przekreślone. Ponadto w 1834 r. wprowadzono dodatkowo zakaz tranzytu poza teren Cesarstwa Rosyjskiego do Chin. Spowodowało to upadek przemysłu
wełnianego w Królestwie Polskim i tylko tacy przedsiębiorcy jak Librachowie mogli
utrzymać się na powierzchni. Uczciwi i mniej zaradni utonęli.
Na szczęście w 1850 r. została wprowadzona nowa ustawa celna, dzięki której
zniesiono restrykcyjne ustawy z 1832 i 1834 r. Tym samym zakończono kryzys przemysłu wełnianego w Królestwie Polskim.
Wpływ na uchwalenie tej ustawy miał głównie fakt, że przemysł w Cesarstwie Rosyjskim był słabo rozwinięty i okazało się, że eksport polskich towarów był równie
korzystny dla Cesarstwa Rosyjskiego jak i dla Królestwa Polskiego. W związku z tym
przemysł wełniany w Królestwie Polskim otrzymał korzystne warunki rozwoju i począł wychodzić z kryzysu.
Librachowie od razu wyczuli szansę i postawili na rozbudowę i modernizację
swych zakładów. W 1850 r. kupili w wytwórni Banku Polskiego maszynę parową,
która umożliwiła produkcję 150 000 kg przędzy rocznie. Zakład Librachów był jednak przestarzały, żeby więc przyspieszyć modernizację fabryka spaliła się „na zamówienie” w 1853 r. Bracia uzyskali odszkodowanie z Banku Polskiego.
Z pożogi ocalały 93 warsztaty tkackie oraz dziewięć maszyn przędzalniczych.
Jako że fabryka Librachów była jedną z największych w przemyśle wełnianym Królestwa Polskiego, przy wydatnej pomocy rządu odbudowano i zmodernizowano zakład. Pieniędzy jednak widocznie zabrakło, gdyż obok nowoczesnych mechanicznych warsztatów tkackich nadal pracowały dawne, ręczne przędzarki. Dlatego też
w 1857 r. firmę braci Librachów zwiedził prezydent Łodzi – Franciszek Traeger. Lustrację przeprowadzono dla gubernatora cywilnego warszawskiego w związku ze staraniem się właścicieli o pożyczkę.
Przytoczę sprawozdanie Franciszka Traegera z przeprowadzonej lustracji: „Zwiedziwszy w dniu wczorajszym zakład fabryczny braci Librach, znalazłem takowy we
wszystkich oddziałach i pod każdym względem starannie i z należytą dokładnością
urządzony. Zapewne nie przesadzę w zalecie, gdy zakładowi temu oddam pierwszeństwo przed innymi i pozwolę sobie zaliczyć takowy do znakomitszych w kraju fabryk
sukiennych. Gmach główny, w którym odbywała się cała operacja, jest to obszerna,
o dwóch piętrach budowla, położona obok wody dogodnym i dla tej natury zakładu
nader korzystnym. Budowla ta mieści w sobie maszynę parową o sile 30 koni mechanicznych, trzy folusze mechaniczne o 16 stąporach, 19 maszyn gręplowych, 7 maszyn
przędzalniczych, obejmujących 1440 wrzecion, 6 warsztatów samotkackich, 5 machin
postrzygalniczych, 1 szczotkarnię, 1 maszynę do rżnięcia drzewa farbiarskiego, 2 pral61
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nie czyli płuczkarnie mechaniczne, oddzielnie sukna, oddzielnie wełny, farbiarnię, suszarnię wełny i drugą suszarnię sukna. Te wszystkie machiny są najnowszej konstrukcji,
odznaczają się dokładnością, a troskliwy nadzór, porządek i posługiwanie się uzdolnionymi rzemieślnikami przedstawiają całość wzorową i nader użyteczną. Machina
zaś parowa nadaje wszystkiemu ruch i z wszelką oszczędnością i najlepszym skutkiem.
W drugim oddzielnym domu, także murowanym, o piętrze i obszernej przy nim oficynie, mieści się kantor, tkalnia sukna składająca się z sześciu zwyczajnych warsztatów,
skład sukna oraz salon do ręcznego oczyszczania sukna.
W trzecim domu z drzewa o piętrze znajduje się przędzalnia wełny – ręczna, złożona z 16 machin o 960 wrzecionach, dawniejszej konstrukcji i 33 warsztaty tkackie;
z tych ostatnich tylko 3 są czynne.
W oddzielnych zabudowaniach mieszczą się – prasa hydrauliczna i zwyczajna, aparat do dekatyzacji, zimowa suszarnia wełny i sukna, stolarnia, warsztaty stolarskie
i kuchnia, tudzież salon do sortowni wełny”.
Franciszek Traeger, będąc prezydentem Łodzi, dwukrotnie odwiedził Ozorków
w 1857 r. Pierwsza lustracja dotyczyła zakładów Henryka i Karola Schlösserów, kiedy to pozostawił entuzjastyczne sprawozdanie z przebiegu wizytacji zakładów. Jak
widać, wizytacja w zakładzie Abrahama i Józefa Librachów także pozostawiła pozytywną recenzję.
Trzeba jednak dodać, że lustracja ta była, niestety, bardzo powierzchowna.
Poniżej kilka danych dotyczących zakładu.
W zakładzie braci Librach w 1857 r. wyprodukowano 2120 postawów sukna. Zakład specjalizował się głównie w wytwarzaniu tkanin kortowych. Wkrótce okazało się, że Librachowie, nadmiernie korzystając z kredytów, doprowadzili do upadku swój zakład już w 1858 r., czyli zaledwie w rok po lustracji
prezydenta Łodzi. Zakład braci Librach objęto więc zarządem przymusowym.
Próbowano go jednak uratować, lecz na samych zleceniach usługowych i funkcjonowaniu apretury30 nie można go było utrzymać. W tym wypadku przyczyną upadku zakładu było jego przeinwestowanie; ostatecznie zlikwidowano go
w 1869 r.31
Apretura, apreturowanie – wykańczanie przez nasycenie odpowiednimi środkami, zwanymi apreturami, tkanin, dzianin, skór w celu nadania im połysku, elastyczności lub sztywności bądź odporności
na działanie ciepła, wody czy owadów.
Na zakończenie można dodać, że od 24 listopada do 15 grudnia 1957 r. (setna rocznica wspomnianej
lustracji zakładów braci Librach) w świetlicy Ozorkowskich Zakładów Przemysłu Wełnianego (obecnie Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Wyszyńskiego 43) odbyła się wystawa zatytułowana „160 lat Powstania Przemysłu Włókienniczego w Ozorkowie”. Wystawę tę zorganizował nieodżałowany dr Stefan
Rosiak – ozorkowianin z urodzenia, z zawodu archiwista, z zamiłowania społecznik. Wśród zgromadzonych eksponatów znalazł się dokument z 22 maja 1843 r., dotyczący układu braci Librach w sprawie podziału majątku. Dokument ten sugeruje nam, że w tym czasie Gitla Librachowa przekazała zakład swoim synom – Abrahamowi i Józefowi. Niestety, tego dokumentu nie udało mi się odnaleźć.
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Pierwszym i najważniejszym przedstawicielem rodu, który w przeszłości odgrywał sporą rolę w Ozorkowie, był Karol Wilhelm Scheibler. Pochodził on z Nadrenii,
z miejscowości Montioie i był spokrewniony ze Schlösserami, którzy również pochodzili ze wspomnianej Nadrenii. Był to ród fabrykancki, który należał do pionierów
przemysłu wełnianego w Niemczech.
Karol był jednym z dziesięciorga dzieci Jana Karola Scheiblera i Zofii Wilhelminy
z rodu Pastor, którzy również zajmowali się sukiennictwem. Nadrenia była w ścisłej
czołówce krajowej pod względem wyrobu sukna. Przyczynił się do tego m. in. jeden
z przodków Karola – Johann Heinrich Scheibler, który pod koniec pierwszej połowy
XVIII wieku wybudował fabrykę sukna w Montioie. Postawił także rezydencję rodzinną, zwaną „Rote Haus” (czyli „Czerwony Dom”), która istnieje do dziś w nieco
zmienionej funkcji, gdyż obecnie mieści się tam muzeum.
Matka Karola – Zofia Wilhelmina (jak zaznaczyłem wcześniej) pochodziła również z rodziny sukienników, lecz ród ten osiedlił się w Belgii.
Karol chodził do szkoły w Montioie, a następnie w Krefeld. Po skończeniu szkoły
w Krefeld wyjechał do Belgii, gdzie brat matki Gustaw Pastor był dyrektorem dużej
fabryki w Verviers, należącej do jego szwagra Johna Cockerilla32.
Karol przebywając w kręgu inżynierów i techników angielskich nauczył się technicznego języka angielskiego. Przy okazji trzeba nadmienić, że Karol miał zdolności
lingwistyczne. Znał bardzo dobrze język angielski, francuski i niemiecki. Wygląda
jednak na to, że miał antypatię do Polski, gdyż mimo swych zdolności nie nauczył się
języka polskiego, choć to w Polsce zrobił karierę i zbił ogromny majątek.
Obcując z wybitnymi fachowcami Karol szybko rozwijał się jako włókiennik ze
specjalizacją przędzalnik w przemyśle wełnianym. Oczywiście dostrzeżono młodego i zdolnego człowieka i po wuju Gustawie został on dyrektorem fabryki w Verviers.
W 1842 roku (już po śmierci Johna Cockerilla), korzystając z zezwolenia rządu angielskiego na wywóz maszyn włókienniczych z Anglii, został przedstawicielem firm
angielskich w Voslan (koło Wiednia) w Austrii.
W tym czasie w Austrii studiował kuzyn Karola – Henryk Schlösser. Gdy w 1848
roku wybuchła w Europie powszechna rewolucja, zwana „Wiosną Ludów”, Karol
przebywał wówczas w Wiedniu, będąc obywatelem belgijskim. Jak wiemy, Belgia
była długi czas pod panowaniem Habsburgów, którzy byli postrzegani przez Belgów
4 W
 iliam Cockerill – angielski przemysłowiec, jako zwykły mechanik wyjechał do Belgii. W 1799
roku skonstruował pierwsze na kontynencie maszyny do czesania wełny i tkanin. Następnie zbudował fabrykę sukna w Verviers, a następnie w Liege wytwórnię maszyn. Jego syn John Cockerill przejął i rozbudował przedsiębiorstwo po ojcu w Verviers, a następnie w miejscowości Sparing
wybudował wielkie odlewnie żelaza. Niestety żył krótko (ur. 1790 zm. 1840), lecz Karol Scheibler
prawdopodobnie zdążył go poznać.
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jako ciemiężyciele i okupanci. Możliwe jest więc, że Karol został wydalony z Austrii
jako obywatel belgijski. Bardziej prawdopodobna jest jednak wersja, że przebywający
również w Austrii Henryk Schlösser namówił Karola na przyjazd do Ozorkowa.
Przebywający w Ozorkowie wuj Karola, a jednocześnie ojciec Henryka – Friedrich
Mathias Schlösser miał wówczas dalekosiężne plany, dotyczące rozwoju przemysłu
w Ozorkowie. Schlösserom był bardzo potrzebny tak wybitny fachowiec z branży
przędzalnictwa wełnianego, jak Karol Scheibler.
Wypadki w Ozorkowie potoczyły się rzeczywiście bardzo szybko, lecz niestety
w inną stronę. Wuj Friedrich Mathias Schlösser, by zachęcić Karola do pozostania
w Ozorkowie, oferował mu warunki nie do odrzucenia. Los jest jednak „mściwy lub
sprawiedliwy”, bowiem Friedrich Mathias Schlösser zmarł w 1848 roku na cholerę.
W mieście mówiono, że to krzywda Gottlieba Lausego domagała się zadośćuczynienia. Przyjazd Karola do Ozorkowa okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Nieoszacowany
Karol miał tutaj „pełne ręce roboty”. Pomagał wdowie Henrietcie Wilhelminie w prowadzeniu zakładów po zmarłym mężu. Lecz przede wszystkie był potrzebny Henrykowi przy budowie nowoczesnej fabryki na Strzeblewie, której budowę rozpoczęto
wkrótce po śmierci Friedricha Mathiasa Schlössera. Pracując jeszcze w Ozorkowie,
w1852 roku Karol zawiązał spółkę z Juliuszem Schwarzem, zdolnym mechanikiem
maszyn przędzalnianych. Z uwagi na zasoby finansowe spółka ta przedstawiała się
nader skromnie i nie przetrwała zbyt długo, bowiem w 1854 roku Karol ożenił się
z Anną Werner, córką ozorkowskiego farbiarza Christina Wilhelma Wernera. Anna
wniosła Karolowi w posagu 43 757 rubli srebrnych, odziedziczonych po ojcu oraz po
swym bracie Wilhelmie, który zmarł w 1851 roku w wieku 16 lat. Dlatego spadek,
który miał przypaść Wilhelmowi, otrzymała Anna.
Anna (oczywiście za radą mamusi), chcąc mieć wpływ na decyzje, Karola zawarła w intercyzie przedślubnej, podpisanej 16 września 1854 roku, na jakich warunkach
jej przyszły mąż będzie mógł korzystać z jej pieniędzy: „Karol Scheibler w okresie małżeństwa będzie miał prawo podnosić i odbierać wszystkie kapitały i fundusze swej małżonki za jej zezwoleniem, lecz takowe wkrótce po odbiorze zobowiązany będzie zabezpieczyć w nieruchomościach lub kapitałach, jakie posiadać będzie”.
Jak się później okazało, był to fundament przyszłej fortuny rodziny Scheiblerów. Karol Wilhelm Scheibler był bowiem genialnym i przewidującym przedsiębiorcą. Ewidentnym tego przykładem był okres wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Otóż Karol, obserwując sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych (kraju,
który był głównym dostawcą bawełny) przewidział wydarzenia, które wkrótce miały nastąpić. Przewidzieć wydarzenia to jedno, lecz trzeba było przewidzieć także ich
skutki i w tym tkwił geniusz Karola Scheiblera. Począł skupować ogromne ilości bawełny. W Łodzi mówiono, że „Scheibler zwariował”. Lecz później wybuch wojny
w Stanach Zjednoczonych spowodował tzw. „głód bawełniany”. Zapasy innych producentów łódzkich wkrótce się wyczerpały, doprowadzając do upadku wielu łódz64
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kich fabrykantów. Podczas gdy inni bankrutowali, Karol Scheibler począł dyktować
warunki, stając się najpotężniejszym przedsiębiorcą w Łodzi.
Wróćmy jednak do Ozorkowa. Otóż na terenie dawnego folwarku Strzeblew, który był już wówczas przyłączony do Ozorkowa, Karol Scheibler wybudował obszerny
dom mieszkalny przy ulicy Browarnej (obecnie ulica S. Wigury 14 – mieści się tam
Urząd Gminy Ozorków). Prawdopodobnie (przynajmniej początkowo) planował pozostać w Ozorkowie, jednakże z chwilą bogatego ożenku z Anną Werner, zmienił plany i wyjechał z małżonką do Łodzi.
Przypuszczalnie w tym czasie Karol sprowadził do Ozorkowa swego młodszego
o dwa lata brata Adolfa, który idąc w ślady Karola ożenił się z młodszą siostrą Anny
– Heleną Werner. Można powiedzieć, że bracia stali się ponadto szwagrami.
Adolf, pozostawszy w Ozorkowie ze swą młodą żoną, otrzymywał znaczną pomoc
od brata Karola oraz jego żony Anny, która była przecież starszą siostrą jego żony Heleny. Głównie dzięki ich pomocy Adolf mógł rozbudować rezydencję przy ulicy Browarnej 40433, której budowę zapoczątkował Karol. Wybrukowano przestronny podwórzec, a w jego środku posadzono lipę, która liczy sobie obecnie ponad półtora
wieku. Od strony parku była usytuowana piękna fontanna, która już niestety nie istnieje. Od strony obecnej ulicy Żeromskiego wybudowano dom dla służby oraz zabudowania gospodarcze, w tym stajnię oraz pomieszczenia dla powozów.

Rezydencja Scheiblerów przy ulicy S. Wigury 14
4 B
 rowarna 404 – dziwić jedynie może tak wysoki numer posesji, lecz wynikało to z numeru umowy,
który dziedzic Starzyński podpisywał z dzierżawcą lub nabywcą. W tym przypadku była to umowa
zawarta z Wernerem, który był pierwszym właścicielem tej działki. Dziś jest to numer 14.
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W jednym z tych zabudowań powstała Izba Historii Miasta Ozorkowa. Oficjalne otwarcie Izby Historii Miasta Ozorkowa nastąpiło 25 listopada 2010 roku podczas
pierwszej wystawy, dotyczącej rocznicy 30-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
Wracając do Adolfa i Heleny Scheiblerów, przyznać trzeba, że mieli oni duże wyczucie piękna. Dzięki nim powstał piękny park, usytuowany między rzeką Bzurą
i obecną ulicą Żeromskiego, przylegający od północnej strony do obszernego podwórca. Nawet dziś po wielu latach (mimo, że obecnie nie jest już taki jak w latach
swej świetności) nadal imponuje bardzo ciekawym drzewostanem. Oczywiście pozostało już tylko to, czego nie zdołała zniszczyć bezmyślność ludzka.
Adolf wydzierżawił od Henryka Schlössera tzw. „zakład polausowski”, który znajdował się przy ulicy Łęczyckiej. Wiadomym jest, że rody Scheiblerów i Schlösserów
były spokrewnione, więc jak widać, nic nie szło w „obce ręce”. Zakład polausowski,
jak wiemy, stał się własnością Schlösserów. Do niedawna przy ulicy Łęczyckiej była
turbina, która pod ciężarem spadającej nań wody poruszała dawny Zakład Gottlieba Lausego. Adolf początkowo korzystał z farbiarni, którą nadal prowadziła jego teściowa Matylda Werner ze swym wiernym pracownikiem Adolfem Schlabem. Farbiarnię po mężu Matylda prowadziła do chwili swej śmierci, która nastąpiła w 1878
roku. Starej farbiarni nie opłacało się już remontować i Adolf zdecydował się na sporą
inwestycję. Wybudował duży budynek przylegający do rezydencji mieszkalnej (prostopadle do ulicy Browarnej) z przeznaczeniem na wykończalnię i farbiarnię. Budynek ten był usytuowany równolegle do nowego koryta Bzury. Celowo napisałem
„nowego koryta Bzury”, gdyż nowe koryto rzeki przekopywał Adolf dla swoich celów, a później jego syn Wilhelm. Jak wiemy, rezydencja Scheiblerów była obszerna,
ponadto zabudowania gospodarcze, inwentarz, a także ogród i park potrzebowały
dużo wody. Tymczasem pierwotne koryto Bzury było jednak w sporej odległości od
obiektu Scheiblerów. Dlatego Adolf przekopywał kanał rzeczny tuż obok własnej rezydencji. Adolf musiał najpierw przekopać ulicę Browarną, by połączyć się z kanałem, który (po drugiej stronie ulicy Browarnej) wykopał przed laty obok swego domu
Christian Wilhelm Werner. Na szczęście ulica Browarna jeszcze na miano ulicy nie
zasługiwała, gdyż nadal była to właściwie polna droga, prowadząca do browaru i gorzelni, które przed laty były własnością dziedzica Ozorkowa – Ignacego Starzyńskiego. Pomimo tego trzeba było „jakiś” mostek postawić. Następnie kopano dalej, by
połączyć kanał ze starym korytem Bzury. W taki oto sposób (oczywiście później) na
bardzo krótkim odcinku ulicy Browarnej powstały dwa mosty. O dziwo, obecny most
na Bzurze położony jest na tym kanale, który wykopał Adolf, a później pogłębiał jego
syn Wilhlem. W wyniku ciągłego pogłębiania kanału pierwotne koryto Bzury zamuliło się. Powstały więc wspaniałe warunki dla siedlisk komarów, które uprzykrzały życie tutejszym mieszkańcom. Dlatego później, w latach, gdy burmistrzem Ozorkowa był Wacław Kropp, zlikwidowano właściwy most, a pierwotne koryto Bzury
zasypano.
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Tak więc Adolf przy pomocy finansowej Karola i Anny zdołał „odmłodzić” zakład
„polausowski”, a przede wszystkim wybudować budynek wykończalni i farbiarni. Bez
pomocy zewnętrznej (czytaj – rodzinnej) Adolf z pewnością by sobie nie poradził.
Adolf, nie mając „geniuszu” gospodarczego Karola, nie wyszedł poza drobnotowarową produkcję. Daleko mu było do „gigantów” włókienniczej Łodzi, mimo niezwykle sprzyjających warunków. Przyczynkiem do tego był fakt, że Adolf nie miał „serca” do przemysłu. Zdecydowanie wolał przyrodę, pielęgnację ogrodu i parku, o które
dbał wraz z żoną Heleną i wiernym ogrodnikiem Wilhelmem Krausem. Życie podążało jednak do przodu i oto brat Adolfa – Karol, prawdopodobnie przeczuwając
swoje odejście, zapragnął przekształcić swoje ogromne przedsiębiorstwo w rodzinną spółkę.
Dnia 12 grudnia 1880 roku sporządzono akt notarialny, inicjujący wspomnianą
wyżej spółkę. Prezesem został oczywiście Karol, a Adolf wszedł do Zarządu Spółki
Akcyjnej. Zgodnie z przewidywaniem Karol zmarł 13 kwietnia 1881 roku. Po śmierci
brata, zgodnie z wolą Karola, Adolf został prezesem spółki. Nowe obowiązki spowodowały, że Adolf miał zdecydowanie mniej czasu na pielęgnację ogrodu i parku. Tymi
sprawami zajęli się Helena i ogrodnik Wilhelm Krause.

Helena Scheibler z Wernerów (ur. 1839 r. – zm. 1907 r.)
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Przedsiębiorstwem zajął się syn Wilhelm, który również nie miał „serca” do przemysłu.
Adolf zmarł po kilku latach prezesowania w 1889 roku w wieku 67 lat w Ozorkowie. Natomiast jego małżonka Helena (z domu Werner) zmarła w 1907 roku w wieku
68 lat. Oboje zostali pochowani na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Ozorkowie.
Czas by przedstawić dzieci Adolfa i Heleny.
Z tego, co zdołałem ustalić, pierworodnym synem był wspomniany wyżej Wilhelm, następnie Gustaw oraz najmłodsza Zofia. Być może te dane są niepełne, gdyż
o potomkach zmarłych w dzieciństwie historia z reguły milczy.
1. Wilhelm – urodził się w Ozorkowie w 1860 roku i to on przejął zakład po
ojcu. W życiu prywatnym był dwukrotnie żonaty. Jego pierwsza żona – Emma Anna
Klara, córka Teodora i Marii – małżonków Matschky, pochodziła z Prus. Wilhelm
i Emma mieli córkę Natalię, urodzoną 25 maja 1896 roku w Ozorkowie i mieszkającą razem z rodzicami. Wilhelm nadal prowadził przędzalnię, tkalnię oraz farbiarnię i wykończalnię. Był to zakład produkujący przędzę oraz tkaniny wełniane, odziedziczony po ojcu Adolfie. Zakład ten powoli likwidowano. W dniu 19 września 1924
roku zmarła żona Wilhelma – Emma Anna Klara. 29 lipca 1926 roku w kancelarii
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ozorkowie przed pastorem Teodorem Bergmanem stawiło się dwoje świadków: doktor Adolf Legis (spowinowacony z Scheiblerami) oraz jego córka Stefania Magdalena. W ich obecności Wilhelm Gustaw Scheibler, wdowiec i Ernestyna Emilia Ida zawarli ślub religijny (potoczna nazwa „ślub
kościelny”). Dla wyjaśnienia, Ernestyna Emilia Ida, również wdowa, była rodzoną siostrą pierwszej żony Wilhelma – Emmy Anny Klary. Wilhelm długo nie nacieszył się już życiem oraz (głównie) nową żoną, gdyż zmarł 20 października 1927
roku.
Druga żona Wilhelma, używająca imienia Ida, również kochała przyrodę i dlatego ogród i park uzyskały w jej osobie kolejnego opiekuna. Ida po śmierci męża mieszkała nadal w Ozorkowie ze swą pasierbicą Natalią. Dopiero na przełomie 1944-1945
roku obie kobiety wyjechały w obawie przed nadciągającą Armią Czerwoną. Tak się
nieszczęśliwie złożyło, że kobiety namówiły do ucieczki „wiekowego” już wówczas
wiernego ogrodnika Wilhelma Krause, który zmarł podczas tej nieszczęsnej wyprawy.
2. Gustaw, kolejny syn Adolfa i Heleny, już w dzieciństwie przejawiał oznaki niezrównoważenia. W czasie różnego rodzaju imprez i uroczystości pojawiał się obwieszony orderami, wywołując najpierw zaciekawienie, a później drwiny gawiedzi, która tłumnie wędrowała za Gustawem. Gdy wyjechał z Ozorkowa, popełnił mezalians
małżeński34 i w domu Scheiblerów nie wymieniano już jego imienia. Jego wybranką
4 Mezalians – małżeństwo zawarte między osobami o nierównym statusie społecznym.

34

68

5. Scheiblerowie

była bowiem zwykła dziewka folwarczna. Zdarzyło się to gdzieś w folwarku w powiecie kutnowskim. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.
3. Zofia – córka Adolfa i Heleny, urodzona w 1866 roku w Ozorkowie. Wyszła za
mąż za znanego w Ozorkowie lekarza Adolfa Legisa. Zmarła prawdopodobnie w październiku 1944 roku. Były to niemal ostatnie dni pożogi wojennej w Ozorkowie. Gdy
nadeszła wielka ucieczka tubylczych Niemców do Reichu, nie było czasu na budowę nagrobka dla zmarłej. Dlatego też Zofia po śmierci miała tylko blaszaną tabliczkę z nazwiskiem i imieniem wraz z datą jej urodzin i śmierci. Tej blaszanej tabliczki już dawno nie ma – a szkoda, gdyż przynajmniej poznalibyśmy dokładną datę jej
śmierci.

Fontanna ze źródła leczniczego, Ozorków 1931 r.
Zdjęcie zamieszczone w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”.

Pisząc o „wielkiej ucieczce Niemców” wcale nie przesadziłem, tym bardziej, że
Scheiblerowie czując się Niemcami, podpisali listę narodowościową (tzw. „Deutsche
Volksliste”35). W związku z tym faktem Scheiblerowie w pośpiechu wyjechali z Ozorkowa. Strach przed zbliżającą się Armią Czerwoną był tak silny, że wielu Niemców,
nawet niewinnych, w popłochu uciekło do Rzeszy.

4 D
 eutsche Volksliste – była to lista przynależności narodowej niemieckiej, którą obywatele pochodzenia niemieckiego podpisywali w czasie okupacji.
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Na tym należy zakończyć dzieje Scheiblerów ozorkowskich, którzy, mimo że nie
przyjęli polskiej kultury i obyczajów, dbali jednak o nasze środowisko przyrodnicze,
dostrzegając jego piękno. Pozostawili po sobie bardzo ciekawy zespół rezydencjonalny, a nade wszystko park, którego nawet bezmyślność ludzka nie zdołała unicestwić.

Rok 1937. Ogród Scheiblerów.
Wilhelm Krause – ogrodnik oraz jego asystentka, Stefania Żerkowska
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1. Zakład braci Friedricha i Henryka Schlösserów
W czerwcu 1821 roku rodzeni bracia Friedrich Mathias i Henryk Schlösserowie
otrzymali od swoich władz (Królestwo Pruskie) paszport zagraniczny i dzięki temu
w połowie 1821 roku zjawili się w Ozorkowie. Już wcześniej w 1814 roku do Ozorkowa zawitała grupa niemieckich przemysłowców i wówczas dziedzic tych ziem Ignacy
Starzyński po raz pierwszy usłyszał nazwisko Schlösser. W 1815 roku starszy z braci Schlösserów – Friedrich Mathias badał możliwości inwestycyjne na terenie Królestwa Polskiego. Czasy były jednak niespokojne, a Ozorków, jak wiemy, był wówczas
tylko osadą rzemieślniczą, która nie posiadała praw miejskich.
Bracia Schlösserowie pochodzili ze znanego miasta Akwizgran (obecnie Aachen),
położonego w północnej Westfalii, czyli z okręgu Scheiden w Nadrenii, gdzie od
XVII wieku zajmowano się sukiennictwem. Nazwisko Schlösser umieszczone jest
na tablicy w Monschau-Menzerath, gdzie w 1678 roku założono wspólnotę ewangelicko-augsburską. Rodzicami Friedricha Mathiasa i Henryka byli Mathias Bernhard
Schlösser i Anna Henrietta Muchlen.
Schlösserowie prawdopodobnie nawiązali kontakt ze Starzyńskim już wcześniej,
lecz zwlekali z przyjazdem, gdyż dokument lokacyjny dzięki niesprzyjającym okolicznościom dotarł do Ozorkowa dopiero pod koniec 1820 roku. Dla przypomnienia,
Postanowienie o przyznaniu praw miasta prywatnego dla wsi Ozorków namiestnik
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Królestwa Polskiego Józef Zajączek podpisał w dniu 30 stycznia 1816 roku. Dlatego Schlösserowie woleli zaczekać, aż sprawa się całkowicie wyjaśni. W Ozorkowie
mieszkali już sukiennicy, lecz ich słabą stroną była niska jakość produkowanych towarów. Wełnę przędzono na prymitywnych maszynach i pod względem jakościowym
wiele jej można było zarzucić. Jako że Schlösserowie byli przemysłowcami z prawdziwego zdarzenia, Starzyńskiemu bardzo zależało, żeby bracia zamieszkali w Ozorkowie. Okazało się jednak, że Ozorków niezbyt się braciom spodobał. Pomimo tych
wątpliwości pod przyszłą przędzalnię wybrali teren obok tartaku przy stawie „Piła”
(rejon obecnego parku miejskiego). W dniu 3 listopada 1821 roku Friedrich Mathias
i Henryk Schlösserowie podpisali umowę ze Starzyńskim w kancelarii pisarza aktowego powiatu łęczyckiego Mikołaja Szczawińskiego. Żeby zachęcić braci do pozostania w Ozorkowie, Starzyński poczynił w umowie duże ustępstwa. Mianowicie zobowiązał się wybudować budynek przędzalni do końca czerwca 1822 roku według
planu przedstawionego przez Schlösserów. W umowie określono między innymi
wielkość budowli. Był to piętrowy murowany budynek fabryczny: „długość samego
światła wewnątrz – łokci trzydzieści siedem. Szerokość – łokci dwadzieścia. Wysokość
zaś samych ścian – łokci jedenaście, trzymać ma”. Parter przeznaczony był na przędzalnię, na piętrze miały znajdować się pokoje, gdzie bracia urządzili sobie mieszkanie.
Dziś stawu „Piła”, obok którego powstała przędzalnia, już nie ma, natomiast po fabryce pozostało niewielkie wzgórze, gdzie widać jeszcze fragment muru po dawnym
zakładzie. Prawdopodobnie jest to pozostałość po siłowni. Bracia zgodnie z umową
wpłacili gotówką 12 000 złp. w okresie 14 dni na koszty budowy. Zważywszy, że suma
wpłacona przez Schlösserów była zaliczona jako sześcioletni czynsz, to budynek fabryczny mieli praktycznie darmo. Teren pod przyszłą fabrykę także nie został kupiony, lecz była to dzierżawa. Ponadto Starzyński w umowie zobowiązał się, że w przypadku wycofania się braci z przedsięwzięcia zwróci im poniesione koszty. Jak gdyby
tego było mało Starzyński ofiarował darmo spory plac na Strzeblewie (rejon obecnego boiska sportowego). Jak widzimy, uległość Starzyńskiego wobec Schlösserów była
zadziwiająca.
Dziedzic Ozorkowa zgodnie z wyznaczonym terminem wybudował przędzalnię
i w końcu czerwca 1822 roku bracia rozpoczęli ustawianie nowoczesnych maszyn
przędzalniczych. Przy przewożeniu maszyn drogą morską przez Gdańsk Schlösserowie otrzymali jeszcze dodatkową ulgę, tym razem od rządu Królestwa Polskiego.
Otóż transport maszyn przywiezionych z Anglii nie został oclony i tym sposobem
zmalały koszty budowy zakładu. Spisano dodatkową umowę i Starzyński zaczął naliczanie czynszu dopiero od 1 października 1822 roku. Z chwilą, gdy przywiezione
z Anglii maszyny zainstalowano w fabryce, Schlösserowie rozpoczęli nabór robotników, który wywołał ostry protest Cechu Sukienniczego w Ozorkowie. Przyczyna
była powszechnie znana – pieniądze. Otóż Schlösserowie proponowali przyszłym
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pracownikom bardzo dobre warunki płacowe i dlatego czeladnicy (a nawet uczniowie) gremialnie odchodzili od swych majstrów. Władze cechu wzięły w obronę majstrów sukienniczych, zabraniając czeladnikom pracy w fabryce schlösserowskiej. Doszło do szykan, gróźb, były nawet przypadki pobicia czeladników. Władze Królestwa
Polskiego poparły Schlösserów i ostro potępiły zapędy monopolistyczne Cechu Sukienniczego w Ozorkowie. W dniu 22 marca 1822 roku bracia napisali skargę, poniżej fragment wyjaśniający sprawę:
„Pan Schlösser enteprener przędzalni w Ozorkowie przedstawia, że potrzebuje czeladników różnych rzemiosł do swojej fabryki, zgromadzenie zaś broni czeladzi takowej
pracować w jego fabryce”. Pismo to wysłano do władz w Warszawie. Emocje powoli
wygasły i sytuacja na rynku pracy w Ozorkowie poczęła się normalizować. Jak widzimy, nowe zawsze przychodzi z oporami, ale zmiany są jednak nieuchronne.
Przędzalnia Schlösserów mogła rozpocząć produkcję wysokogatunkowej przędzy.
Prawdopodobnie ogromny popyt na ich wyroby sprawił, że niezdecydowani dotąd
bracia postanowili pozostać w Ozorkowie. W dniu 30 sierpnia 1823 roku Schlösserowie zawarli ze Starzyńskim nowy układ, na mocy którego wzięli w dzierżawę młyn
po lewej stronie stawu „Piła” za roczną opłatą w wysokości 1700 złp. Tym sposobem
mieli do dyspozycji całą siłę wodną stawu „Piła”. Było to ważne, gdyż nurt Bzury był
wówczas zdecydowanie silniejszy i początkowo fabryka Schlösserów pracowała wyłącznie na napęd wodny. Tymczasem bracia poszerzyli koryto Bzury do ulicy Browarnej (obecnie ulica S. Wigury), a młyn przy stawie „Piła” przerobili na folusz. Bracia wybudowali na Bzurze tajemniczą budowlę, która służyła do mycia wełny. W dniu
7 lipca 1824 roku 43-letni Friedrich Mathias Schlösser ożenił się z Henriettą Wilhelminą Werner (liczącą 21 lat), siostrą farbiarza Christiana Wilhelma Wernera. Było to
pierwsze połączenie tych dwóch najznakomitszych rodów ozorkowskich. Świadkami
na ślubie Friedricha Mathiasa i Henrietty Wilhelminy byli: August Wilhelm Dornstein (architekt) oraz Józef Bradziński, lekarz medycyny. Z uwagi na to, że dokument
był pisany w języku polskim, tłumaczenia na język niemiecki dokonał burmistrz
Ozorkowa Teodor Raabe. Informacja ta jest zamieszczona w publikacji „Zgierskie
Zeszyty Regionalne”, tom IV, wydane w Zgierzu w 2009 roku. Dodać tutaj należy, że
wówczas w Ozorkowie było dwóch burmistrzów. Jednym z nich był Teodor Raabe,
a drugim Grzegorz Grzegorzewski36.
Nie zachowały się szczegóły produkcji, lecz w raporcie prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego – Rajmunda Rembielińskiego za 1824 rok znajduje się entuzjastyczna wzmianka o zdolności przerobu miliona funtów przędzy wełnianej. Zdaniem
łódzkich ekspertów liczba ta była znacznie zawyżona.
4 O
 d 1820 roku w Ozorkowie władzę sprawowali dwaj burmistrzowie – Grzegorz Grzegorzewski (w latach 1820-1832) i Teodor Raabe (w latach 1820-1830). Był to jedyny przykład dwuwładzy w mieście.
Przyznać trzeba, wprowadzenie takiego systemu władzy było bardzo złym pomysłem. Wkradł się powiem haos, który był wynikiem swarów i kłótni z udziałem tych dwóch panów.
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Rzetelniejsze światło na działalność Schlösserów dał autor artykułu w petersburskiej „Handel Zeitung” (Handlowa Gazeta), który to artykuł był przedrukowany
w warszawskiej „Gazecie Handlowej Przemysłowej i Rolniczej”, gdzie między innymi
czytamy: „Do najpierwszych i najcelniejszych należy zakład pana Fryderyka Schlössera
z Belgii… założył on w 1821 roku w Ozorkowie pierwszą machinę do przędzenia wełny
na sposób rzadkich wówczas niderlandzkich machin do gręplowania i przędzenia i to
bez otrzymania wsparcia od rządu, o które później nie prosił ani którego nie otrzymał.
Wkrótce po tym powiększył ów zakład do ośmiu asortymentów, a przędza w nich wyrabiana wywarła istotny wpływ na prędkie rozwinięcie polskich wyrobów sukiennych.
Nie mniejsze zjednał sobie zasługi pan Schlösser we względzie fabrykacji sukna, albowiem dopomógł w bardzo czynny sposób do wprowadzenia postrzygalni i innych udoskonalonych maszynerii …”.
Nieprawdą jest tutaj, że nie prosił o nic i nic nie otrzymał. Od władz Królestwa
Polskiego otrzymał zwolnienie z opłaty celnej przy transporcie maszyn z Anglii.
Otrzymał także wsparcie od władz w sporze z Cechem Sukienniczym. W obu tych
przypadkach wysyłał pisma do polskich władz. Władze państwowe wysoko oceniły
tę działalność, wyróżniając Schlösserów razem z dziesięcioma innymi przemysłowcami regionu łódzkiego. Odznaczenie to pomyłkowo przyznano tylko młodszemu
z braci, Henrykowi.
Friedrich Mathias, będąc w celach służbowych za granicą, kupił zegar wieżowy,
którym chciał przyozdobić zakład w Ozorkowie. Brakło jednak specjalisty do zainstalowania skomplikowanej maszynerii. W związku z tym, że sprawa się przeciągała,
fabrykant zrobił gest i ofiarował zegar Rajmundowi Rembielińskiemu, wielokrotnie
wspominanemu prezesowi Komisji Województwa Mazowieckiego, który po pewnym
czasie ofiarował zegar ratuszowi miejskiemu w Łodzi. Tutaj, podobnie jak w Ozorkowie, nie było fachowca, który mógłby zainstalować zegar. Mieszczan w Łodzi irytowało to, że mieli ratusz bez zegara. Pomimo nacisków mieszkańców zegar przeleżał
w piwnicy kilka lat. Dopiero w 1837 roku zegarmistrz Michał Straganos zainstalował skomplikowany zegar na wieży ratusza. Oczywiście instalacja ta drogo kosztowała i Urząd Miasta Łodzi musiał zapłacić 944 złote. Zegar jest do dziś czynny i zdobi
gmach dawnego ratusza przy placu Wolności 1, w którym mieści się obecnie Archiwum Państwowe.
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Friedrich Mathias Schlösser (ur. 1781 r. – zm. 1848 r.)
Nestor ozorkowskich Schlösserów. Zmarł na cholerę

W 1825 roku zakład braci Schlösserów wizytował car Aleksander I, który był zachwycony rozmachem i nowoczesnością fabryki. Wizyta ta miała miejsce przed tajemniczą śmiercią Aleksandra I lub jak kto woli przed tajemniczym zniknięciem
cara, o czym snuto fantastyczne opowieści. W spowinowaconym wielokrotnie rodzie
Schlösserów i Wernerów przekazuje się opowieść, że car był wówczas w Ozorkowie
podejmowany obiadem, a rolę pani domu pełniła wtedy Henrietta Wilhelmina. Jeszcze dziś wspomina się, że car „Küsste sogar der Frau Schlösser die Hand” co znaczy
„Pocałował nawet dłoń pani Schlösser” 37.
Czy wydarzenie to miało rzeczywiście miejsce – któż to wie?
W tymże 1825 roku zakład Schlösserów wizytował także Stanisław Staszic. W czasie lustracji Staszic mocno podkreślał wiodącą rolę Ozorkowa jako prężnego ośrodka przemysłu wełnianego.
Rok 1828 był niezwykle ważny dla dalszych losów przedsiębiorstwa. W dniu
26 sierpnia 1828 roku Schlösserowie wykupili dzierżawiony budynek przędzalni przy stawie „Piła”. Wyposażenie wspólnej do tej chwili fabryki to: 23 przędzarki
z łączną liczbą 4060 wrzecion. Wówczas oszacowano majątek braci na sumę około
144 000 złp.
Młodszy z braci Henryk wycofał się ze wspólnego przedsięwzięcia. Powodem tej
decyzji była prawdopodobnie tragedia życiowa. Brak jest jednak na ten temat rzetelnej informacji. Coś w tym jednak musiało być, gdyż żadnej scysji między braćmi
nie było. Młodszy z braci – Henryk już wcześniej oddał inicjatywę w ręce Friedricha
Mathiasa, który przez cały czas był głównym „motorem” tego przedsięwzięcia. Hen37

Tekst ten przetłumaczyła Aleksandra Staniszewska.
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ryk swój udział w przedsiębiorstwie w wysokości 72 000 złp. przekazał bratu. Po spisaniu aktu notarialnego miał otrzymywać rocznie 3 600 złp. Ponadto Henryk, będąc
samotnym, specjalnym aktem uregulował prawo spadku po sobie. Wszystko co posiadał miało być przekazane bratu, a po jego śmierci na żonę lub potomstwo. Po załatwieniu wszystkich spraw Henryk opuścił Ozorków i powrócił do rodzinnej Nadrenii. Tym sposobem spółka Friedricha Matchiasa rozwiązała się, a starszy z braci
– Friedrich Mathias został jedynym właścicielem przedsiębiorstwa w Ozorkowie.

Dawna fabryka na terenie obecnego parku

2. Zakłady Friedricha Mathiasa Schlössera
Friedrich Mathias Schlösser po wyjeździe brata do Nadrenii został jedynym właścicielem przedsiębiorstwa przy stawie „Piła”. Fabryka funkcjonowała znakomicie
i w 1830 roku zakład zatrudniał około 300 pracowników. Będąc już znanym przedsiębiorcą, zapisał się w 1830 roku do Zgromadzenia Kupców w Łęczycy. Schlösser,
mimo że nie nauczył się języka polskiego, to musiał coś – niecoś przynajmniej rozumieć, gdyż nie byłoby sensu uczestniczyć w „tureckim kazaniu”. Jak odbywały się
jego rozmowy nie wiadomo, lecz z pewnością wynikały z nich zabawne pomyłki. Co
by jednak nie mówić, Friedrich Mathias jako przemysłowiec miał przysłowiowego
„nosa”. Otóż w dniu 14 maja 1830 roku po uregulowaniu wcześniejszych umów ze
Starzyńskim, kupił posiadłość i w tym objawiło się jego wyczucie, rozsądek lub zwyczajny fart. Zwróćmy uwagę na datę tego kupna. Przecież wkrótce wybuchło powstanie listopadowe, które w konsekwencji zniszczyło przemysł wełniany w Królestwie
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Polskim, a Schlösser bazował właśnie na wełnie – i to wyłącznie. Otóż przedmiotem kupna był teren przy stawie „Wałach” w górnym biegu Bzury. Obecnie jest to rejon w pobliżu zalewu retencyjnego. Na nowozakupionym terenie znajdował się młyn
i folusz. Friedrich Mathias zapłacił 17 000 złp. i nabył grunt wraz z zabudowaniami.
W tym czasie zakład przy stawie „Piła” dostarczał na rynek przędzę wełnianą różnych
gatunków, na wątek od numeru 10 do 46, a na osnowę od 8 do 34, zatrudniając nadal około 300 pracowników.
Wybuch powstania listopadowego przekreślił dorobek gospodarczy prężnie rozwijającego się Ozorkowa. Konsekwencje mogły być jeszcze gorsze. Na szczęście
w czasie powstania Friedrich Mathias publicznie nawoływał do spokoju, rozwagi
i niemieszania się w sprawy polityczne. Przyznać tutaj trzeba, że słowa Schlössera
były przyjmowane z uwagą i zrozumieniem i dzięki temu w mieście panował spokój38.
Wtedy dopiero okazało się, jak cennym nabytkiem okazał się zakup terenu przy
stawie „Wałach”. Wówczas koniecznością stało się przestawienie produkcji wełnianej
na bawełnianą. Kto miał pieniądze, wówczas wybrnął z kłopotów, kto nie miał – bankrutował. Jak wiemy, popyt na bawełnę w Królestwie Polskim był duży, gdyż była tańsza i – co najważniejsze – na rynku wewnętrznym nie było opłat celnych.
Schlösser mając pieniądze i teren pod budowę fabryki, w szybkim tempie wybudował przędzalnię bawełny przy stawie „Wałach”. Następnie sprowadził z Anglii maszyny do przędzenia bawełny i już w połowie 1833 roku rozpoczął „erę bawełnianą”
w Ozorkowie. Było to najlepsze i najprostsze rozwiązanie, lecz bardzo kosztowne. Zaznaczyć tutaj trzeba, że budynki tego zakładu były drewniane, a było to podyktowane brakiem czasu.
Do okresu powstania listopadowego mieszkało w Ozorkowie zaledwie trzech tkaczy w branży bawełnianej. Prowadzili oni produkcję drobnotowarową i daleko im
było do zamożnych sukienników. Z uwagi na ich niewielkie zasoby finansowe, produkcja bawełny w Ozorkowie była znikoma. W 1828 roku ogólna produkcja tkanin bawełnianych w Ozorkowie wynosiła zaledwie 200 łokci. Produkowano głównie
tkaniny pościelowe. Z uwagi na brak danych trudno jest ustalić, jakiej bawełny używali pierwsi tkacze ozorkowscy. Z pewnością przywożono ją z Anglii, gdzie mieściło się wówczas centrum handlowe tego surowca. Prawdopodobnie była to bawełna
amerykańska niższych gatunków, z uwagi na szczupłe zasoby finansowe ozorkowskich tkaczy. Jednak po upadku powstania listopadowego role się odwróciły. W wyniku restrykcji carskich doszło do upadku przemysłu wełnianego w Królestwie Pol4 U
 padek powstania listopadowego spowodował restrykcje carskie. Chodziło głównie o nową ustawę
celną, która spowodowała, że eksport wyrobów wełnianych stał się nieopłacalny. Drugim minusem
była likwidacja armii polskiej, co ugruntowało upadek przemysłu wełnianego. Trzecim minusem
był zakaz tranzytu przez teren Cesarstwa, a Ozorków poprzez kupców rosyjskich wysyłał wyroby
wełniane do Chin.
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skim. Przeciętnych sukienników nie było stać, by przestawić się na produkcję tkanin
bawełnianych. Do ich domów zajrzała nędza. Tymczasem na terenie Królestwa Polskiego ogromnie wzrósł popyt na wyroby bawełniane, które były zdecydowanie tańsze od drogiego i ciężkiego sukna. Restrykcje carskie polegały również na tym, że cło
płacono od wagi towaru, dlatego produkcja ciężkiego sukna stawała się nieopłacalna.
Skorzystała na tym bawełna, która jako lżejsza wyszła z nowej ustawy celnej „obronną ręką”. Dopiero wówczas zaczęła wyrastać „bawełniana Łódź”, która do okresu powstania wlokła się w „ogonie” miast włókienniczych. Łatwiej przecież było wybudować nowy zakład niż zlikwidować produkcję sukna, sprzedać maszyny, zainstalować
nowe i przestawić cały zakład na produkcję bawełnianą. Popyt na wyroby bawełniane był tak duży, że odbiorcy przyjeżdżali do producentów i odbierali towar „na pniu”.
Przyznać trzeba, że do powstania listopadowego w przemyśle włókienniczym, głównie wełnianym, zdecydowanie górował popyt nad podażą. Natomiast drogie tkaniny sukienne stały się „niechodliwe” i wkrótce zniknęły zupełnie ze straganów jarmarcznych. Tę diametralną zmianę rynkową zrozumiał „w lot” Friedrich Mathias
Schlösser, przestawiając się na branżę bawełnianą. Po wybudowaniu i uruchomieniu przędzalni przy stawie „Wałach” przyszedł czas na zmianę w fabryce przy stawie
„Piła”. Tutaj jednak należało sprzedać maszyny, następnie przywieźć kolejne z Anglii. Maszyny do przędzenia wełny sprzedał prawdopodobnie do Białegostoku, który
w tym czasie z prywatnego „zaścianka” Branickich wyrastał na duży ośrodek przemysłu włókienniczego. Białystok, leżąc na terenie cesarstwa Rosyjskiego, a będąc
w pobliżu granicy z Królestwem Polskim, korzystał podwójnie z „dobrodziejstw”
nowej ustawy celnej. Przedsiębiorcy z terenu Cesarstwa handlowali z Królestwem
Polskim legalnie, nie płacąc cła za swoje towary, a jednocześnie otrzymywali towary
z Królestwa w drodze przemytu. Ogromnym problemem stał się wówczas dla władz
carskich nielegalny handel. Tę niecodzienną sytuację stworzyła carska ustawa celna.
Otóż towary, przewożone z Cesarstwa Rosyjskiego na tereny Królestwa Polskiego, nie
były oclone. Natomiast na towary z Królestwa Polskiego przewożone na teren Cesarstwa Rosyjskiego nakładano wysokie opłaty celne. Była to „zemsta” cara Mikołaja I za
wybuch powstania listopadowego. Towary z Królestwa siłą rzeczy były przemycane
przez granice z Cesarstwem. Rząd wzmocnił jednak kontrolę nad rynkiem. Wymagane były wówczas specjalne świadectwa, potwierdzające legalny zakup, a były one
wydawane przez władze lokalne. Przemyt jednak kwitł. Aż dziw, że na taki „numer”
poszedł Friedrich Mathias Schlösser. Jak do tego doszło? W 1833 roku zatrzymano
ozorkowską przędzę sprzedawaną w Łodzi, która nie miała świadectwa pochodzenia.
W takich przypadkach przeprowadzano dochodzenie i z reguły rekwirowano towar.
Jak było w tym przypadku?
„Burmistrz Łodzi udał się do mieszkania rzeczonego Krystiana Taycherta na rewizję, po odbyciu której znaleziono istotnie w mieszkaniu tegoż, bawełny kręconej zagranicznej funtów 69 (…) zapytany pan Krystian Taychert oświadczył (…), że bawełnę
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tę pan Schlösser z Ozorkowa tu do mnie na zakład sprowadził i stąd sprzedawana być
miała, jak już tego zapasu sprzedano funtów 11 bawełny miejscowym tkaczom”.
Przędzę oczywiście zarekwirowano. Schlösser wystosował więc skargę do władz
na doznawane trudności, w której jednocześnie prosił o zwolnienie od tych uciążliwych formalności. Prośbę Friedricha Mathiasa Schlössera zdecydowanie poparł
w swym raporcie komisarz obwodu łęczyckiego von Radwan, proponując, by opatrywać towar tylko fabrycznymi etykietami, a nie urzędowymi świadectwami pochodzenia. Przy okazji podkreślił zasługi Schlössera, wysyłając pismo do Komisji Rządowej
Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. Dzięki wstawiennictwu von Radwana Friedrich Mathias dalej prowadził handel swymi wyrobami, korzystając ze składów, a nawet handlu jarmarcznego39. Jego nowa przędzalnia przy stawie
„Wałach” zatrudniała 80 pracowników, a tygodniowa produkcja przędzy bawełnianej
wynosiła 1800 funtów. Wkrótce zatrudnienie wzrosło do 150 osób.
W macierzystym zakładzie przy stawie „Piła” Schlösser stopniowo sprzedawał
maszyny sukiennicze, sprowadzając w ich miejsce nowe, do produkcji bawełnianej.
Maszyny te były sprowadzane z Anglii oraz Saksonii. Daje się jednak zauważyć, że
Friedrich Mathias Schlösser był człowiekiem przewidującym i wiedział, że regres,
który dotknął przemysł wełniany, kiedyś się skończy i dlatego część maszyn sukienniczych przechował. Po latach tak się rzeczywiście stało, lecz nestor ozorkowskich
Schlösserów nie doczekał tych czasów.
Tymczasem popyt na wyroby bawełniane w Królestwie Polskim rósł i Friedrich
Mathias ponownie zainwestował. Wybudowano nową przędzalnię przy ulicy Zajączka – tzw. „dom z gryfami”. Była to tzw. „motarnia”, którą umieszczono na piętrze,
natomiast na parterze znajdował się skład, kantor, sklep fabryczny oraz jedno pomieszczenie, w którym mieściła się „Kasa Chorych”. Kasa Chorych była ewenementem w skali całego Królestwa Polskiego, gdyż wówczas fabrykanci jeszcze nie myśleli
o czymś takim jak ochrona zdrowia pracownika. Natomiast u Schlössera dał się zauważyć „patriarchalny” stosunek do ludzi, którzy pracowali w jego zakładach. Oczywiście nie był to altruizm ze strony Friedricha Mathiasa, lecz prosty rachunek, że dobry robotnik, to zdrowy robotnik.
Reasumując – inwestycje, które Schlösser przeprowadził, były konieczne i w efekcie przyniosły mu duże zyski.
W czasie likwidowania skutków powstania listopadowego rząd carski wypłacał
niektórym producentom odszkodowania z tytułu strat wojennych. Friedrich Mathias
Schlösser także przedstawił swoje straty, zaznaczając, że otrzymane odszkodowanie
przeznaczy na budowę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i szpitala miejskiego
4 v on Radwan był, podobnie jak Friedrich Mathias Schlösser, ewangelikiem, czyli prawdziwymi okazały się porzekadła „ręka rękę myje” i dzięki temu, że „bliższa ciału koszula” Schlösser wybrnął
z opresji „obronną ręką”.
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w Ozorkowie. Oczywiście odszkodowania nie otrzymał, gdyż dostali je jedynie nieliczni. Z pewnością Schlösser miałby dużo większe szanse by otrzymać odszkodowanie, gdyby zaznaczył w podaniu, że publicznie nawoływał mieszkańców Ozorkowa
do rozwagi i spokoju (co było prawdą) w czasie powstania listopadowego. Szkoda, że
tego nie zrobił.
W 1836 roku w swych przędzalniach posiadał już 8000 wrzecion. W roku następnym w zakładzie przy stawie „Piła” zainstalowano maszynę parową o mocy
16 koni mechanicznych, która wspomagała istniejące koła o napędzie wodnym. Kwestią otwartą pozostaje jedynie siła owej maszyny parowej: 16 koni mechanicznych
czy 20 koni mechanicznych. W pierwszym okresie rozwoju przemysłu w Ozorkowie
większość maszyn fabrycznych była napędzana energią wodną. Natomiast mniejszą
ilość maszyn napędzano siłą pociągową, czyli końmi. Już wtedy siła napędowa Bzury
była słabsza, co nastąpiło głównie w wyniku wycinania lasów. Ponadto zapotrzebowanie na energię wzrosło w efekcie wybudowania przez Schlössera nowej przędzalni,
która mieściła się w istniejącym do dziś domu przy ówczesnej ulicy Zajączka. W tym
samym 1837 roku zakończono przebranżowienie macierzystego zakładu i wszystkie maszyny schlösserowskie produkowały już tylko przędzę bawełnianą. W związku
z tymi zmianami na terenie fabryki przy stawie „Piła” powstały nowe składy, magazyny i inne budynki pomocnicze, w wyniku czego zrobiło się ciasno i na rozbudowę zakładu zabrakło już miejsca. Natomiast rynek Królestwa był nadal nienasycony.
W 1838 roku produkowana przez zakłady Schlössera przędza otrzymała wyróżnienie. Z tej racji Friedrich Mathias otrzymał złoty medal. Jego produkcja była oparta
głównie na bawełnie amerykańskiej „Luisiana” oraz na bawełnie indyjskiej z okręgu
zachodniego „Surate” i z okręgu południowego „Madras”.
W tym też czasie Friedrich Mathias Schlösser kończył budowę swej rezydencji
przy ulicy Zajączka wraz ze stojącym obok domem dla służby oraz stajnią i wozownią. Ze względu na nadal rosnący popyt na wyroby bawełniane w Królestwie Polskim,
palącą potrzebą okazało się pozyskanie nowych terenów dla rozbudowy zakładów.
Nastąpiło to jednak dopiero po upadłości zakładów Gottlieba Lausego. Friedrich Mathias Schlösser ostatecznie przejął tereny polausowskie w 1845 roku. Po zakończeniu tej sprawy Schlösser, będący do tej pory właścicielem zakładu przy stawie „Piła”,
a także zakładu przy stawie „Wałach” oraz „motarni” przy ulicy Zajączka, uzyskał dostęp do trzeciego Stawu „Strzeblewskiego”. Mając więc całą siłę wodną Bzury, mógł
realnie myśleć o swym przyszłym „imperium przemysłowym” w Ozorkowie.
Friedrich Mathias Schlösser umiał wykorzystywać sytuację, jeżeli takowa się
przydarzyła. W 1843 roku znany fabrykant łódzki Geyer popadł w tarapaty finansowe. Będąc zadłużonym, bank wstrzymał mu dostawy surowca. Geyer musiał realizować własne zobowiązania i zamówienia dla swych odbiorców. Wówczas Schlösser
sprzedał Geyerowi potrzebną bawełnę po 110 rubli za belę. W banku Geyer zapłaciłby tylko 85 rubli. Schlösser miał już wówczas swój sklep firmowy przy ulicy Zającz80
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ka. Ponadto w 1844 roku prezydent Łodzi Tangermann w swym raporcie do Komisji
Rządowej Spraw Wewnętrznych wspominał, że jednym z 15 składów na terenie Łodzi jest skład pana Friedricha Mathiasa Schlössera z Ozorkowa.
„Gazeta Handlowa” z dnia 7 marca 1846 roku zamieściła artykuł o działalności
Friedricha Mathiasa Schlössera. Między innymi podano, że w zakładach schlösserowskich w Ozorkowie jest zatrudnionych 350 robotników. W tym samym artykule zamieszczono informację, że fabrykanta ozorkowskiego stać było na pewną filantropię poprzez zaprowadzenie w swych zakładach Kasy Chorych, co było całkowitą
nowością w Królestwie Polskim. Założył również szkołę niedzielną, którą sponsorował, a także urządził park, do którego mieszkańcy miasta mieli wolny wstęp. Przestrzegał także, by jego pracownicy zachowywali się godnie i moralnie, a wynikało to
z etosu zasad protestanckich, stąd również patriarchalny stosunek do swych pracowników. Trzeba przyznać, że to „działało”, a pracownicy czuli się potrzebni i byli coraz bardziej zintegrowani z fabryką, jak również z rodem Schlösserów. Nie mogło
być inaczej skoro Henrietta Wilhelmina była matką chrzestną syna ogrodnika Ludwika Kunerta czy farbiarza Wolfa Reicha. Friedrich był świadkiem na ślubie szewca
Fryderyka Kluty. Oboje występowali jako świadkowie przy urodzinach dzieci robotników czy urzędników. To Friedrich Mathias Schlösser zainaugurował w Ozorkowie pomoc dla ubogich mieszkańców miasta, stając się wzorcem ojcowskiej opieki
dla wszystkich potrzebujących ozorkowian. Żeby nie wszystko wyglądało tak pięknie, trzeba wyjaśnić, że robotnicy pracowali wówczas (tylko teoretycznie) 12 godzin.
Zmiana dzienna trwała bowiem od godziny 5 rano do godziny 21. Natomiast zmiana nocna od godziny 21 do godziny 5 rano. Jest to przykład fabryk schlösserowskich,
gdyż przedsiębiorcy stosowali różne rozwiązania. W czasie dziennej zmiany były trzy
przerwy: 1- ½ godziny na śniadanie, 2-1 godzina na obiad i 3- ½ godziny na podwieczorek. Dlatego pracownicy nocnej zmiany musieli przychodzić na zastępstwo. Często bywało, że syn lub córka przynosili jedzenie do fabryki i podczas posiłku zastępowali rodziców, by móc później zaklepać sobie miejsce pracy w zakładzie. Gdy były
pilne zamówienia, to mimo sprzeciwów kościoła pracowano w niedzielę lub święto,
by móc zarobić parę kopiejek. Gdy był postój, fabrykant nie płacił i w domach tkaczy była nędza.
W Łodzi Kasy Chorych powstawały dopiero od połowy XIX wieku. Później, po
trzydziestu latach pracy można było otrzymać emeryturę w wysokości 30% płacy, co
starczało na nędzną wegetację. Nie wszyscy dbali jednak o swą przyszłość i dlatego
żebractwo było powszechne. Fatalny był stan zdrowia robotników, zwłaszcza tkaczy
i prządek: choroby płuc, oskrzeli, żołądka, oczu i stawów. Do pierwszego roku życia
umierało od 30% do 50% niemowląt. Z tych, które przeżyły, wiek 10 lat przekraczało od 60% do 70% dzieci. W wyniku rozwoju przemysłu rejon obecnego województwa łódzkiego w XIX wieku poczęły nawiedzać epidemie cholery. I tak: w 1831 roku,
w 1837 roku, w 1848 roku, w 1852 roku, a także w późniejszych latach. Ponadto 80%
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ówczesnych robotników stanowili analfabeci. Sytuacja była taka, że fabrykant chciał
się wzbogacić, a robotnik chciał przeżyć, choćby kosztem zdrowia. Dodać tylko należy, że w latach trzydziestych (po upadku powstania) wprowadzono płace dniówkowe, a później tygodniowe.
Pod koniec życia Friedricha Mathiasa w jego zakładach było zainstalowane
68 maszyn przędzalniczych oraz 14 008 wrzecion. Przędzę bawełnianą produkowano
w różnych asortymentach:
 Nr asortymentu od 10 do 46;
 Nr osnowy od 8 do 34.
Ponadto zakłady produkowały przędzę barchanową i skarpetkową od nr 6 do nr 8.
Zaznaczyć także należy, że Friedrich Mathias jako pierwszy fabrykant w Ozorkowie
wprowadził nakład. Był to jednak tylko nieśmiały początek, w którym Schlösser podporządkował sobie zaledwie dziesięciu niezależnych dotąd tkaczy. Dodać tutaj należy, że nakładcy przed powstaniem listopadowym za utkanie 1 postawu sukna otrzymywali wynagrodzenie wynoszące od 51 do 69 złotych polskich. Po powstaniu płaca
nakładców była zdecydowanie niższa.
Tymczasem zdobyte tereny polausowskie należało zagospodarować. W tym celu
Friedrich zwerbował do swych dalekosiężnych planów przebywającego wówczas
w Wiedniu Karola Wilhelma Scheiblera. Korzystając z okazji, że Scheibler został
z Austrii wydalony, sprowadził go do Ozorkowa. Karol Scheibler był już wówczas wysokiej klasy fachowcem w branży włókienniczej. Po przybyciu Karola do Ozorkowa,
wuj Schlösser mianował go dyrektorem technicznym swoich zakładów. Wyjaśnić tutaj należy, że Schlösserowie byli spokrewnieni z Scheiblerami.
Nie dane było jednak Friedrichowi zrealizować swych wielkich planów, zmarł bowiem 13 października 1848 roku. Nagła śmierć Friedricha Mathiasa Schlössera była
wielkim zaskoczeniem i rozeszła się szerokim echem po całym Królestwie Polskim.
Był to przecież jeden z najbardziej znanych przemysłowców w kraju, a jego zespół fabryczny był pod względem liczby zatrudnienia i produkcji drugim zakładem w Królestwie. Powodem tego niespodziewanego zgonu była epidemia cholery, która nawiedziła te tereny w 1848 roku. Zaraza łaskawie potraktowała Ozorków, lecz Friedrich
często podróżował w sprawach służbowych po kraju, a także za granicą Królestwa
i tym sposobem mógł się łatwo zarazić. Władze Królestwa Polskiego poleciły natychmiastową wizytację zakładów. Śmierć właściciela nie zachwiała jednak pozycji przedsiębiorstwa.
Starszy z synów Friedricha – Henryk przerwał studia i pozostał w Ozorkowie.
Wdowa Henrietta Wilhelmina znakomicie poradziła sobie w nowej sytuacji. Trzeba pamiętać, że na miejscu był także świetny fachowiec – Karol Scheibler. Dlatego
też zakłady nie poniosły żadnego uszczerbku, a nawet nie odczuły śmierci właściciela. Friedrich Mathias Schlösser pozostawił żonę Henriettę Wilhelminę (z domu Werner), dwóch synów Henryka Wilhelma i młodszego Karola Ernesta. Ponadto osie82
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rocił trzy córki, które pozostawały w cieniu eksponowanych synów. Poniżej dzieci
Friedricha Mathiasa i Henrietty Wilhelminy w porządku chronologicznym.
1) Emilia Henrietta urodzona 19 X 1825 roku, używała imienia Emilia. Rodzicami chrzestnymi Emilii był Henryk Schlösser i Karolina Werner. W chwili
śmierci ojca Emilia była już żoną Karola Wernera i mieszkała z mężem w posiadłości Puczniew.
2) Pierworodny syn Henryk Adolf urodził się 23 IV 1827 roku, lecz zmarł po
dziewięciu miesiącach.
3) Henryk Wilhelm urodził się 28 V 1829 roku. Był to z całą pewnością najwybitniejszy przedstawiciel ozorkowskich Schlösserów. Henryk pojął za żonę Paulinę Matyldę Werner 40. Henryk Wilhelm używał imienia Henryk, natomiast
Paulina Matylda używała imienia Matylda.
4) Fryderyka Wilhelmina urodziła się 31 XII 1831 roku. Wyszła za mąż za Juliusza Henryka Schlägera.
5) Karol Ernest urodzony 25 VII 1832 roku. Ożenił się z Natalią Bucholtz, lecz nie
czując serca do przemysłu, kupił posiadłość ziemską w Opatówku, gdzie zmarł
w tajemniczych okolicznościach.
6) Najmłodsze z dzieci Friedricha Mathiasa i Henrietty Wilhelminy – Matylda
Paulina wyszła za mąż za Leopolda Wernera i zamieszkali w majątku Cedrowice. Oboje zmarli bardzo młodo i możliwe jest, że kryje się za tym kolejna
tragedia rodzinna.
Na tym przykładzie widzimy, że łączenie rodów Schlösserów i Wernerów było
kontynuowane, czego główną przyczyną było łączenie majątków. Wyceniony majątek po Friedrichu Mathiasie opiewał na kwotę 355 353 ruble i 21 kopiejek. Po odjęciu pasywów ogólna wartość została wyceniona na sumę 333 228 rubli i 12½ kopiejki. Dodać tutaj należy, że ze względu na fiskus wycena ta była znacznie zaniżona.
W opisie masy spadkowej dużo było zapasów bawełny. Dla wyjaśnienia, nadmierne
zapasy bawełny były formą samoobrony producentów przed „widzimisię” dostawców. Była to głównie bawełna amerykańska „Luizjana” oraz dwa gatunki bawełny indyjskiej – „Surate” i „Madras”.
Niejako przy okazji przekazać należy, że bawełnę amerykańską przywożono do
Anglii drogą morską z portów amerykańskich. Następnie również drogą morską
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W celu uniknięcia ewentualnych pomyłek służy wyjaśnienie. Otóż Paulina Matylda Wer-

ner wyszła za mąż za Henryka Wilhelma Schlössera, przyjmując nazwisko Schlösser. Natomiast Paulina Matylda Schlösser wyszła za mąż za Leopolda Wernera, przyjmując nazwisko Werner. Na zakończenie sprawozdania rodzinnego należy zaznaczyć, że rodzice
chrzestni to stryj Henryk Schlösser i ktoś z rodziny Wernerów, Meissnerów czy Weilów.
Znaczy to, że stryj Henryk przyjeżdżał z Nadrenii i brał czynny udział w uroczystościach
rodzinnych.
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z Londynu do Gdańska, by dalej Wisłą do Nieszawy, skąd dalej drogą lądową do Łodzi, Ozorkowa, Pabianic i Zgierza. Natomiast bawełnę azjatycką dowożono do Odessy, skąd kupcy rosyjscy przywozili do Królestwa Polskiego.
W związku z tym, że Friedrich Mathias Schlösser nie spisał testamentu, należało
dokonać podziału majątku. W jego wyniku zakład główny przy stawie „Piła”, przędzalnię przy stawie „Wałach” oraz „motarnię” przy ulicy Zajączka przejęła wdowa
Henrietta Wilhelmina wraz z młodszym synem Karolem Ernestem. Natomiast starszy syn Henryk Wilhelm otrzymał w spadku zakład polausowski oraz działkę na
Strzeblewie. Ponadto otrzymał pieniądze na budowę nowego zakładu na Strzeblewie.
Na zakończenie epitafium, czyli opinia władz miejskich i mieszkańców Ozorkowa
na temat największego przemysłowca (lub jak kto woli – fabrykanta) Ozorkowa:
„Oniegdy Friedrichu Mathiasie Schlösserze „Jemu” przyznając wdzięczność wzrostu Ozorkowa i rozwój przemysłu, który dziś stanowi byt miasta i utrzymuje przeszło
6000 ludności po największej części przy fabrykach zatrudnionej. On służył za przykład w pracy i był zachętą do założenia i upowszechnienia innych fabryk, jak niemniej
z żywą wdzięcznością wspominamy jego poświęcenie i zabiegi w utrzymaniu spokojności w 1831 roku.”

3. Dalsze losy zakładów schlösserowskich
Po śmierci ojca młodszy syn – Karol Ernest wyjechał na studia do Wrocławia
w celu gruntownego wykształcenia w kierunku przędzalnictwa bawełnianego. Natomiast starszy z synów Friedricha Mathiasa i Henrietty Wilhelminy – Henryk Wilhelm, był zmuszony przerwać studia, by zająć się obowiązkami związanymi z budową
nowego zakładu na Strzeblewie. Dokupił trzy działki sąsiadujące z dawnym zakładem Gottlieba Lausego, który przypadł mu drogą nadziału rodzinnego. Następnie
udał się do Belgii, by zakupić tam nowoczesną maszynę parową o sile 60 koni mechanicznych. Po przybyciu transportu do kraju doszło do zatargu z urzędem celnym.
Otóż przepisy mówiły o bezcłowym przewozie maszyny parowej, lecz przewidujący
Henryk dokupił w Belgii części zapasowe. Celnicy zinterpretowali tę lukę prawną ze
szkodą dla Schlössera i naliczyli cło od części zamiennych. Na szczęście władze Królestwa Polskiego, do których wpłynęła skarga uznały, że części zapasowe są także wolne od cła. Następny transport maszyn odbył się już bez zakłóceń.
Wracając do turbiny parowej, trzeba powiedzieć, że była to na ówczesne czasy
najnowocześniejsza maszyna parowa systemu Mandsleya o wadze 16 ton. Następ84
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nie sprowadzono z Anglii nowoczesne maszyny przędzalnicze (selfaktory) za sumę
300 000 rubli.
Plany fabryki na Strzeblewie opracował budowniczy powiatowy przy czynnej pomocy Karola Scheiblera, przyszłego potentata bawełnianej Łodzi. Skoro jesteśmy już
przy Karolu Scheiblerze, to należy wyjaśnić, że pełnił on (właściwie) obowiązki dyrektora technicznego zakładów Schlösserowskich. Pierwszą czynnością Karola po
przyjeździe do Ozorkowa było przeprowadzenie modernizacji parku maszynowego,
głównie w zakładzie przy stawie „Piła” oraz w przędzalni na „Skrzypiówce”. Żeby
przedstawić wartość i wiedzę fachową Karola Scheiblera, wystarczy podać tylko fakty. Otóż w 1847 roku (ostatni pełny rok przed śmiercią Friedricha Mathiasa Schlössera) wyprodukowano 160 000 funtów przędzy. Karol, jak wiemy, przybył w 1848 roku.
Po „oględzinach” wziął się do pracy, która dała znakomity rezultat. Otóż po modernizacji przeprowadzono kolejną inwentaryzację za 1849 rok, kiedy to wyprodukowano
361 43 tysiące funtów przędzy. Nie dziwi więc fakt, że Karol Scheibler stał się w późniejszych latach „gigantem” przemysłowej Łodzi. Dodać tutaj jeszcze trzeba, że dzięki Karolowi wzrosła także jakość przędzy, czego ewidentnym dowodem był uzyskany
na wystawie w 1851 roku w Londynie medal.
Ogólny opis inwentarza, przeprowadzony w końcu 1848 roku, podał nam 68 przędzarek posiadających 14 008 wrzecion. Natomiast roczna produkcja wynosiła 160
tysięcy funtów przędzy.
Śmierć męża wyzwoliła w Henrietcie Wilhelminie drzemiące dotąd zdolności organizacyjne i inicjatywę. Powiększyła teren fabryki przy stawie „Piła”, nabywając opustoszałe po pożarach posesje za stosunkowo niską cenę. Były to cenne zakupy, gdyż
nabyte tereny przylegały bezpośrednio do terenu fabrycznego. Wdowa pobudowała
tam farbiarnię na wyłączne potrzeby zakładów oraz budynki magazynowe. Należy
wspomnieć, że po Friedrichu Mathiasie Schlösserze pozostała nad stawem „Wałach”
drewniana przędzania kryta karpiówką, zatrudniającą około 80 osób. Natomiast
na „Skrzypiówce” była murowana piętrowa przędzalnia, zatrudniająca początkowo
150 osób. Ponadto była „motarnia” przy ulicy J. Zajączka (obecnie ulica Listopadowa). Z pewnością załoga „motarni” nie była zbyt liczna (zajmowała bowiem tylko
piętro), gdyż na parterze mieściły się sklep firmowy, kantor rosyjskich kupców oraz
„Kasa Chorych”.
Przy stawie „Piła” znajdowała się zbudowana przez Starzyńskiego piętrowa przędzalnia, czyli zakład macierzysty. Wszystkie te obiekty przemysłowe przejęła wdowa
Henrietta Wilhelmina wraz z młodszym synem Karolem. Henryk, jak wiemy, otrzymał działki na Strzeblewie, zakład polausowski oraz nieokreśloną sumę na budowę
nowego zakładu.
Tymczasem ostateczną decyzję w sprawie podziału spadku wydał sąd w Kaliszu
w dniu 23 lutego 1852 roku. Połowa majątku przypadła Henrietcie Wilhelminie jako
dorobek małżeński. Druga połowa przypadła w równych częściach wdowie i jej dzie85
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ciom. Jak wspomniałem, w tej rodzinie synowie byli przeznaczeni do kontynuowania
dzieła rozpoczętego prze Friedricha Mathiasa. Dlatego też o Henryku i Karolu zachowało się wiele informacji. Natomiast widomości o córkach są nikłe i jak gdyby wstydliwie ukrywane.
Wracając do nadziałów rodzinnych, wiemy, że wdowa wraz z młodszym synem
Karolem odziedziczyła przędzalnię przy stawie „Piła”, przędzalnię przy stawie „Wałach”, przędzalnię na Skrzypiówce oraz „motarnię przy ulicy J. Zajączka (obecnie ulica Listopadowa 6). Karol Ernest kontynuował wówczas edukację, przygotowującą go
do objęcia zakładów po ojcu. Naukę kontynuował w Eupen (Nadrenia), następnie
wrócił do Ozorkowa, by pomóc bratu w budowie zakładu na Strzeblewie. Prawdopodobnie wiadomości Karola posiadały luki i dlatego wyjechał ponownie po naukę do
Anglii i Francji, by później powrócić na stałe do Ozorkowa.
Wdowa Henrieta Wilhelmina praktycznie sama podejmowała decyzje o rozszerzaniu i rozbudowie zakładów, toteż głównie dzięki jej wysiłkom zakłady utrzymały
wysoką drugą pozycje w Królestwie Polskim. Ta wysoka pozycja była utrzymana zarówno pod względem wielkości produkcji, jak i pod względem zatrudnienia.
Dużą pomocą, a właściwie radą, służył Henriettcie Wilhelminie przybyły niedawno do Ozorkowa Karol Scheibler. Był on przede wszystkim niezastąpiony przy budowie nowego zakładu na Strzeblewie. Odziedziczony przez Henryka polausowski zakład na Strzeblewie był przestarzały i zaniedbany, gdyż nie był użytkowany kilka lat.
Dlatego Henryk, zgodnie z zaleceniem ojca, podjął decyzję o budowie nowej fabryki na terenie obecnego stadionu sportowego. W tym celu skupował posesje graniczące z odziedziczonym polausowskim zakładem, pragnąc mieć teren pod ewentualną
rozbudowę. Problemów było mnóstwo i dlatego Karol Scheibler był wręcz niezastąpiony w trakcie budowy zakładu. Pomimo że plan opracował powiatowy architekt ,
to zarówno on jak i Henryk Schlösser opierali się na doradztwie i kwalifikacjach Karola Scheiblera.
Jak wiemy, w wyniku wycinania lasów siła upustu wody znacznie zmalała. Ponadto właściciele prywatnych posesji nad Bzurą przekopywali kanały od rzeki do
własnych potrzeb. Byli to głównie sukiennicy, garbarze, a z czasem także farbiarze.
Trzeba było więc przestawić zakład na napęd parowy, co niestety zwiększało koszty
produkcji. Żeby chociaż zminimalizować wspomniany wyżej koszt produkcji, postanowiono nie rezygnować z darmowej energii wodnej. Przewidujący Karol Scheibler
wiedział, że w czasach kryzysu obronną ręką wychodzą zakłady produkujące taniej.
Podstawowym problemem było jednak to, że dostęp do jedynego upustu wody przy
„Stawie Strzeblewskim” miała tylko stara fabryka Lausego. Trzeba więc było przekopać kanał i stworzyć nowe ujęcie wodne. Ujęcie to zrobiono w miejscu, gdzie ulica Zajączka (obecnie ulica Listopadowa) skręcała w ulicę Łęczycką. Przekopany kanał (obecnie most z jedynym teraz korytem Bzury) przepływał przez pobliskie łąki
do miejsca, gdzie został połączony z pierwotnym korytem rzeki. Powyżej miejsca
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upustu zbudowano drewniany most, który dzięki wielu naprawom dotrwał do czasów PRL-u. Obecnie jest to most betonowy. Jednak wracając do zaszłości, w taki to
sposób fabryka Henryka Schlössera powstała na wyspie, gdyż z obu stron „ramiona”
Bzury otaczały zakład, łącząc się od północy. Natomiast od strony południowej był
„Staw Strzeblewski”
Rok 1852 (okres budowy zakładu) był rokiem przełomowym w życiu osobistym
Henryka Schlössera. Mianowicie poślubił on Paulinę Matyldę Werner – córkę ozorkowskiego, nieżyjącego już wtedy farbiarza. Było to kolejne połączenie tych dwóch
znakomitych rodów.
Tymczasem dzięki niestrudzonemu Karolowi Scheiblerowi fabryka rosła w oczach.
Wkrótce jednak Henryk poniósł niepowetowaną stratę. Zmobilizowany ożenkiem
Henryka, Karol Scheibler także ożenił się, biorąc za żonę Annę Werner (rodzona siostra żony Henryka) i w 1854 roku państwo Scheiblerowie wyprowadzili się do Łodzi. Wakujące po Karolu stanowisko dyrektora zakładów schlösserowskich przejął
łęczycki przedsiębiorca Adolf Schlabitz. Mimo powrotu młodszego z braci Schlösserów – Karola Ernesta – stanowisko dyrektora zakładów schlösserowskich było trudne i pracochłonne. By móc rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, Adolf Schlabitz
przeprowadził się z Łęczycy do Ozorkowa. Już pod jego kierownictwem nowy zakład
Henryka Schlössera osiągnął pełną moc produkcyjną.
Oto kilka danych z 1856 roku dotyczących fabryki Henryka na Strzeblewie:
Czynnych było 18 000 wrzecion, które dawały produkcję roczną 300 000 funtów
przędzy bawełnianej o wartości 135 000 rubli rocznie; wartość ogólna zakładu to
129 387 rubli.
Zakład Henryka Schlössera na wyspie był dwupiętrową murowaną przędzalnią
bawełny. Henryk, mimo osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej, nadal rozbudowywał swój zakład. Ponadto ubezpieczył go na sumę 10 920 rubli. Władze Królestwa
polskiego dostrzegły nowoczesny zakład Henryka Schlössera na Strzeblewie. Nie
mogło być inaczej, gdyż wyroby schlösserowskie były zauważane na międzynarodowych wystawach skąd przywoziły medale: Warszawa 1857, Londyn 1861, Paryż 1867,
Petersburg 1870. Henryk, mimo że jego nowoczesny zakład wzbudzał ogromne zainteresowanie, nadal ulepszał swoją fabrykę. Stąd też prośba do Warszawskiego Rządu
Gubernialnego o udzielenie taniego kredytu ze specjalnych funduszy na rozbudowę
przemysłu. W związku z prośbą Schlössera o pożyczkę, z polecenia W.R.G. nastąpiła wizytacja wszystkich zakładów schlösserowskich w Ozorkowie. Zakłady wizytował
prezydent Łodzi – Franciszek Traeger. Oto raport z tej lustracji:
„Dla bytu i egzystencji mieszkańców Ozorkowa, szczególnie klasy wyrobniczej, fabryki Schlösserów stanowią ważną rubrykę. Tam rok rocznie bez względu na to czy produkcja zyskuje …….. lub chwilowe stagnacje ograniczają jej wyprzedaż, pracuje zawsze 470 ludzi, doznając prawdziwie ojcowskiej opieki. Dom Schlösserów, będąc dosyć
zamożnym, nie zmienia ani płacy ani godzin do pracy oznaczonych i częstokroć z wła87
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sną szkodą utrzymuje w ruchu fabrykę, aby tylko robotnicy mieli zajęcie i zapewniony
sposób wyżywienia siebie i swoich familii (…). Najznakomitszym zakładem fabrycznym jest fabryka Schlösserów. Piękne i obszerne budowle murowane, tak fabryczne jak
i mieszkalne są prawdziwą ozdobą dla miasta, a bieg fabryki, jej zasoby i dobra reputacja produkowanych w niej wyrobów, nadaje temu miastu ruch i handel, który całemu
ogółowi zapewniają korzyści i utrzymanie. Dzisiejsza przędzalnia składa się z 15 000
wrzecion cienkoprzędnych, produkujących rocznie 300 000 funtów przędzy bawełnianej, od nr 8 do 40 na wątek i osnowę. Wartość produkcji i machin ocenia się 450 000
rbs, a roczna produkcja przędzy na 135 000 rbs (…)”
Nie dziwi fakt, że Traeger napisał tak życzliwą recenzję dotyczącą zakładów schlösserowskich, gdyż podobnie jak Henryk i Karol był ewangelikiem. Przebywający wówczas w Łodzi Karol Scheibler był jego pupilem. Zdecydowałem się napisać krótki życiorys Traegera, gdyż wkrótce ponownie przeprowadzał lustrację kolejnych zakładów
w Ozorkowie, dając znów życzliwą recenzję.
Franciszek Traeger, będąc prezydentem Łodzi, był ceniony jako prawdziwy gospodarz. Urodził się w pobliżu Włocławka w spolonizowanej rodzinie niemieckich
tkaczy. Nauki pobierał u prywatnego nauczyciela. Żoną jego była polska szlachcianka – Emilia z Czarneckich.
Początkiem jego kariery urzędniczej było burmistrzostwo Gostynina, później
pracował jako sekretarz w policji. Do Łodzi przyjechał w 1836 roku, pracując kolejno jako ławnik, inspektor policji, a następnie jako radny. Po śmierci poprzedniego prezydenta Łodzi w 1844 powołano Traegera na to stanowisko. Przyjął tę posadę
w bardzo trudnym okresie – w czasie długotrwałego kryzysu, kiedy robotnicy masowo uciekali z Łodzi przed biedą i bezrobociem. Traeger robił co mógł i przyznać
trzeba, że poważnie złagodził skutki kryzysu. Minusem jego działalności z tego okresu był uniżony list do cara Mikołaja II z propozycją zmiany nazwy miasta na Mikołajew. Na szczęście do zmiany nazwy miasta nie doszło, lecz służalczość Traegera została. Z drugiej strony dbał o miasto, będąc naprawdę dobrym gospodarzem. Rok
1861 był dla niego rokiem szczególnym, rzec można przełomowym, bowiem ukazem
carskim powołano Radę Miejską, następnie oskarżono Traegera o łapówkarstwo. Finałem tego tragicznego w skutkach (dla Traegera) zdarzenia był potężny bunt tkaczy
łódzkich. Z zarzutu łapówkarstwa obronili prezydenta potężni przemysłowcy – Karol
Scheibler i Ludwik Geyer, którzy pisząc listy do cara, wyjednali uniewinnienie. Natomiast w czasie strajku tkaczy Traeger popełnił ogromny błąd. Mianowicie namówiony przez przemysłowców wysłał na strajkujących robotników wojsko. Oczywiście
doszło do masakry. Traeger po tych wypadkach uciekł z Łodzi, pozostawiając „bezpański” urząd. Później, przebywając w Wiedniu, zdecydował się na powrót do Łodzi.
Franciszek Traeger zmarł w drodze powrotnej z Wiednia i zrządzeniem losu do Łodzi nie powrócił. Natomiast jego żona Emilia dotarła do Łodzi. Po śmierci została pochowana na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi.
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Wracając do Schlösserów, wyjaśnić należy, że poza podaniem o pożyczkę bracia pragnęli sprowadzić z Anglii mechanika do swych zakładów. Park maszynowy
był (głównie) angielski, a mechanicy tego kraju byli wówczas najlepsi na świecie. Na
sprowadzenie tej miary fachowca potrzebne jednak było zezwolenie władz krajowych. Jednakże tak pochlebna opinia Taegera musiała wpłynąć na władze, gdyż wydano owe zezwolenie, a w dniu 19 stycznia 1857 roku przyznano Henrykowi pożyczkę, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Pismo Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych
i Duchownych do Warszawskiego Rządu Gubernialnego w sprawie zobowiązania
fabrykanta w Ozorkowie Henryka Schlössera do kształcenia uczniów, krajowców
z dnia 28 kwietnia 1857 roku:
„W następstwie raportu Rządu Gubernialnego z dnia 4/16 lutego 6/r nr 6037/1461
zawiadamia się, iż jednocześnie odniosło się do Banku Polskiego w przedmiocie pożyczki rbs 50 000 dla przędzalni bawełny p. Henryka Schlössera w m. Ozorkowie. Przy
tym poleca Rządowi Gubernialnemu, iżby włożył na pomienionego przedsiębiorcę zobowiązanie, iżby utrzymywał w swym zakładzie w miarę możliwości kilku przynajmniej uczniów krajowców, których by obznajmił z wszelkimi gałęziami przędzalnictwa
bawełnianego mechanicznego, iżby z czasem na zdolnych majstrów wyjść mogli (…)
z upoważnienia dyrektora głównego
dyrektor wydziału, radca stanu – Solnicki
naczelnik sesji – Szyszko”
Henryk przyjął pożyczkę, jednak głównego warunku nie dotrzymał, ponieważ nie
ma śladu o szkoleniu „tubylców” w fabryce. Nie wspomina też o tym miejscowa tradycja, potwierdzając jedynie, że nadzór i kierownictwo składało się głównie z Niemców.
Natomiast w fabrykach schlösserowskich utarł się zwyczaj, że na osobistą prośbę
robotnicy szkolili własne dzieci. Było to w interesie Schlösserów, bo rodzice rzetelnie przygotowywali swe dzieci do zawodu. Oczywiście musiało upłynąć sporo czasu,
zanim syn czy córka zostali oficjalnie zatrudnieni, lecz dzięki takiej formie szkolenia dzieci miały zapewnioną w przyszłości pracę. W ten sposób Schlösserom darmowo wyrastały przyszłe prządki i tkacze. Natomiast robotnicy godzili się na tę formę
przymusu wobec własnych dzieci, ponieważ warunki płacowe w fabrykach Schlösserowskich były zdecydowanie lepsze niż w innych zakładach na terenie Ozorkowa. W miejscowej tradycji zachował się fakt, że tkacz w fabryce Schlössera mógł
z jednej pensji (ówcześnie zwanej tygodniówką z racji cotygodniowej wypłaty) utrzymać czteroosobową rodzinę. Jednak ta trudna i uciążliwa praca trwała (tylko teoretycznie) 12 godzin dziennie, bowiem często trzeba było pracować dłużej. Dzieci pracowały 6 godzin dziennie. Jedyną ulgą było to, że w ciągu roku było około 290 dni
roboczych, mimo że pracowano wówczas w soboty. Dni świątecznych było wtedy
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zdecydowanie więcej i to właśnie one stanowiły przerywnik od ciężkiej pracy. Jednak gdy fabrykant miał pilne zamówienie, to każdy robotnik, mimo sprzeciwu księży,
z chęcią przychodził w niedzielę czy święto, by móc dorobić do pensji.
Prawdopodobnie z tego okresu pochodzi jedyny w Królestwie Polskim strajk dzieci. Właściwie był to spontaniczny bunt młodocianych niewolników. Otóż dzieci, pracując na nocnej zmianie, uciekły z fabryki na okalające Ozorków bagniste łąki. Zaniepokojeni rodzice szukali rano swych pociech. Jednak bagna, które utrzymywały
ciężar dziecka, zapadały się pod dorosłymi. Dlatego też rodzicom ani pomagającym
w poszukiwaniach kozakom, którzy stacjonowali w Ozorkowie przy ulicy Browarnej
(obecnie ulica S. Wigury) nie udało się do nich dotrzeć. Tymczasem dzieci ze strachu
przed karą nie wracały do domów i dopiero głód wypędził je z bagien.
Jak we wszystkich miastach fabrycznych, również w Ozorkowie rozpowszechniony był nakład. Jak wcześniej było wspomniane, Friedrich Mathias Schlösser uzależnił
od siebie dziesięciu tkaczy bawełnianych. Ci, nie mogąc spłacić długów zaciągniętych
u Schlössera, musieli produkować tkaniny z przędzy, którą im dostarczał. W zamian
otrzymywali zapłatę za wyrobiony towar. Oczywiście z potrąceniem raty długu. Taki
był początek pracy nakładczej w Ozorkowie. Synowie Friedricha, widząc w tym korzyść, także wykorzystywali tkaczy, znacznie rozszerzając liczbę uzależnionych od
siebie wyrobników. Młodszy z braci - Karol był bardziej pazerny, gdyż uzależnił od
siebie 513 tkaczy, którzy pracowali dla niego, produkując tkaniny z przędzy dostarczanej im przez fabrykanta. Karol przyjmował wyprodukowaną przez nich tkaninę,
którą następnie wykańczał i farbował w swoim foluszu i farbiarni. Doszło do tego, że
w 1864 roku w Ozorkowie był już tylko jeden niezależny tkacz. Natomiast wszyscy
pozostali byli uzależnieni od Schlösserów, tworząc jak gdyby dodatkowy zakład, czyli tzw. „manufakturę rozproszoną”. Nie dziwi więc fakt, że fortuna Schlösserów rosła.
Przegląd sytuacji dał nam do zrozumienia, że przemysł bawełniany w Ozorkowie był
zdominowany przez silne przędzalnie Schlösserów, które bez trudu podporządkowywały sobie pojedynczych tkaczy ozorkowskich. Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze
jeden szczegół – omawiane zakłady schlösserowskie były jednowydziałowe, gdyż wyrabiały one tylko przędzę. Natomiast wyrobnicy, tworzący wspomnianą „manufakturę rozproszoną”, z przędzy tej produkowali tkaniny, tworząc uzupełniający wydział
– tkalnię. To uzupełnienie przędzalni Schlössera dawało zdecydowanie wyższy zysk,
gdyż na tkaniny był bardzo duży popyt w Królestwie Polskim. Reasumując, tkactwo
bawełniane w Ozorkowie nie tworzyło samodzielnego nurtu, lecz pełniło tylko rolę
służebną dla silniejszych zakładów schlösserowskich.
Należy tutaj jeszcze dodać, ze Schlösserowie uzależnili nie tylko tkaczy ozorkowskich. Dowodem tego jest pismo z dnia 20 września 1862 roku, kiedy to właściciel
Aleksandrowa Tadeusz Kosowski donosił, że „w czasie kryzysu upadły fabryki sukienne i zubożeli fabrykanci Aleksandrowa, dla bogatych fabrykantów Łodzi i Ozorkowa
z ich materiałów wyrabiają produkcję”.
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W 1861 roku młodszy z braci Schlösserów – Karol usamodzielnił się, biorąc ślub
z Natalią Bucholtz, córką fabrykanta z Supraśla. Supraśl był niewielką osadą fabryczną, która rozrosła się po upadku powstania listopadowego, wchodząc z czasem w obręb Białegostoku. Do ciekawostek należy, że Supraśl wraz z Białymstokiem leżały na
terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Korzystały więc z ulg, wynikających ze stronniczej
i niekorzystnej dla Królestwa Polskiego ustawy celnej. Prawdopodobnie dlatego (tak
mówią źródła zgierskie) znany przemysłowiec zgierski Zachert kupił Supraśl, który
wraz z Białymstokiem rozwijał się żywiołowo, gdyż z jednej strony, leżąc na terenie
Rosji, korzystał z ulg celnych, a z drugiej strony korzystał z kontrabandy, czyli z towarów przemycanych z Królestwa Polskiego41.
Fama niesie, że gdy Karol Ernest miał się ożenić z Natalią Bucholtz, mama Karolka, czyli Henrietta Wilhelmina osobiście pojechała do Supraśla. Z chwilą, gdy zobaczyła niepozorny dom Bucholtzów, ponoć wyraziła się, że „jej syn w takim domu nie
zamieszka”.
Bucholtzowie „chcąc nie chcąc” wybudowali wkrótce w Supraślu okazały pałac.
Pałac Bucholtzów w Supraślu istnieje do dziś, lecz czy ta opowiastka jest prawdziwa
– któż to wie.
Na marginesie musimy jednak zaznaczyć, że Natalia Bucholtz zamieszkała
w Ozorkowie przy ulicy Zajączka 162 (obecnie ul. Listopadowa 6b, siedziba Młodzieżowego Domu Kultury). Początek lat 60-tych XIX wieku upłynął pod znakiem kryzysu, spowodowanego wojną secesyjną w Stanach Zjednoczonych. Z chwilą, gdy ustały dostawy surowca, wówczas nastąpił tzw. „głód bawełniany”. Właśnie wtedy wiele
zakładów bawełnianych zbankrutowało. Tylko nieliczni, zwłaszcza Karol Scheibler,
przewidzieli rozwój wypadków i na kryzysie zbili fortunę. Schlösserów ten kryzys
również nie dotknął, gdyż prawdopodobnie otrzymali instrukcje od Karola Scheiblera i w porę zgromadzili zapas bawełny. Z pewnością stało się to za sprawą więzów rodzinnych, gdyż Scheiblerowie i Schlösserowie byli spowinowaceni, a Karol i Henryk
byli ponadto szwagrami. Pod koniec kryzysu Schlösserowie po wyrobieniu zapasów
bawełny uzupełnili swoją produkcję wyrobem przędzy wełnianej. Wykorzystali tutaj
zachowane na wszelki wypadek maszyny do produkcji wełnianej z czasów, gdy działał ojciec Karola i Henryka – Friedrich Mathias.
Przypomnieć tutaj należy, ze kryzys przemysłu wełnianego trwał nieprzerwanie
od czasu upadku powstania listopadowego do 1851 roku, kiedy to zniesiono nieko4 N
 owa bariera celna była represyjna dla budującego się przemysłu włókienniczego w Królestwie
Polskim. Podniesienie opłaty celnej z 3% na 15%, gdy w rzeczywistości pobierano ją rozbójniczo
w wysokości 40% uderzyło najsilniej w sukiennictwo okręgu łódzkiego. Oczywisty błąd, bowiem
okręgu łódzkiego jeszcze nie było, ale skoro wyczytałem to w Roczniku Łódzkim wydanym przez
PWN, to nie mogę się spierać. Przemysł próbowano ratować kredytami dla biedniejszych, lecz wielu porzuciło miasta wspomnianego wyżej „okręgu”, przenosząc się do Białegostoku. Spowodowało
to wyludnienie, bowiem (jakby tego było mało) w 1832 roku wyszedł ukaz carski, przyznający ulgi
dla sukienników przybywających z Cesarstwa Rosyjskiego do Królestwa Polskiego.
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rzystne dla Królestwa Polskiego bariery celne. Od tego czasu produkcja towarów wełnianych znów była opłacalna.
Wracając do tzw. „głodu bawełnianego” – musimy stwierdzić, że była to sprawa
nader poważna, a świadczy o tym sprawozdanie naczelnika Warszawskiego Rządu
Gubernialnego – Świętochowskiego:
„Miałem polecenie, abym za bytnością w tym czasie w Łodzi i Ozorkowie przekonał się, na ile są uzasadnione wieści jakoby wielu właścicieli tych zakładów z powodu podrożenia bawełny upadło. Spełniając to polecanie mam honor donieść, że powyższe wieści są mylne, tak bowiem w Łodzi i w Ozorkowie najmniejszego nie widać
śladu”.
Sprawozdanie to potwierdza sytuację w Ozorkowie, lecz dotyczącą jedynie zakładów schlösserowskich. Brak jest tutaj dokumentacji, która, jak wiadomo, spłonęła
podczas późniejszych pożarów fabryk schlösserowskich. Natomiast ocena sytuacji,
dotyczącej Łodzi jest powierzchowna i poza nielicznymi wyjątkami (głównie Karol
Scheibler) zdecydowanie błędna.
W dniu 6 grudnia 1863 roku zmarła w Warszawie (pod koniec życia często tam
przebywała) Henrietta Wilhelmina Schlösser – z domu Werner, wdowa po Friedrichu Mathiasie. Jak wiemy, była to nieprzeciętna postać w ozorkowskim przemyśle
włókienniczym. Za życia męża pozostawała w cieniu, dopiero po jego śmierci można
było ocenić jej niezwykłą energię i skuteczność w działaniu.
Postępowanie spadkowe przeszło bezproblemowo trybem urzędowym. Spadek
główny po matce nabył syn – Karol Ernest, stając się tym samym jedynym właścicielem przędzalni przy stawie „Piła”, fabryki przy stawie „Wałach”, przędzalni na Skrzypiówce oraz motarni przy ulicy Zajączka.
W wyniku stałego spadku energii wodnej Karol zmuszony był kupić nową maszynę parową o mocy 60 koni mechanicznych. W kilka lat później, w 1869 roku ogólna
moc maszyn parowych w fabrykach Karola wynosiła już 125 koni mechanicznych.
Natomiast w fabryce Henryka na Strzeblewie ogólna moc maszyn parowych wynosiła 115 koni mechanicznych.
Po upadku powstania styczniowego zaborcy zakończyli rozpoczęty już wcześniej nowy podział administracyjny Królestwa Polskiego. W 1866 roku terytorium
dawnego województwa warszawskiego rozdzielono. Z części dawnego województwa
warszawskiego wyodrębniono gubernię piotrkowską, do której przydzielono miasta
Łódzkiego Okręgu Przemysłowego. Z drugiej części województwa warszawskiego
wykreowano gubernię kaliską, do której przydzielono osamotniony Ozorków. Pisząc
„osamotniony” nie ma tutaj cienia przesady, gdyż Ozorków, będąc miastem przemysłowym, został decyzją władz carskich przydzielony do rolniczej guberni kaliskiej, co
miało zgubny wpływ na dalsze losy naszego miasta. Schlösserowie bowiem skłaniali
się ku decyzji znalezienia się bliżej rolniczej władzy Kalisza. Już wówczas pogorszyły
się warunki pracy w fabrykach Karola.
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Dowodem tego jest pismo z dnia 11 września 1868 roku:
„Pismo magistratu miasta Ozorkowa policmajstra miasta Łodzi. Z prośbą o ujęcie
i odstawienie do Ozorkowa zbiegłych robotnic z fabryki Schlössera”, podpisane przez
burmistrza miasta Ozorkowa (podpis nieczytelny) i sekretarza Białkowskiego.
Nic dziwnego, że zatrudnienie w fabrykach Karola spadło do 288 robotników,
a wartość produkcji do 98 000 rubli rocznie. Powodem był tutaj fakt, że Karol przestał inwestować w zakłady, które z wolna poczęły się starzeć.
Zakład Henryka na Strzeblewie był młodszy i dlatego nie było jeszcze problemów.
Rozpoczął się kolejny, tym razem smutny, etap w historii Ozorkowa. Sytuacja, jaka
została narzucona z zewnątrz, spowodowała zastój, a później regres Ozorkowa.
Jak wiemy, gubernia kaliska (z małymi wyjątkami – Kalisz, Opatówek, Ozorków)
miała charakter typowo rolniczy. W nowej sytuacji, jaka została narzucona przez zaborcę, Schlösserowie próbowali się odnaleźć, wchodząc w sfery ziemiańskie. Starszy
z braci – Henryk kupił majątki w Cedrowicach, Wróblewie i Janowie. Nabył także
udziały cukrowni w Leśmierzu oraz należących do niej folwarków, takich jak: Ambrożew, Boczki, Bogdańczew, Mentlew, Leśmierz, Mierzyn, Tymienica.
Młodszy z braci – Karol sprzedał zakład przy stawie „Wałach” Rzepkowiczom,
a stojący obok młyn Liedkiemu. Ponadto sprzedał przędzalnię na „Skrzypiówce”. Podobnie jak brat, pieniądze przeznaczył na kupno posiadłości ziemskich. Żeby być bliżej „władzy”, Karol w 1878 roku nabył majątek w Opatówku pod Kaliszem na licytacji
za 435 000 rubli. W skład całego majątku wchodziły jeszcze folwarki: w Brzezinach,
Józefowie, Rożennie, Winiarach i Zajączkach. Karol zaprowadził w Opatówku wzorowe gospodarstwo rolniczo-hodowlane.
Jak to się ciekawie złożyło: nabyte dobra były dawnymi posiadłościami Józefa Zajączka, który jako namiestnik Królestwa Polskiego przyznał przed laty prawa miasta
prywatnego dla osady rzemieślniczej Ozorków.
Karol wyjechał więc z Ozorkowa do Opatówka, a ucząc się nowej profesji, wchodził w kontakty z elitą ziemiańską, rządzącą w guberni kaliskiej. Po wyjeździe Karola
do Opatówka niedoinwestowanym zakładom przy stawie „Piła” oraz „motarnią” zarządzała żona Natalia przy sporadycznej pomocy Henryka.
Dane z 1879 roku (czyli rok po wyjeździe Karola) mówią, że zakład Henryka na
Strzeblewie znaczne wyprzedzał stary zakład Karola przy stawie „Piła”, mimo że Henryk także przestał weń inwestować, gdyż pieniądze wypływały z Ozorkowa na kupno
folwarków i posiadłości ziemskich.
Wartość produkcji z 1879 roku:
 zakład Henryka – 400 000 rubli rocznie;
 zakład Karola – 345 000 rubli rocznie.
W 1879 roku Ozorków pozostawał już daleko w tyle za Łodzią, Zgierzem czy Pabianicami. Jak już wspomniałem, pieniądze, które miały być zainwestowane w przemysł, zostały przeznaczone na kupno posiadłości ziemskich. Dlatego tez dystans
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Ozorkowa w porównaniu do innych miast Łódzkiego Okręgu Przemysłowego ciągle się powiększał.
Nakład, który był niemal własnością Schlösserów, przejęli Żydzi, a nawet w pewnym okresie Zachert, który był znanym przedsiębiorcą w Zgierzu. Resztki etyki,
a nawet przyzwoitości, którą stosowali Schlösserowie, nowi nakładcy zdecydowanie
odrzucili. Dotyczyło to zwłaszcza nakładców żydowskich. Już na wstępie umowy zaznaczano, że sukiennik jest dłużnikiem, co było oczywiście nieprawdą, lecz wówczas
przeprowadzano w majestacie prawa egzekucję, którą wykonywały władze miejskie.
Sukiennicy, którzy nie mieli wyjścia, godzili się na taką niesprawiedliwość. Z reguły nakładca pozostawiał sukiennikowi dom i warsztat do użytkowania, jednak zmuszał go do darmowej pracy dla siebie, stosując przy tym dokuczliwe warunki. Była to
forma niewolnictwa stąd liczne skargi na wyzysk nakładców. Szczegółowe omówienie nakładu uniemożliwia brak dokumentów. Kupiec czy nakładca z przezorności
miał dokumenty „w kieszeni”. Podawał mało wiarygodne dane – zwłaszcza ze względów podatkowych były one zaniżane. Ponadto dochodziła także obawa przed karą za
uprawianie lichwy. Z czasem pazerność i nieludzki wyzysk stosowany przez nakładców i ich pośredników stały się wręcz obrzydliwe. Właśnie za sprawą tej nieludzkiej
pazerności miasto ubożało coraz bardziej. Tymczasem z Opatówka przyszła przykra,
wręcz nieprawdopodobna wiadomość. W dniu 9 stycznia 1881 roku w wieku zaledwie 49 lat zmarł Karol Ernest Schlösser. W notatce biograficznej, którą zamieszczono
w piśmie „Kłosy” czytamy między innymi:
„Karol Ernest Schlösser w dzieciństwie przebywał przy rodzicach w Ozorkowie, gdzie
ukończył szkołę realną, a wiedzę z zakresu przędzalnictwa pobierał we Wrocławiu, następnie w Eupen (Nadrenia) oraz w Anglii i Francji. Przez kilkanaście lat był radnym
w Ozorkowie oraz członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń. W czasie zarazy przyczynił się
czynnie do budowy szpitala epidemicznego w Łęczycy”42.
W okresach licznych kryzysów pomagał tkaczom ozorkowskim poprzez udzielanie pożyczek bezprocentowych, finansował wraz z bratem Henrykiem kolonie dla
dzieci robotniczych. Spore sumy przeznaczał na pomoc rzeczowo-finansową dla
biednych i chorych mieszkańców Ozorkowa (głównie pracowników). Wynikało to
z etosu ewangelizmu, który nie zatracił zwykłego odruchu współczucia dla biednych
i potrzebujących.
Podam tutaj późniejszy przykład, gdyż dotyczy on II wojny światowej:
„Był piękny i straszny wrzesień 1939 roku. Na schodach domu przy ulicy Zgierskiej
usiadł polski żołnierz w zniszczonym mundurze. Jeden z tych, co z rozpaczą w oczach
– przegrali. Gdy tak siedział na schodach, bezradny, miejscowy piekarz nazwiskiem
4 Z
 uwagi na luźny charakter zabudowy Ozorkowa, epidemie zarówno wcześniejszej dżumy jak i późniejszej cholery łagodniej traktowały Ozorków, który dysponując bardzo zdrową i leczniczą wodą
wychodził „obronną ręką” z kolejnych epidemii. Jednak cmentarz choleryczny był jednak w pewnym okresie czasu najbardziej „uczęszczanym” cmentarzem w Ozorkowie.
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Bruno Lutomski – Niemiec, dał mu bochenek chleba. Żołnierz nie wiedział, że chleb dał
mu Niemiec. Przyjął, podziękował i jadł ten chleb ze łzami”. Ta scena, którą opowiedział mi mój przyjaciel Kazimierz Wojewoda jest dowodem na to, że ewangelicy to
po prostu – ludzie.
Wracając do Karola Ernesta Schlössera, wiemy, że był człowiekiem dobrym,
życzliwym dla biednych. Udzielał się także społecznie. Był członkiem Rady Parafialnej, radnym miasta Ozorkowa oraz ławnikiem. Organizował z bratem Henrykiem i Karolem Scheiblerem Bank Handlowy w Łodzi. Karol zdecydowanie różnił
się charakterem od swego starszego, spokojnego i wyważonego brata Henryka. Był
bardziej rzutki, żywiołowy i podejmował nie zawsze przemyślane decyzje. Możliwe, że
będąc niezwykle uzdolniony, posiadał w sobie wiele egoizmu. Był przy tym wrażliwy
i lubił bujać w obłokach. Gorzej, że od ciężkiej pracy fabrycznej wolał rozrywki.
W każdym bądź razie Karol zdecydowanie odrzucał szarą egzystencję przemysłowca
i widział swą przyszłość w życiu ziemiańskim. Z pewnością powodowało to rozdźwięk
w małżeństwie, gdyż Natalia była przecież córką fabrykanta i tylko w przemyśle
widziała podstawę swego bytu. Karol jednak konsekwentnie dążył do swego celu.
Sprzedał przędzalnię przy stawie „Wałach” Rzepkowiczom. Karol osobiście znał Icka
Rzepkowicza, z którym zasiadał w Radzie Miejskiej Ozorkowa. Natomiast młyn
sprzedał Henrykowi Liedkiemu. Przestał inwestować w przemysł, gdyż w 1878 roku
nabył posiadłość w Opatówku, w skład której wchodziły jeszcze folwarki w Winiarach, Brzezinach i Zajączkach. Posiadłość w Opatówku miała ogromną zaletę, była
bowiem bardzo blisko władzy gubernialnej w Kaliszu. A przecież o te bliskie kontakty z władzą głównie Schlösserom chodziło. Karol wyprowadził się więc do Opatówka
i zamieszkał w dawnym pałacu Zajączka. Począł bywać w tzw. „sferach ziemiańskich”.
Przyznać trzeba, że Karol w Opatówku zaprowadził wzorowe gospodarstwo rolne.
Jednak „oczkiem w głowie” Karola była wspaniała stadnina koni. Natalia pozostała
w Ozorkowie, prowadząc dalej niedoinwestowane zakłady.
Śmierć Karola jeszcze bardziej jak przed laty śmierć ojca Friedricha Mathiasa, była
ogromnym zaskoczeniem. Długo nie milkły plotki o otruciu Karola. Dziś po tylu latach emocje dawno opadły i nikt już nie docieka, jak było naprawdę.
Na czele przedsiębiorstwa, które z wolna chyliło się ku upadkowi, stanęła wdowa. Ponadto Natalia, jako przemysłowiec, nie dorównywała swej teściowej Henrietcie Wilhelminie. W prasie podano dane, dotyczące zakładu Karola Ernesta przy stawie „Piła”: Źródło energii – 80-konna maszyna parowa wraz z turbiną wodną o mocy
6 koni mechanicznych. Ogółem zakład posiadał 9 500 wrzecion, w tym dwie przędzalnie: wózkową i pierścieniową. W latach 1883-1886, czyli już po śmierci Karola,
produkcja roczna wynosiła średnio 575 640 kilogramów przędzy bawełnianej, z bawełny nabywanej w Liverpoolu, Bremie, a także bezpośrednio w Indiach Wschodnich. Przeciętny zapas bawełny to minimum cztery miesiące. Opał dla maszyny
parowej to węgiel sprowadzany z Łodzi oraz w mniejszej ilości torf, wydobywany
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z własnych terenów w Ozorkowie. Oświetlenie gazowe, produkowane z nafty. Zatrudnienie: 198 kobiet, 69 mężczyzn, 20 chłopców, 19 dziewcząt – ogółem 306 pracowników. Roczna wartość produkcji – 328 000 rubli. Czas pracy od 11 do 13 godzin,
dzieci (teoretycznie) 6 godzin. Roczny wydatek na robociznę – 33 500 rubli, co dawało przeciętnie 109 rubli i 5 kopiejek. Oczywiście przeciętny robotnik zarabiał mniej,
gdyż do średniej płacy wliczano majstrów, którzy zarabiali więcej, niż wynosiła średnia płaca. Płaca u Schlösserów była jednak zdecydowanie wyższa niż w innych fabrykach ozorkowskich.

Henryk Wilhelm Schlösser
(ur. 1829 r. – zm. 1884 r.)

Pałac Henryka i Matyldy Schlösserów przy ulicy Łęczyckiej, wybudowany w 1876 r.
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Alegoria przemysłu. Malowidło w holu pałacu Schlösserów przy ulicy Łęczyckiej.

Przędzę sprzedawano w Łodzi, Kaliszu, Turku i w niewielkiej ilości w Wilnie
i Grodnie. Sprzedawano za gotówkę, lecz stałym odbiorcom na kredyt – trzy lub sześciomiesięczny. Sprzedaż była hurtowa lub detaliczna. Dyrektorem był Władysław Janasz, mieszkający w pobliżu fabryki przy ulicy Józefa Zajączka, znany w Ozorkowie
kupiec i przemysłowiec.
W rodzinie Schlösserów mężczyźni nie byli długowieczni. Nie wiadomo, jak Karol rozpisałby majątek w testamencie, gdyby nie nagła jego śmierć. Wiemy natomiast,
jak postąpił starszy z braci Henryk. Otóż Henryk, przeczuwając swoje odejście, spisał
ostatnią wolę u notariusza Truszkowskiego w Warszawie 25 czerwca 1884 roku. Jak
wiemy, Henryk i Matylda nie mieli dzieci i ten fakt z pewnością wpłynął na dobroczynny charakter testamentu. Ponadto Henryk i Matylda przez wiele lat przyjaźnili
się z Edwardem Lemonem, pastorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ozorkowie. Ta przyjaźń z życzliwym dla ludzi księdzem wyryła z pewnością trwałe piętno na
ich psychice. Według testamentu Henryka główną spadkobierczynią została Paulina
Matylda Schlösser z domu Werner (używająca imienia Matylda). Następnymi spadkobiercami byli: dwie siostry Henryka – Emilia Henrietta Werner, Fryderyka Wilhelmina Schlager43 oraz liczne dzieci po bracie Karolu.
4 H
 enryk miał trzy siostry, lecz najmłodsza z nich Paulina Matylda, żona Leopolda Wernera, już wówczas nie żyła.
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Do podziału rodzinnego była fabryka na Strzeblewie, pałac przy ulicy Łęczyckiej
zbudowany w 1876 roku, majątki ziemskie: Cedrowice, Janów, Wróblew oraz udziały w cukrowni Leśmierz wraz z należącymi do niej folwarkami. Słowem – było czym
dzielić.
Następny dział testamentu Henryka to fundacje charytatywne. Pierwszy zapis to
fundacja szkoły elementarnej w Ozorkowie z zapleczem na ogród i podwórze przy
ulicy Zajączka (obecnie ulica Listopadowa 13 – dawna popularna „Metalówka”) oraz
dodatkowy fundusz 20 000 rubli na utrzymanie szkoły. Był to pierwszy budynek
w Ozorkowie, przeznaczony wyłącznie na cele szkolne. Pieczę nad budynkiem sprawować miała Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ozorkowie. Szkoła nosiła imię Henryka Schlössera aż do 1945 roku.
Kolejny zapis dotyczył tzw. „Domu Starców” przy ulicy F. K. Druckiego-Lubeckiego (obecnie ulica A. Mickiewicza). Podobnie jak w przypadku szkoły z dodatkowym
zapisem 20 000 rubli na utrzymanie obiektu. Opiekunem „Domu Starców” była także
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ozorkowie. Z pewnością ciekawostką jest, że ulica Druckiego-Lubeckiego, a obecnie ulica Mickiewicza, w czasie okupacji niemieckiej nosiła nazwę „Heinrich Schlösserstrasse”.

Tablica poświęcona Henrykowi Schlösserowi, znajdująca się
w kościele ewangelicko-augsburskim w Ozorkowie.

Kolejny zapis – Henryk Schlösser przeznaczył także 1500 rubli, z których oprocentowanie było corocznie rozdzielane między ubogich mieszkańców Ozorkowa.
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Henryk Schlösser zmarł 16 października 1884 roku w Ozorkowie w pałacu przy
ulicy Łęczyckiej. Mieszkańcy nie wiedzieli, jaka będzie ich przyszłość – wiedzieli tylko, że będzie gorzej, gdyż odszedł człowiek im życzliwy.
Kondukt żałobny szedł z pałacu przy ulicy Łęczyckiej na Cmentarz EwangelickoAugsburski w Ozorkowie po dywanie z sukna. Z chwilą, gdy kondukt pogrzebowy
już przeszedł, co bardziej zapobiegliwi mieszkańcy Ozorkowa odcinali kawałki tkaniny, bowiem było to dobrej jakości sukno, które nie mogło się zmarnować. Również
po śmierci Henryka ukazała się notatka biograficzna w „Kłosach”. Czytamy w niej:
„Początkowo uczył się w domu w Ozorkowie, następnie w szkole średniej w Międzyrzeczu. Kolejny etap jego edukacji to Instytut Blackmana w Dreźnie. W 1848 roku
odbywał praktykę w Austrii. To właśnie dzięki Henrykowi, Karol Wilhelm Scheibler
przyjechał do Ozorkowa. W 1849 roku miał rozpocząć studia w Akademii Handlowej
w Berlinie. Po śmierci ojca Friedricha Mathiasa jego obecność w Ozorkowie była jednak
konieczna. Zamiast studiować w Berlinie, musiał zgodnie z wolą ojca rozpocząć budowę nowej fabryki na Strzeblewie. Henryk Schlösser był członkiem Rady Przemysłowej
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Brał udział w założeniu Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Banku Handlowego w Łodzi, zostając jego
prezesem po rezygnacji Karola Scheiblera, który zrezygnował ze względu na stan zdrowia. Przez 24 lata był radnym w Ozorkowie oraz przez kilkanaście lat był członkiem
Rady Opiekuńczej Powiatu Łęczyckiego. Będąc gorliwym wiernym, był trakże wiele lat
członkiem Rady Parafialnej w Ozorkowie”.
Fortuna Henryka Schlössera była ogromna, a jej źródłem praca robotników ozorkowskich w jego fabryce. Żeby ukrócić ciekawość ludzką, Schlösserowie rozpuścili pogłoskę, że bogactwo ich wynika z zaprzedania swych dusz diabłu. Osobiście słyszałem, że nawet rozsądni ludzie opowiadali z przekonaniem tę ewidentną bzdurę.
Prawda była oczywiście bardziej prozaiczna. Prawdopodobnie Karol był masonem
i w pałacu przy ulicy Zajączka rzeczywiście odbywały się tajemnicze spotkania, lecz
nie miały one nic wspólnego z diabłem.
Poniżej dane, dotyczące zakładu Henryka na Strzeblewie: zatrudnienie w latach 1882-1886 wynosiło niezmiennie 270 osób, w tym: 159 kobiet, 62 mężczyzn,
31 dziewcząt, 18 chłopców. Wydajność i średnia płaca w fabryce Henryka była zdecydowanie wyższa niż w fabrykach Karola. Wynikało to z faktu, że Henryk bardziej
dbał o swój zakład i jego park maszynowy zdecydowanie przewyższał urządzenia Karola, który bazował na maszynach sprowadzanych przez ojca. Natomiast park maszynowy Henryka pochodził głównie z 1852 roku, a były tam także roczniki późniejsze.
Dlatego też wydajność w fabryce Henryka na jednego robotnika wynosiła 1250 rbs,
natomiast u Karola zaledwie 866 rbs. Pomimo to nawet Karol mieścił się na średnim
poziomie w porównaniu z innymi zakładami Łódzkiego Okręgu Przemysłowego.
Wówczas zdecydowanie przodowały zakłady z Łodzi, Pabianic i Zgierza. Schlösserowie, jak już wspomniałem, pozostawali w tyle za czołowymi zakładami, gdyż ogrom99
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ne kwoty przeznaczali na kupno majątków ziemskich. Praca w zakładach trwała
(w zależności od koniunktury) od 4-5 rano do 20-21 wieczorem. Dzieci, podobnie
jak u Karola, pracowały teoretycznie 6 godzin. W wyniku pogarszania się warunków
pracy coraz częściej zdarzało się, że dzieci były werbowane do pracy przy pomocy
władz administracyjnych. O tym, że rozwój zakładu został zahamowany, świadczą
poniższe dane:
 rok 1882 – roczna wartość produkcji 795 000 rbs;
 rok 1884 – roczna wartość produkcji 657 000 rbs.
Do przeszłości odeszły czasy, kiedy wyroby fabryk schlösserowskich były eksponowane na międzynarodowych wystawach w Londynie (1851 rok), Paryżu (1867
rok), Moskwie (1869 rok) czy Petersburgu (1870 rok), gdzie otrzymywały medale
i wyróżnienia.
Mimo wyzysku, jaki panował w zakładach schlösserowskich, mimo przymusu pracy dzieci, warunki były jednak lepsze aniżeli w innych zakładach Ozorkowa.
Funkcjonowała tam opieka lekarska oraz kasa zapomogowo-pożyczkowa. Pomocy lekarskiej udzielał miejscowy felczer oraz lekarz zakładowy dr Ferdynand Weiss
do 1879 roku. Po śmierci Ferdynanda Weissa następnym lekarzem zakładowym był
dr Adolf Legis, który piastował to stanowisko do 1935 roku. Zaznaczyć tutaj trzeba,
że zarówno dr Ferdynand Weiss jak i dr Adolf Legis byli ponadto lekarzami miejskimi. Na lekarstwa każda ze schlösserowskich fabryk wydawała około 400 rubli rocznie. Natomiast ogółem na pomoc lekarską każdy zakład wydawał przeciętnie 1120
rubli rocznie. Trzeba jednak zaznaczyć, że powyżej 50% tej sumy pochłaniała pensja
lekarza i felczera.

dr Ferdynand Henryk Weiss
(ur. 1817 – zm. 1879 r.)
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Ferdynand Henryk Weiss urodził się w Wilnie w 1817 roku, jako piąte dziecko Augusta. Jedynym dowodem na istnienie matki jest fakt, że urodziła siedmioro dzieci,
nie znamy jednak jej imienia. Tymczasem „nasz” Ferdynand w 1831 roku był konfirmowany44 w Wilnie. Jest to informacja absolutnie pewna, gdyż pochodzi z Archiwum
Akt Dawnych w Warszawie. Studia medyczne Ferdynand ukończył prawdopodobnie w Wilnie, by po ich ukończeniu odbyć praktykę lekarską w Ozorkowie. W życiorysie Ferdynanda jest sporo znaków zapytania, których nie można „uprawdopodobnić”. Myślę, że sytuacja, jaką zastał w Ozorkowie sprawiła, że tzw. „staż” przedłużył się
na jego „pozostałe życie”. Z pewnością poczuł się tutaj niezbędny i to zatrzymało go
w Ozorkowie. I tak było w istocie. Gdyby było inaczej, to z pewnością wydałoby się
dziwne, że Ferdynand pozostał w Ozorkowie, mając z pewnością lepsze perspektywy
w Kaliszu. Z Kalisza bowiem pochodziła jego żona Albertyna Jaensch, której rodzice
mieli w Kaliszu aptekę. Jak pisał urodzony w Ozorkowie syn Ferdynanda i Albertyny
– Robert „Ferdynand liczył się ze szlachty Kaliskiej Guberni”. Mimo że wszystkie drogi
prowadziły do Kalisza, Ferdynand na przekór pozostał w Ozorkowie. Przybywszy do
Ozorkowa, Ferdynand z pewnością otrzymał propozycję pracy od Friedricha Mathiasa Schlössera, który przy swoich zakładach urządził tzw. „Kasę Chorych”. Schlösser
nalegał, by Ferdynand Weiss pozostał w mieście, bowiem wówczas w Ozorkowie był
tylko felczer. Następnie przyszła zaraza. Cholera, która stała się przekleństwem XIX
wieku, wcześniej nie występowała jako epidemia. Dopiero straszne warunki pracy,
ponadto zatłoczone i brudne miasta spowodowały wielką aktywność tej choroby. Dziś
wiemy, że w ogromnym stopniu do tej tragedii przyczyniła się woda pitna. Cholera
nieco łagodniej potraktowała Ozorków, a złożyły się na to głównie trzy przyczyny:
 dobra woda pitna, z której znany jest Ozorków;
 ogromne zaangażowanie doktora Ferdynanda Weissa;
 wieloośrodkowy charakter zabudowy miasta.
Lecz tak naprawdę trudno stwierdzić, który czynnik był tutaj najważniejszy.
Piszę tutaj o człowieku, który, jak twierdzą ewangelicy, uratował Ozorków. Przyznać trzeba, że w tym twierdzeniu jest sporo racji. Wiadomo bowiem, że Ferdynand
nie miał żadnych uprzedzeń narodowościowych, czy religijnych. Gdy zaszła potrzeba
niejednokrotnie w środku nocy przybywał, leczył, ratował. „Nasz doktór” nie mówił,
że jest zmęczony, że nie ma czasu, że jest noc. Dzięki temu doktor Ferdynand miał
ogromne poważanie wśród „tubylców”, czego dowodem jest krótka historyjka, którą
przekazała mi w liście praprawnuczka doktora Weissa, pani Hanna Banach:
„Doktor Ferdynand jechał do chorego powozem, wyjechał poza miasto, a czasy były
niespokojne. Powóz został zatrzymany przez rabusiów, ale gdy jeden z nich zobaczył
twarz pasażera zawołał „to nasz doktór!” i pozwolili mu jechać dalej”.
4 Konfirmacja – w kościele ewangelickim czynność kościelna, przez którą młodzi chrześcijanie przyznają się publicznie do wiary ewangelickiej i poprzez błogosławieństwo zostają zaliczeni w poczet
członków gminy.
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Pytanie – skąd taka rycerskość u rabusiów?
Otóż Ozorków był (i jest nadal) miastem biednym. Gdy doktor Weiss zobaczył
w domu pacjenta biedę, leczył darmo, kupując leki za własne pieniądze.
Ferdynand Weiss zaraził się od pacjentki dyfterytem. Teraz z pewnością są inne
sposoby leczenia, ale wtedy Ferdynand uznał, że jedynym wyjściem było nacięcie
guza w gardle i usunięcie zawartości metodą usta-usta. Dziewczynka przeżyła. Ferdynand doskonale wiedział, że grozi mu zakażenie, lecz poświęcił swoje życie dla innej osoby. Umarł tak, jak żył – do końca ratując ludzkie życie.
Ferdynand Henryk Weiss urodził się w 1817 roku w Wilnie. Zmarł w 1879 roku
w Ozorkowie w wieku 62 lat. Tu też został pochowany na cmentarzu ewangelickoaugsburskim.
Legisowie ponoć pochodzili z Paryża, skąd pośpiesznie wyjechali przerażeni wypadkami słynnej nocy św. Bartłomieja, kiedy to doszło do straszliwej rzezi hugonotów45. Rodzina Legisów po ucieczce z Paryża osiedliła się we Wrocławiu. Właśnie
w tym mieście w 1852 roku urodził się Adolf Legis. O jego życiu wiemy niewiele.
Wiadomo tylko, że był lekarzem wojskowym podczas wojny rosyjsko-tureckiej. Do
Ozorkowa przybył w 1879 roku po śmierci doktora Ferdynanda Weissa, mając 27 lat.
Objął on stanowisko lekarza „Kasy Chorych” przy zakładach schlösserowskich oraz
posadę lekarza miejskiego. Wkrótce pojął za żonę Zofię Scheibler. W dniu ich ślubu
Helena Scheibler podarowała w wianie ślubnym swojej córce Zofii dawny dom Wernerów (obecnie ulica S. Wigury 7), który kiedyś otrzymała od swej matki – Matyldy
Werner. Doktor Adolf Legis, podobnie jak jego poprzednik, nie miał żadnych uprzedzeń oraz był bardzo wrażliwy na ludzką biedę. Dla niego liczył się tylko chory, któremu należało pomóc. Reasumując, doktor Legis okazał się godnym następcą Ferdynanda Weissa. Z tym, że mając bogatego teścia, mógł sobie pozwolić, żeby leczyć
darmo więcej ubogich mieszkańców naszego miasta. Gdy zmarł Adolf Scheibler (teść
Legisa był jego imiennikiem) w 1889 roku, doszło w Ozorkowie do niecodziennego
wydarzenia. Otóż po naradzie z najbliższą rodziną i pastorem Lemonem (Scheiblerowie byli ewangelikami) doktor Adolf Legis podjął się zabalsamowania zwłok teścia. Mimo ścisłej tajemnicy to bulwersujące wydarzenie stało się „ściśle jawne”. Wiadomo, że w Ozorkowie żadna tajemnica się nie uchowa, o czym świadczy też nazwa
naszego miasta. Dodać należy, że stan „ścisłej jawności” trwa do dziś. Jednak mimo
licznej gromady gapiów stojących na ulicy, operacji tej nie widział nikt poza doktorem Legisem i felczerem. Wiadomo tylko, że po zabiegu umyto zmarłego i ogolono,
przygotowując do pogrzebu. Przed wieczorem wierny ogrodnik Krause w towarzystwie rodziny szedł z blaszaną misą, w której znajdowały się wnętrzności, usunięte
z ciała zmarłego oraz tampony, wata i inne nieczystości pozostałe po operacji. Ten
4 R
 zeź hugonotów dokonana w Paryżu w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku w okresie wojen religijnych, inspirowana przez Katarzynę Medycejską i Gwizjuszów.
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osobliwy orszak przeszedł w parku Scheiblerów do rosłego dębu, przy którym był
już wykopany dół. Tam zakopano miskę z zawartością. Dziś dębu już nie ma, gdyż
w okresie PRL-u uderzył weń piorun i trzeba było usunąć złamane drzewo wraz z korzeniami. Oczywiście nie było już żadnego śladu po misce, nie mówiąc już o jej zawartości.

Dr Adolf Legis
(ur. 1852 r. – zm. 1934 r.)

Pasją doktora Legisa była nauka, co było zrozumiałe, gdyż od jego wiedzy zależało
życie ludzkie. Drugą jego miłością było polowanie. Widziano go często na pobliskich
łąkach i bagnach, jak polował na kaczki lub zające.
Przedstawię tutaj zdarzenie, które przybliży nam doktora Legisa. Zdarzyło się kiedyś, że przyjechała do doktora Legisa powozem elegancka pani. Widząc człowieka
zamiatającego przed domem zapytała „Dobry człowieku, przyjechałam tutaj do doktora Legisa. Do usług szanowna pani – odezwał się wówczas doktor”. Nastąpiła konsternacja, którą przerwał doktor Legis zapraszając panią do domu, następnie umył się,
przebrał i przyjął pacjentkę. Gdy zmarł, jego pogrzeb był wielką manifestacją, gdyż
niemal wszyscy coś mu zawdzięczali. Ubolewać tylko należy, że człowiek ten, który
tyle dobrego zrobił dla innych, nie ma nawet tabliczki z imieniem i nazwiskiem.
Adolf Legis zmarł w 1934 roku, a pochowany został na starym cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Zgierskiej pod starym, wiekowym dębem, który ponoć dobiega 700 lat.
Jego żona Zofia z Scheiblerów Legisowa zmarła w 1944 roku i została pochowana na położonym obok cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Ona również nie ma
już tabliczki, gdzie i kiedy została pochowana. Adolf Legis urodzony w 1852 roku
we Wrocławiu, zmarł w 1934 roku w Ozorkowie. Zofia Legis urodzona w 1866 roku
w Ozorkowie, zmarła w 1944 roku w Ozorkowie.
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Napisałem życiorysy dwóch wspaniałych ludzi, żeby ocalić ich od zapomnienia,
lecz także z myślą o obecnych lekarzach, którzy wybrali ten trudny, odpowiedzialny
zawód, będący zarazem najpiękniejszym zawodem świata.
W innych zakładach ozorkowskich opieka lekarska nie istniała.
Po zakończeniu postępowania spadkowego fabrykę na Strzeblewie i pałac przy
ulicy Łęczyckiej, przejęła wdowa po Henryku – Paulina Matylda Schlösser jako główna spadkobierczyni z dniem 14 czerwca 1886 roku. Fabrykę oddała w dzierżawę swej
szwagierce Natalii Schlösser (wdowa po Karolu) za opłatę roczną w wysokości 18 000
rubli. W ten sposób Natalia zarządzała zakładem przy stawie „Piła”, „motarnią” przy
ulicy J. Zajączka oraz (po Henryku) fabryką na Strzeblewie. Ogólnym dyrektorem
zakładów schlösserowskich był nadal Władysław Janasz. Podstawowym problemem
była modernizacja zakładów. Natalia jednak całe życie „ciułała” pieniądze, skąpiąc na
wydatkach dotyczących fabryk. Cały park maszynowy w dawnych przędzalniach Karola był do wymiany. Maszyny w zakładzie na Strzeblewie były w lepszym stanie, lecz
także odbiegały od nowoczesnych maszyn czołowych zakładów Łódzkiego Okręgu
Przemysłowego. Ponadto najlepsze zakłady włókiennicze były już wówczas trójwydziałowe – składały się z przędzalni, tkalni i wykończalni. Natomiast zakłady Natalii
produkowały tylko przędzę bawełnianą i niestety coraz gorszego gatunku. Tkanin już
nie produkowano, bowiem Natalia zrezygnowała z nakładu, który, jak wiemy, przejęli Żydzi. Możliwe, że głównym powodem upadku zakładów był fakt, że liczne dzieci
Karola i Natalii wybrały stan ziemiański, a Henryk i Matylda nie mieli dzieci. Dlatego
Natalia nie zdobyła się na modernizację zakładów i kosztowne inwestycje. W ostatnich latach istnienia zakładów zarobki robotników wynosiły średnio od 55 do 70 kopiejek dziennie. Poniżej ogólne wyniki produkcji i zatrudnienia z końcowych lat istnienia zakładów:
 1889 rok – roczna wartość produkcji 716 000 rubli – zatrudnionych 616 osób;
 1890 rok – roczna wartość produkcji 566 650 rubli – zatrudnionych 624 osób;
 1891 rok – roczna wartość produkcji 567 000 rubli – zatrudnionych 638 osób.
Przyczyną wzrostu zatrudnienia był starzejący się park maszynowy. Widać z tego
jasno, że zakłady Natalii nie tylko nie wytrzymywały rywalizacji z nowoczesnymi zakładami, lecz coraz bardziej słabły. Katastrofa zbliżała się nieuchronnie i dla mieszkańców Ozorkowa nadszedł straszny 1893 rok.
Termin wybrano znakomity, gdyż w tym dniu załoga świętowała i wówczas w fabryce przy stawie „Piła” wybuchł pożar. Zachowała się kartka napisana przez pracowników po spaleniu zakładu. Podczas ogromnego mrozu -38° fabryka spaliła się
błyskawicznie. Robotnicy zostali bez pracy, a ich rodziny bez chleba. Z posiadanych
informacji wynika, że w końcowym okresie fabryka przy stawie „Piła” zatrudniała
198 kobiet, 69 mężczyzn, 20 chłopców i 19 dziewcząt – ogółem 306 osób.
„W tym fatalnym 1893 roku w fabryce na Strzeblewie (dawna fabryka Henryka
Schlössera) wybuchł niewielki pożar, który łatwo można było ugasić. Lecz w założe104
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niu Natalii ten zakład także musiał spłonąć. Podstawiony pracownik konewką dolał do
ognia – oliwy. Wówczas pożaru nie można było ugasić i zgodnie z życzeniem Natalii fabryka się spaliła”.
Podczas pożaru fabryki na Strzeblewie bardzo poważnie zagrożony był pałac i tylko ogromne poświęcenie strażaków zapobiegło większemu nieszczęściu. Czy rzeczywiście większemu – trudno wyczuć. Matylda wyraźnie nie lubiła pałacu. Dowodem
na to jest fakt, że wybudowała niewielki pawilon, w którym mieszkała i tam zmarła
w 1904 roku.
Mizerna to była pociecha, że Natalia i Matylda zapewniały: „Wybudujemy wam
nowy zakład”.
Po obu pożarach prawie 600 osób zostało bez pracy. Została tylko niewielka „motarnia” przy ulicy Zajączka.
Zaprogramowane pożary fabryk schlösserowskich przyniosły nędzę nie tylko rodzinom robotniczym, lecz także drobnym sklepikarzom, rzemieślnikom i właścicielom domów czynszowych, żyjących z wynajmowania mieszkań.
W tak okrutny sposób zakończyła się druga faza udziału rodziny Schlösserów
w przemysłowej historii naszego miasta.

Fragment parku miejskiego.
To niewielkie wzgórze jest pozostałością po spalonej w 1893 roku
fabryce Schlösserów
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Matylda Schlösser
(ur. 1829 r. – zm. 1904 r.)

Dyrektorzy zakładów schlösserowskich
Do 1848 roku dyrektorem był Gehlig, dojeżdżający z Łodzi.
Od 1848 do 1854 roku – Karol Wilhelm Scheibler, późniejszy potentat włókienniczej Łodzi, główny budowniczy fabryki na Strzeblewie.
Od 1854 do 1868 roku – Adolf Schlabitz, przemysłowiec z Łęczycy, który przeprowadził się do Ozorkowa, by móc lepiej wykonywać obowiązki dyrektora. Pochowany
na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Ozorkowie.
Od 1868 do 1893 roku, czyli do chwili spalenia zakładów schlösserowskich, znany przemysłowiec z Ozorkowa – Władysław Janasz. Mieszkał w Ozorkowie przy ulicy
Zajączka. Pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Ozorkowie.
Na zakończenie można dodać, że ocalał z pożogi spichlerz z ogromnym zapasem
bawełny. Natomiast straty wynikłe z „zaprogramowanych” pożarów pokryły „Towarzystwa Ubezpieczeniowe” Ruskie, Warszawskie, Petersburskie i Północne.
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Widok fabryki od strony bramy wjazdowej przy ulicy Łęczyckiej

Plan sytuacyjny terenów Fabryki Schlösserów
w Ozorkowie
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4. Towarzystwo Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny
i Tkalni w Ozorkowie

Założone 12 kwietnia 1894 roku

Zaprogramowane przez Natalię pożary rozwiązały kosztowny problem modernizacji zakładów schlösserowskich. Po otrzymaniu wysokich odszkodowań w dniu
12 kwietnia 1894 roku zawiązało się nowe przedsiębiorstwo przemysłowe, zorganizowane na zasadach rodzinnego towarzystwa akcyjnego. Zakłady były pomyślane jako
przedsiębiorstwo trójwydziałowe, czyli prowadzące pełny cykl produkcyjny, tj.: przędzalnię, tkalnię i wykończalnię. Kapitał zakładowy w wysokości 1 miliona rubli został podzielony na tysiąc akcji o wartości 1 tysiąca rubli każda.
W projektowanym założeniu podział akcji miał wyglądać następująco:
1. Natalia Schlösser (wdowa po Karolu) – 40% akcji;
2. Matylda Schlösser (wdowa po Henryku) – 40 % akcji;
3. Karol Schlösser (syn Karola i Natalii) – 20% akcji.
Życie skorygowało ten pierwowzór i w 1896 roku podział akcji wyglądał następująco:
1. Natalia Schlösser – 370 akcji;
2. Matylda Schlösser – 220 akcji;
3. Władysław Janasz – 160 akcji;
4. Karol Schlösser – 100 akcji;
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5. Edward Herbst – 50 akcji;
6. Konstanty Janasz – 20 akcji.
Ponadto po 10 akcji mieli:
1. Ernest Bucholtz;
2. Aleksander Czajewicz;
3. Emil Meyer;
4. Edward Lilpop;
5. Henryk Schlösser;
6. Wilhelm Scheibler;
7. Hugon Seyeld;
8. Karol Weil.
W następnych latach znaczącymi akcjonariuszami zostali dodatkowo: Anna Scheibler i Adolf Legis.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że średnia roczna pensja w zakładach schlösserowskich wynosiła 106 rubli. Zatem nawet gdyby istniała możliwość kupna akcji,
pracowników nie byłoby na to stać.
Pierwsze walne zebranie akcjonariuszy odbyło się 4 lipca 1894 roku. W trakcie zebrania podjęto bardzo ważną decyzję dotyczącą fabryki przy stawie „Piła”, która rozwiała ewentualne złudzenia. Z uwagi na brak możliwości rozbudowy zaniechano jej
odbudowania. Jakiś czas funkcjonowała tam jeszcze farbiarnia, która będąc w pewnej
odległości od płonącej fabryki, nie uległa spaleniu.
Nowe zakłady miały powstać na Strzeblewie. W pierwszej wersji miał to być teren
spalonej fabryki oraz terenów przylegających od strony zachodniej. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja przesunięcia całego przyszłego terenu budowy w kierunku zachodnim. Trzymając się pierwotnej wersji, towarzystwo niepotrzebnie nabyło od Matyldy Schlösser teren dawnej fabryki wraz z murem okalającym spalony zakład za cenę
27 000 rubli. Mur i gruz po spalonej fabryce przydał się do wyrównania terenów budowy nowego zakładu, natomiast plac na „wyspie” pozostał niewykorzystany. Dopiero później, w okresie międzywojennym urządzono tam boisko do gry w piłkę nożną
oraz wykorzystywano teren na różne imprezy rozrywkowe. Wracając do roku 1894,
towarzystwo zakupiło trzy działki sąsiadujące z nabytym terenem od strony zachodniej, których właścicielem był drobny kupiec i przedsiębiorca – Otto Weigertner. Weigertner szybko zorientował się w sytuacji i sprzedał swoje trzy działki za bardzo
wysoką cenę: działka nr 348 za cenę 5 500 rubli, działka nr 349 za cenę 4 650 rubli,
działka nr 350 za cenę 2 550 rubli, mimo że były to właściwie nieużytki.
Kolejnym nabytkiem towarzystwa był zakup działki nr 210 od Matyldy Schlösser.
Była to dawna fabryka Gottlieba Lausego wraz z terenem, który kiedyś Lause nabył
od Ignacego Starzyńskiego. Jak wiemy, fabrykę tą później wydzierżawił Adolf Sche109
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ibler. Następny zakup, również od Matyldy, jest już absolutnie niezrozumiały. Otóż
towarzystwo kupiło od niej 7 morg ziemi (majątek w Cedrowicach) za kwotę 5 000
rubli.
Reasumując, poza kupnem bardzo drogich trzech działek Weigertnera, wszystkie
zakupy były zbędne, gdyż nie dotyczyły terenu nowego zakładu. W rezultacie tych
zbędnych zakupów towarzystwu zaczęło brakować pieniędzy.
Tymczasem podejmowano wiele uchwał regulujących sprawy organizacyjne. Akt
umowy i projekt statutu Towarzystwa Akcyjnego zawarto w dniach 23 października
– 3 listopada 1894 roku u notariusza Grzymskiego w Ozorkowie. W ustawie spółki
był nader interesujący zapis: „Akcjonariuszami Spółki nie mogą być osoby wyznania
mojżeszowego”. W dniu 4 listopada 1894 roku odbyło się zebranie organizacyjne, na
którym ustalono skład Rady Nadzorczej:
1. Władysław Janasz – były dyrektor dawnych zakładów schlösserowskich.
2. Edward Herbst – zięć nieżyjącego już wówczas Karola Wilhelma Scheiblera,
był jednym z największych autorytetów w przemyśle bawełnianym tamtych lat
i dlatego wspomniane wyżej niepotrzebne zakupy są tutaj niezrozumiałe. Widocznie Herbst nie włączał się w sprawy „rodzinnej spółki” i był w tych sprawach prawdopodobnie z własnej woli „statystą”. Poniżej zamieszczam życiorys
tego znanego przemysłowca46.
3. Edward Lilpop – pochodził ze znanej warszawskiej rodziny fabrykanckiej. Natomiast sam był cenionym architektem. Wraz z Józefem Dziekońskim był autorem projektu mauzoleum Karola Wilhelma Scheiblera na Cmentarzu przy
ulicy Ogrodowej w Łodzi. Lilpop był zdecydowanym statystą w Radzie Nadzorczej Towarzystwa, co potwierdza fakt, że członek Rady Nadzorczej musi posiadać przynajmniej 10 akcji.
4 E
 dward Herbst – po ukończeniu Warszawskiej Szkoły Handlowej w 1869 roku rozpoczął pracę
u Karola Wilhelma Scheiblera w Łodzi. Przyszły teść Karol Scheibler poznał się na młodym człowieku i wkrótce awansował go na prokurenta. Natomiast do 1874 roku uczynił go dyrektorem największej przędzalni w Łodzi. Z chwilą, gdy Herbst poślubił w 1875 roku córkę Scheiblera – Matyldę, stał się współwłaścicielem fabryki. W tymże roku państwo młodzi wybudowali n a terenie
zespołu fabryczno-rezydencjonalego zwanego Księżym Młynem neorenesansową willę, która jest
jednym z cenniejszych zabytków w Łodzi. Po śmierci Karola Scheiblera w 1881 roku zawiązała się
spółka rodzinna, której akcjonariuszami byli: żona Karola – Anna, pochodząca z Ozorkowa, syn
Karola i Anny – Karol Scheibler, brat Karola – Adolf, mieszkający w Ozorkowie, Edward Herbst
– zięć zmarłego Karola i Anny Scheiblerów oraz drugi zięć Georg von Kramsta. Głównym dyrektorem spółki rodzinnej został Edward Herbst. Herbst był wielkim filantropem (zwłaszcza po śmierci
swej córeczki Anny). Wspierał głównie budowę szpitali. W pobliskich Sokolnikach wybudował sanatorium dla dzieci. W 1891 roku kupił w Sopocie część parceli, gdzie rozbudował dom letniskowy,
który przekształcono w neorenesansową willę. W Sopocie także był dobroczyńcą, wspierając finansowo wiele inwestycji miejskich. Ostatnie lata swego życia spędził w Sopocie, gdzie zmarł 6 czerwca 1921 roku, w wieku 77 lat. Natomiast willę Herbsta spalili w 1945 roku „wyzwoliciele radzieccy”. W 1955 roku odbudowano i przebudowano ten piękny obiekt.

46

110

4. Towarzystwo Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie

4. Karol Schlösser – syn Natalii i nieżyjącego już Karola Ernesta. Karol nie miał
„serca” do przemysłu, czego potwierdzeniem był fakt, że kilka lat później wyjechał do Opatówka i, podobnie jak ojciec, prowadził tam wzorowe gospodarstwo rolniczo-hodowlane.

Edward Herbst
(ur. 1844 r. – zm. 1921 r.)

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa został Władysław Janasz,
a członkami Rady Nadzorczej Edward Herbst i Edward Lilpop. Natomiast zastępcą
członka Rady Nadzorczej został Karol Schlösser, lecz tylko dlatego, że był synem Natalii.
Reasumując, o działalności spółki decydowało Zgromadzenie Akcjonariuszy. Akcjonariusze wybierali Zarząd, który składał się z przewodniczącego zarządu, dwóch
członków oraz zastępcy członka zarządu. Każdy członek zarządu musiał posiadać
minimum 10 akcji. Zarząd kierował całością przedsiębiorstwa jako organ uchwałodawczy, lecz przede wszystkim musiał przedstawić rozliczenie finansowe, w tym
głównie bilanse. Ponadto zarząd był zobowiązany wybierać dyrektora zakładów, który był władzą wykonawczą, głównie w sprawach gospodarczych przedsiębiorstwa.
Z dyrektorem zawierano indywidualną umowę, w której ustalano roczną pensję.
Dyrektor otrzymywał także szcześciopokojowe mieszkanie służbowe oraz 2,5% od
zysku przedsiębiorstwa. Jako ciekawostkę można podać, że dyrektor Towarzystwa
Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie mieszkał w domu przy
ulicy Łęczyckiej w domu fabrycznym (vis a vis pałacu), zajmując całe pierwsze piętro. Po śmierci Władysława Janasza przewodniczącym Rady Nadzorczej (lub jak kto
woli dyrektorem) został Edward Herbst. Wówczas to Karol Schlösser awansował na
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członka Rady Nadzorczej. Natomiast zastępcą członka Rady został wspomniany wyżej Otto Weigertner. W często zmieniającym się Zarządzie widzimy takie nazwiska,
jak: Ernest Bucholtz, Emil Meyer czy Konstanty Janasz. Dla uniknięcia niepożądanych osób w spółce podjęto wówczas uchwałę o nabywaniu i zbywaniu akcji za zgodą wszystkich akcjonariuszy.
Budowę nowej fabryki rozpoczęto wiosną 1895 roku, bowiem zimę 1894-1895
przeznaczono na prace przygotowawcze. Grunt przeznaczony pod zakład był bardzo
trudny i wymagał odwodnienia i wyrównania terenu. W tym celu do prac niwelacyjnych zakupiono kilkaset metrów toru i kilka wagonów-wywrotek do przewozu gruzu
i ziemi. Z drugiej jednak strony ogromnym plusem było to, że tereny przeznaczone
pod budowę znajdowały się na peryferiach i posiadały duże zaplecze pod ewentualną
rozbudowę. Drugim, niemniej ważnym plusem był dostęp do miękkiej wody rzecznej, niezbędnej dla potrzeb zakładów.
Kierownikiem budowy został inżynier technolog Bronisław Słaboszewicz, wybitny specjalista w zakresie budownictwa włókienniczego. Był on zarazem twórcą
i organizatorem przedsiębiorstwa, gdyż to on umiejętnie dobierał fachowców, którzy pozostali w zakładzie po ukończeniu budowy. Jak wiemy, kadra kierownicza
w poprzednich zakładach schlösserowskich była wyłącznie niemiecka. Natomiast kadra kierownicza, którą pozostawił Słaboszewicz po zakończeniu budowy, składała się
w większości z Polaków. Po Słaboszewiczu następnym kierownikiem budowy zakładów na Strzeblewie został inż. Wiener, który nie zmienił stanu osobowego kierownictwa.
Budowa zakładu z uwagi na specyficzne warunki terenowe i przy ówczesnych
osiągnięciach technicznych była bardzo utrudniona. Grunt był grząski, zasypywano
więc wgłębienia gruzem oraz przemieszczano ziemię w celu wyrównania terenu.
Również budowa komina nastręczała ogromnych kłopotów. Usunięto je dopiero
dzięki palowaniu fundamentów.
W sierpniu 1895 roku była już gotowa wieża ciśnień (stojąca do dziś) oraz kotłownia kryta papą. Już wówczas uważniej zaczęto liczyć pieniądze i firma warszawska,
która wykonywała budowę komina, wieży ciśnień i kotłowni okazała się zbyt droga. Dlatego też podobne prace zlecano później tańszym firmom łódzkim. Cegłę na
budowę dostarczyła firma Bajończyka z Włocławka. Z miasta tego pochodziło także szkło szedowe, wyprodukowane w hucie „Helena”, bowiem budynki produkcyjne
były zaprogramowane z górnym światłem dziennym (dach szedowy). Dźwigarowe
belki żelazne zakupiono w Niemczech, słupy żelazne podtrzymujące stropy dostarczyła firma Johna z Łodzi, od której również zakupiono pasy transmisyjne. Izolację
stropów z płyt korkowych sprowadzono z Austrii, a rury kanalizacyjne i wodociągowe z Minstbergu. Firma łódzka inżyniera Arkuszewskiego wykonała aparaturę do
zmiękczania wody, a instalację elektryczną berlińska firma „Allgemeine Elektricitats
Gesellschaft”.
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Wieża Ciśnień wybudowana w 1895 roku

W firmie „Brothers Suzer” z Winterthur zakupiono maszynę parową o sile 600
koni mechanicznych i dodatkowo nową o sile 500 koni mechanicznych w firmie
„Cortizer Maschinen Gesellschaft” oraz trzy kotły parowe o powierzchni nagrzewanej 70m2 każdy. I pomyśleć, że dawniej wystarczył napęd wodny.
Z uwagi na to, że pierwszym etapem budowy była przędzalnia, na potrzeby tego
wydziału zakupiono zestaw maszyn przędzalniczych w firmie angielskiej „Platt Brothers Co Limitted” w Oldham.
•
•
•
•
•
•
•

Numeracja wątku 8-12 – 3000 wrzecion;
Numeracja wątku 14-16 – 2000 wrzecion;
Numeracja wątku 20-30 – 3000 wrzecion;
Numeracja wątku 32-42 – 2000 wrzecion;
Do produkcji osnowy (Water) prząśnice pierścieniowe;
Numeracja osnowy 16-20 – 2000 wrzecion;
Numeracja osnowy 24-30 – 3000 wrzecion.

Przed uruchomieniem przędzalni zakupiono bawełnę. Bawełna była głównie
wschodnio-indyjska, bucharska, amerykańska.
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• 200 bel – firma Bengal – bawełna z Indii o nazwie Surate i Madras;
• 100 bel – firma Omra – bawełna amerykańska o nazwie Luizjana;
• 300 bel – firma Folly Godfair Finerly – bawełna z Buchary (Środkowa
Azja);
• 100 bel – firma Goodning Lund Orleans Takes – bawełna amerykańska o nazwie Luizjana.
Wyjaśnić tutaj należy obecność bawełny z Buchary. Jak wiemy, przedsiębiorstwo Karola Scheiblera w Łodzi w celu uniezależnienia się od widzimisię dostawców
zakupiło w Rosji tereny pod uprawę bawełny.
Pomysłodawcą był Karol Scheibler, który nie zdążył zrealizować tego pomysłu. Dopiero dzięki inicjatywie jego zięcia Edwarda Herbsta firma założyła w rejonie Buchary własną plantację bawełny. Dlatego też bawełna z Buchary docierała
do Ozorkowa, gdyż Edward Herbst był przecież w Zarządzie spółki schlösserowskiej.
Inna sprawa, że ilość zakupionej bawełny znacznie przekraczała możliwości przerobowe przędzalni Schlösserowskiej w Ozorkowie i zamrażała fundusz obrotowy.
W tym przypadku nie był to wydatek zbędny, lecz konieczna asekuracja.
Mimo to Towarzystwo w wyniku wcześniejszych i niepotrzebnych zakupów zaczęło skrupulatnie obcinać wydatki (nawet uzasadnione). Tak też postąpiono w tym
przypadku. Z uwagi na brak nabywców na miejscu uzgodniono, że dostawa w Bremie
(był to punkt przeładunkowy) przyjmie część bawełny na poczet długu.
Tymczasem rozpoczęto montaż przędzalni i tutaj wybuchł skandal. Zawiodła bowiem słynna z solidności firma braci „Plathers”. Przy montażu gręplarek okazało
się, że pokrywy do nich nie pasują. Oczywiście spowodowało to zwłokę w montażu.
Przędzalnię, która dzięki wysokiemu popytowi na przędzę bawełnianą pierwsza zaczęła się spłacać, uruchomiono zatem dopiero 1 września 1896 roku. Wkrótce uruchomiono też drugą zmianę przędzalni, lecz mimo to sytuacja finansowa Towarzystwa była poważna.
W trakcie budowy tkalni i wykończalni komisja rewizyjna uznała, że prace budowlane są prowadzone zbyt wolno i podnoszą koszt budowy. Głównie chodziło
o wyczerpanie wpłat pierwszej transzy akcjonariuszy. Musiano więc w czasie budowy
tkalni dokonać kolejnej wpłaty. Żeby obniżyć koszty, zaproponowano kupno tylko
kilku najnowszych maszyn i mając oryginalny wzór, resztę potrzebnych maszyn wykonać we własnym zakresie. Czy wdrożono ten projekt? Trudno dziś dociec, bo sprawa była perfidna i trochę kryminalna.
W maju 1897 roku zamówiono urządzenia do bielnika i płuczkę w firmie „Allgemaine Elektricitats Gesellschaft Sulzer” w Winterthur oraz inne urządzenia na potrzeby wykończalni. Tymczasem prace montażowe należało wstrzymać, gdyż firma
budowlana nie zdążyła wybudować murów dookoła zakładu.
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Pojawił się także szereg innych problemów. Przykładem może być kolejny skandal
przy uruchamianiu bielnika. Okazało się bowiem, że kotły nie mogły dostarczać pary
do bielnika i zaszła potrzeba montażu nowego kotła, który zamówiono w firmie „Pioner i Gamper” w Sosnowcu. Dość powiedzieć, że uzupełnianie parku maszynowego
trwało jeszcze kilka lat. Od 12 czerwca 1899 roku Towarzystwo miało prawo używać
własnego znaku firmowego pod nr 3775.
W tym czasie Giełda Łódzka zgłosiła propozycję notowania kursu zakładów
schlösserowskich. Zgodnie ze statutem spółki wymagana była zgoda wszystkich akcjonariuszy. Zgodę tę wymusił brak kapitału obrotowego, niezbędnego do właściwego jej funkcjonowania, gdyż wszystkie środki finansowe pochłonęła budowa zakładu.
Towarzystwo Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni z przysłowiowym nożem
na gardle wypuściło w 1901 roku nową serię akcji o wartości pół miliona rubli, mimo
że przędzalnia przynosiła spore dochody. Wszystkie akcje przejęli akcjonariusze, nie
dopuszczając nadal nikogo z zewnątrz. Prawdopodobnie do spółki dołączyli wówczas Anna Scheibler i Adolf Legis – ale to przecież rodzina. Kłopoty związane z budową, później z wyposażeniem, a na koniec z organizacją sprawiły, że przedsiębiorstwo
osiągnęło pełną moc produkcyjną dopiero w 1903 roku. Było to jednak przedsiębiorstwo na wskroś nowoczesne i zaliczane było do ścisłej czołówki w kraju.
Wracając do historii pożarów w dawnych zakładach schlösserowskich, Natalia
i Matylda otrzymały rzeczywiście odszkodowanie, lecz wówczas zrozumiano, że podobna historia nie może się powtórzyć. Dlatego też w przedsiębiorstwie zainstalowano urządzenia przeciwpożarowe z automatyczną sygnalizacją i urządzeniami wodnymi. Na przędzalni, gdzie z reguły panuje największy kurz, zainstalowano nawilżacze
powietrza. Dodać tutaj należy, że od 1898 roku była w przedsiębiorstwie czynna straż
zakładowa. Ten nowoczesny zakład od samego początku zaznaczył swą obecność na
rynku włókienniczym. Wyroby były tak dobre, że konkurencja w walce o rynek zbytu
posuwała się nawet do podrabiania etykiet wyrobów schlösserowskich. Skandal był
tak duży, że doszło do procesu, który ukrócił podróbki i fałszerstwa.
Nowy XX wiek rozpoczął erę niezwykle głębokich kryzysów gospodarczych. Koniunktura na wyroby bawełniane, która trwała do końca XIX wieku, załamała się
w 1900 roku. W sierpniu 1900 roku przędzalnia zlikwidowała drugą zmianę, a we
wrześniu poczęto ograniczać czas pracy na pozostałej pierwszej zmianie. Kryzys jednak trwał nadal. Latem 1901 roku wstrzymano całkowicie pracę na wydziale tkanin.
Dopiero w grudniu 1901 roku praca ruszyła normalnie. Kryzys ten jednak wzmocnił
tzw. „dyscyplinę pracy” (to określenie bardzo popularne w PRL-u). Otóż robotnicy
byli karani za różne niedociągnięcia, np. spóźnienia, nieobecność w pracy, lecz okazało się, że kary te były nielegalne, gdyż od 1866 roku kar tych ustawowo zakazano.
Było to wynikiem „zaborczych” rządów w Królestwie Polskim47.
4 Źródło: G. Missalowa: Studia tom II, str. 114.
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Wspomnieć tutaj należy, że w 1896 roku zmarł długoletni dyrektor dawnych zakładów schlösserowskich – Władysław Janasz, który w końcowym okresie działał także w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie. W Radzie Nadzorczej jego następcą został Edward Herbst, a wcześniej na
posadzie dyrektora zakładów zastąpił Janasza Karol Fryderyk Weil, pochodzący ze
znanej w Ozorkowie i w Zgierzu rodziny farmaceutów. Był on wówczas młodym, niespełna trzydziestoletnim człowiekiem, pod względem teoretycznym dobrze przygotowanym, gdyż ukończył studia w renomowanej uczelni za granicą. Natomiast doświadczenie życiowe nie było dostateczne, co potwierdziło się w czasie tragicznego
w skutkach strajku. Możliwe jest, że właściwszym określeniem był tutaj „bunt”. Najważniejsze było jednak to, że Karol Weil był lojalny wobec rodziny Schlösserów, gdyż
rody te były z sobą spowinowacone. Nie był jednak obiektywny wobec zaistniałej sytuacji.
Weilowie byli znaną i poważaną rodziną w Ozorkowie, spowinowaconą nie tylko
ze Schlösserami, lecz także z Scheiblerami, Janaszami oraz Jonscherami. Była to autentyczna elita ówczesnego Ozorkowa.
W 1905 roku w zakładach TSPBiT w Ozorkowie miały miejsce strajki o podłożu
politycznym i ekonomicznym.
W dniu 28 stycznia 1905 roku do Ozorkowa przybyła grupa około 300 robotników ze Zgierza i Łodzi. Skierowali się do fabryki schlösserowskiej i wezwali załogę
do strajku. Wtedy okazało się, że „nasi” robotnicy byli już przygotowani. Praca na
wszystkich wydziałach była niemal natychmiast wstrzymana. Część robotników wyszła z fabryki i wraz z przybyszami wyruszyli do innych zakładów w Ozorkowie z wezwaniem do strajku. Miasto zamarło.
Tak rozpoczął się wielki strajk w Ozorkowie, który zakończył się dopiero 21 lutego 1905 roku.
Następny strajk, który wybuchł 19 maja 1905 roku miał charakter ekonomicznospołeczny. Strajki i walki klasowe w Ozorkowie to obszerny temat, o którym pisałem
w cyklu artykułów, zamieszczonych w „Wiadomościach Ozorkowskich”.
W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na sprawę, która nie powinna mieć w ogóle miejsca. Mianowicie, mimo pożaru w magazynie bawełny, który spowodował duże
straty, pomimo wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej, w zakładach schlösserowskich
już pod koniec 1904 roku nastąpił wzrost produkcji, który zwyżkował w roku następnym. Zupełnym paradoksem był fakt, że w roku 1905, mimo rewolucji, strajków i złej
sytuacji gospodarczej na świecie, w fabryce schlösserowskiej nadal trwał wzrost produkcji.
Wytłumaczeniem tej niezwykłej sytuacji jest to, że zakłady te były nowoczesne,
ich wyroby miały już ugruntowaną markę i dlatego nie było problemu ze zbytem towarów.
Wysoki standard produkcji podnosił jeszcze bardziej prestiż tych zakładów, po116
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nadto dobra marka powodowała wzrost ambicji kierownictwa i wymuszała obowiązek „trzymania produkcji” na wysokim poziomie.
Tymczasem okres od początku XX wieku aż do chwili wybuchu I wojny światowej był istną huśtawką na rynku włókienniczym. Dzięki wysokiej marce swych wyrobów przedsiębiorstwo schlösserowskie w miarę łagodnie przeżywało wszelkie kryzysy i wahania koniunktury. Zaznaczyć trzeba, że spółka miała własne składy w Łodzi
i w Warszawie a ponadto składy podobne znajdowały się w Cesarstwie Rosyjskim w:
Berdyczowie, Charkowie, Moskwie, Odessie, Rostowie n/Donem, Rydze i Wilnie.
Dobrze się stało, że kierownictwo właściwie zrozumiało, że przywilej prowadzenia przedsiębiorstwa bez zgrzytów, bez głębokich zawirowań i upadków przynależy
tylko najlepszym. Dziwny, ale tylko z pozoru może wydawać się fakt, że ten nowoczesny zakład wciąż się modernizował, zwłaszcza wykończalnia była wydziałem, na którym stale się coś działo i zmieniało, gdyż ciągłe wynalazki i ulepszenia wręcz zmuszały do korzystania z dobrodziejstw nauki. Kto tego nie robił, zostawał w tyle. W 1912
roku właśnie te drobne zmiany dały natychmiastowy efekt w postaci uszlachetnionych towarów. Dzięki temu firma zyskała nowych nabywców.
Przyznać tutaj trzeba, że spółka dbała o sprawy socjalne i kulturalne. Ze spraw socjalnych wiadomo, że w 1899 roku była już czynna stołówka zakładowa. Z uwagi na
dużą liczbę kobiet pracujących w przedsiębiorstwie urządzono tzw. „przytułek położniczy”, a mówiąc prościej – porodówkę. Zorganizowano także ochronkę dla dzieci robotniczych. W tym okresie akuszerką zakładową była pani Jadwiga Łazowska. Jako
że urzędnicy byli tzw. „elitą zakładową”, to z myślą o nich urządzono lokal – świetlicę, wyposażoną w bilard, stoliki do gry w szachy, warcaby, karty. Był nawet fortepian,
który jednak ukradli kozacy w czasie strajku. W lokalu odbywały się próby i występy chóru zakładowego, którym kierował pan Subertin. W lokalu tym wisiał gobelin
z wyhaftowanym herbem Towarzystwa Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie. W 1905 roku utworzono szkołę elementarną dla dzieci robotników.
Urzędnicy dbali także o własną przyszłość, a także zabezpieczali się przed wypadkami losowymi. Mianowicie wpłacali pieniądze na tzw. „fundusz A” oraz „fundusz B”.
„Fundusz A” był przeznaczony na zapomogi losowe. Natomiast „fundusz B” był inaczej mówiąc składką indywidualną, którą można było podjąć po 10 latach, chyba, że
pracownik odchodził z zakładu lub na rentę, która wynosiła zaledwie 30% płacy. Było
to w pewnym sensie zabezpieczenie finansowe, lub inaczej mówiąc pewną odmianą
kasy zapomogowo-pożyczkowej. Lecz z chwilą, gdy w 1904 roku zmarła Paulina Matylda Schlösser (wdowa po Henryku), trzeba było wypuścić kolejną emisję akcji. Było
to podyktowane koniecznością spłacenia sukcesorów Matyldy. Towarzystwo z wolna
traciło charakter spółki rodzinnej, zwłaszcza, że swoje udziały odsprzedał także Karol Schlösser, który, jak wiemy, wyjechał (podobnie jak przed laty jego ojciec Karol
Ernest) do Opatówka, prowadząc tam gospodarstwo rolno-hodowlane. Jak wiemy,
młodzi Schlösserowie nie mieli serca do przemysłu, a wybierając stan ziemiański go117
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spodarowali w swych majątkach ziemskich48. W 1907 roku mimo tych ubytków spółka liczyła 33 akcjonariuszy.
Od stycznia 1912 roku lekarzem zakładowym Towarzystwa Schlösserowskiej
Przędzalni Bawełny i Tkalni był doktor Przyborowski, syn znanego pisarza Walerego Przyborowskiego (napisał m. in. powieści historyczne: „Bitwa pod Raszynem”
i „Szwedzi w Warszawie”). Dlatego też częste były odwiedziny tego pisarza w Ozorkowie.
Powoli i nieubłagalnie zbliżała się nowa katastrofa dziejowa. W listopadzie 1912
roku nowy, potężny kryzys wywołał niemal całkowity zastój w przemyśle. Najpierw
ograniczono produkcję tkalni na drugiej zmianie. Na 690 krosien z drugiej zmiany
uruchomiono tylko 570, a następnie zlikwidowano drugą zmianę na wydziale tkalni w całości. Następnym krokiem było ograniczenie dni pracy. W okresie Świąt Bożego Narodzenia 1912 roku do dnia 6 stycznia 1913 roku zakładów nie uruchomiono. Niestety kryzys trwał nadal. Wprowadzono więc dalsze ograniczenia. W praktyce
wyglądało to tak, że pracowano średnio trzy dni w tygodniu po 6 godzin dziennie.
Ograniczenia były różne dla poszczególnych wydziałów i stanowisk. W wyniku krótszego czasu pracy robotnicza płaca była niższa i nie starczało na utrzymanie rodziny. Robotnicy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji i byli nad wyraz cierpliwi. Jednak, jak wiadomo, głód jest złym doradcą i dlatego w czerwcu 1914 roku pracownicy
przedsiębiorstwa ogłosili strajk. Był to strajk wyłącznie ekonomiczny, nie było żadnych postulatów, było tylko ogólne wołanie – pracy i chleba. Jednak los okrutnie zadrwił z determinacji zrozpaczonych robotników. Wybuch I wojny światowej zakończył strajk.
Po zwycięskiej bitwie pod Łodzią do Ozorkowa wkroczyli okupanci niemieccy.
Pragnęli oni uruchomić zakład, gdyż w magazynach były duże zapasy surowca. Z powodu braku węgla nie było to jednak możliwe. Przydział węgla otrzymano dopiero
na początku 1915 roku. Wówczas ruszyła fabryka, wyrabiając zapasy nagromadzone
w magazynach. Oczywiście wyprodukowany towar zarekwirowano. Następnie rozpoczęła się grabież i dewastacja zakładów.
Okupacyjni wandale rozkradali wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Były to
pasy transmisyjne, urządzenia, maszyny. Jeśli była niemożliwa grabież całej maszyny,
to wyrywano z niej metale kolorowe, mające większą wartość. W taki sposób doko-

4 B
 yli nawet tacy, którzy jak Gustaw Schlösser wyjechali do Brazylii w 1896 roku z żoną i trojgiem
dzieci. Jak podał historyk Paul Vendelino Kons, będący prezesem Gminy Kultury Brusgne, Gustaw
Schlösser i jego synowie Hugo i Adolf założyli w miejscowości Brusgne, stan Santa Catarina, przedsiębiorstwo instalacji światłowodowych w 1911 roku. W stanie Santa Catarina osiedliło się wielu osadników niemieckich przybyłych z Polski, z regionu łódzkiego, którzy (jak podawali) wyemigrowali
z powodu złych warunków i złego traktowania, jako mniejszość etniczna, mieszkająca w Polsce pod
panowaniem rosyjskim, gdzie byli dyskryminowani i cierpieli z powodu różnych ograniczeń”.
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nano zniszczenia całego parku maszynowego w przedsiębiorstwie. Później okupanci chcieli w zniszczonej fabryce zorganizować warsztaty do remontu maszyn rolniczych. Zaczęto już nawet wydobywać torf ze złóż, leżących na terenie okolicznych
łąk, mający służyć do ogrzewania zakładu. Mimo tych chęci unieruchomienie zakładu trwało do końca wojny.
Wypadki dziejowe przekreśliły jednak okupacyjne plany. Polska po 123 latach
znów pojawiła się na mapach świata.
Poniżej wykazy dotyczące dyrektorów TSPBiT w Ozorkowie:
• Karol Weil – jako dyrektor przedsiębiorstwa był nieprzejednany wobec strajkujących robotników i mimo licznych dowodów lojalności, musiał odejść z zakładu.
• Albin Żbikowski – jako dyrektor przedsiębiorstwa niczym się nie wyróżnił.
• Henryk Karpiński – poza nieistotną wzmianką, brak danych.
• Stanisław Radwański – szlachcic pieczętujący się herbem Radwan. W wyniku
wypadku podczas praktyki stracił rękę i z tego powodu nie ukończył studiów
i nie otrzymał tytułu inżyniera.
• Kortoński – imienia brak – był zbyt krótko, by cokolwiek o nim powiedzieć.
• Henryk Wardyński – zwany „Kaznakowym” od nazwiska znanego rosyjskiego
okrutnika – Kaznakowa. Pseudonim wyraźnie tłumaczy postawę Wardyńskiego wobec robotników. Ostatni dyrektor Towarzystwa aż do wybuchu I wojny
światowej.
Na zakończenie rozdziału liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych
latach:
• 1898 rok – 565 osób (początek);
• 1899 rok – 842 osób (rozwój);
• 1901 rok – 798 osób (regres);
• 1904 rok – 970 osób (kolejny rozwój);
• 1905 rok – 987 osób (kolejny rozwój);
• 1906 rok – 1310 osób (kolejny rozwój);
• 1907 rok – I półrocze 1349 osób (kolejny rozwój);
• 1907 rok – II półrocze 1415 osób (kolejny rozwój);
• 1908 rok – 1499 osób (kolejny rozwój);
• 1911 rok – 1524 osób (kolejny rozwój);
• 1912 rok – 1524 osób (stagnacja);
• 1913 rok – 1590 osób (ostatni rozwój przed kryzysem);
• 1914 rok – 1000 osób (wielki kryzys).
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5. Towarzystwo Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni
w odrodzonej Polsce
Po odzyskaniu niepodległości trzeba było zaleczyć rany, które zadali niemieccy rabusie. Powoli uzupełniano zdewastowany park maszynowy, doprowadzając
z ogromnym wysiłkiem przedsiębiorstwo do zadowalającego (przynajmniej w części)
stanu. W ograbionym kraju brakowało dosłownie wszystkiego, w tym głównie kapitału obrotowego. Bawełnę z przydziałów rządowych starano się sprawiedliwie dzielić na wszystkie istniejące zakłady. W 1919 roku zdołano częściowo uruchomić przędzalnię, na potrzeby której miano otrzymać z przydziału rządowego 150000 funtów
przędzy, a otrzymano połowę. Rząd starał się przynajmniej w części załagodzić brak
surowców. Jednak mając także deficyt w budżecie, dostarczał surowiec zakładom ratalnie, w tzw. turach.
W 1920 roku na tzw. „drugą turę” miano otrzymać 210 000 funtów przędzy bawełnianej, a otrzymano zaledwie 82 000 funtów. Taka była niestety rzeczywistość kraju, ograbionego głównie przez Niemców, gdyż w czasie działań wojennych Rosjanie
nie zdążyli wiele ukraść. Inna sprawa, że mieli na to 123 lata zaboru.
W 1920 roku Towarzystwo Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni
w Ozorkowie zatrudniało 492 pracowników. Z rozrzewnieniem wspominano kwitnące przedwojenne lata. Natalia Schlösser zmuszona była sprzedać duży folwark na
Strzeblewie swemu ogrodnikowi Robertowi Marschlowi, by przynajmniej w części
zaspokoić potrzeby zakładu. Pomimo tej sprzedaży brak funduszy zmusił Towarzystwo do przejścia na nakład. W tych pierwszych trudnych latach powojennych zakłady na Strzeblewie stały się wykonawcą drobnych prywatnych zleceniodawców. Jednak nadal konsekwentnie uzupełniano park maszynowy i powoli dochodzono do
zadowalającego stanu.
Musimy zdać sobie tutaj sprawę, że Natalia nie mogła wykupić akcji po zmarłej
w 1904 roku Matyldzie, a także po synu Karolu, który zrezygnował z pracy w przemyśle i prowadził duże gospodarstwo rolniczo-hodowlane (między innymi piękną
stadninę koni) w Opatówku pod Kaliszem. Prawdopodobnie z ciężkim sercem jeszcze przed I wojną światową pozbywała się akcji, gdyż zasoby jej nie były już tak silne.
Wiadomo przecież, że należało wyposażyć dzieci jej i Karola, które już dawno wybrały stan ziemiański.
Po wojnie osamotniona i starzejąca się Natalia w swych działaniach nie mogła już
sprostać trudom prowadzenia zakładów. W słowie osamotniona nie ma cienia przesady, bowiem najbliższa jej (duchowo) Matylda dawno już zmarła, a dzieci gospodarzyły na swoich folwarkach.
Pomimo że Schlösserowie pozbyli się swych akcji, to nazwa pierwotna „Towarzystwo Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie” pozostała. Prawdopodobnie dlatego, że nazwisko Schlösser w przemyśle miało nadal swą markę.
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Tymczasem Natalia, wzorem Henryka i Matyldy, zdobyła się na gest dobroczynny,
ofiarując społeczeństwu Ozorkowa pałac przy ulicy Łęczyckiej z przeznaczeniem na
szpital miejski. Pałac ten, jak wiemy, darowała Natalii jej szwagierka Matylda Schlösser (wdowa po Henryku), jako że sama była bezdzietna. Urządzono tu szpital zakaźny, ponieważ z powodu panującej biedy łatwo było o infekcje.
Tymczasem zakłady schlösserowskie odrabiały straty i mimo że daleko im było
do dawnej świetności, zatrudnienie z roku na rok wzrastało. W końcu lat dwudziestych w zakładach schlösserowskich na Strzeblewie oscylowało ono między 27002800 pracowników. Czasy były jednak ciężkie, a jak wiadomo bieda i głód nie
sprzyjają rozsądkowi. Redukcje w zakładach na Strzeblewie zaczęły się w końcu lat
dwudziestych i stały się już ciągłym zjawiskiem aż do wybuchu II wojny światowej.
Z tego powodu (głównie, lecz nie tylko) wybuchały strajki, które pogłębiały tylko
nędzę i beznadzieję. W wyniku dramatycznego strajku odszedł dyrektor Włodzimierz Eborowicz. Prawdopodobnie urodził się w Ozorkowie, gdyż tutaj mieszkała
jego najbliższa rodzina. W czasie I wojny światowej nie przebywał jednak w Ozorkowie, bowiem pojawił się dopiero pod koniec działań wojennych. Już wtedy musiał być dobrym fachowcem w branży włókienniczej, skoro otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora naczelnego zakładów na Strzeblewie. Zgodnie z umową
otrzymał mieszkanie służbowe przy ulicy Łęczyckiej, vis a vis pałacu schlösserowskiego. W czasie strajków był przeciwny układom z robotnikami i stał zdecydowanie
po stronie właścicieli. Była to jednak ciekawa i pozytywna postać. Był człowiekiem
wykształconym o poglądach narodowościowych i zarazem człowiekiem bardzo religijnym, a podczas budowy kościoła na Bugaju49 udzielał się społecznie, będąc honorowym prezesem budowy. Wspomagał finansowo budowę tego obiektu, a ponadto
ufundował figurę Matki Boskiej Łaskawej, która stoi tam do dziś. Jako niewątpliwy
patriota próbował utworzyć we wrześniu 1939 roku w Ozorkowie organizację podziemną „Służba Zwycięstwu Polski”50. Jesienią 1939 roku został aresztowany i wywieziony do Oświęcimia. Co prawda przeżył obóz, lecz wrócił już mocno schorowany.
Nie zamieszkał w Ozorkowie, lecz wyprowadził się do Łodzi. Przez krótki czas miał
sklepik (bodajże przy ulicy Nowomiejskiej), a wkrótce zmarł. Informacje o Włodzimierzu Eborowiczu otrzymałem z przekazów ustnych.
Po Eborowiczu obowiązki dyrektora zakładów na Strzeblewie przejął Mayer Fogel. Istnieje także inna wersja, że Fogel dyrektorem nie był, lecz jego wpływ na losy
zakładów schlösserowskich był ogromny i dziwnym wydawać by się mogło, że nie
piastował tego stanowiska. Fogel, podobnie jak Eborowicz, pojawił się w Ozorkowie
w 1918 roku. Zastanawiające jest jednak to, że za Mayerem Foglem stali finansiści
4 Kościół na Bugaju jest własnością sióstr Urszulanek i ma status kaplicy.
4 Organizację SZP utworzył we wrześniu 1939 roku w oblężonej Warszawie generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. SZP została następnie przekształcona w Związek Walki Zbrojnej.

49
50
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z Zachodu. W początkowym okresie był jednak drobnym nakładcą, mieszkającym
w Rynku. Był to ponoć przystojny, wysoki mężczyzna z czarną wypielęgnowaną
brodą. Nie przebierając w środkach, rósł w siłę i coraz bardziej penetrując zakłady
schlösserowskie, powoli urabiał je na swoją „modłę”. Jak wyżej wspomniałem, nie bawiąc się w zasady moralne, został dyrektorem po odejściu Eborowicza. Wziął wówczas w dzierżawę mały zakład zwany potocznie „Kotonina”. Zakład ten znajdował się
przy ulicy J. Piłsudskiego (obecnie S. Wyszyńskiego) i wkrótce stał się jego własnością. Miał także chęć nabycia chylącego się ku upadkowi tzw. „zakładu na Skrzypiówce”, który był wówczas własnością spółki żydowskiej.
Natalia Schlösser odsunęła się już od spraw fabrycznych i z uwagi na podeszły
wiek wypoczywała, szydełkując w swoim ulubionym pokoju przy ulicy Listopadowej
(obecnie czytelnia Biblioteki Miejskiej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie). Taką też zapamiętało ją społeczeństwo Ozorkowa, nazywając ją pod koniec
życia „naszą babcią Schlösserową”.
Natalia Schlösser, pierwotnie główna akcjonariuszka Towarzystwa Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie, zmarła w 1932 roku.
Po śmierci Natalii Schlösser Mayer Fogel przejął w dzierżawę zakłady na Strzeblewie. Już od pierwszej chwili musiał zaznaczyć, że on tutaj rządzi. Pierwszą jego decyzją były wymówienia dla wszystkich pracowników z dodatkową informacją, że zakłady będą zamknięte od Świąt Bożego Narodzenia do 6 stycznia 1933 roku. Ta decyzja
była powodem strajku w zakładach na Strzeblewie oraz w „Małej Fabryce”, która, jak
wiemy, była już wówczas własnością Mayera Fogla. Strajk trwał dwa tygodnie. Energiczne działania Inspektora Pracy – Wojtkiewicza doprowadziły do szybkiego zakończenia strajku. Mimo tej porażki Mayer Fogel rósł w siłę, a wraz z tym rosła jego arogancja i buta.
Zakłady na Strzeblewie produkowały wówczas bardzo popularne popeliny koszulowe i płaszczowe w pastelowych kolorach.
Niemal przez cały okres rządów Mayera Fogla wybuchały strajki w zakładach na
Strzeblewie oraz w „Małej Fabryce”, których głównym powodem była jego pazerność
i nieludzkie traktowanie robotników51.
Najbardziej dramatyczny przebieg miał strajk okupacyjny w 1937 roku. Znów
głównym powodem było wymówienie pracy wszystkim robotnikom. Zakłady otoczono kordonem policji. Strajkującym robotnikom wyłączono światło i ogrzewanie.
Policja nie dopuszczała członków rodziny z jedzeniem dla strajkujących. Mimo to
robotnicy nie opuszczali zakładu, mówiąc „skoro mamy umrzeć z głodu, to lepiej
umrzeć w fabryce”. W tej dramatycznej sytuacji pomógł strajkującym robotnikom
ks. Leon Stypułkowski, proboszcz parafii św. Józefa w Ozorkowe, który napisał list do
4 G
 ehennę robotników ozorkowskich opisywałem w cyklu artykułów w „Wiadomościach Ozorkowskich”.
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premiera Sławoja Składkowskiego z prośbą o interwencję. Sam list nieznanego proboszcza z Ozorkowa przeszedłby w Warszawie bez echa, lecz Stypułkowski nagłośnił
strajk w łódzkiej prasie, co natychmiast pochwyciła prasa warszawska. Sprawa stała
się głośna w takim stopniu, że nie można już było tego wyciszyć. Rząd został zmuszony do interwencji.
Komitet strajkowy w dużej fabryce M. Fogla
Tkalnia I sala
1. Pawłowski Jan
2. Bartczak Jan
Tkalnia II sala
3. Matczak Stanisław
4. Targalski Kazimierz
5. Stańczyk Stanisław
Tkalnia III sala
6. Sęczkowski Antoni
7. Szymczak Józef
8. Palczewski Władysław (po wojnie dyrektor OZPB)
9. Barański Józef
10. Witczak Wawrzyniec
11. Wesołowski Józef
12. Jarkiewicz Ignacy
13. Adamiak Stanisław
14. Janczak Helena
15. Wachowicz Stefan
16. Jesse Anna – Rosińska – po wojnie delegat rządu PKWN na powiat łęczycki
jako starosta. Później kierownik Działu Kadr w zakładzie na Strzeblewie
17. Bartczak Franciszek
18. Jarkowski Stefan
19. Grzegorczyk Stefan
Rajgiernia
20. Urbaniak Edmund
21. Matczak Franciszek
22. Pietruszewski Jan
23. Gębicki Franciszek
24. Grzegorczyk Jan – późniejszy burmistrz Ozorkowa po II wojnie światowej
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Przędzalnia stara
25. Majchrzak Władysław
26. Kacprzak Jakób – znany działacz lewicowy
27. Nolbrzak Józef
28. Bełdowski Władysław
29. Forysiak Jan
30. Kryszkiewicz Andrzej – znany działacz lewicowy
31. Janczak Feliks
32. Pietruszewski Antoni
33. Witczak Franciszek
34. Dąbrowski Eugieniusz
35. Urbaniak Józef
36. Sobczak Jan
37. Bartczak Marjan
38. Stasiak Antoni
Przędzalnia cienka
39. Wurm Władysław
40. Matusiak Stanisław
41. Dośpiał Stanisław
42. Wydrzyński Edmund
43. Stachurski Jan
44. Michalak Franciszek
45. Pietruszewski Stanisław
46. Łaszczewski Franciszek
47. Fagas Magdalena
48. Olczak Józef – długoletni komendant straży zakładowej
po II wojnie światowej
49. Muszyński Jan
Bielnik
50. Smulczyk Wincenty
51. Mucha Władysław
52. Zduńczyk Władysław
53. Karpiak Stefan – zamordowany w czasie okupacji
54. Jaszczak Józef
55. Pietruszewski Stanisław
56. Sobiński Antoni
57. Pietruszewski Ignacy
58. Szczepkowski Józef
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59.
60.
61.
62.

Tadeusiak Jan
Krowiński Wojciech
Wyrzykowski Franciszek
Bartczak Franciszek

Składania
63. Langiewicz Czesław
64. Janicki Wacław
65. Książkiewicz Wacław
Oddział Mechaniczny
66. Piechocki Władysław
67. Szulc Władysław
68. Skalski Jan
69. Budzyński Jan
Z Warszawy do Ozorkowa przybył specjalny delegat premiera Sławoja Składkowskiego – dr Wrona, który wkrótce doprowadził do ugody korzystnej dla robotników.
W taki sposób ukrócono bezwzględność i arogancję Mayera Fogla. Poniżej dane dotyczące zakładu na Strzeblewie z 1938 roku:
• Przędzalnia – zainstalowanych było 36 606 wrzecion;
• Tkalnia – czynnych było 726 krosien;
Ponadto na terenie zakładów na Strzeblewie działały: szarparnia, bielarnia, farbiarnia.
• 1938 rok – ogólna powierzchnia zakładów na Strzeblewie wynosiła 96,56 ha;
• 1938 rok – powierzchnia zabudowana 11330 m2.
Wkrótce za sprawą nazizmu znów pojawiły się „chmury”.
Widząc coraz groźniejszą sytuację, Mayer Fogel zrezygnował z nabycia „fabryki na Skrzypiówce”, którą nadal eksploatowali Żydzi. Właściwie Foglowi chodziło
o plac, bowiem fabryka była już ruiną, w którą nie warto było inwestować. Znajdowały się tam szopy, rudery oraz kotłownia z rozsypującym się kominem. Latem 1944
roku Niemcy wysadzili materiałem wybuchowym (możliwe, że był to dynamit) kotłownię wraz z kominem, gdyż ruina ta stwarzała jedynie zagrożenie. Wówczas zniknął ostatni ślad po dawnej przędzalni bawełny.
Następnie Mayer Fogel sprzedał także swoją część tzw. „Małej Fabryki”, zwanej
potocznie „Kotonina” przy ulicy J. Piłsudskiego (obecnie S. Wyszyńskiego). Już wówczas mieszkał w Łodzi. Do sprzedaży doszło 15 czerwca 1937 roku w kancelarii notariusza Wodzińskiego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Przy okazji dowiadujemy się, że
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współwłaścicielką Przędzalni i Szarparni Wigoniowej, znajdującej się w Ozorkowie
przy ulicy J. Piłsudskiego 35, była żona Mayera Fogla – Ichwet Fogel, wywodząca się
ze znanego i licznego w Ozorkowie rodu Rzepkowiczów. Małżeństwo Fogel zamieszkiwało wówczas w Łodzi przy ulicy Cegielnianej 21. Dodać tylko należy, że nabywcą „Małej Fabryki” był znany ozorkowski przemysłowiec Wincenty Rosiński. Rosiński, będąc w 35% właścicielem, z chwilą gdy kupił część Mayera Fogla (45% fabryki),
miał już 80% całości. Pozostałe 20% (była to wyłącznie łąka) należało do przedwojennego burmistrza Ozorkowa, Wacława Kroppa. Rosiński planował wykupić pozostałą
część, lecz wybuch wojny zniweczył to zamierzenie.
Natomiast Mayer Fogel, jako że znany był ze swej pazerności, dorobił się ogromnego majątku. Plotka głosiła, że miał on swoje konto bankowe w jednym z banków
angielskich. W chwili, gdy Fogel pragnął podjąć wszystkie swoje pieniądze, znany
z solidności bank wypłacił żądaną kwotę i – zawiesił działalność. Inna, późniejsza
plotka głosiła, że Fogel przekupił władze hitlerowskie i w zamian za ogromną sumę
Niemcy umożliwili mu wyjazd na Bliski Wschód, gdzie prawdopodobnie przeżył
wojnę. Ile prawdy jest w tych opowiastkach, dziś już nikt nie sprostuje.
Warto w tym miejscu wspomnieć o Wacławie Kroppie – wieloletnim przedwojennym burmistrzu naszego miasta. Do Ozorkowa przybył prawdopodobnie w 1915
roku jako młody wdowiec z córką. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do Narodowego Związku Robotniczego (NZR), który z robotnikami nie miał nic
wspólnego. W 1919 r. został wiceburmistrzem Ozorkowa. Wkrótce ożenił się z Teodozją z Waltratusów.
W 1923 r. ówczesny burmistrz Tadeusz Skarżyński wyjechał do Poznania, wówczas Wacław Kropp został burmistrzem. Dbał bardzo o miasto i dlatego funkcję tę
pełnił szereg kadencji, aż do wybuchu II wojny światowej. Na apel pułkownika Umiastowskiego na początku września 1939 r. wyjechał z częścią urzędników bronić Warszawy. Po upadku stolicy wrócił do Ozorkowa, gdzie był wielokrotnie inwigilowany,
po czym został wywieziony do obozu w Guzen, a następnie zamordowany w Dachau.
Jedyną kontrowersyjną datą w życiu wieloletniego burmistrza Ozorkowa Wacława Kroppa jest data jego śmierci. W dokumentach przysłanych z Dachau wynika, że
zgon nastąpił 31 grudnia 1940 roku, natomiast na tablicy nagrobkowej na „starym”
cmentarzu widnieje data 1 stycznia 1941 r.
Wacław Kropp ze wszech miar zasługuje, aby jedną z ulic miasta nazwać jego
imieniem.
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Wacław Kropp
(ur. 8 VIII 1891 r. – zm. 31 XII 1940 r.)

Dyrektorzy zakładów na Strzeblewie
Włodzimierz Eborowicz
Mayer Fogel (później dzierżawca przedsiębiorstwa w latach 1932-1939)
Tadeusz Kondyjowski
Kierownicy zakładów na Strzeblewie
• Przędzalnia
Pfabe – imienia brak
Jan Jurkowski
Mieczysław Solecki
• Tkalnia
Franciszek Kozietulski
Jan Trzciński
Mieczysław Wścieklica
• Bielnik
Zygmunt Sobertin (prowadził chór zakładowy)
Czesław Telatycki
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• Dział Mechaniczny
Wojciech Wyczyski
• Dział Gospodarczy
Roman Kurowski
Jest to z pewnością niepełny wykaz.
Związek Majstrów Fabrycznych – spis z 1922 roku
Spis ten z pewnością obejmuje wszystkich majstrów od chwili uruchomienia zakładów, czyli praktycznie od 1896 roku. W porządku alfabetycznym.
Przędzalnia – ogółem
1. Bartsch Herman
2. Bartsch Karol (po wyzwoleniu kandydat na burmistrza Ozorkowa)
3. Czerwiński Bolesław
4. Dziwisz Leon
5. Janowski Eugeniusz
6. Kacprzak Władysław
7. Konarzewski Zbigniew
8. Kukuła Franciszek
9. Łuczak Franciszek
10. Malczewski Kazimierz
11. Mroziewicz Jan
12. Mucha Antoni
13. Olejniczak Zenon
14. Rojek Zenon
15. Rzepecki Stefan
16. Tołkacz Tadeusz
17. Waga Jan
18. Żłobiński Franciszek
Tkalnia
1. Adamiak Józef
2. Barczyński Bolesław
3. Cezak Jan
4. Cezak Roman
5. Chmielewski Mieczysław
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Chudzik Adam
Cybulski Czesław
Czerwiński Piotr
Deller Wincenty
Dobrzański Czesław
Dylewski Jan
Filipkowski Stanisław
Garczyński Karol
Grabicki Adolf
Grabowski Czesław
Kamiński Józef
Kazimierski Feliks
Kubiak Franciszek
Kusztelak Tadeusz
Lubiszewski Wacław
Maciejewski Feliks
Maciejewski Władysław
Michalak Leon
Mohylewski Czesław
Olejniczak Kazimierz
Otto Herman
Rajch Ignacy
Rojek Jan
Rosiak Roman (radny I kadencji po odzyskaniu niepodległości)
Strzelecki Stefan
Szymański Józef
Zelchon Roman
Żukowski Józef

Majstrzy tzw. „Małej Fabryki” Mayera Fogla przy ul. J. Piłsudskiego (obecnie
ul. S. Wyszyńskiego)
1. Kurzawa Edward
2. Michałowski Józef
3. Minzberg Teodor
4. Olczak Stanisław
5. Pilger Stanisław
6. Rogalski Leon
7. Stegliński Józef
8. Szymczak Bolesław
9. Wojtczak Franciszek
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Majstrzy emeryci
1. Kowalski Wincenty
2. Szpicer Jan
3. Wasiak Józef (jeden z założycieli i znany działacz PPS-u)
4. Wasilewski Tomasz
Majstrzy nienależący do związku
1. Jurzykowski Stefan
2. Kalisz Teodor
3. Leśniewski Jan
4. Troszczyński Wincenty
5. Szczepański Stefan

6. Towarzystwo Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni
w Ozorkowie w czasie okupacji
Załoga zakładów na Strzeblewie pracowała do 5 września 1939 roku. Z uwagi na
to, że Mayera Fogla już tutaj nie było, robotnicy pobrali z magazynów tkaniny jako
rekompensatę za zaległe, niewypłacone pobory.
Gdy w dniu 7 września Niemcy po raz pierwszy wkroczyli do Ozorkowa, zajęli wszystkie ważniejsze urzędy i instytucje w mieście. Pod naporem ofensywy wojsk
polskich ustąpili z Ozorkowa, by wrócić ponownie na dłużej i wówczas zaczęli organizować uruchomienie zakładów na Strzeblewie. Maszyny i urządzenia fabryczne
były w pełnej sprawności produkcyjnej, gdyż zakład nie był zniszczony. Z chwilą, gdy
niemieckie biuro pracy (Arbeitsamt) rozpoczęło działalność, byłych pracowników
kierowano do pracy i stopniowo uruchamiano fabrykę. Jak wiemy, załoga pracowała
jeszcze 5 września, więc przerwa nie była zbyt długa.
Początkowo korzystano jeszcze z obfitych zapasów, które zgromadzono
w magazynach na czas kryzysu. Bawełnę amerykańską przerabiano w przędzalni
cienkoprzędnej. Oczywiście wyprodukowany towar Niemcy rekwirowali. Po wyrobieniu zapasów dały znać o sobie problemy w zaopatrzeniu, gdyż, jak wiadomo, wojna nie sprzyja gospodarce. Wówczas zaczęto łączyć bawełnę z włóknem sztucznym.
Zaznaczyć tutaj należy, że z dniem 15 października 1939 roku dyrektorem naczelnym w zakładach na Strzeblewie został Oskar von Rinow, którego po wkroczeniu do
miasta Niemcy uczynili tymczasowym burmistrzem Ozorkowa, jako że był on człon130
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kiem Komitetu Obywatelskiego. Właściwie to von Rinow był wiernym i lojalnym
Niemcem i dlatego uczyniono go tymczasowym burgermeistrem Ozorkowa. Należy
tutaj przypomnieć, że Komitet Obywatelski w Ozorkowie powstał w dniu 6 września
1939 roku, gdyż władze miasta z burmistrzem Wacławem Kroppem na czele odpowiedziały na apel pułkownika Umiastowskiego i opuściły Ozorków, żeby bronić Warszawy. Wyjechali także funkcjonariusze policji z komendantem Majchrowiczem oraz
ochotnicza i zakładowa straż pożarna. Słowem – miasto zostało bezbronne. Wówczas
powstał Tymczasowy Komitet Obywatelski. Niemcy nie honorowali członków TKO,
gdyż był to twór samozwańczy. Do TKO garnęli się Niemcy, jak wspomniany wyżej
Oskar von Rinow i w niektórych miastach była to „piąta kolumna”. W czasie, gdy von
Rinow był tymczasowym burmistrzem, wszelkie zarządzenia z tego krótkiego okresu
były ogłaszane bez podawania jego nazwiska, gdyż nie miał on nominacji. Z chwilą,
gdy mianowano już rzeczywistego burmistrza, Rinowa uczyniono naczelnym dyrektorem zakładów na Strzeblewie. W czasie okupacji Rinow mieszkał przy ulicy Hindenburgstrasse (obecnie ul. Listopadowa 16). Aktualnie budynek ten należy do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, a mieści się tam m.in. Urząd Stanu Cywilnego. Przed
wojną budynek ten należał do rodziny Weigertnerów, a z chwilą gdy zmarła ostatnia
właścicielka Flora Weigertner, rezydencję przekazano pani Hannie Orpiszewskiej.
Dla wyjaśnienia podam, że Hanna Orpiszewska była rodzoną siostrą Flory Weigertner. Pani Hanna, pozostając lojalną wobec nowych władz, była przez cały czas okupacji właścicielką tej rezydencji.
W mieście organizowano wywózki na tzw. „przymusowe roboty”, a ponadto łapanki, aresztowania, które przerzedzały załogę zakładów na Strzeblewie. Tym samym malała produkcja, co wiązało się również z problemami zaopatrzeniowymi.
Z chwilą, gdy w końcu marca 1942 roku dyrektor naczelny Oskar von Rinow został odwołany ze swego stanowiska, w mieście poczęły krążyć pogłoski o likwidacji dawnych zakładów schlösserowskich. W zamian miała tutaj powstać filia znanej
firmy „Junkers”52. Wydarzenia, które później nastąpiły, w pełni potwierdziły tą plotkę. Stopniowe redukcje (dotyczyły również nadzoru niemieckiego), jak również co4H
 istoria przedsiębiorstwa „Junkers”: Hugon Junkers założył z Robertem Ludwigiem firmę, która produkowała piece gazowe i urządzenia grzewcze. To w tej firmie (Junkers & Co), założonej w 1895
roku, dwadzieścia lat później (w 1915 roku) wyprodukowano pierwszy samolot Junkers 1, który był
pierwszą konstrukcją wykonaną całkowicie z metalu. Pod naciskiem władz przedsiębiorstwo Junkersa połączono z firmą „Fokker”. Zakład ten specjalizował się w produkcji samolotów. Firma przechodziła różne koleje losu. Wreszcie w 1932 roku Hugon Junkers musiał złożyć wniosek o upadłość całego koncernu. Wówczas firmę „Junkers & Co. GmbH” sprzedano firmie „Bosch”. Hugon Junkers
był przetrzymywany w areszcie domowym, a po jego przedwczesnej śmierci Ministerstwo Lotnictwa
Rzeszy Hermana Göringa zagarnęło całość akcji przedsiębiorstwa. Firmę Junkersa połączono z inną,
tworząc nowy twór: „Junkers Motorenbau und Junkers Flugzeugwerk”. To właśnie filia tej firmy egzystowała w Ozorkowie. W czasie II wojny światowej firma należała do III Rzeszy. Filia w Ozorkowie podlegała pod zarząd we Wrocławiu, jednak główna siedziba znajdowała się w Dessau.

52
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raz częstsze wywózki na przymusowe roboty (głównie do Rzeszy), przerzedzały załogę i w związku z tym stopniowo wygaszano produkcję. Wreszcie pod koniec 1942
roku do fabryki zjechało gestapo. Hitlerowcy otoczyli kordonem zakład. Wówczas
zatrzymano wszystkie zakładowe maszyny i urządzenia, a załogę wypędzono na dziedziniec fabryczny wśród wrzasków poganiaczy. Na podwórzu fabrycznym przeprowadzono selekcję. Jednych przeznaczono do kolejnej wywózki na „przymusowe roboty” do Niemiec, a innych pozostawiono do pracy na miejscu. A pracy było moc.
W pierwszym rzędzie poczęto likwidować przędzalnię. Maszyny rozmontowywano,
następnie części oliwiono, pakowano je w skrzynie i wywożono. Po wyzwoleniu część
maszyn powróciła z Austrii. Przestarzałe przędzarki wózkowe rozbijano młotami,
przeznaczając na złom. Jednak dobre i „chodliwe” części układano w sali, gdzie urządzono bazar. Przyjeżdżający tutaj kupcy i fabrykanci kupowali te części za przysłowiowe fenigi. Podobnie postępowano w pozostałych wydziałach z tym, że tam było
zdecydowanie więcej złomu.

Taki był koniec dziejów Towarzystwa Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w Ozorkowie. Zdecydowaną większość załogi wywieziono na roboty przymusowe do Rzeszy, a pozostałych, którzy znaleźli uznanie w oczach Niemców, wysłano na
kurs do Wrocławia. Tam tam mieściło się główne kierownictwo firmy „Junkers”, pod
które podlegała filia w Ozorkowie.
W pełni potwierdziły się pogłoski, które wcześniej przekazywano szeptem. Dawne zakłady schlösserowskie, stając się filią wojskowej firmy „Junkers”, były nadzorowane wyłącznie przez personel niemiecki. Polacy byli kierowani wyłącznie do „czarnej roboty”, lecz w zamian za to wszyscy doczekali się wyzwolenia.
Z czasem w niemieckim personelu nadzorczym zaczęły przeważać kobiety, gdyż
mężczyzn wysyłano na front. Ludność miejscowa nazywała je „lotniczkami” z racji
mundurów lotniczych, które nosiły. Większość z nich mieszkała w dużym domu fabrycznym przy ulicy Hindenburgstrasse (obecnie ulica Listopadowa 39). Dom ten
przed laty wybudowano dla pracowników administracji zakładów schlösserowskich.
Część „lotniczek” mieszkała w dawnym pałacu Henryka i Matyldy Schlösserów przy
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ul. Lentschutzerstrasse 5/7 (obecnie ul. Łęczycka). Niemal wszystkie „lotniczki” były
młodymi kobietami.
Praca w fabryce „Junkersa” polegała na rozmontowywaniu wraków samolotowych
przywożonych z frontu na specjalnych platformach. Tutaj w przestronnych halach fabrycznych wybierano dobre części maszyn, które następnie sortowano, pakowano
w skrzynie i wywożono do centrali firmy, która znajdowała się we Wrocławiu. Przy
bezpośrednim rozmontowywaniu wraków samolotowych zatrudniono ludzi twardych, mało wrażliwych, gdyż wraki przywożono wprost z pobojowisk. Były one zakrwawione, a często wewnątrz zgniecionego i zniszczonego samolotu znajdowały się
zwęglone zwłoki ludzkie.
Filia firmy „Junkers” w Ozorkowie istniała do czasu wyzwolenia Ozorkowa spod
okupacji niemieckiej w dniu 18 stycznia 1945 roku.
Po wojnie odbudowano zdewastowany przez Niemców zakład. Następnie rozbudowano go na niespotykaną wcześniej skalę. Był to autentyczny „ozorkowski gigant”,
lecz nie były już to zakłady schlösserowskie, gdyż one przeszły już do historii.
Jako że nie znamy nazwisk kierownictwa filii zakładów „Junkers”, podam tylko
kadrę kierowniczą dawnych zakładów schlösserowskich z czasu okupacji niemieckiej:
 Oskar von Rinow – naczelny dyrektor zakładów od 15 października 1939 roku
do 31 marca 1942 roku – po jego odejściu nie mianowano następcy, gdyż zakład przygotowywano do likwidacji. W tym czasie mieszkał przy Hindenburgstrasse u państwa Orpiszewskich.
 Eugeniusz Janowski – kierownik przędzalni od września 1939 roku do 31 marca 1942 roku. Eugeniusz Janowski zmienił swe nazwisko w czasie okupacji na
Eugen Jahnke.
 Aleksander Nitschke – kierownik tkalni od września 1939 roku, odszedł 31 lipca 1940 roku.
 Adolf Holzchner – objął stanowisko kierownika tkalni po Nitschkem 1 sierpnia
1940 roku, odszedł w marcu 1942 roku (dokładnej daty brak).
 Czesław Telatycki – kierownik bielnika, pracował w dawnych zakładach Schlösserowskich w okresie międzywojennym. Niemcy zatrudnili go jako bardzo dobrego fachowca we wrześniu 1939 roku. W czasie okupacji pracował do 17 marca 1942 roku. Dalszych jego losów nie znam.
 Andrzej Orpiszewski - zastępca Telatyckiego, od września 1939 roku, odszedł
7 marca 1942 roku. Andrzej Orpiszewski mieszkał we wspomnianej rezydencji przy Hindenburgstrasse (obecnie ulica Listopadowa 16). Z żoną Hanną miał
jednego syna Andrzeja. Andrzej Orpiszewski (senior) zginął w niewyjaśnionych okolicznościach pod koniec wojny.
Niektórych czytelników może razić słowo „wyzwolenie”, gdyż jest obecnie „modną” tendencją, że koniec okupacji niemieckiej zastąpiła kolejna okupacja sowiecka.
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Prawda jest jednak taka, że żołnierzy Armii Czerwonej witano w Ozorkowie (i nie
tylko) jak prawdziwych wyzwolicieli. Nie wolno więc nam stawiać znaku równania
pomiędzy okupacją niemiecką (hitlerowską), z okupacją sowiecką, gdyż są to dwie
różne sprawy.
Kończąc dzieje Towarzystwa Schlősserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni zdaję sobie sprawę, że niektórzy czytelnicy mogą odczuwać pewien niedosyt dotyczący
(głównie) okresu międzywojennego. Otóż w tym okresie sporo się działo w fabryce na Strzeblewie. Jest tutaj jedno maleńkie „ale”. Otóż ten krótki bądź co bądź okres
międzywojenny to nieustanne pasmo protestów, wywoływanych poczuciem krzywdy robotniczej.
Znany historyk prof. Barbara Wachowska podsumowała wydarzenia, które miały
miejsce w Ozorkowie: „Swojego rodzaju rekord w skali kraju pobili robotnicy „Manufaktury Schlősserowskiej”, gdzie miało miejsce 12 strajków w 1931”. Dziś wiemy doskonale, że tak wielka częstotliwość strajków wypływała z nieludzkiego wyzysku. Zrozumiałe jest także, że nie chodziło o honor czy godność, lecz o biologiczne przetrwanie.
Bowiem nałożyły się tutaj (głównie) dwie sprawy – ogólnopolski kryzys gospodarczy
(lata 1929–1933) i wręcz okrutna nieustępliwość dzierżawcy „Manufaktury Schlősserowskiej”.
Podam jeszcze przykład, który przybliży atmosferę panującą w zakładach na Strzeblewie. Do „Manufaktury Schlősserowskiej” przybył sprawozdawca z Centrali Związkowej, który był zdumiony tym, co zastał w fabryce. „Z miejsca wybuchł strajk, zupełnie samorzutnie. Żadnego zebrania, żadnej nasiadówki, żadnej uchwały. Tam każdy robotnik wie, co ma robić, jak działać”. Protesty, bunty robotnicze i walki społeczne mają wspólny mianownik – walka ze złem i krzywda ludzka. Uznałem, że te zawirowania przedstawię w nowej książce, dotyczącej „niepokornych”, czyli tych, którzy
walczyli o równość społeczną. Nie mogę dopuścić, żeby powielać te same wydarzenia w obu książkach.
Dla przybliżenia, w kolejnej książce o „niepokornych” ludziach znajdą się opisy powstań przeciw zaborcom, a także walk wyzwoleńczych, niepodległościowych.
Moim głównym celem będzie jednak przedstawienie historii lokalnej, ozorkowskiej.
Zupełnie zrozumiały jest fakt, że historia Towarzystwa Schlősserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni w czasie okupacji jest niestety fragmentaryczna. Powodem tego
stanu rzeczy jest zniszczenie dokumentacji w czasie II wojny światowej. Natomiast
historia firmy „Junkers”, będącej zakładem wojskowym, ze zrozumiałych względów
jest zupełnie nieznana.
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1. Odbudowa dawnych zakładów schlösserowskich
W Ozorkowie koniec II wojny światowej nastąpił 18 stycznia 1945 roku. Nie czekając na decyzję władz (które się jeszcze nie zawiązały) już następnego dnia do byłych zakładów schlösserowskich (a w ostatnim okresie – zakładów „Junkersa”) zgłosili się dawni pracownicy. Ludzie ci kochali swoją fabrykę (co dzisiaj pewnie dziwi)
i chcieli znów w niej pracować. Wymieniam przynajmniej tych pierwszych, którzy
bez żadnego przymusu od pierwszych dni zaangażowali się w odbudowę „swojej” fabryki. Byli to:
• Abramczyk Jan – kierownik pracy i płacy
• Adamiak Jan – robotnik
• Barczyński Bolesław – salowy tkalni
• Bartczak Franciszek – I sekretarz KZ PPR
• Bartczak Lucjan – księgowy
• Bińczak Kazimierz – brygadzista tkalni
• Bińkowska Stanisława – tkaczka
• Błaszczyk Franciszek – mistrz
• Borowiński Jan – spawacz
• Brudzińska Henryka – maszynistka
• Chudzik Adam – mistrz
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Dylewska Anna – robotnica
Fabrykowski Józef – planista
Filipak Edward – mistrz
Filipiak Maksymilian – mistrz
Gałęcki Alfons – zastępca dyrektora
Gałęcki Stefan – dyrektor naczelny
Garczyński Karol – mistrz
Giziński Leon – pracownik umysłowy
Głowacki Witold – mistrz
Golański Henryk – kierownik grupy operacyjnej, zabezpieczającej zakład
przed kradzieżą
Graczyk Stanisław – robotnik
Kacprzak Jakub – pracownik umysłowy
Kaczkowski Stefan – murarz
Kamiński Władysław – salowy tkalni
Kaucz Franciszek (brak danych)
Kaucz Jan – brakarz
Kolejwa Bolesław – kierownik remontów
Kowalczyk Marian – kowal
Król Stefania – tkaczka
Kucharski Walenty (brak danych)
Lasecki Feliks – dyspozytor
Maciak Aleksander – spawacz
Makarewicz Roman – mistrz
Marczak Maria – rewidentka
Michalski Marian – robotnik
Miller Czesław – ślusarz
Mucha Władysław – strażak
Olczak Eugenia – księgowa
Olczak Józef – komendant straży zakładowej
Olczak Marian – robotnik
Olczak Stanisław (brak danych)
Orłowski Piotr – rymarz
Pawlak Wacław – pracownik umysłowy
Pawlak Zofia – pracownik umysłowy
Pijanowski Stanisław – robotnik
Potępa Józef – mistrz
Skalski Jan – mechanik
Śmiałowski Leopold – mistrz remontów
Waliz Józef (brak danych)
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Warkiewicz Eugeniusz – elektryk
Welik Kazimierz – przewodniczący KZ.PPS
Werłos Maria – pracownik umysłowy
Witczak Genowefa – tkaczka
Witman Jan – strażak
Wolski Jan – księgowy
Wójcik Janina – sekretarka
Wójcik Tadeusz – pracownik umysłowy
Wójcik Franciszek – brygadzista
Włodarczyk Wacław – kierownik tkalni
Zalewski Stefan – ślusarz

Pracy było moc. W pierwszej kolejności trzeba było usuwać wraki samolotów
jako pozostałość po firmie „Junkers” i uporządkować hale fabryczne. Oficjalnym
dniem rozpoczęcia działalności był dzień 21 stycznia 1945 roku. Natomiast pierwszym dyrektorem naczelnym zatwierdzonym przez ówczesne władze został Stefan
Gałęcki. Już w pierwszych dniach w zakładzie powstała grupa operacyjna inż. Henryka Golańskiego, która zabezpieczała zakład przed kradzieżą. W dniu 21 stycznia 1945
roku utworzono Koło Fabryczne Polskiej Partii Robotniczej (w skrócie PPR), które
w chwili powstania liczyło 17 członków. Pierwszym sekretarzem KZ PPR został Franciszek Bartczak. Ilość członków:
• 1 II – 17 członków
• 1 VI – 24 członków
• 31 XII – 27 członków
24 stycznia 1945 roku powstało Koło Fabryczne Polskiej Partii Socjalistycznej
(w skrócie PPS). Jako że działaczy przedwojennych PPS-u było wielu, koło liczyło
67 członków. Przewodniczącym KZ.PPS został przedwojenny działacz OM TUR
– Kazimierz Welik. Liczba członków:
• 1 II – 67 członków
• 1 VII – 71 członków
• 31 XII – 75 członków.
Dominowała PPS – obaj Gałęccy wywodzili się z PPS-u.
Po procesie połączeniowym pomiędzy PPR i PPS doszło w 1948 roku do likwidacji PPS-u i wówczas jedyną siłą w zakładzie była nowopowstała PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W zakładzie było także nieliczne Koło Zakładowe Stronnictwa Demokratycznego, którego maksymalna ilość członków wynosiła
7 osób. Przewodniczący Koła Feliks Lasecki był jednak „personą” w zakładzie i wkrótce został wiceprzewodniczącym Rady Zakładowej.
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Formalnie zakładem państwowym tę zdewastowaną fabrykę uznano z dniem
29 stycznia 1945 roku. Z wielkim zapałem, przy stale powiększającym się ludzkim
potencjale, załoga pracowała w „swojej” fabryce. Pierwsza zaliczkowa wypłata nastąpiła dopiero po trzech miesiącach, po uruchomieniu działalności Banku Gospodarstwa Krajowego.
Po uporządkowaniu hal fabrycznych oraz terenu zakładowego zaczęło się odzyskiwanie maszyn i urządzeń, które znajdowały się na terenie Ozorkowa. Maszyny te znajdowały się w dawnej krochmalni przy obecnej ulicy Maszkowskiej, która
otrzymała wówczas miano ulicy 18-tego Stycznia, gdyż tego dnia czołgi radzieckie
wyzwoliły Ozorków spod okupacji niemieckiej. Znaleziono także maszyny na pobliskim Bugaju w szopie u Szefera oraz w kościele ss. Urszulanek. Z terenów Ozorkowa maszyny zwożono tzw. „rolwagami” zaprzężonymi w konie. Maszyny odzyskane
z terenów Zgierza czy Łodzi zwożono na platformach tramwajowych, które na dawnej krańcówce tramwajowej (vis a vis kina „Ludowe”) przeładowywano na „rolwagi” konne.
Pierwsze krosna ustawiano w dawnej tkalni (za starym kominem) na zasadzie
entuzjazmu, dopasowując brakujące części sposobem gospodarczym, bez jakiejkolwiek dokumentacji. Najważniejsze było to, żeby krosno „działało”. Podobnie ustawiano maszyny przędzalnicze. W dniu 14 października 1945 roku załoga przeżyła pierwszy sukces, bowiem uruchomiono pierwszą partię 149 krosien. W salach fabrycznych
zastawiono stoły do wspólnej uczty dla załogi i kierownictwa. Panował ogromny entuzjazm, podkreślony sporą dawką bimbru, który ugotowano na terenie zakładu. Był
to jeszcze okres, kiedy cała załoga czuła się wspólną rodziną. Nie istniał wtedy podział na my-oni. Może właśnie dlatego, że było ciężko, że płace były zaliczkowe, że
w piwnicy, gdzie później mieściło się archiwum zakładowe, sprzedawano tzw. „rąbankę”, że na ubranie czy buty wydawano talony zarówno dyrektorowi, jak i robotnikowi – załoga była monolitem.
W zakładzie rozpoczęła działalność Rada Zakładowa, której pierwszym przewodniczącym został majster tkacki Adam Chudzik, przedwojenny działacz PPS-u.
W końcu 1945 roku pracowało już 197 krosien, a załoga liczyła 610 osób, w tym
tylko 43% kobiet. Wówczas w Ozorkowie działały już dwa inne zakłady, tj. „Ozorkowianka” przy ulicy 18-tego Stycznia (obecnie Maszkowska) – jeden zakład i drugi
przy ulicy M. Roli-Żymierskiego (obecnie S. Wyszyńskiego). Zakłady te reprezentowały przemysł wełniany. Kolejnym zakładem była „Striwa”, reprezentująca przemysł
odzieżowy, działająca przy ulicy Roli-Żymierskiego. Pomimo działalności tych zakładów, pracy dla wszystkich nie było. Spora część ozorkowian dojeżdżała do Zgierza lub Łodzi. Część mieszkańców Ozorkowa wyjechała na tzw. „Ziemie Odzyskane”,
głównie na Dolny Śląsk do Bielawy czy Dzierżoniowa, gdyż tam były zakłady włókiennicze. Po latach część ozorkowian wróciła do naszego miasta, gdyż przywiodła
ich tęsknota i reminiscencje.
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W tym czasie nie odbudowano jeszcze transportu kolejowego, a przemysłu samochodowego wówczas nie było. Poza tramwajem istniał więc tylko transport
konny.
Konie zakładowe można było wyżywić dzięki gospodarstwu rolnemu w Cedrowicach. Była to spuścizna po dawnym Towarzystwie Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni. Taki transport konny funkcjonował w powojennych zakładach OZPB,
podobnie jak w dawnych zakładach schlösserowskich.
Przez cały czas odbudowywano zakład, a pracami tymi kierował pierwszy powojenny dyrektor techniczny – Alojzy Wajs. We wrześniu 1945 roku rozpoczęła działalność Przychodnia Lekarska, gdzie początkowo pracowali felczerzy. Personel średni
był niemal w całości przedwojenny. Ogromnym problemem było także wyposażenie
przychodni.
Jesienią 1945 roku zakłady otrzymały pierwszy kredyt z Banku Gospodarstwa
Krajowego w wysokości 4 000 000 złotych (kredyt ten i późniejsze umorzono). Dzięki temu funduszowi w maju 1946 roku uruchomiono na przędzalni cienkoprzędnej
11 000 wrzecion. W dniu 1 sierpnia 1946 roku zakłady przejęły dawną fabrykę Mayera Fogla przy ulicy Roli-Żymierskiego 41 (w okresie międzywojennym ulica ta nosiła nazwę Józefa Piłsudskiego – obecnie jest to ulica S. Wyszyńskiego). Po wojnie zakład ten nazwano „Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe »Kotonina«”. Początkowo
dzierżawcą był Mayer Fogel, który następnie stał się właścicielem tej fabryki. Z chwilą gdy wzrosło zagrożenie, Mayer Fogel sprzedał „Kotoninę” w 1937 roku znanemu
fabrykantowi ozorkowskiemu, Wincentemu Rosińskiemu. Zachował się bilans przejęcia „Kotoniny” na rzecz byłych zakładów schlösserowskich, kiedy Mayer Fogel był
dyktatorem „w światku” przemysłowym Ozorkowa.
Przędzalnia i Szarparnia Wigoniowa „Kotonina” ulica Piłsudskiego 41:
− majątek stały – 1191772,23 zł;
− środki płatnicze – 28364,11 zł;
− należności 650768,23 zł;
− zapasy 1881374,49 zł;
− inne aktywa 162965,63 zł.
Ogółem wartość zakładu oszacowano wtedy na kwotę 3 915 244,69 zł.
Tego typu zakłady powstawały zazwyczaj w pobliżu zakładów wełnianych lub nawet na ich terenie. Obniżano w ten sposób koszty produkcji, bo odpadały koszty
transportu, a ponadto nic się tutaj nie marnowało. W XIX wieku był to rodzaj drobnej
wytwórczości, zwany waciarstwem. Wyprodukowaną watę używali krawcy przy szyciu płaszczy, bluz, marynarek czy damskich żakietów. Jako że był to przemysł uboczny, drobny, zajmowali się nim biedni i średniozamożni Żydzi. Wracając do OZPB,
kolejną przyznaną w listopadzie 1946 roku pożyczkę w wysokości 1 000 000 złotych zakład przeznaczył na jego elektryfikację. Przedwojenne urządzenia produkcyjne były napędzane energią mechaniczną, wytwarzaną przez maszynę parową.
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Jako ciekawostkę przytoczę fakt, że pierwszym zakładem w Ozorkowie, napędzanym energią elektryczną, był niewielki zakład Jana Sylwestra Małeckiego przy ulicy
Parzęczewskiej (obecnie ulica Konstytucji 3-go Maja, obok Przedszkola Miejskiego
nr 5 – dawne przedszkole ZTK „Latona”). Żeby zmienić napęd mechaniczny na elektryczny, konieczna była nadbudowa komina aż o 20 metrów (z 47 na 67 metrów). Na
tę inwestycję otrzymano kolejny kredyt w styczniu 1947 roku, w wysokości 3 800 000
złotych.
W międzyczasie (w 1946 roku) w dawnym pałacu Henryka i Matyldy Schlösserów
uruchomiono przedszkole dla dzieci pracowników zakładu.
Jak wiemy, Matylda przekazała pałac przy ulicy Łęczyckiej 5/7 swej szwagierce
Natalii, która po jej śmierci podarowała pałac miastu z przeznaczeniem na szpital zakaźny. Ta darowizna była bardzo potrzebna miastu, gdyż z powodu powszechnej biedy społeczeństwo było bardzo podatne na wszelkie infekcje. Szpital ten był czynny do
II wojny światowej, kiedy to okupant niemiecki przeznaczył pałac na inne cele. Między innymi były tutaj pomieszczenia gospodarcze, jak magazyny w piwnicach, garkuchnia oraz pokoje, w których mieszkali pracownicy firmy „Junkers”. Byli to (początkowo) mężczyźni, pracujący w firmie „Junkers”, później tzw. „lotniczki”, czyli
także pracownice firmy „Junkers”. Po wojnie rozpoczęto (formalnie) batalię o pałac.
Zwyciężyła opcja, żeby pałac przeznaczyć na przedszkole dla dzieci pracowników
OZPB. Z chwilą wybudowania żłobka i przedszkola przy ulicy F. Żwirki 1, pałac przejęła administracja Ozorkowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego (dawne zakłady schlösserowskie).
Tymczasem na koniec 1946 roku wykonano pierwszą pełnoroczną produkcję:
• przędzalnia wyprodukowała 211,9 ton przędzy;
• tkalnia wyprodukowała 4 325 metrów tkaniny.
Były to skromne osiągnięcia, lecz mimo wszystko uznać to trzeba za duży sukces.
Nie wszyscy byli jednak zadowoleni z szybko postępujących przemian. Największe
niezadowolenie wynikało z faktu, że w kraju pozostała część wojsk radzieckich oraz
radzieckie służby specjalne, czyli osławione NKWD53
W dniu 16 stycznia 1947 roku w okresie „gorączki wyborczej” od strony zachodniej zakładów strażnicy pełniący służbę zostali napadnięci przez grupę „Czarnego
Orła”. Grupą tą dowodził mieszkaniec Ozorkowa Stanisław Szynfeld, który przybrał
sobie pseudonim „Czarny Orzeł”. Został wtedy zabity strażnik zakładowy Feliks Sobczak, a drugi ze strażników Tadeusz Chmielecki został ranny w nogę, pozostając do
końca życia kaleką. O przywódcy tej grupy krążyły przeróżne, niepotwierdzone opowieści. Dom przy ulicy Żeromskiego, w którym wychowywał się Stanisław Szynfeld,
4 B
 ył to organ radzieckich władz bezpieczeństwa, podzielony w 1941 roku na: NKWD ZSRR, jako
organ zarządzający oraz NKGB ZSRR – organ bezpieczeństwa państwowego. Organizował politykę totalnego terroru głównie na terenach ZSRR, a także na terenach innych państw zajętych przez
Armię Czerwoną. W Polsce m.in. zajmował się zwalczeniem AK.
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był długi czas obserwowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Nigdy jednak nie udało się go schwytać.
W 2007 roku wydano staraniem IPN-u „Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944–1956”, w którym na stronie 398 widnieje informacja: „3 »Grupa śmierci« – dowódca Stanisław Szynfeld „Czarny Orzeł”. Grupa działała od 10 VIII 1946 do
2 IX 1948”. „Grupę Śmierci” zaliczono do oddziałów o nieustalonej proweniencji,
a raczej do oddziałów nieafiliowanych, czyli oddziałów niepodlegających żadnej
organizacji wojskowej. Na stronie 405 w niewielkiej wzmiance podano, że „Grupa
Śmierci” liczyła 10 osób.
Tymczasem w 1947 roku przywieziono z Austrii zagrabione przez Niemców maszyny z przędzalni cienkoprzędnej.
Pod koniec 1948 roku zatrudnienie wynosiło 2 239 osób. Ogromnie wzrastała też
dynamika produkcji. Obrazują to liczby (według cen niezmiennych):
• 1947 rok – wartość produkcji wynosiła 8 153 415 złotych;
• 1948 rok – wartość produkcji wynosiła 11 744 182 złote;
• 1949 rok – wartość produkcji wynosiła 14 646 418 złotych.
W 1949 roku rozpoczęto budowę siłowni i wykończalni. O ich budowie zadecydowała miękka woda, występująca na terenie Ozorkowa.
Z dniem 12 marca 1949 roku utworzono Dyrekcję Budowy Zakładów Włókienniczych w Ozorkowie. Dyrekcja ta, której szefem został inżynier Henryk Bobe, była samodzielną jednostką. Miała za zadanie wybudować elektrociepłownię i wykończalnię wraz z obiektami pomocniczymi. Naczelny dyrektor tej jednostki był z pewnością
nieprzeciętnym człowiekiem. Zawistni nazywali go hochsztaplerem, a prości robotnicy lubili go i szanowali, widząc w nim dużej klasy fachowca. Oto jego króciutki życiorys: z pochodzenia był Rumunem, urodził się w Moskwie, posiadał obywatelstwo
polskie. Studiował w Europie Zachodniej. W czasie II wojny światowej służył w armii Andersa. Prawdopodobnie okres II wojny światowej zaważył na niechętnej wobec niego opinii.
Z dniem 2 maja 1950 roku przedsiębiorstwo otrzymało oficjalnie nazwę Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego (w skrócie OZPB). Właściwie tę nazwę
używano potocznie już wcześniej, choć bardziej popularnymi nazwami były: „fabryka schlösserowska” lub „fabryka na Strzeblewie”. 3 listopada 1950 roku orzeczenie
Ministra Przemysłu Lekkiego usankcjonowało przejęcie zakładów na własność państwa. Wówczas pełna nazwa brzmiała „Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego” Przedsiębiorstwo Państwowe.
W 1950 roku kupiono trzy samochody ciężarowe oraz jeden samochód osobowy.
Ponadto zakupiono trzy tokarki, frezarkę, zamontowano dwie krochmalarki, suszarkę komorową, zakupiono aparaty lamelkowe.
Urządzono wówczas portiernię, strażnicę przeciwpożarową i świetlicę zakładową.
Nadal wzrastało zatrudnienie, które w 1950 roku wynosiło już 2586 osób. W związ141
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ku z rozbudową zakładów wybudowano Dom Młodego Robotnika (w skrócie DMR),
czyli popularną „bursę” przy ulicy Zielony Rynek. Później (z powodów politycznych)
zmieniono nazwę tej ulicy na Marszałka Konstantego Rokossowskiego, który był ówczesnym ministrem Obrony Narodowej. Obecnie ulica ta nosi nazwę ks. Stypułkowskiego, znanego obrońcy robotników w okresie strajków międzywojennych, zamordowanego przez Niemców w Dachau.

Tymczasem „Zachód” zaczął nas zdecydowanie wyprzedzać pod względem postępu technicznego. Władze postawiły wówczas na racjonalizację. Dlatego w 1950
roku działał już w przedsiębiorstwie Klub Racjonalizatorów, który liczył 125 osób.
Racjonalizatorzy byli samoukami, brakowało bowiem literatury fachowej (biblioteka techniczna liczyła wtedy zaledwie 179 tomów łącznie z broszurami). Mimo tych
przeszkód wdrożono do produkcji wiele bardzo dobrych pomysłów racjonalizatorskich.
W roku 1951 przeniesiono przedszkole z dawnego pałacu Schlösserów do budynku, w którym później (przez wiele lat) mieścił się Dział Kadr. Wówczas do przedszkola uczęszczało 47 dzieci i dlatego pałac był niewykorzystany. Natomiast do pałacu przeniosła się dyrekcja i część administracji zakładowej.
Powierzchnia zakładu
Dane dotyczące Towarzystwa Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni
1938 r. – 96,56 ha
Dane dotyczące powierzchni OZPB
1947 r. – 96,56 ha
1950 r. – 68,77 ha
1951 r. – 68,77 ha
1952 r. – 68,77 ha
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Powierzchnia zabudowana
Towarzystwa Schlösserowskiej Przędzalni Bawełny i Tkalni
1938 r. – 11 330 m2
OZPB
1947 r. – 11 330 m2
1950 r. – 11 832,7 m2
1951 r. – 11 832,7 m2
1952 r. – 11 832,7 m2
Przędzalnia – przędzarki obrączkowe, przędzarki wózkowe
Tkalnia – krosna
Zatrudnienie
• 1947 r. – 886 osób;
• 1948 r. – 1184 osoby;
• 1949 r. – 1975 osób;
• 1950 r. – 2271 osób;
• 1951 r. – 2154 osoby.
Wkrótce (a był to rok 1952) rozwiązano Dyrekcję Budowy Zakładów Włókienniczych w Ozorkowie z jej dyrektorem naczelnym Henrykiem Bobe. Jej zadanie przejęła tzw. „Komórka Ruchowa w Budowie”, obsadzona przez pracowników OZPB. Jednym z pierwszych zadań tej komórki było wybudowanie żłobka zakładowego przy
ulicy F. Żwirki 1.
W 1953 roku rozwiązano sprawę przejętego w 1946 roku (niechcianego) dawnego zakładu Mayera Fogla, czyli tzw. „Kotoniny”, zwanej także „Małą Fabryką”. Była to
przędzalnia odpadkowa przy ulicy J. Piłsudskiego 41 (obecnie ulica S. Wyszyńskiego 35)54.
Właściwie zakład ten Mayer Fogel sprzedał w 1937 roku znanemu przedsiębiorcy Wincentemu Rosińskiemu. Fogel już wtedy likwidował swe interesy w Ozorkowie,
zostawiając sobie tylko dzierżawę dawnych zakładów schlösserowskich na Strzeblewie. Mieszkał już wtedy w Łodzi i pilnie nasłuchiwał wieści o nieuniknionym wybuchu wojny.
4 W
 yjaśnienia wymaga zmiana numeru adresu (z numeru 41 na 35). Otóż dawniej, gdy właścicielem Ozorkowa był Ignacy Starzyński, numerację posesji narzucano od numeru umowy dzierżawnej lub kupna danego osadnika od dziedzica Ozorkowa. Dlatego sąsiadujące ze sobą posesje mogły
mieć odległe numery. Dla przykładu, posesja A miała nr 17, a sąsiednia 124. Ten archaiczny system
numeracji porządkowano wiele lat, a zlikwidowano go dopiero w końcu lat trzydziestych XX w.,
w czasie gdy burmistrzem Ozorkowa był Wacław Kropp.
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Natomiast robotnicy „Kotoniny” lub jak kto woli „Małej Fabryki” odetchnęli
z ulgą od znienawidzonego Mayera Fogla, gdyż Rosiński jako właściciel był po prostu bardziej ludzki. Ustały permanentne strajki powodowane nadmierną pazernością
poprzedniego właściciela. Stan względnego spokoju trwał do września 1939 roku.
W czasie okupacji „Kotoniną” zarządzał Willi Hensel, wyznaczony przez Niemców na zarządcę zakładu. Z licznych przekazów ustnych wiadomo, że był on świetnym fachowcem w branży włókienniczej (wełnianej), lecz przede wszystkim był życzliwy dla ludzi.
Można tutaj dodać, że w „Kotoninie” (w czasie okupacji) miał miejsce groźny
pożar, spowodowany akcją sabotażową w wykonaniu Bolesława Geragi, Franciszka Borsiaka i Franciszka Brodowicza, którzy tam wówczas pracowali. Otóż wrzucali
oni żelazne opiłki do maszyn, a kurz, smar a głównie ciągły ruch pasów transmisyjnych doprowadziły do pożaru. Niemcy byli wściekli, lecz na szczęście nie znaleziono sprawców.
Po wojnie Wincenty Rosiński przejął z powrotem „Kotoninę”, lecz nie na długo. Władze PRL-u rozpoczęły nacjonalizację przemysłu i Rosińskiemu (tak jak wielu
innym właścicielom) odebrano zakład, który przekazano pod zarząd zakładom bawełnianym na Strzeblewie. Jak widzimy, OZPB przekazały w 1953 roku „niechciane dziecko”, czyli przędzalnię odpadkową zwaną potocznie „Kotonina” Ozorkowskim Zakładom Przemysłu Zgrzebnego, które potocznie nazywano „Ozorkowianką”.
Wówczas dyrekcja „Ozorkowianki” mieściła się przy ulicy 18-go Stycznia (obecnie
ulica Maszkowska). Później zakłady te przeszły pod zarząd zgierski pod nazwą ZPW
„Fresco”. Nie wszystkim ozorkowianom to odpowiadało i dlatego od Zgierza odłączyła się część dawnych zakładów, tworząc Włókienniczą Spółdzielnię Pracy. Dziś
Włókienniczej Spółdzielni Pracy także już nie ma, gdyż upadła podobnie jak inne zakłady w czasie zmian ustrojowych, czyli w czasie tzw. „transformacji”.
W ramach spraw socjalnych utworzono Oddział Zaopatrzenia Robotniczego
i przekazano na ten cel 80 ha ziemi we Wróblewie i 70 ha w Sokolnikach i Czerchowie. Produkcja z gospodarstw była przeznaczona na zaopatrzenie zakładowej stołówki oraz kiosków spożywczych na terenie zakładu.
Dzięki produkcji rolnej można też było wyżywić 6 koni zakładowych, które uzupełniały transport, gdyż tabor samochodowy był wówczas niewystarczający. Wkrótce
jednak okazało się, że produkcja rolna jest nierentowna. Zlikwidowano więc Oddział
Zaopatrzenia Robotniczego w 1957 roku, a grunty przekazano bezpłatnie Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy.
W 1954 roku oddano do użytku nową siłownię o mocy 3,6 MW oraz nową wykończalnię – czyli zakład nadal rozwijał się. Zmodernizowano także oświetlenie zakładu w ilości 145 nowych punktów oświetleniowych. W tym samym roku nastąpiło pierwsze złomowanie starych, pochodzących z 1885 roku przędzarek wózkowych
firmy „Platt” oraz przędzarek firmy „Wifama”.
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W 1955 roku oddano do użytku nową automatyczną centralę telefoniczną.
Pamiętny dla Polski rok 1956 był w zakładzie rokiem powierzchownych (raczej
kosmetycznych) zmian. Co prawda powstała wtedy w zakładzie Rada Robotnicza,
lecz jej pierwszym przewodniczącym został Lucjan Bartczak – główny księgowy, który gwarantował status-quo.
Ze spraw socjalnych można odnotować urządzenie łaźni dla pracowników i ich
rodzin, a także, w trosce o potrzeby mieszkaniowe, wybudowano dom mieszkalny
nad Bzurą, który istnieje do dziś.
W 1958 roku rozebrano stary komin, gdyż groził on zawaleniem oraz starą siłownię i kotłownię. Z „antyków” zachowano istniejącą do dziś wieżę ciśnień.
W 1959 roku zakończono modernizację przędzalni cienkoprzędnej oraz oddano po siedmiu latach budowy żłobek przy ulicy F. Żwirki 1 (obecnie mieści się tam
MONAR).

Ulotka reklamowa z 1959 r.
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Oddanie w 1962 roku do eksploatacji sanforyzarki pozwoliło powrócić do produkcji tkanin popelinowych, które produkowano już w latach międzywojennych.
Wybudowano także nowy budynek przędzalni średnioprzędnej i zainstalowano tam
nowe maszyny. Dzięki tej inwestycji nastąpił duży wzrost produkcji. W okresie 19611965 wartość produkcji wzrosła o 153%, co przy niewielkiej wówczas inflacji było dużym osiągnięciem.
Dużą wagę przywiązywano do eksportu. Nie wymieniam krajów, do których
eksportowano, ponieważ było ich około 100. Dla eksportu najlepszymi latami były
1961-1965. Wyjaśnić przy tym należy, że produkcja przędzalni była w 50% przeznaczona na sprzedaż, pozostałe 50% przerabiała na tkaniny własna tkalnia. Ta z kolei
produkowała głównie bieliznę pościelową w 84% przeznaczoną na eksport. Natomiast wykończalnia przeznaczała na eksport około 21% produkcji. Przyjmowała też
z zewnątrz tkaniny do przerobu.
Eksport był wtedy o tyle ważny, że dostarczał tzw. „dewiz” (czyli obcych walut),
które były niezbędne do zakupów zagranicznych. Działo się to bowiem w czasach
„zimnej wojny”, lecz ten temat w tej książce jest nieistotny.
Ogromnym mankamentem był wówczas brak tkanin kolorowych, a zwłaszcza
drukowanych.
Problemem był w tym okresie znaczny wzrost zatrudnienia.
• 1961 rok – 2668 osób;
• 1965 rok – 3071 osób.
Ówczesne władze dążyły bowiem do zlikwidowania bezrobocia za wszelką cenę.
Oczywiście miało to swoje dobre i złe strony. Z pewnością było to lepsze od masowych wyjazdów Polaków na „saksy”, lecz z drugiej strony było to złem z ekonomicznego punktu widzenia.
2 stycznia 1964 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Włókienniczą, przejętą od
Ozorkowskich Zakładów Przemysłu Wełnianego, która już w 1966 roku liczyła 8 klas,
do których uczęszczało 251 uczniów.
W 1967 roku w zakładzie pracowało niewiele powyżej trzech tysięcy osób. Zastanawiająca była zbyt duża liczba stanowisk kierowniczych – około 200 osób oraz wielu pracowników umysłowych, co stanowiło około 13% ogółu zatrudnionych. Każdy
pracownik musiał należeć do Związków Zawodowych. Jednak związek zawodowy
w zakładzie był tylko jeden. Prawie co czwarty pracownik (czyli 745 osób) był członkiem PZPR. Ponadto do organizacji młodzieżowej (ZMS) należało 475 osób. Inne organizacje miały znikomy wpływ na ówczesną rzeczywistość. Tak wyglądał w ogromnym skrócie pluralizm „tamtego” PRL-u.
Dodać jeszcze tutaj należy, że wszystkie ważniejsze dla przedsiębiorstwa decyzje
zapadały poza zakładem.
W roku 1968 przedsiębiorstwo zostało przeszeregowane do wyższej kategorii „S”.
Jak na ironię losu spadała niestety jakość produkcji:
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– 13,2% produkcji kwalifikowano do kategorii „B”, czyli poziomu średniego;
– 86,8% produkcji kwalifikowano do kategorii „C”, czyli poziomu miernego.
Produkcji należącej do kategorii „A” (czyli na poziomie światowym) w ogóle nie
było. Wpływ na to miała przede wszystkim niska jakość radzieckiej bawełny i stary
park maszynowy.
W styczniu 1971 roku rozpoczęto przyjmowanie pracowników z likwidowanych
zakładów wełnianych „Fresco”. Bowiem, jak wcześniej nadmieniałem, nie wszystkim
ozorkowianom odpowiadały dojazdy do pracy do Zgierza. Ponadto dyrekcja w Zgierzu faworyzowała miejscowych pracowników.
Rok 1971 był też rokiem pierwszych protestów pracowników OZPB. W dniu
16 marca zorganizowano strajk na wydziale przędzalni. Sprawcami strajku były pracownice tego wydziału, które zgłoszono do zwolnienia. Żadnej z nich nie zwolniono.
Według danych zakładowych w strajku brały udział 722 osoby na 885 zatrudnionych
w tym wydziale. W oficjalnych pismach unikano określenia „strajk”, były tylko „przerwy w pracy”. Do protestu przyłączyły się również pracownice tkalni. Celowo użyłem
tutaj słowa „przyłączyły”, gdyż strajk poparły głównie pracownice tkalni. Ciekawe, że
wśród prowodyrów nie było ani jednego mężczyzny. Dyrekcja wydała ostrzeżenie, że
jeżeli załoga nie podejmie pracy do godziny 20-tej, nastąpi unieruchomienie produkcji do odwołania.
Wypisz, wymaluj – metody jak za czasów Mayera Fogla.
Jednak z prośbą o powrót do pracy zagrożonych zwolnieniem pracownic wystąpiły Rada Zakładowa i Rada Robotnicza.
Dnia 18 marca ukazał się meldunek o stratach, jakie przyniósł ten niekontrolowany protest. W wyniku tych zdarzeń dyrektor naczelny Mieczysław Kozłowski musiał
odejść z zakładu.
W marcu 1972 roku przekazano na przędzalnię „A” czterdzieści zgrzeblarek
CZ-69. Później w ramach realizacji zadania „Polcorfam” na przędzalnię „B” uruchomiono szereg maszyn, w tym dwie przewijarki firmy „Lesson”, dwa zespoły trzepalnicze firmy „Platt” z Anglii. Na tkalni automatycznej uruchomiono trzy cewiarki firmy „Schweitzer” ze Szwajcarii, snowadło firmy „Benninger” (też ze Szwajcarii) i 144
krosna automatyczne firmy „Picanol” z Belgii.
Na wykończalni zainstalowano bielnik szerokościowy firmy „Sando” z Japonii, suszarkę ramową firmy „Arton” z ówczesnej Republiki Federalnej Niemiec oraz pralnię
firmy „Heberlein” ze Szwajcarii.
Nakazem Zjednoczenia z dnia 22 lutego 1973 roku OZPB przejęły obiekt po zakładzie odzieżowym „Latona” przy ulicy F. Dzierżyńskiego (w tym miejscu obecnie
znajduje się market „Tesco” przy ulicy S. Wyszyńskiego). Czas dobitnie wykazał, że
decyzja Zjednoczenia (a właściwie nakaz) była błędem, głównie ze względu na dodatkowe koszty transportu. Według zaleceń miano tam szyć produkcję pościelową.
Tak powstał Wydział Konfekcji.
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W sprawie przejęcia obiektu po ZPO „Latona” decyzję podjął Minister Przemysłu
Lekkiego w dniu 12 października 1973 roku. W tym też roku ogłoszono konkurs na
nową nazwę Zakładów. Do konkursu zgłoszono nazwy:
• „Bawbiel” – podstawowy asortyment przedsiębiorstwa;
• „Magnolia” – piękne kwiaty przed pałacem schlosserowskim;
• „Morfeo” – nazwa związana z produkcją tkanin pościelowych – od Morfeusza, greckiego boga snu;
• „Ozobaw” – połączenie nazwy miasta z tradycją przemysłową.
Konkurs wygrała nazwa „Morfeo”, której wnioskodawcą był pracownik OZPB
pan Zenon Gawłowski.

2. Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Morfeo”
Dnia 4 listopada 1974 roku zarządzeniem dyrektora nr 51/74 nastąpiła oficjalna
zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego
„Morfeo”.
Zatrudnienie w zakładach w 1974 roku wynosiło 3259 osób. Zakład stał się przedsiębiorstwem czterowydziałowym z przędzalnią, tkalnią i wykończalnią przy ulicy
Łęczyckiej oraz wydziałem konfekcji przy ulicy F. Dzierżyńskiego (obecnie S. Wyszyńskiego).
Ten ostatni wydział, przejęty po dawnym zakładzie „Latona”, wymagał modernizacji. Do wydziału konfekcji przekazano sto maszyn szwalniczych produkcji Niemieckiej Republiki Demokratycznej, cztery dziurkarki i cztery guzikarki produkcji japońskiej oraz włoskie urządzenia do prasowania bielizny pościelowej. Na szeroką skalę
była rozwinięta działalność socjalna zakładów. Przedsiębiorstwo posiadało żłobek
i przedszkole przy ulicy F. Żwirki 1, ośrodek wczasowy w Grotnikach (uruchomiony
w 1960 roku), drugi ośrodek wczasowy w Karnocicach (nad Zalewem Szczecińskim),
klub kultury, stołówkę zakładową, ambulatorium z pogotowiem ratunkowym, bibliotekę zakładową, urządzenia sportowe. Ponadto stadion sportowy KS „Bzura” wraz
z odkrytym basenem był sponsorowany głównie przez „giganta” bawełnianego z ulicy Łęczyckiej. Był to autentyczny „gigant”, oczywiście na miarę Ozorkowa.
Zakłady organizowały wczasy, zimowiska, kolonie, półkolonie, obozy stałe i wędrowne, wyjazdy na imprezy kulturalne i sportowe. Nazywano je (nie bez kozery)
„matką Ozorkowa”. W lutym 1976 roku przekazano do użytku nowoczesną centralę
telefoniczną produkcji rumuńskiej o czterystu numerach.
W grudniu 1978 roku na przędzalni „A” uruchomiono 20 przewijarek automatycznych „Autosuk” produkcji czechosłowackiej. Pod koniec tego samego roku rozpoczę148
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to rozbudowę elektrociepłowni zakładowej, która miała być także wykorzystywana na
potrzeby mieszkańców Ozorkowa (w tym spółdzielczych osiedli mieszkaniowych).
W grudniu 1979 roku oddano nową salę produkcyjną, na której zamontowano
czterdzieści osiem krosien „STB” produkcji radzieckiej. Kolejne krosna zamontowano w czerwcu 1980 roku. W tym samym roku powstał oczekiwany oddział drukarni
tkanin – drukarska firma „Reggiani” produkcji włoskiej.
Zatrudnienie w omawianym okresie utrzymywało się na zbliżonym poziomie.
Poniżej dane dotyczące zatrudnienia:
• 1975 rok – 3484 osoby;
• 1976 rok – 3481 osób;
• 1977 rok – 3533 osoby;
• 1978 rok – 3504 osoby;
• 1979 rok – 3445 osób.
W 1980 roku sporządzono bardzo ciekawą statystykę, dotyczącą ilości pracowników osiągających wysoki staż pracy. Poniżej dane dotyczące stażów.
• 25 lat – przepracowało 125 osób;
• 35 lat – przepracowało 56 osób;
• 40 lat – przepracowało 25 osób;
• 45 lat – przepracowało 18 osób;
• 50 lat – przepracowało 6 osób.
Rok 1980 był jednak okrutnym sprawdzianem dla przedstawicieli władzy. Egzamin ten nie ominął także tych, którzy sprawowali władzę w OZPB „Morfeo”. Dnia
3 września 1980 roku około godziny 11.30 do Rady Zakładowej, znajdującej się
w budynku DMR przy ulicy L. Stypułowskiego 1, udała się pracownica wydziału wykończalni z listą postulatów pracowniczych. Były to tylko postulaty działu składalni
i magazynu wyrobów gotowych, lecz taki był początek. Natomiast pracownica wykończalni – to taka ozorkowska Henryka Krzywonos, bowiem od niej to się zaczęło.
Przewodnicząca Rady Zakładowej – Teresa Janowska przyjęła postulaty i poinformowała, że będą one rozpatrzone na Plenum Rady Zakładowej.
Głównym postulatem była sprawa podwyżki płac o 1500 złotych. Dyrektora Janusza Maciejewskiego o „przerwie w pracy” powiadomił kierownik wykończalni. Dyrektor (pełen obaw) udał się do protestujących. Do rozmów jednak przystąpiła wtedy
przewodnicząca Rady Zakładowej – Teresa Janowska.
Wkrótce do zbuntowanych kobiet dołączyli pracownicy magazynu tkanin gotowych i załoga, która przybyła na drugą zmianę. Bunt zaczął się rozszerzać. Dołączył bielnik oraz magazyn tkanin surowych. Błędem dyrekcji było niewykorzystanie
rannej zmiany do osiągnięcia porozumienia z załogą. Druga zmiana, która przybyła
o godzinie 13-tej, nie przystąpiła do pracy, z wyjątkiem wydziału konfekcji, co jest
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zrozumiałe, gdyż „konfekcja” znajdowała się w pewnym oddaleniu od macierzystego zakładu. Do protestu nie przyłączyła się także administracja. Zupełnie niezrozumiałym jest fakt, że do strajku (właściwie to był jeszcze protest) nie przyłączyli się
mechanicy oraz pracownicy służb energetycznych. O godzinie 14-tej, kiedy dyrektor
otrzymał dane na temat postulatów strajkowych, sam wystąpił z propozycją podwyżki w wysokości… 250 złotych. Dopiero wówczas bunt przerodził się w strajk, bowiem
propozycja ta bardzo odbiegała od stawianych przez załogę żądań płacowych.
Doszło więc do rozmów, w których z ramienia kierownictwa zakładowego PZPR
udział wzięli Wojciech Zasada i Jan Walczak, ze strony Rady Zakładowej Wiesław
Ejtaszewski. Kierownictwo zakładu reprezentował dyrektor Janusz Maciejewski,
główny księgowy Jerzy Mucha i kierownik Działu Zatrudnienia i Płac – Mieczysław
Wycichowski.
Ze strony strajkujących wydział wykończalni reprezentowali: Witold Chełmiński, Henryk Pawłowski i Jan Wojciechowski. Wykończalnię i apreturę reprezentowali: Barbara Grzelak, Jadwiga Janowska, Sławomir Stanisławski. Składalnie i magazyny reprezentowali: Irena Czerwińska, Henryk Czerwiński, Tadeusz Kaźmierczak,
Józef Kujawa, Sylwester Maciejewski, Halina Moskalik, Maria Mucha, Halina Strużek, Stefania Zasada, Zygmunt Żółtowski. Inne osoby obecne przy rozmowach odegrały mniejszą rolę w negocjacjach.
Poza głównym postulatem płacowym pozostałe żądania zostały w ogromnej większości spełnione. Propozycja płacowa dyrektora, z uwagi na zbyt dużą rozbieżność
z postawionym żądaniem, musiała być przedyskutowana z całą załogą.
Rozmowy na wydziale przędzalni prowadził dyrektor Janusz Maciejewski, a na
wydziale tkalni jego zastępca Franciszek Płudowski. Rozmowy te zakończyły się fiaskiem. Około godziny 20-tej został utworzony Zakładowy Komitet Strajkowy, w skład
którego weszło w sumie 26 osób, reprezentujących wszystkie wydziały produkcyjne.
Przewodniczącym Zakładowego Komitetu Strajkowego (ZKS) został pracownik wydziału przędzalni – Zygmunt Barylski. Wiceprzewodniczącymi zostali pracownicy
wykończalni – Sławomir Stanałowski i Halina Strużek.
ZKS powołał służby porządkowe, działające na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń zakładowych. Służby te wyposażono w opaski biało-czerwone. Patrolowały one
teren przedsiębiorstwa ze szczególną kontrolą portierni. Kontrolowane było także
biuro główne, czyli pałac. Siedziba ZKS znajdowała się w świetlicy przędzalni średnioprzędnej. Dopiero o godzinie 21-szej do strajku dołączył warsztat mechaniczny.
Większość pracowników pozostała na noc w zakładzie. Nadal nie strajkował wydział
konfekcji, który mieścił się przy ulicy F. Dzierżyńskiego (obecnie ulica S. Wyszyńskiego, w budynkach dawnej „Latony” – obecnie znajduje się tam market „Tesco”),
dlatego nie miał bezpośredniego kontaktu z macierzystym zakładem. Nie strajkowały również służby energetyczne i administracja.
Dnia 5 września w godzinach 21.30 - 23.30 odbyło się pierwsze posiedzenie ZKS
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i kierownictwa zakładu. W rozmowach tych wziął udział cały Komitet Strajkowy
w składzie: Zygmunt Barylski – przewodniczący ZKS, Sławomir Stanisławski i Halina Strużek – jako zastępcy oraz: Stanisław Anioł, Witold Chełmiński, Jan Figas, Zygmunt Furmaniak, Stanisław Gieraga, Halina Jóźwiak, Edward Kałuski, Stanisław Karasiewicz, Barbara Karolak, Krystyna Karolak, Mirosława Karolak, Anna Kowalczyk,
Józef Kujawa, Jerzy Kupis, Halina Moskalik, Władysława Nowicka, Andrzej Pawlak,
Karol Pezler, Karol Pilaszewski, Aleksander Rode, Jerzy Saja, Barbara Skrzeszewska,
Genowefa Trybuła, Barbara Wiktorowska, Jan Wojciechowski, Jadwiga Wyrzykowska.
ZKS przedłożył 35 postulatów. Część tych żądań wybiegała poza możliwości kierownictwa. W dalszym ciągu najważniejszy był postulat płacowy. Argumenty dyrekcji nie przemawiały do strajkujących, którzy wiedzieli, że w łódzkich zakładach,
a także w zgierskiej „Borucie” pracownicy żądali i otrzymali wyższe podwyżki.
W czasie rozmów ze strony strajkujących najbardziej aktywni byli: Witold Chełmiński, Zygmunt Furmaniak, Halina Moskalik, Sławomir Stanisławski, Halina Strużek, Jan Wojciechowski.
W trakcie akcji strajkowej zakład był strzeżony podwójnie, przez służby dyspozytorskie i kierownictwo, dyżurujące na oddziałach oraz służby porządkowe delegowane przez ZKS. Przed portiernią wywieszono biało-czerwony sztandar i tablicę
z napisem „Strajk Okupacyjny Morfeo”. Znikoma część załogi o godzinie piątej rano
opuściła zakład. Byli to pracownicy starsi lub chorzy i przede wszystkim matki samotnie wychowujące dzieci. Portiernia do zakładu wpuszczała pracowników tylko
w ubraniach roboczych. Był też obowiązek zdawania przepustek.
W dniu 6 września o godzinie 10-tej nastąpiły dalsze rozmowy. W tych rozmowach wziął udział mgr inż. Włodarski – zastępca dyrektora Zjednoczenia Przemysłu
Bawełnianego. Oczywiście do porozumienia nie doszło, gdyż nadal oferowano 250 zł
podwyżki.
Strajk trwał więc nadal i podpisano jedynie (między godziną 18 a 19) zobowiązanie ZKS o przejęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa. Mimo przejęcia odpowiedzialności za zakład, Komisja Zakładowa PZPR, Rada Zakładowa oraz kierownictwo zakładu nadal pełniły dyżury na
terenie przedsiębiorstwa.
W poniedziałek 8 września wystąpił problem rozładowania 5 wagonów bawełny
i 1 wagonu elany. Stojący na bocznicy zakładowej skład elany rozładowali pracownicy administracji. Pozostałe 5 wagonów bawełny przejęły zakłady Generała Waltera
w Zgierzu. W tym dniu nastąpiły dalsze negocjacje i mimo ustępstwa strajkujących,
którzy zmniejszyli żądanie płacowe do kwoty 1000 złotych, do porozumienia nie doszło.
Kolejne spotkanie (około godziny 16.30) transmitowano przez radiowęzeł zakładowy.
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Dyrektor apelował o rozsądek i powrót do pracy. Odpowiedział także na postulaty, które można było załatwić w ramach przedsiębiorstwa.
Kolejne spotkanie o godzinie 19-tej wobec niezrealizowania głównego postulatu płacowego było bardzo krótkie. Między drugim a trzecim spotkaniem w tym
dniu kierownictwo zakładu, sądząc, że transmisja przez radiowęzeł osiągnęła pożądany skutek, zorganizowało naradę z mistrzami i kierownikami, by przygotować do
wznowienia pracy. W tej naradzie wziął także udział członek ZKS –Aleksander Rode,
mistrz tkalni automatycznej.
W dniu 9 września ZKS znów poczynił wyraźne ustępstwo, obniżając kwotę podwyżki do 750 złotych.
Wobec nieustępliwości kierownictwa wysłano pismo do Ministra Przemysłu Lekkiego z prośbą o zniwelowanie rozbieżności. Kolejne rozmowy odbyły się o godzinie
19-tej, w trzy godziny po otrzymaniu odpowiedzi z ministerstwa. W czasie tych rozmów (z udziałem przedstawiciela Zjednoczenia i zaproszonego również pod koniec
przez przewodniczącego ZKS dyrektora Janusza Maciejewskiego) Komitet Strajkowy
został przekonany, że uczyniono wszystko, na co było wówczas stać zakład. Uzgodniono, ze o godzinie 5 rano następnego dnia załoga przystąpi do pracy. Strajkujący
powoli rozeszli się do domów. O godzinie 22-giej w zakładzie pozostał już tylko ZKS,
służba dozoru i służby energetyczne. Dnia 10 września 1980 roku od godziny 5-tej
rano załoga przystąpiła do pracy.
Liczba zatrudnionych w oddziałach strajkujących wynosiła 2 588 osób. Straty
ogólne przedsiębiorstwa w wyniku strajku wynosiły 32 215 tysięcy złotych. W czasie
strajku nie stwierdzono żadnych zniszczeń. Okres strajku potraktowano jako godziny postojowe. Podczas strajku wysunięto 35 postulatów, w tym 21 było do załatwienia w ramach przedsiębiorstwa, 4 postulaty skierowano do Zjednoczenia, 5 postulatów do Ministerstwa Przemysłu Lekkiego, 4 postulaty do władz miasta, 1 postulat do
Związków Zawodowych.
W wyniku strajku „wywalczono” podwyżkę w wysokości 250 złotych, którą od początku strajku deklarował dyrektor Janusz Maciejewski. Zapewniono nietykalność
członków Zakładowego Komitetu Strajkowego i poszanowanie godności robotników.
W toku załatwiania pozostały postulaty, dotyczące wolnych związków zawodowych, likwidacji niewłaściwych zaszeregowań, zmniejszenia liczby pracowników
nadzoru. Do wynegocjonowanej kwoty podwyżki zakład z własnych funduszy dodał 105 złotych.
Dyrektor naczelny Janusz Maciejewski oraz z-ca dyrektora ds. produkcji Franciszek Płudowski po pewnym czasie odeszli z zakładu.
Po zakończeniu strajku nastąpiła „lawina” wniosków i postulatów od załogi. Ich
liczba wzrosła aż do 328.
W dniu 9 września z chwilą podpisania porozumienia z dyrekcją OZPB „Morfeo”
rozwiązano Zakładowy Komitet Strajkowy.
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Następnego dnia ZKS przeistoczyło się w Zakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Przewodniczącym
NSZZ „Solidarność” w OZPB „Morfeo” został Marian Chmielewski, wiceprzewodniczącym – Stanisław Gieraga, skarbnikiem – Jadwiga Pecyna. Osoby te zostały oddelegowane do prac związanych z organizacją nowego związku zawodowego.
Na 3440 zatrudnionych faktycznych członków nowego związku było 1970 osób,
co stanowiło 57,3% pracowników. Wszystkich osób, które złożyły deklaracje, było aż
2700 pracowników, tj. 78,5 % zatrudnionych, ale z tego 730 osób nie dokonało wypisu z dawnego związku zawodowego i przez to nie mogli być liczeni jako faktyczni
członkowie „Solidarności”. Dzięki tak dużej ilości członków NSZZ „Solidarność” rósł
w siłę i zaczął kontrolować sprawy finansowe w OZPB „Morfeo”.
W wyniku realizacji najważniejszego postulatu płacowego, ostatecznie uzyskano
podwyżkę w wysokości 745 złotych brutto dla pracowników fizycznych i 600-640
złotych dla pracowników umysłowych. Z uwagi na to, że eskalacja żądań wzrastała,
na koniec roku uzyskano podwyżkę około 1200 złotych.
NSZZ „Solidarność” zorganizował wkrótce trzy strajki krótkotrwałe. W dniu
10 stycznia 1981 roku miał miejsce strajk na rzecz solidarności z innymi strajkującymi zakładami. Nieco później, 24 i 27 stycznia ogłoszono strajki ostrzegawcze wobec
zbyt powolnej realizacji postulatów załogi (przypomnę, że było ich aż 328).
W tym czasie oprócz problemów społecznych zaczęły narastać problemy finansowe. Był to również okres kryzysu ogólnopolskiego. Jednym z pierwszych objawów
problemów finansowych w OZPB „Morfeo” było przejęcie finansowania Międzyzakładowego Domu Kultury „Włókniarz” (obecnie Miejski Ośrodek Kultury – MOK)
przez Urząd Miejski w Ozorkowie. Mimo tych pierwszych oznak kryzysu finansowego, zakład nadal modernizowano. 30 listopada 1981 roku oddano do użytku 110 krosien bezczółenkowych STB-2-216.
Kolejnym objawem zbliżającego się nieuchronnie regresu był fakt, że 20 kwietnia
1982 roku wysłano pismo do Urzędu Miasta Łodzi w sprawie likwidacji III zmiany.
Przyczyna prozaiczna – malała sprzedaż zakładowych wyrobów. Natomiast załodze
wmówiono, że to w trosce o lepsze i godniejsze życie Związki Zawodowe wywalczyły tę ulgę.
Jednakże 30 czerwca 1982 roku oddano do użytku nową stołówkę zakładową
o powierzeni 1213 m2 z możliwością wydawania 1200 obiadów i 1500 zup regenerujących.
W październiku 1982 roku oddano na rzecz miasta Halę Sportową przy ulicy
R. Traugutta 1. Do jej budowy oddelegowano wielu pracowników OZPB Morfeo,
a zakład na ten cel przekazywał poważne sumy pieniężne. Dodać tutaj trzeba, że faktycznym twórcą Hali Sportowej był Zbigniew Fiałek, z-ca dyrektora ds. technicznych.
Działo się to już jednak w czasie stanu wojennego, kiedy działalność związków zawodowych i innych organizacji była zawieszona.
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Kolejny rok 1983 zaznaczył się rejestracją Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Włókniarzy” przy OZPB „Morfeo”, którego przewodniczącym został
Marek Milczarek oraz reaktywowaniem Rady Pracowniczej, której przewodniczącym został Ryszard Chmielecki. Natomiast w ramach modernizacji zakładu na tkalni
mechanicznej oddano do użytku 108 krosien STB-1-180.
W dniu 3 stycznia 1984 roku do Księgi Zasłużonych Miasta Ozorkowa wpisano
dwóch pracowników OZPB „Morfeo” – Andrzeja Matusiaka oraz głównego twórcę
nowopowstałej Hali Sportowej – Zbigniew Fiałka.
Dnia 30 marca tegoż roku podpisano umowę z Pracownią Sztuk Plastycznych na
wykonanie malowideł oraz odnowienie witraży w pałacu schlösserowskim, w którym mieściła się dyrekcja oraz część administracji OZPB „Morfeo”.
Ze spraw najbardziej istotnych dla zakładu – wartość sprzedaży wyniosła 4 821
mln złotych.
W 1985 roku na wniosek zakładu Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego przyznała dla OZPB „Morfeo” sztandar.
W tym samym roku przewodniczącym Zarządu Miejskiego ZSMP został Marek
Krysiak, który dotychczas piastował stanowisko sekretarza Organizacyjnego Komitetu Zakładowego ZSMP „Morfeo”, zwalniając to stanowisko dla Jerzego Janickiego,
późniejszego burmistrza Ozorkowa.
Zakład w dalszym ciągu dbał o sprawy socjalne i zdrowotne pracowników. Przykładem może być tutaj zakładowa przychodnia zdrowia. Dużym kosztem zmodernizowano ośrodek wypoczynkowy w Grotnikach.
Dnia 18 listopada 1985 roku zakończono rozbudowę ciepłowni. Tymczasem
przedsiębiorstwo znów obniżyło sprzedaż i w związku z tym pogłębiły się jego trudności finansowe.
19 maja 1986 roku zostały zakończone prace konserwatorskie westybulu oraz
witraży pałacu schlösserowskiego, których koszt wyniósł 3 951 546 złotych.
W 1987 roku Rada Pracownicza wybrała nowych członków Prezydium: Jadwiga
Olczak – przewodnicząca, Eugeniusz Dobosiak – zastępca, Janina Wycichowska – sekretarz oraz Andrzej Kryszkiewicz i Jan Turski – członkowie.
W tym samym roku świętowano 180. rocznicę powstania przemysłu włókienniczego w Ozorkowie. Było to upamiętnienie umowy łęczyckiej w dniu 7 grudnia 1807
roku. Główne uroczystości odbyły się w Hali Sportowej, gdzie odznaczono zasłużonych pracowników OZPB „Morfeo”.
Natomiast w OZPB „Morfeo” w dalszym ciągu spadało zatrudnienie, wynoszące
w 1988 roku – 2678 osób, by w kolejnym 1989 roku spaść do 2645 osób. Tendencja ta
była niewielka, lecz groźna – bo stała.
Ponadto nasilały się coraz poważniejsze trudności finansowe z powodu rosnących
należności, głównie w wyniku malejącej sprzedaży.
Kryzys ekonomiczny, który wystąpił w całym kraju, przejawiał się (między inny154
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mi) ogromną inflacją, co spowodowało, że wśród pracowników zaistniało poczucie
zbyt niskich zarobków. Tymczasem dyrekcja zaczęła wprowadzać przedwojenne metody Mayera Fogla. Już pierwszym objawem niezadowolenia załogi było wstrzymanie pracy na wydziale przędzalni. Była to niezorganizowana próba strajku. Dużym
błędem dyrekcji było to, że nie próbowała dotrzeć do załogi i wyjaśnić kilku trudnych spraw. Sobiepaństwo dyrekcji coraz wyraźniej podkreślało dwie społeczności:
my-oni. A prawda była przecież taka, że w styczniu 1989 roku średnia płaca w OZPB
„Morfeo” wynosiła 65 870 złotych. W porównaniu z innymi zakładami było to piąte miejsce w województwie, a dziewiąte miejsce w całym Zrzeszeniu Włókienniczym.
Dziś wiadomo, że zakład płacił więcej niż zarabiał. Kształtowało się to tak, że na każdą
złotówkę wypłaconą pracownikowi, należało oddać do budżetu państwa 2,64 złote.
Kolejny protest rozpoczął się 11 stycznia 1989 roku i był jak zwykle spontaniczny i niezorganizowany, toteż szybko wygasł. Dopiero 14 lutego do dyrekcji wpłynęło pismo, które informowało, że protest ma podłoże ekonomiczne i że wzięły
w nim udział wszystkie wydziały. Powstały więc oddziałowe Komitety Strajkowe, które
14 lutego o godzinie 15.30 powołały Zakładowy Komitet Strajkowy „Solidarność”.
W skład tego Komitetu weszli:
• Andrzej Szpiegowski – przewodniczący;
• Leszek Szulc – wiceprzewodniczący;
• Urszula Bonikowska – sekretarz.
Poniżej członkowie ZKS „Solidarność” w porządku alfabetycznym: Jan Anioł,
Eugeniusz Bonikowski, Teresa Buczel, Irena Cybulska, Stanisław Fliszewski, Danuta Grabowska, Leszek Grabowski, Jerzy Graczyk, Zdzisław Janczak, Halina Kaźmierczak, Michał Konwaluk, Wincenty Kozłowski, Zenobia Leszczyńska, Władysław Lisiecki, Stanisława Manista, Maria Mucha, Krzysztof Mysłowski, Wiesław Pawlak,
Andrzej Rzeźniczak, Krystyna Stanałowska, Janina Wesołowska. Skład ten uległ później pewnym zmianom. Zastanawiającym jest jednak fakt, że w pierwszym składzie
ZKS brak jest nazwisk znanych działaczy takich jak: Mirosława Karolak, Edward Kałuski czy Jan Wojciechowski.
Załoga uchwaliła wówczas postulaty – głównie płacowe. Żądano podwyżki płac
o 30 tysięcy złotych, z wyłączeniem pracowników administracji, która wcześniej była
(obok wydziału konfekcji) głównym oponentem wszelkich akcji strajkowych.
Dziś z perspektywy czasu należy stwierdzić, że wobec administracji była to pewnego rodzaju dyskryminacja. Pracownicy administracji zdawali sobie sprawę z tego,
że zakładu nie było wówczas stać na taką podwyżkę. Natomiast dyrekcja, znając realia, nie chciała (w swej bucie) negocjować. Apelowała jedynie o rozsądek i rozwagę,
nic jednak nie wyjaśniając.
W tym też tonie były wygłaszane 17 lutego apele dyrektora naczelnego – Mariana
Sobczyka oraz jego pierwszego zastępcy – Jerzego Muchy.
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W odpowiedzi ZKS postawił ultimatum, że jeżeli do godziny 15-tej dnia 17 lutego nie zostanie załatwiony główny postulat, to załoga domaga się zmiany dyrekcji
i przysłania pełnomocnika ministerstwa.
Tymczasem narastało rozgoryczenie wśród pracowników administracji, która
w dniu 21 lutego powołała Komitet Strajkowy Administracji. W jego skład weszły:
Iwona Soboń – przewodnicząca oraz członkowie: Grażyna Banasiak, Jerzy Moskalik,
Grażyna Szczepaniak. Następnego dnia doszło do spotkania pracowników administracji – czyli KSA z Zakładowym Komitetem Strajkowym, na którym ustalono:
1. Stanowisko NSZZ „Włókniarzy” – nie dzielić załogi;
2. Stanowisko ZKS „Solidarność” – wstrzymać się z decyzją do chwili wyrażenia
swego stanowiska przez zmianę nocną i Wydział Konfekcji;
3. Stanowisko KSA – do momentu zaakceptowania postulatów administracji
wszcząć akcję protestacyjną poprzez zaniechanie obsługi wszystkich pracowników
OZPB „Morfeo”, tj. wstrzymanie wszelkich wypłat, wydawania kartek żywnościowych, świadectw i zaświadczeń.
Dnia 23 lutego oddelegowano Andrzeja Szpiegowskiego i Mirosławę Karolak do
prac związanych z realizacją złożonych postulatów.
W dwa dni później podano skład Prezydium Zakładowego Komitetu Strajkowego:
• Andrzej Szpiegowski – przewodniczący;
• Leszek Szulc – wiceprzewodniczący;
• Mirosława Karolak – sekretarz;
• Jakub Balcerzak, Stanisław Fliszewski, Jadwiga Mrowińska, Maria Mucha,
Krzysztof Mysłowski, Karol Pezler, Karol Pilaszewski, Iwona Soboń, Tomasz Włodarczyk – członkowie.
Dopiero w dniu 10 marca do tych osób dołączyli jeszcze: Janina Jarkiewicz,
Edward Kałuski, Władysław Lisiecki, Jan Rzeźniczak i Urszula Skiba.
Zakładowy Komitet Strajkowy nadal uważał, że płace administracji są zbyt wysokie oraz konsekwentnie dążył do redukcji etatów biurowych.
Poza tym dla ZKS-u bulwersująca była (między innymi) informacja o świadczeniach przedsiębiorstwa na rzecz miasta Ozorkowa. Chodziło tutaj o dotacje dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Młodzieżowego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej nr 2, Straży Pożarnej, dotacje na budowę zbiornika retencyjnego oraz
koszty związane z urządzaniem lokali wyborczych. Bulwersowały również wydatki
związane z utrzymaniem RKS „Bzura” i Przychodni Zdrowia.
20 kwietnia 1989 roku doszło wreszcie do podpisania porozumienia między dyrekcją OZPB „Morfeo” i Komitetem Strajkowym, reprezentowanym przez Andrzeja Szpiegowskiego i Mirosławę Karolak. Wynegocjowano podwyżkę w wysokości
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11 000 złotych. Postulat dotyczący podwyżki w kwocie 30 000 złotych był wówczas
niemożliwy do spełnienia.
Tę sprawę ostatecznie wyjaśniło oświadczenie zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych Jerzego Muchy, który poinformował załogę o blokadzie zakładowego konta
bankowego.
Padło wówczas oświadczenie, że jeżeli strajk się nie zakończy, banki przestaną
kredytować przedsiębiorstwo, co z kolei doprowadzi do upadłości zakładu.
Do upadłości wprawdzie wówczas nie doszło, ale od tego czasu sytuacja finansowa OZPB „Morfeo” stała się tragiczna. Zakład już tylko przez krótki okres czasu realizował swoje należności. Nawet jeszcze 26 czerwca 1989 roku zlecono remont
pałacu (siedziby dyrekcji i części administracji), ale już wtedy zaczęto gorączkowo
poszukiwać wyjścia z tej finansowej matni, którą potęgował pogarszający się stan całego polskiego przemysłu i prowadzona przez ówczesny rząd polityka gospodarcza.
Natomiast my nadal pamiętamy słowa, wypowiedziane w czasie strajku: „Zakład nie
upadnie, zmienią się tylko dyrektorzy”. Co dziś powie ten populista, kiedy „Morfeo”
jest już tylko legendą?
Tradycją zakładów schlösserowskich było przywiązanie załogi do fabryki. Przetrwała ona wiele lat i dotrwała do upadku zakładów. Przytoczę tutaj zdarzenie, które
miało miejsce podczas kampanii wyborczej z pierwszych wyborów do senatu. Było to
około godziny 12.20. Przed portiernią jak zwykle sporo ludzi. Przed kolejną zmianą
tworzyły się grupki dyskutujące na różne tematy. Kobiety mówiły o domu, zakupach,
problemach zdrowotnych. Mężczyźni o sprawach (w ich mniemaniu) poważnych, to
Java się zepsuła, to ryby nie biorą. Lecz tym razem tematem głównym były wybory.
Podczas tych rozmów pracownik zakładu wywiesił w gablocie afisze, na których widnieli dwaj profesorowie, którzy kandydowali do senatu. Z grupy „solidarnych” ktoś
głośno powiedział „O, nasi”. Obok stała grupka kobiet i jedna z nich powiedziała „ty
głupku – jacy oni nasi? Jeden z nich to profesor z dziada, pradziada. Drugi z nich to
„czerwona chorągiewka”. Obaj doskonale wiedzą, że tkacz na starość jest głuchy, ślepy, ma żylaki i pylicę płuc. Jednak żaden z nich nie ujmie się za nami, lecz będą załatwiać swoje uczelniane „interesy”. Zobaczysz – pogadamy za kilka lat.” Prorocze słowa
sprawdziły się, gdyż dziś wszyscy wiemy, że nie udał się „mariaż” robotnika z inteligentem.
Nadal szukano w zakładzie wyjścia z makabrycznej sytuacji finansowej. Niestety, nie było widać żadnych oznak poprawy. Poza tym w zakładzie rozpoczęła się bezpardonowa walka o władzę. Dnia 26 marca 1990 roku Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” wyraziła votum nieufności wobec Rady Pracowniczej oraz dyrektora naczelnego. W przedłożonym w tej sprawie wniosku czytamy: „Wniosek nasz
uzasadniamy całkowitym brakiem zaufania wśród naszej załogi. Mimo wielokrotnie
zwracanych dyrekcji uwag w kierowaniu przedsiębiorstwem, spotykamy się z arogancją i lekceważeniem. W tej sytuacji załoga nie widzi możliwości na dalszą współpracę
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z Radą Pracowniczą oraz dyrektorem naczelnym”. Od tej pory ważne wydarzenia dotyczące zakładu zaczęły występować lawinowo. Załoga ze zdumieniem obserwowała, że nawet „błahe sprawy”, które przedtem ciągnęły się miesiącami, były załatwiane
„od ręki”.
Umowa z dnia 10 sierpnia 1990 roku, poparta zarządzeniem z dnia 13 sierpnia oddała w dzierżawę Wydział Konfekcji przy ulicy S. Wyszyńskiego firmie T.J.J. Corporation. Umowę ze strony OZPB „Morfeo” podpisali Lech Marszałek i Janusz Abramczyk, ze strony dzierżawiącej Tomasz Rosłoński i Jarosław Dąbrowski. Likwidatorem
został Jan Zawierucha. W tym samym czasie zaczęto budowę budynku dla Wydziału
Konfekcji na terenie OZPB „Morfeo” przy ulicy Łęczyckiej.
Sprawozdanie z działalności zakładu informuje, że produkcja zakładu to 80,9%
tkaniny pościelowe, pozostałe to tkaniny techniczne, ręcznikowe, sztywniki koszulowe, odzieżowe i dekoracyjne. Bawełna stanowiła 98,5% surowca, reszta to włókno
elanowe.
Od dnia 5 listopada 1990 roku przedsiębiorstwo z mocy ustawy stało się użytkownikiem gruntów, pozostających dotychczas w jego zarządzie. Budynki stały się wreszcie własnością przedsiębiorstwa. Nie wystąpiły roszczenia poprzednich właścicieli.
Od tego czasu zaczęła się totalna wyprzedaż majątku zakładowego, i o to chodziło
„elitom rządowym”. Natomiast w przypadku dotyczącym wyłącznie OZPB „Morfeo”
wyprzedaż miała pomóc w przetrwaniu przedsiębiorstwa. Zlikwidowano stołówkę
zakładową i przeznaczono ją do sprzedaży. W listopadzie tego samego roku przeznaczono do sprzedaży dzierżawiony przy ulicy S. Wyszyńskiego Wydział Konfekcji. Nabywcą została firma T.J.J. Corporation. Zamieszczono również ogłoszenie o sprzedaży lub wydzierżawieniu ośrodka kempingowego w Grotnikach. Oferta informowała,
że ośrodek położony jest w lesie, zajmując powierzchnię około 4 ha, ma 64 miejsca
w wolnostojących domkach wypoczynkowych z dwuosobowymi pokojami i łazienką. Na terenie ośrodka znajduje się stołówka i świetlica.
Dnia 10 grudnia Rada Pracownicza wystosowała pismo o odwołanie dyrektora naczelnego Mariana Sobczyka. Uchwałę w sprawie odwołania dyrektora podjęto ostatecznie 1 lutego 1991 roku. Do czasu powołania dyrektora z konkursu, wyznaczono Zbigniewa Starzyńskiego do pełnienia funkcji „Tymczasowego Kierownika
Zakładu”.
Wkrótce 27 lutego Rada Pracownicza odwołała zastępcę dyrektora ds. handlowych Lecha Marszałka, powołując na to stanowisko Stanisława Nowaka, będącego
wówczas przewodniczącym Rady Pracowniczej.
W roku 1991 zaczęły się pierwsze postoje zakładu, wynikłe przede wszystkim
z braku pieniędzy na zakup surowca.
W lutym 1991 roku załoga OZPB „Morfeo” liczyła już tylko 1850 pracowników.
Rok ten był także sprawdzianem dla związków zawodowych, które nieszczęśliwie popierały zwolnienia grupowe. Przypomnieć tutaj należy, że w OZPB „Morfeo” działały
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wówczas trzy związki zawodowe. Najliczniejszym był NSZZ „Solidarność”, następnie
NSZZ „Włókniarzy” oraz NSZZ „Młodych”. Dwa pierwsze związki walczyły ze sobą
o prymat w zakładzie. Natomiast NSZZ „Młodych” był związkiem nowopowstałym
i z tego względu nie zdążył sobie wypracować mocnej pozycji. Niestety z czasem pracownicy stracili zaufanie do związków zawodowych i w krytycznych chwilach (np.
podczas zwolnień grupowych) nie życzyli sobie ich poparcia.
W kwietniu 1991 roku zakład wysłał do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych list z prośbą o utworzenie jednoosobowej spółki skarbu państwa. Prośbę tą poparły władze miasta Ozorkowa. W tym miejscu warto przytoczyć fragment analizy
sytuacji ekonomiczno-finansowej OZPB „Morfeo”, opracowanej przez dr Jerzego Sochę. Pisał on: „znaczne straty przedsiębiorstwo poniosło w 1990 roku oraz w pierwszym
kwartale 1991 roku, wynikłe ze spadku produkcji. Spadek produkcji był szczególnie drastyczny w pierwszym kwartale 1991 roku, z uwagi na zwolnienia grupowe”. Oczywiście była to prawda.

Dyrektorzy OZPB „Morfeo”. Od lewej: Lech Marszałek – zastępca dyrektora ds. handlowych,
w środku: Marian Sobczyk – dyrektor naczelny,
z prawej: Zdzisław Skonieczka – zastępca dyrektora ds. produkcji.

Po tej diagnozie zakład zdecydował się na sprzedaż własnych obiektów socjalnych
i produkcyjnych. Oprócz wcześniej opisanego ośrodka w Grotnikach i stołówki, wystawiono na sprzedaż przedszkole, stadion sportowy i ambulatorium, które były rzeczywiście deficytowe.
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Do sprzedaży przeznaczono jeszcze tkalnię automatyczną oraz halę konfekcji.
Uważano, że sprzedaż tych obiektów przyniesie dochód przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów związanych z ich utrzymaniem. Było to działanie przystosowujące zakład do polityki rynkowej rządu, który już wtedy zrezygnował z ogromnego wschodniego rynku.
Tymczasem poziom strat i zadłużeń przedsiębiorstwa wskazywał na to, że bez zewnętrznej pomocy finansowej nie będzie możliwe przekształcenie zakładu, zapewniające jego rentowność. Przyznać trzeba, że obniżenie popytu krajowego przy likwidacji wschodniego rynku było wynikiem działań rządowych.
Zmniejszenie zatrudnienia, czyli jak to zgrabnie ujmowali tzw. „specjaliści”, było
przystosowaniem zakładów do możliwości rynku. Dziś z perspektywy czasu widzimy, że szansa na uratowanie zakładu była czysto iluzoryczna. Przyznać także trzeba, że słabymi stronami zakładu było występowanie zatorów płatniczych i wysokie
oprocentowanie kredytów. Było to jednak zjawisko ogólne w naszej gospodarce, wynikłe z polityki rządowej. Zarządzenia odgórne oraz ogłupianie robotników (w tym
związków zawodowych) było głównym powodem „rozłożenia” podobnych do OZPB
„Morfeo” zakładów, a w rezultacie całego naszego przemysłu. Ważną informacją są
dane z 14 marca 1991 roku o podstawowych asortymentach produkcji:
• przędza czesankowa – 16 ton;
• przędza zgrzebna – 865 ton;
• tkaniny surowe – 4 mln metrów bieżących
• tkaniny pościelowe – 3 890 tys. metrów;
• tkaniny koszulowe – 110 tys. metrów;
• prześcieradła – 50 tys. sztuk;
• komplety pościelowe – 40 tys. sztuk.
Bolączką zakładu był brak surowca, a właściwie brak pieniędzy na jego zakup.
Z tego też powodu 23 maja ogłoszono kolejny postój zakładu.
24 maja 1991 roku w zamian za zaległości podatkowe przekazano miastu przedszkole zakładowe przy ulicy F. Żwirki 1 (mieści się tam obecnie „Monar”). Dla uzmysłowienia zmian zaszłych w zakładzie, przytoczę fakt, że w 1989 roku w OZPB „Morfeo” było zatrudnionych 2700 osób, a w maju 1991 roku już tylko 1635 osób. Było
to promowanie bezrobocia. W wyniku transformacji ustrojowej pozostały już tylko
„schody w dół”. Dane za czerwiec 1991 roku informowały, że zakład był nadal głównym odbiorcą produkowanego ciepła pobieranego z zakładowej ciepłowni.
Na terenie OZPB „Morfeo” już wówczas działały obce przedsiębiorstwa. Były to:
• Firma „Bawtex” – zakład uzdatniania odpadów bawełnianych;
• Firma „Pallas” – producent obuwia;
• Frima „Cin-Cin” – rozlewnia wina Andrzeja Pawelca.
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W dalszym ciągu usilnie szukano dodatkowych źródeł finansowych, oferując do
sprzedaży swój majątek i prosząc o pomoc finansową z zewnątrz.
Wreszcie prawda dotarła do związków zawodowych. Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” domagała się kategorycznie zainteresowania poziomem życia pracowników z zakładów bawełnianych, bowiem w innych zakładach było podobnie.
W skierowanym do rządu piśmie czytamy: „Wśród pracowników OZPB „Morfeo” panuje opinia, że cokolwiek byśmy chcieli zrobić, rząd swymi decyzjami doprowadzi do
bankructwa. Wiemy, że efekt tych decyzji jest taki, że obiekty przemysłowe stoją puste,
gdyż wygaszano produkcję lub zwalniano pracowników, tyle że podatki trzeba płacić.
Dlatego też cena wyrobów maleje. Jeżeli znalazł się chętny kontrahent i zapoznał się
z naszymi przepisami, uciekał przerażony, ponieważ nie stać go było na oczekiwanie
całymi latami na załatwienie sprawy. Pragniemy podkreślić, że jesteśmy za reformą, za
budową Polski w nowym kształcie i nowym ładzie gospodarczym, ale z tym, że w obecnej sytuacji, kiedy koszty reformy ma ponosić tylko robotnik, zgodzić się nie możemy
i pragniemy przypomnieć ministrom i rządowi naszemu, skąd się wywodzą i komu
winni nie rzucać kłód pod nogi. Źle będzie, jeżeli głos robotników zostanie zignorowany”. Pismo podpisał Edward Kałuski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy
OZPB „Morfeo”.
Życie jednak toczyło się dalej i z zakładu odchodzili najlepsi. Dnia 25 lipca 1991
roku OZPB „Morfeo” wysłały do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych kwestionariusz przedsiębiorstwa do prywatyzacji. Wskazywano w nim na złą sytuację finansową zakładu. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 1991 roku wynosiło 1516 osób.
W kwestionariuszu wskazywano także na dużą i rozdrobnioną ilość obiektów produkcyjnych. Był to nadal zakład czterowydziałowy z przędzalnią, tkalnią, wykończalnią i konfekcją. Przedsiębiorstwem nadal zarządzał dyrektor, któremu były
podporządkowane trzy piony: produkcyjno-techniczny, ekonomiczno-finansowy
i handlowo-dystrybucyjny. Najpilniejszą inwestycją była wówczas modernizacja wykończalni. Nadal głównym produktem były tkaniny pościelowe oraz (w niewielkim
stopniu) przędza, tkaniny surowe i energia. Udział dzierżaw obcych przedsiębiorstw
na terenie OZPB „Morfeo” wynosił wtedy 12% całego majątku zakładowego. Mocnymi stronami zakładu były w dalszym ciągu wysoka jakość produkcji, licencja Walta
Disneya, pełny cykl produkcyjny oraz miękka woda, która ma zasadniczy wpływ na
jakość produkcji. Słabymi stronami zakładu był przede wszystkim stary park maszynowy na wykończalni, który uniemożliwiał wykończenia tkanin o szerokości 2,5 m
oraz wysoki udział kosztów.
Dużym mankamentem zakładu była też kadra kierownicza, która mimo wyższego
wykształcenia posiadała niski stopień samodzielności, co było naturalną konsekwencją poprzedniego systemu nakazowego. Zmorą w tym czasie dla zakładu była również sprawa dostaw węgla. Dostawcy byli niesolidni i preferowali sprzedaż gotówkową, co w trudnej sytuacji finansowej zakładu było dużym utrudnieniem.
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Mimo coraz trudniejszej sytuacji, w zakładzie nadal byli optymiści, twierdzący,
że TAKI ZAKŁAD nie może upaść.
Wówczas jeszcze nie przypuszczano, że upragniona spółka ze Skarbem Państwa to
wielki gwóźdź do trumny. Dziś wiemy, że wspomniana spółka to było coś najgorszego, co mogło spotkać OZPB „Morfeo”.
W dniu 30 lipca 1991 roku wysłano wniosek o przekształcenie OZPB „Morfeo”
w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Właściwie zrobiono tak, bo nie było wtedy alternatywy. Kolejny wysłany do ministerstwa wniosek z dnia 6 września zawierał
najważniejsze dane o zakładzie. Czytamy w nim: produkcja zakładu w 95% przeznaczona jest na rynek wewnętrzny, pozostałe 5% stanowi eksport.
W dniu 7 stycznia 1992 roku zakład otrzymał informację o włączeniu go do programu restrukturyzacji grupowej „Łódzka Bawełna”. Była to kolejna z prób obrony
zakładów włókienniczych, które podobnie jak OZPB „Morfeo” znalazły się w tragicznej sytuacji. Rada Pracownicza w dniu 6 maja 1992 roku poinformowała załogę, że
do ogłoszonego konkursu na dyrektora nie zgłosił się żaden chętny, mimo, że ogłoszenie było trzykrotnie publikowane. Tymczasowy Kierownik Zakładu inż. Zbigniew
Starzyński został więc jego dyrektorem.
Zarządzeniem nr 388 z dnia 31 sierpnia 1992 roku nastąpił podział zakładu, będący kolejną próbą ratowania przedsiębiorstwa. W wyniku podziału dla OZPB „Morfeo” przydzielono wydział przędzalni średnioprzędnej, wydział tkalni STB, wydział
wykończalni i elektrociepłownię.
Nowopowstałe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Remo” przejęło: wydział
przędzalni cienkoprzędnej, wydział tkalni automatycznej, wydział mechaniczny,
warsztat elektryczny, dział socjalno-gospodarczy w zakresie zarządzania gospodarką socjalną, mieszkaniową, zdrowotną i sportową. PUH „Remo” w sferze socjalnej
i mieszkaniowej przejęło od OZPB „Morfeo” budynek DMR (dawna „bursa”) przy
ulicy Stypułkowskiego 1, budynek mieszkalny przy ulicy Łęczyckiej 5/7 (za pałacem), budynek żłobka i przedszkola przy ulicy F. Żwirki 1 (obecnie „MONAR”), boisko sportowe „Bzura” przy ulicy Łęczyckiej 1/3 wraz zapleczem. W związku z tym,
że PUH „Remo” nie posiadało środków na utrzymanie tych obiektów, przekazało
je w zamian za zaległości podatkowe miastu. Nadzór nad podzielonymi zakładami
sprawował Minister Przemysłu i Handlu. Nadal mimo podziału, sprzedaży, dzierżaw
OZPB „Morfeo” brnęły w długach, zbliżając się do nieuchronnej katastrofy.
Z początku 1993 roku pochodzi sprawozdanie z kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej przez delegaturę Najwyższej Izby Kontroli. Stwierdziła ona, że w zakładach pogorszyła się efektywność gospodarowania. W tym czasie przedsiębiorstwo
utraciło zdolność kredytową, tj. jego zadłużenie było już wyższe od wartości całego
majątku. Dla porównania, strata netto w 1990 roku wyniosła 25 mld złotych. Trend
ten utrzymywał się nadal, gdyż za trzy kwartały w 1992 roku strata wynosiła już 59,7
mld złotych. W tych latach nastąpiło zmniejszenie produkcji niemal o połowę. Przy
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tak dużym zmniejszeniu produkcji zatrudnienie zmalało tylko o 23,5%, w tym największy odsetek zwolnionych był w grupie bezpośrednio produkcyjnej. W wyniku
postojów zmalał też wskaźnik wykorzystania pracy. Nastąpiło także dalsze zużycie
parku maszynowego, w tym największe zużycie miały podstawowe maszyny produkcyjne. Kontrola miała wiele zastrzeżeń do wydzierżawiania i sprzedaży nieruchomości przedsiębiorstwa. Jeszcze większe zastrzeżenia mieli kontrolerzy w sprawie podziału zakładu. Jak już wiemy, po podziale OZPB „Morfeo” pozbawiono zbędnego
balastu, który utrudniał poprawę katastrofalnej sytuacji finansowej. Ten zbędny balast otrzymało PUH „Remo”, które nie miało żadnych szans zagospodarowania swego „spadku”. Od samego założenia przedsiębiorstwo to było na straconej pozycji.
Dla PUH „Remo” przydzielono zobowiązania na kwotę 38 mld złotych i były one
44,5 razy większe od przyjętych zapasów materiałowych.
Dla OZPB „Morfeo” pozostało zobowiązań na kwotę 151,4 mld złotych, co stanowiło dwukrotność posiadanych zapasów. Wierzyciele nie byli poinformowani o podziale zobowiązań. Ponadto PUH „Remo” w wyniku podziału otrzymało obiekty bez
uregulowań prawnych, co było dodatkowym utrudnieniem w tej i tak już beznadziejnej sytuacji.
Umowa dzierżawy
W dniu 5 marca 1992 r. OZPB „Morfeo” przekazały w dzierżawę lokal
o pow. 3.470 m² firmie Standard International Corporation Sp. z o.o.
OZPB Morfeo reprezentował Zbigniew Starzyński, a Spółkę Zarząd
w składzie:
Andrzej Pawelec – V-ce Prezes Zarządu,
Igmat Osein Koussan – Prezes Zarządu.
W dniu 21 września 1993 roku odbyło się w OZPB „Morfeo” bardzo ważne spotkanie dotyczące elektrociepłowni. Głównym tematem spotkania była próba wyłączenia elektrociepłowni z przedsiębiorstwa i utworzenia samodzielnego podmiotu
gospodarczego. Za utworzeniem takiego podmiotu byli przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele ministerstwa. Przeciwni byli przedstawiciele OZPB
„Morfeo”, Urzędu Miejskiego z ówczesnym burmistrzem miasta Ozorkowa Eugeniuszem Kowalczykiem oraz przedstawiciele Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z dyrektorem Lechem Mirowskim. Wiedzieli oni doskonale, że utworzenie
takiej spółki byłoby końcem OZPB „Morfeo”.
Dziś z perspektywy czasu postawa przedstawicieli ministerstwa była zrozumiała
– „rozwalić” OZPB „Morfeo”. Dziwi natomiast stanowisko NSZZ „Solidarność”. Przecież przedstawiciele tego związku wywodzili się z naszego zakładu.
Jesienią 1993 roku Minister Przemysłu i Handlu przekazał obowiązki organu założycielskiego wojewodzie łódzkiemu. W tym czasie, na wniosek OZPB „Morfeo”
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złożonym w Banku Handlowym SA w Warszawie, wszczęto bankowe postępowanie
ugodowe.
Swoistą ciekawostką jest notatka z dnia 7 grudnia 1993 roku w sprawie dalszego
funkcjonowania orkiestry dętej. Jest w niej krótki rys historyczny, z którego dowiadujemy się, że orkiestra dęta w Ozorkowie powstała w 1901 roku przy Ochotniczej
Straży Pożarnej i funkcjonowała przy niej ponad pół wieku. Dopiero w 1956 roku instrumenty orkiestry zostały przekazane do zakładu (wówczas „Ozorkowskie Zakłady
Przemysłu Bawełnianego”). Pod opieką Zakładowej Straży Pożarnej orkiestra działała do 1993 roku – najpierw jako orkiestra OZPB, a z chwilą, gdy w 1974 roku zakłady
zmieniły nazwę, jako Orkiestra OZPB „Morfeo”. W dniu 17 lutego 1993 roku Rada
Pracownicza wyraziła zgodę na likwidację orkiestry z dniem 30 kwietnia 1993 roku.
Przedstawiciel Zarządu Miejsko-Gminnego OSP wójt Gminy Ozorków – Władysław Sobolewski zobowiązał się do zabezpieczenia na cele orkiestry w budżecie gminy
na rok 1994 kwoty 20 mln złotych, jeżeli orkiestra będzie uczestniczyła w uroczystościach miejskich i gminnych. Zaaprobowano również wniosek Zarządu RKS „Bzura”,
zawierający propozycję opieki nad dalszą działalnością orkiestry dętej. Uczestniczący
w spotkaniu zobowiązali się do pomocy rzeczowej i finansowej, umożliwiającej dalszą działalność orkiestry dętej w Ozorkowie.
Dnia 27 grudnia 1993 roku wojewódzki inspektor przesłał analizę w sprawie elektrociepłowni. Czytamy w niej: „Przy likwidacji zakładów, eksploatacja elektrociepłowni będzie niemożliwa. Przejęcie elektrociepłowni przez miasto lub osoby prywatne będzie możliwe po kosztownej modernizacji”.
W dniu 8 lutego 1994 roku w Banku Handlowym w Warszawie wszczęto bankowe postępowanie ugodowe wobec OZPB „Morfeo”, w tym na umorzenie wierzytelności w 95% wyraził zgodę główny wierzyciel, Izba Skarbowa. Uzyskano zgodę Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych na spłatę jego wierzytelności w ciągu 10 lat (bez odsetek),
w tym 5-letni okres konwencji, po 2-3 mld złotych rocznie, z rozłożeniem pozostałej spłaty na następne lata. Pismo w tej sprawie nadesłano z Warszawy w dniu 14 lutego 1994 roku.
Tymczasem 23 lutego 1994 NSZZ „Solidarność” po raz kolejny zażądał podwyżki dla każdego pracownika w wysokości 1 mln złotych. Był to okres szalejącej inflacji
i stąd żądana kwota nie powinna budzić zdziwienia. Oczywiście nie było możliwe
wynegocjonowanie takiej podwyżki od bankruta.
Dane z końca 1993 roku informują, że w zakładzie zatrudnione były 1183 osoby.
Majątek trwały szacowany był na kwotę 213 725 mln złotych. Wartość gruntów oszacowano na kwotę 5 698 mln złotych, a wartość budynków na kwotę 68 599 mln złotych.
W marcu 1994 roku Urząd Skarbowy w Zgierzu powiadomił o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego wobec OZPB „Morfeo”. Z czasem okazało się, że było to tylko odroczenie egzekucji Zakładu.
164

3. OZPB „Morfeo” S.A. – Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

W dniu 6 maja tego samego roku doszło w zakładzie do przykrego incydentu.
Otóż z zebrania ogólnozakładowego wyproszono przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. W związku z tym zajściem związek wyraził swe ogromne oburzenie.
W dniu 14 lipca 1994 roku została zawarta ugoda bankowa i zakończono bankowe postępowanie ugodowe wobec OZPB „Morfeo”. W tym czasie przedsiębiorstwo
nadal uczestniczyło w krajowych targach, gdzie prezentowało swoje wyroby. Stałymi
odbiorcami wówczas byli” Aviotex w Legionowie, Hurtownia Tkanin w Krakowie,
WPHN w Pile, Chałupnik w Krakowie, Pio-Mar w Gnieźnie, Agroimpex w Mrągowie, Domy Towarowe Centrum i wiele innych.
Zakład świadczył również usługi bielenia tkanin surowych. Głównymi odbiorcami tych usług byli: Textilshop w Łodzi, Aga w Ozorkowie, Mar-Pol w Łodzi, Edmar
w Łodzi, Ema w Kielcach, Avimex w Zgierzu, Asket w Poznaniu, Kor-Pol w Łodzi,
Export Venessa Niemcy, Markisol Szwecja, Manfred Schroder Niemcy, Unico Szwecja.
Byli także chętni odbiorcy na wzory Disneya: Sew Easy Fabries – Jersey City, Otto
(International), KS Trading, Inter „Confex”, Textilimpex. W sumie 30% produkcji było eksportowane. Głównymi odbiorcami zagranicznymi były firmy z Niemiec
i Szwecji. Dotyczy to tkanin drukowanych z wzorami Disneya.

3. OZPB „Morfeo” S.A. – Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
Z dniem 1 lutego 1995 roku decyzją Ministra Przekształceń Własnościowych
OZPB „Morfeo” zostały przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod
nazwą OZPB „Morfeo” SA. Pracownicy o najdłuższym stażu pracy otrzymali akcje
o wartości zaledwie 6 złotych. W skład spółki weszły: wydział przędzalni, tkalni, wykończalni i konfekcji. Proces technologiczny obejmował wszystkie fazy, od obróbki
bawełny do wytwarzania tkanin gotowych oraz szycia bielizny pościelowej.
Z końcem stycznia 1995 roku odszedł z zakładu ostatni dyrektor OZPB „Morfeo”,
rodowity ozorkowianin inż. Zbigniew Starzyński. Pierwszym prezesem spółki został
Zbigniew Wierucki, który autentycznie próbował uratować zakład.
W dniu 3 marca w siedzibie spółki odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w składzie: Zofia Matyjas, Janusz Kłos, Jacek Omelańczyk, Ludwik Rossowski, Bożena Rykalska, Kazimierz Stopczyk. W wyniku przeprowadzonych wyborów
przewodniczącym Rady Nadzorczej został Janusz Kłos, zastępcą Zofia Matyjas, a sekretarzem Bożena Rykalska. W sześcioosobowej Radzie były dwie osoby z zakładu
(Bożena Rykalska i Kazimierz Stopczyk) i cztery osoby z zewnątrz. W praktyce oznaczało to, że wszelkie uchwały były narzucane przez osoby niezwiązane z zakładem.
Na pierwszym posiedzeniu Rady podjęto trzy uchwały: dotyczące głosowania, wyna165
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grodzenia prezesa i członków zarządu oraz uprawnień przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym posiedzeniu uczestniczyli również prezes Zarządu spółki – Zbigniew
Wierucki i członek Zarządu spółki – Izabela Hamziuk.
Mimo przekształceń w dalszym ciągu głównym problemem spółki był brak funduszy. Z tego też powodu nie wykorzystywano całej mocy produkcyjnej. Środki finansowe, którymi dysponowało wówczas przedsiębiorstwo, pokrywały zaledwie
potrzeby w około 40-50%. Konieczne było zwiększenie produkcji tkanin drukowanych, na które był popyt. Produkowano jednak białą pościel, która stosami zalegała
w magazynach. Nie ustano jednak w poszukiwaniu dróg ratunku, słano listy z prośbą
o pomoc. Po takim liście z Ozorkowa w dniu 24 maja poseł Zbigniew Kaniewski interweniował w Banku Handlowym w Łodzi i w Warszawie. 14 czerwca NSZZ „Włókniarzy” wysłał pismo do Ministra Przekształceń Własnościowych Wiesława Kaczmarka o pomoc w uratowaniu zakładu. Już wówczas mieliśmy w Ozorkowie bardzo
wysoki wskaźnik bezrobocia. Bez pracy w Ozorkowie było 2058 osób, a w Gminie
Ozorków 436 osób. W liście do ministra Kaczmarka związkowcy pisali: „Od 1 lutego 1995 roku zakład stał się Spółką Skarbu Państwa i nic się nie polepszyło. To już nie
regres, to katastrofa. Znów wystąpiły zwolnienia grupowe. Nadal koniecznością są postoje, gdyż w wyniku braku funduszy moce produkcyjne są wykorzystywane w 30%.
Wynagrodzenie bardzo niskie, gdyż średnia płaca wynosiła zaledwie 420 złotych”. Dla
przypomnienia, w wyniku ogromnej inflacji w konsekwencji musiała nastąpić denominacja złotego. Dlatego też płace były wielokrotnie niższe.
W podobnym tonie był list protestacyjny NSZZ „Solidarność”, adresowany do
wojewody łódzkiego. W nim też proszono o pomoc i wsparcie, niestety – bez skutku.
W lipcu 1995 roku opracowano sprawozdanie z działalności OZPB „Morfeo” za rok
1994 oraz miesiąc styczeń 1995 roku, czyli za ostatni okres firmy jako przedsiębiorstwa państwowego. Sprawozdanie to przekazano Walnemu Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZPB „Morfeo” SA w Ozorkowie.
W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwem zarządzało kierownictwo w składzie:
• dyrektor naczelny – inż. Zbigniew Starzyński;
• z-ca dyrektora ds. ekonomicznych – mgr Izabela Hamziuk;
• z-ca dyrektora ds. techniczno-produkcyjnych – mgr inż. Grzegorz Sobczak;
• z-ca dyrektora ds. handlowych – mgr Czesław Kinas.
Produkowano przędzę, tkaniny surowe, tkaniny wykończone – bielone, barwne,
drukowane, flanelowe, szyto konfekcję pościelową oraz świadczono usługi, głównie
w zakresie bielenia tkanin surowych. W 1994 roku wielokrotnie podwyższono ceny
wyrobów (około 42%), czego głównym powodem był wzrost cen bawełny (około 60%). Ceny produkowanych tkanin były równe lub nieco niższe od cen w zakładach konkurencyjnych. Ceny konfekcji były takie same lub nieco wyższe. Program
166

3. OZPB „Morfeo” S.A. – Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

restrukturyzacyjny zakładał zakup i montaż drukarki rotacyjno-filmowej oraz maszyn do gofrowania tkanin. Brak środków finansowych uniemożliwił jednak realizację tych zamierzeń. Zakupiono tylko draparkę (maszynę do produkcji flaneli),
spłacając ją własnymi usługami. W połowie 1994 roku firma Cin-Cin zrezygnowała
z dzierżawy pomieszczeń, w których prowadziła działalność gospodarczą. Niestety,
nie było chętnego nabywcy na zwolnione pomieszczenia. W tym czasie zobowiązania ponad dwukrotnie przewyższały sumę bilansową. W wyniku braków surowcowych zakład wyraźnie zmniejszył ilość zapasów magazynowych. Na dzień 1994 roku
zatrudnienie wyniosło 1051 osób, w tym: pośrednio produkcyjnych 61 osób, pracowników umysłowych 182 osoby oraz 808 osób bezpośrednio produkcyjnych. Średnia
płaca za styczeń 1995 roku wynosiła 423,84 zł.
Dnia 19 października 1995 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.
Uczestniczyło w nim siedmiu członków: Marek Andrzejewski, Andrzej Dworzyński,
Andrzej Dzierbicki, Agnieszka Kasri, Jacek Ratajczyk, Bożena Rykalska, Kazimierz
Stopczyk. Jak widać, z dawnego składu Rady Nadzorczej pozostały tylko dwie osoby:
Bożena Rykalska i Kazimierz Stopczyk. Na posiedzenie zaproszono również prezesa
Zarządu oraz członka Zarządu Spółki, czyli Zbigniewa Wieruckiego i Izabelę Hamziuk. Posiedzenie w zmienionym składzie zwołał ustępujący przewodniczący Janusz
Kłos. Właśnie on zaproponował porządek obrad nowemu przewodniczącemu Rady
Nadzorczej. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym został Jacek Ratajczyk
z zastępcą Andrzejem Dworzyńskim. Na posiedzeniu Rady prezes Zarządu Spółki
– Zbigniew Wierucki przedstawił problem zakupu tkanin surowych i węgla. Natomiast Marek Andrzejewski przekazał informację o bankowym postępowaniu ugodowym i przedstawił powody, które doprowadziły do ugody.
W dniu 14 lutego 1996 roku, zgodnie z powiedzeniem, że „biednemu zawsze wiatr
w oczy”, miało miejsce włamanie do kasy zakładowej. Skradziono z niej 24 052,74
złote. Sprawcy nie znaleziono.
Na dzień 1 marca 1996 roku zatrudnienie w spółce wynosiło 1019 osób.
W dniu 18 czerwca na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęto uchwałę o nowym składzie Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu gośćmi
byli: Zbigniew Wierucki – prezes Zarządu Spółki, Zofia Kicińska-Bułhak i Honorata Stobiecka-Rymarz, jako członkinie Zarządu Spółki oraz Czesław Kinas i Grzegorz
Sobczak, a także Andrzej Stasiak – doradca finansowy spółki. Przewodniczącym pozostał Jacek Ratajczyk, zastępcą wybrano Andrzeja Pietrzaka, a sekretarzem został
Kazimierz Stopczyk. Pozostali członkowie Rady to: Marek Andrzejewski, Andrzej
Dzierbicki i Michał Pisera. Przewodniczący Rady Jacek Ratajczyk oraz Marek Andrzejewski, jako przedstawiciele Banku Handlowego w Warszawie, zgłosili wniosek
o odwołanie Zbigniewa Wieruckiego ze stanowiska prezesa Zarządu Spółki, z dniem
30 czerwca 1996 roku i powołanie na to stanowisko Honoraty Stobieckiej-Rymarz.
Wiceprezesem wybrano Zofię Kicińską-Bułhak, a członkami Zarządu zostali Cze167
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sław Kinas i Grzegorz Sobczak. Wybór pani prezes był nieporozumieniem, dlatego wkrótce nastąpiły dalsze zmiany. Kolejnym prezesem OZPB „Morfeo” SA został
dr Zbigniew Mikłaszewicz. W międzyczasie spadło zatrudnienie i na dzień 19 grudnia w spółce pracowało jedynie 976 osób. Zamierzeniem nowego prezesa było wydzielenie ciepłowni (co było równoznaczne z dążeniem do upadłości spółki). Ponadto Zbigniew Mikłaszewicz zamierzał sprzedać przędzarkę, by zakupić drukarkę,
obniżyć zatrudnienie do 880 osób oraz przeznaczyć budynek kadr (o powierzchni
użytkowej 242 m2), budynek dawnego klubu zakładowego (o powierzchni użytkowej
354 m2) i budynek ambulatorium zakładowego do sprzedaży.
Gazeta Wyborcza z dnia 16 kwietnia 1997 r. – fragmenty artykułu „Wnuki babci Schlosserowej”: Zakłady Przemysłu Bawełnianego »Morfeo« są dla Ozorkowa równie ważne, jak stocznia dla Gdańska. Bez nich nie byłoby miasta. Gdzie jest »Morfeo«
– śmieją się dwaj mężczyźni na Placu Jana Pawła II – wszędzie. Do »Morfeo« najłatwiej trafić kierując się na komin zakładowej elektrociepłowni. On ogrzewa ponad 60%
domów i przedsiębiorstw w Ozorkowie. W »Morfeo« pracuje co czwarty mieszkaniec
Ozorkowa. Prezes »Morfeo« Zbigniew Mikłaszewicz mówi: „właściwie to miasto jest
przy »Morfeo«, a nie »Morfeo« w Ozorkowie. W Polsce mało jest kobiet, które nie słyszałyby o »Morfeo«, nie sypiały na wyprodukowanej tutaj pościeli. Najważniejsi konkurencji to: Biel-Baw i Fasty”.
W 1997 roku ogłoszono przetarg na budynek ambulatorium wraz z wyposażeniem i sprzedaż praw użytkowania wieczystego o powierzchni 2474 m2. Cena wywoławcza gruntu i budynku wynosiła 235 635,00 złotych, cena wyposażenia 88 325,00
złotych. Preferowany był nabywca prowadzący działalność medyczną. Jednak obiekt
nie znalazł nabywcy. W konsekwencji w dniu 31 marca 1998 roku przekazano go
Urzędowi Miejskiemu w Ozorkowie.
W dniu 14 lutego 1998 roku zakład wizytował wojewoda łódzki Michał Kasiński.
Na konferencji prasowej wojewoda obiecał, że wystąpi do rządu o pomoc w ratowaniu przedsiębiorstwa. Ponadto przedstawiciel ZUS zapewnił, że długi będą ściągane w taki sposób, by nie „położyć” zakładu. Zdaniem Zarządu spółki istniały jeszcze
wtedy przesłanki do dalszego kontynuowania działalności gospodarczej.
Zbigniew Mikłaszewicz był prezesem do końca lutego 1999 roku. Z dniem 1 marca członek Zarządu Spółki – Marian Miśkiewicz rozpoczął pełnienie obowiązków
prezesa.
W dniu 23 kwietnia 1999 roku w siedzibie OZPB „Morfeo” SA odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w zmienionym składzie: Danuta Fabiś – przewodnicząca, Paweł Dziwisz – zastępca, Kazimierz Stopczyk – sekretarz oraz członkowie: Lidia
Fido, Marek Myszkiewicz, Niesiołowski, Michał Pisera. Na posiedzenie zaproszono Mariana Miśkiewicza, który poinformował Radę, że najważniejszym problemem
spółki jest brak płynności finansowej, spowodowanej niską sprzedażą. W związku
z taką sytuacją Zarząd Spółki wystosował pismo do ówczesnego Ministra Pracy i Po168
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lityki Socjalnej – Longina Komołowskiego z prośbą o udzielenie pomocy finansowej
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. Na tym posiedzeniu rozstrzygnięto sprawę konkursu na stanowisko prezesa spółki. Spośród trzech kandydatów, w których
gronie wbrew oczekiwaniom załogi nie było Mariana Miśkiewicza, wybrano Cezarego Włodarczyka. Zwycięzca zastrzegł jednak, że ostateczną decyzję co do pełnienia funkcji prezesa podejmie po dokładnym zbadaniu sytuacji gospodarczej spółki.
W konsekwencji wkrótce zrezygnował z tej funkcji. Rada Nadzorcza powołała więc
na to stanowisko Tadeusza Stępniaka. Jak się wkrótce okazało, był to ostatni prezes spółki. Zanim jednak został „grabarzem” OZPB „Morfeo” SA, próbował jeszcze
„ożywić” przędzalnię, przyjmując na ten wydział kilkudziesięciu nowych pracowników. Przyznać trzeba, że dodało to nielicznej już załodze (około 600 osób) nieco otuchy.
W tym końcowym okresie zmienił się również skład Rady Nadzorczej: Danuta
Fabiś – przewodnicząca, Paweł Dziwisz – zastępca, Lidia Fido – sekretarz oraz członkowie: Tomasz Czarnecki, Marek Myszkiewicz, Bogdan Pietrasik. Dnia 1 lutego 2000
roku spółka otrzymała pismo z Urzędu Skarbowego w Zgierzu o odmowie postępowania egzekucyjnego, które dotyczyło zwózki zajętych ruchomości. W uzasadnieniu
pisano, że „trudna sytuacja płatnicza zakładu nie zwalnia Urzędu od należnego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa i skutecznej realizacji zadłużenia objętego tytułami egzekucyjnymi, które na dzień 1 lutego 2000 roku wynosiło: w podatku od towarów
i usług: należność główna 2 468 084 złote, odsetki 734 080 złotych. W podatku dochodowym od osób fizycznych: należność główna 108 701 złotych, odsetki 148 139 złotych.
Składki ZUS za okres 1992-1998 przyjęte do egzekucji w dniu 28.01.2000 roku, należność główna 6 846 955 złotych, odsetki 12 874 158 złotych, biorąc pod uwagę powyższe
tutejszy Urząd postanowił, jak w sentencji”.
W dniu 7 lutego 2000 roku w związku z tym postanowieniem OZPB „Morfeo” SA
złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. W uzasadnieniu wniosku podano, iż
w miesiącu styczniu spółka utraciła płynność finansową i nie jest w stanie regulować
swoich zobowiązań. Zobowiązania spółki przekroczyły wartość jej majątku.
W dwa dni później, czyli 9 lutego OZPB „Morfeo” SA wysłały zażalenie do Izby
Skarbowej w Łodzi. Dotyczyło ono wymienionego wcześniej postanowienia. Skarżący
wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego
rozpatrzenia. Nie kwestionując tytułu wykonawczego, spółka miała zastrzeżenia co
do zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, tj.: zajęcia i odebrania ruchomości. Zdaniem zakładu wystarczającym środkiem byłoby zajęcie środków transportu. W takim przypadku spółka miałaby możliwość korzystania z zajętych rzeczy,
które były jej niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności. Wkrótce jednak Sąd
Rejonowy XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy postanowieniem z 8 marca 2000
roku ogłosił upadłość Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Morfeo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie przy ulicy Łęczyckiej 5/7. Sędzią komisarzem została Ma169
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riola Szczepańska, syndykiem masy upadłościowej – Paweł Marciniak. Sąd ustalił, że
spółka została wpisana do rejestru handlowego postanowieniem sądu z dnia 1 lutego
1995 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa OZPB „Morfeo” w Ozorkowie. Kapitał akcyjny spółki wynosił 21 745 700 złotych, a zobowiązania wówczas 47 016 200 złotych. Na dzień 31 grudnia 1999 roku spółka miała łącznie
69 wierzycieli. Tak to dzięki niegospodarności, nieświadomości oraz (w największym
stopniu) dzięki polityce gospodarczej rządu, OZPB „Morfeo” zasnęło, pogłębiając regres naszego miasta. W 2000 roku prasa pisała: „Ministerstwo Skarbu chce sprywatyzować największą ozorkowską firmę. Do pełni szczęścia „brakowało chętnych”. Podawano główne przyczyny upadku: zmniejszenie popytu, import tanich wyrobów
z zagranicy oraz odcięcie od wschodnich rynków. Wspominano również o utworzeniu podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prognozując: „Gdy wszystkie plany powiodą się, to w »Strefie« będzie pracować niecałe tysiąc osób, czyli znacznie mniej niż
w »Morfeo«”.
Reportaż „Pies w sieni Schlösserów”: „Plac Jana Pawła II w Ozorkowie. Mężczyzna cięgnie wózek wyładowany suchym, krowim łajnem. Na opał – wyjaśnia. Węgiel
i drewno drogo kosztują, a czymś trzeba palić w piecu. W zakładach „Morfeo” pracuje już tylko 600 osób. Dla Ozorkowa to prawdziwy dramat. Za dwa, trzy miesiące tkaczki mogą dołączyć do ponad trzech tysięcy bezrobotnych ozorkowian. A prawo
do zasiłku ma 1055 osób. Szefowa Urzędu Pracy dodaje »to bardzo biedne miasto«.
W korytarzu UP przy ulicy Stypułkowskiego – żali się mężczyzna (a od roku nie pracuję, żona »jeszcze« pracuje w »Morfeo«) będzie upadłość, to tynk ze ścian będziemy
jeść. Nawet taką »bawełnę« (czytaj »Morfeo«) rozłożyli. Dziennikarz pyta – kto? Odpowiedź: Oni. Rząd politycy, prezesi. Wzdycha kobieta w wełnianym berecie – jakbym
miała pieniądze to bym dała na mszę w intencji »Morfeo« – całe życie tam pracowała. Na głównych ulicach sklepy. Widok jest przygnębiający. Sklep, witryna, w witrynach
sprzedawczynie – kupujących nie ma. Z czego żyją Ci bezrobotni bez prawa do zasiłku. Kobiety, pytane na ulicy, zaczynają płakać. Co oni robią w tym rządzie? Czy ich cokolwiek obchodzi. Mówi pan Wiesio »Dawniej robiłem w „Morfeo”, byłem klasą robotniczą. Potem wszystko się urwało. Teraz na utrzymaniu żony.« Kolejny ozorkowianin,
pchając do punktu skupu ze złomem wózek – tłumaczy – Panie byle coś do ręki dostać
i jeść kupić. Tutaj jest kolebka przemysłu. Dwóch starszych mężczyzn mówi „U nas były
przędzalnie, kiedy w Łodzi wieśniacy plac Wolności sochą orali. Syndyk Paweł Marciniak mówi o ogromnych długach. Nie wiem nawet do kogo należy ten fotel – może do
ZUS-u, może do banku. Znów na ulicy pytanie – dlaczego »Morfeo« upadło? Panowie
prezesi się ciągle zmieniali, potem brali odprawy i szli na inne spółki. O kasie myśleli,
nie o ludziach. Ten upadek to jest wielki smutek w małym mieście. Młodzież ze szkół:
bieda tu straszna – szajskie życie. Trzeba stąd zwiewać. Starsi nie mogą się pogodzić
z upadkiem »Morfeo«. Pewna staruszka mówi: »Wie pan, ja żałuję, że doczekałam takich czasów. Straszne są«”.
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Ciśnie się pytanie, na które można odpowiedzieć piękną, lecz smutną refleksją „Naród, który nie zrozumiał swojej historii, musi ją na nowo przeżyć”. Wypadki
potoczyły się już szybko. Syndyk, który odpowiadał własnym majątkiem za niegospodarność, zwolnił pracowników produkcyjnych, ponieważ produkcja przynosiła straty. Zwolnienia nastąpiły w trzech grupach. Związki zawodowe uznały, że są
już bezsilne. Jednak przypadki związków zawodowych górników dowodzą, że nawet
w beznadziejnych sytuacjach można wygrać.
Z obowiązku kronikarza zaznaczyć trzeba, że ostatnim przewodniczącym NSZZ
„Włókniarzy” była Mirosława Czwonda, natomiast ostatnim przewodniczącym NSZZ
„Solidarność” był Wojciech Czapliński. W wywiadzie dla „Wiadomości Ozorkowskich” (numer czerwcowy 2000 roku) syndyk masy upadłościowej OZPB „Morfeo”
SA przytoczył kilka przykładów niegospodarności, do jakiej dopuściły się zmieniane co jakiś czas zarządy spółki. Takim ewidentnym przykładem było przywłaszczenie
środków trwałych i wyrobów gotowych przez Bank Handlowy w Warszawie, które to
bank przejął jako zabezpieczenie udzielonego wcześniej kredytu, na sumę 2,5-krotnie przewyższającą to zobowiązanie. Regułą było, że stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej było zarezerwowane dla przedstawicieli Banku Handlowego, co
z pewnością ułatwiło takie działania. Syndyk Paweł Marciniak bardzo negatywnie
wyrażał się o Radzie Nadzorczej, której naprawdę nie interesował los zakładu.
W tym samym numerze „Wiadomości Ozorkowskich” ukazała się krótka wzmianka o spotkaniu w dniu 11 maja 2000 roku burmistrza miasta Ozorkowa, Jerzego Janickiego, zastępcy burmistrza Romana Kłopockiego oraz skarbnika miasta Małgorzaty Wojtczak z wojewodą łódzkim Michałem Kasińskim. Na spotkaniu tym władze
Ozorkowa poinformowały wojewodę o sytuacji kryzysowej miasta po ogłoszeniu
upadłości OZPB „Morfeo” SA. Przyznać trzeba, że przez cały czas władze miasta robiły co tylko mogły, by uratować „Morfeo”, co również potwierdził we wspomnianym
już wcześniej wywiadzie syndyk – Paweł Marciniak. Niestety, działania te nie spotkały się z przychylnością i zainteresowaniem właściciela zakładów, czyli przedstawicieli Skarbu Państwa.
Po prawie rocznej działalności syndyka w dniu 27 lutego 2001 roku w „Rzeczpospolitej” ukazał się komunikat o przetargu na sprzedaż w całości byłych zakładów OZPB „Morfeo”. Minimalna oferowana cena zakupu została określona na kwotę
17 425 000 złotych oraz podatek VAT. Niestety nie doszło do transakcji kupna-sprzedaży.
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Poniżej zamieszczam spis kierownictwa zakładów od czasów wyzwolenia Ozorkowa spod okupacji niemieckiej w 1945 roku do momentu ogłoszenia upadłości;
Dyrektorzy naczelni
• Stefan Gałęcki – od stycznia 1945 roku, ozorkowianin;
• Tadeusz Źemigała – pochodził z Łęczycy;
• Władysław Palczewski – pochodził z Łęczycy, pochowany na Starym Cmentarzu w Ozorkowie;
• Edward Majek – pochodził z Łodzi;
• Eugeniusz Michalak – pochodził z Tymienicy (powiat Sieradz);
• Józef Ambroziak – pochodził z Łodzi, w OZPB pracował do emerytury;
• Mieczysław Kozłowski – pochodził z Łodzi;
• Janusz Maciejewski – pochodził z Częstochowy;
• Marian Sobczyk – pochodził z Gępinina (powiat Opoczno);
• Zbigniew Starzyński – ozorkowianin, ostatni dyrektor OZPB „Morfeo”, najpierw jako Tymczasowy Kierownik Zakładu (od maja 1993 do 1 lutego 1995)
– do chwili przekształcenia zakładu w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
Prezesi Spółki
• Zbigniew Wierucki – pochodził z Łodzi;
• Honorata Stobiecka-Rymarz – pochodziła z Elbląga;
• Zbigniew Mikłaszewicz;
• Marian Miśkiewicz – pełnił obowiązki prezesa;
• Cezary Włodarczyk – wygrał konkurs na prezesa, lecz po upływie około miesiąca zrezygnował;
• Tadeusz Stępniak – ostatni prezes OZPB „Morfeo” SA.
Syndyk masy upadłościowej – Paweł Marciniak.
Zastępcy dyrektora ds. technicznych oraz zastępcy dyrektora ds. produkcji
• Alojzy Wajs;
• Stanisław Kołodziejczyk;
• Włodzimierz Mirecki – pochodził z Łodzi;
• Stanisław Kopania – pochodził z Łodzi;
• Zdzisław Przygoda – pochodził z Partowa (dawne woj. Kieleckie). W czasie pracy w Ozorkowie mieszkał w DMR, ul. Rokossowskiego (obecnie Stypułowskiego 1), bezpartyjny w czasie okupacji był żołnierzem AK. Pracował (później)
w ministerstwie. Zmarł w Warszawie. Pochowany w województwie świętokrzyskim;
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•M
 ieczysław Kozłowski – pochodził z Łodzi. W OZPB pracował od 1958 roku.
W 1962 roku był zastępcą dyrektora ds. przędzalni i tkalni. W 1970 roku został
dyrektorem naczelnym, a w wyniku strajku został odwołany w 1971 roku;
• Zbigniew Fiałek – pochodził z Nowego Sącza, faktyczny twórca Hali Sportowej.
W 1989 roku przeszedł na emeryturę;
• Marian Sobczyk – pochodził z Gępinina (powiat Opoczno). W 1979 roku przeniesiony do Białegostoku. Powrócił w 1982 roku na stanowisko dyrektora naczelnego;
• Franciszek Płudowski – pochodził z Łodzi, odwołany w 1982 roku;
• Zdzisław Skonieczka – pochodził z Tułek, w 1990 roku przeszedł na emeryturę;
• Janusz Abramczyk – ozorkowianin, w 1991 roku przeszedł na emeryturę;
• Grzegorz Sobczak – ozorkowianin, ostatni z-ca dyrektora ds. produkcji w OZPB
„Morfeo” w okresie istnienia spółki OZPB „Morfeo” SA, był wiceprezesem
ds. produkcji.
Zastępcy dyrektora ds. handlowych i finansowych (początkowo te funkcje były łączone)
• Alfons Gałęcki – ozorkowianin, od stycznia 1945 roku, brat rodzony ówczesnego dyrektora naczelnego – Stefana Gałęckiego;
• Henryk Pawlak – ozorkowianin, od 1976 roku na emeryturze;
• Stanisław Modranka – pochodził z Łodzi;
• Tadeusz Minkina – pochodził z Pabianic. Przeniesiony do Białegostoku. Mieszkał na Kuraku (Zgierz);
• Zofia Krzemińska – pochodziła z Poddębiny;
• Wacław Brudziński – ozorkowianin, przeniesiony do zakładów Fresco (przy
ulicy 18 Stycznia, obecnie ulica Maszkowska) w Ozorkowie. Powrócił do „Morfeo”, skąd przeszedł na emeryturę;
• Tadeusz Minkina – ponownie, po powrocie z Białegostoku;
• Tadeusz Kamiński – pochodził z Gosławic;
• Marian Gajderowicz – ozorkowianin, zmarł w 1996 roku, pochowany na Starym Cmentarzu w Ozorkowie;
• Lech Marszałek – pochodził z Łodzi. W 1991 roku przeszedł rentę inwalidzką;
• Stanisław Nowak – ozorkowianin, odwołany przez Tymczasowego Kierownika
Zakładu Zbigniewa Starzyńskiego;
• Jerzy Mucha – ozorkowianin, w latach 1973-83 pełnił funkcję głównego księgowego, 1983-1993 z-ca dyrektora ds. ekonomicznych, 1993-1994 z-ca dyrektora
ds. handlowych;
• Izabela Hamziuk – pochodziła ze Stargardu Szczecińskiego, 1993-1994 główny księgowy w OZPB „Morfeo”, w latach 1995-1996 – członek Zarządu Spółki
OZPB „Morfeo” SA;
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• Czesław Kinas – ostatni z-ca dyrektora ds. handlowych w OZPB „Morfeo”, następnie wiceprezes spółki OZPB „Morfeo” SA.
Sekretarz POP
• Franciszek Bartczak – pochodził z Maszkowic, zmarł w 1951 roku;
• Andrzej Pietruszewski – ozorkowianin;
• Stanisław Mucha – ozorkowianin, w 1973 roku renta inwalidzka;
• Henryk Bartczak – ozorkowianin – późniejszy naczelnik miasta Ozorkowa;
• Tadeusz Muszyński - ozorkowianin – późniejszy naczelnik miasta Ozorkowa;
• Jan Kacprzak – pochodził z Łykowa, w 1966 roku renta inwalidzka;
• Zygmunt Rządkowski – ozorkowianin;
• Józef Mikołajczyk – pochodził z Konar;
• Eugeniusz Skudlarczyk – ozorkowianin, przeniesiony do zakładów „Harnama”
w Łodzi;
• Zenon Michalak – ozorkowianin, w 1990 roku emerytura;
• Henryk Rzetelski – ozorkowianin, zmarł w 1979 roku;
• Jerzy Lemański – w 1962 roku przeniesiony z OZPO (późniejsza „Latona”),
gdzie również pełnił funkcję pierwszego sekretarza zakładowego PZPR;
• Zenon Trzaskalski – zwolniony przez zakład w 1981 roku;
• Józef Stokowski – ozorkowianin, w latach 1978 -1981 oddelegowany do Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. W tym czasie funkcję pierwszego
sekretarza KZ PZPR pełnił Wojciech Zasada – również ozorkowianin, od 1995
roku emerytura;
• Józef Stokowski – ponownie pełnił funkcję pierwszego sekretarza, aż do chwili
likwidacji Komitetu Zakładowego PZPR. Od 1995 roku na emeryturze.
Przewodniczący Rady Zakładowej
• Andrzej (lub Adam?) Chudzik – ozorkowianin, przedwojenny działacz PPS;
• Feliks Lasecki – ozorkowianin, przeniesiony do Tomaszowa Mazowieckiego;
• Ryszard Bartczak;
• Franciszek Kujawa – pochodził z pobliskich Cedrowic, legenda ozorkowskiego
ruchu robotniczego, działacz SDKPiL, KPP, w okresie międzywojnia wielokrotnie więziony, między innymi w Berezie Kartuskiej, razem z późniejszym przewodniczącym Rady Państwa – Aleksandrem Zawadzkim. Później członek PPR
i PZPR, od 1957 roku emerytura. Zmarł w 1963 roku, pochowany na Starym
Cmentarzu w Ozorkowie;
• Marian Kacprzak – ozorkowianin, od 1956 roku renta inwalidzka;
• Feliks Piasecki – ozorkowianin, od 1974 roku emerytura;
• Józef Chwiała – ozorkowianin, od 1971 roku emerytura;
• Karol Majcherkiewicz – pochodził z Domaniewa, od 1981 emerytura;
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•
•
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•

Feliks Maciejewski – ozorkowianin, od 1973 roku emerytura;
Tadeusz Pisera – pochodził z Tymienicy, od 1990 roku emerytura;
Edward Marchewka – ozorkowianin, od 1991 roku emerytura;
Jan Owczarek – pochodził z Nowej Wsi, od 1979 roku emerytura;
Teresa Janowska – ozorkowianka, była przewodnicząca Rady Zakładowej (RZ)
w czasie pamiętnego strajku w 1980 roku;
• Józef Gołębiewski – pełnił funkcję przewodniczącego RZ od 1981 roku do stanu wojennego.
Po stanie wojennym wznowiono działalność związków zawodowych. W OZPB
„Morfeo” powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Włókniarzy”, którego pierwszym przewodniczącym był ozorkowianin – Marek Milczarek. Następnym przewodniczącym został również ozorkowianin – Stanisław Olczak. Ostatnią
przewodniczącą NSZZ „Włókniarzy” była Mirosława Hotowska-Czwonda. W tym
„gorącym” okresie powstał także Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który wyłonił się z Zakładowego Komitetu Strajkowego. Do prac nad organizowaniem NSZZ „Solidarność” przy OZPB „Morfeo” zostali oddelegowani
Andrzej Szpiegowski oraz Mirosława Karolak. Przewodniczącymi NSZZ „Solidarność” byli między innymi (po rezygnacji Andrzeja Szpiegowskiego – odszedł z zakładu za porozumieniem stron) Marian Chmielewski, Edward Kałuski – ozorkowianin, od 1991 roku emerytura, Jan Wojciechowski – pochodził z pobliskich Cedrowic,
od 1994 roku renta inwalidzka, Alicja Majcherkiewicz – późniejszy skarbnik Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, Wojciech Czapliński – ostatni przewodniczący NSZZ
„Solidarność”.
Historia NSZZ „Włókniarzy” oraz NSZZ „Solidarność” przy OZPB „Morfeo” czeka na obszerniejsze opracowanie.
Na zakończenie pragnę podać przyczyny upadku przemysłu włókienniczego,
w tym OZPB „Morfeo”, które w moim odczuciu przyczyniły się głównie do regresu,
a następnie do katastrofy.
Początkiem końca (nie tylko OZPB „Morfeo”) była transformacja ustrojowa, która miała miejsce w 1989 roku. Wówczas z mapy politycznej zniknęła PRL, a narodziła
się III Rzeczpospolita. Najważniejszą stratą odchodzącego ustroju była utrata ogromnego wschodniego rynku, który utraciliśmy wskutek antyrosyjskiej polityki rządu.
Drugą przyczyną były strajki. Strajkujący forsowali eskalację żądań płacowych,
nie bacząc na pogarszającą się sytuację finansową zakładów. Podczas negocjacji
w OZPB „Morfeo” padło, ze strony strajkujących szokujące do dziś zdanie: „Zakład
będzie istniał, zmienią się tylko dyrektorzy”. W OZPB „Morfeo” następstwem strajków była narzucona rotacja kadrowa. Stara, doświadczona kadra musiała odejść
z zakładu na przedwczesne emerytury i zasiłki. Wkrótce nastąpił bowiem, nieznany
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dotąd (w takim zakresie) okres zwolnień grupowych. Zgoda związków zawodowych
kładzie się „brudnym cieniem” na ich działalność. Robotnicy poczuli się zdradzeni
i w obliczu zwolnień nie życzyli sobie obrony żadnych związków.
Kolejnym „gwoździem do trumny” było powstanie spółki OZPB „Morfeo” SA
z udziałem Skarbu Państwa. Powstała wówczas Rada Nadzorcza, w której interes zakładu reprezentowały tylko dwie osoby przeciw czterem osobom z zewnątrz. Najważniejsze decyzje dotyczące „Morfeo” podejmowały więc osoby reprezentujące obce interesy.
Przedstawiając sprawy „Morfeo” SA – przyznać trzeba, ze pierwszy prezes spółki pan Zbigniew Wierucki był jedynym prezesem, który próbował ratować zakład.
Wówczas dwaj przedstawiciele Rady Nadzorczej przedstawili wniosek o odwołanie
Zbigniewa Wieruckiego ze stanowiska prezesa spółki.
Należy podkreślić, że władze miasta Ozorkowa w miarę swych możliwości chroniły „Morfeo”, co przyznał nawet w swym wywiadzie do „Wiadomości Ozorkowskich” syndyk – Paweł Marciniak.
Dlatego też dzięki złej woli władz nadrzędnych, nieświadomości i niegospodarności OZPB „Morfeo” upadło.
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1. Przędzalnia Kryszków – początki zakładu
przy ulicy M. Haukego55
Jak wiemy, po uzyskaniu praw miejskich dla Ozorkowa, poczęli coraz liczniej napływać do naszego miasta Żydzi. Starzyńskiemu zależało na rozwoju Ozorkowa i dlatego w sprawach osiedlania się stosował bardzo liberalną politykę.
Kolejni właściciele Ozorkowa – Łubieńscy nie interesowali się miastem i Żydzi
(bez przeszkód) nadal osiedlali się w Ozorkowie, z tą tyko różnicą, że Starzyński
trzymał osadników w „ryzach”. Natomiast za czasów Łubieńskich królowało „dzikie osadnictwo”. Dotyczyło to zwłaszcza okresu po powstaniu styczniowym, kiedy
to wielu miastom polskim odebrano prawa miejskie. Spotkało to (między innymi)
pobliski Parzęczew w 1867 roku oraz Piątek w 1870 roku. Mieszkańcy tych dwóch
zdegradowanych miasteczek wyprowadzili się (głównie) do Łęczycy lub Ozorkowa,
bowiem z chwilą utraty praw miejskich miejscowości traciły przywileje, jakie przynależały miastom. W wyniku tych zmian we wspomnianych miejscowościach upadł
handel.
4 U
 lica Maurycego Haukego to obecna ulica ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Natomiast opisywany zakład Kryszków vel „Krysików” to „praprzodek” zakładów często zmieniających swą nazwę,
z których najbardziej znana to późniejsze Zakłady Przemysłu Konfekcyjnego „Latona”.

55
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Jak powszechnie wiadomo, Żydzi mieli tzw. „smykałkę” do interesów i dlatego
garnęli się głównie do handlu. Wśród przybywających do Ozorkowa Żydów byli także zamożniejsi, którzy zakładali firmy, lokując się w przemyśle. Do takich przedsiębiorczych rodzin należeli Kryszkowie, którzy w Ozorkowie byli zwani potocznie
„Krysikami”.
W dniach 16-18 maja 1872 roku rejent Leon Radziszewski spisał akt przedślubny pomiędzy Abramem Szmulem Kryszkiem z jego przyszłą żoną Hindą z Opoczyńskich, na zasadzie wspólnoty majątkowej. Ślub Abrama i Hindy odbył się 2 kwietnia
1872 roku. Prawdopodobnie wówczas zapadła decyzja rodzinna o budowie zakładu
przy ulicy M. Haukego (obecnie ulica S. Wyszyńskiego – w tym miejscu jest usytuowany supermarket „Tesco”). Jako że był to ród liczny, założyli „Spółkę Rodziny Kryszek”. Być może spółka ta miała nieco inną nazwę, lecz z braku dokumentów trudno
jednoznacznie określić jaką. Z całą pewnością była to spółka rodzinna. Przed rokiem
1880 wybudowano przy ulicy M. Haukego podstawowe budynki zakładowe, w tym
główny piętrowy budynek fabryczny o powierzchni 880 m2 oraz kolejny budynek
produkcyjny o powierzchni 128 m2 i wreszcie budynek pomocniczy o powierzchni
192 m2. Dziwnym wydawać się może fakt, że budynek pomocniczy miał dużo większą powierzchnię niż budynek produkcyjny.
Powstały także dwa budynki biurowe. Główny budynek biurowy o powierzchni
261 m2 wybudowano bezpośrednio przy ulicy M. Haukego. Obok znajdowała się brama wjazdowa, łącząca ów budynek z niewielką portiernią. Drugi, mniejszy budynek
biurowy o powierzchni 54 m2 przylegał prostopadle do głównego budynku biurowego. Budynek ten sąsiadował z posesją Józefa Fejdysia, który był posiadaczem dwupiętrowej kamienicy (przy ulicy M. Haukego) oraz położonej w głębi podwórza przędzalni. Budynek ten później powiększono.
Konieczne jest tutaj bardzo ważne wyjaśnienie. Otóż gdy „Krysiki” budowali swoją przędzalnię, sąsiednia posesja była prawdopodobnie wolna, gdyż Fejdyś
przybył do Ozorkowa dopiero w czasie I wojny światowej. Wspomniana kamienica i przędzalnia Józefa Fejdysia zostały wybudowane już po odzyskaniu niepodległości. Kamienica przy ulicy Haukego, w której mieszkał Józef Fejdyś, istnieje do
dziś, lecz jest niemal całkowicie zmieniona po przebudowie. Natomiast niewiele
pozostało z dawnej przędzalni Józefa Fejdysia, głównie kotłownia i komin fabryczny.
Wracając do „Krysików”, główny budynek biurowy (dziś już nie istnieje) był prawdopodobnie siedzibą kierownictwa zakładu. Natomiast drugi, mniejszy budynek biurowy (również już nieistniejący), przylegający do posesji Józefa Fejdysia, był biurem
pomocniczym. Główny budynek fabryczny był początkowo dwukondygnacyjny, dopiero później dobudowano drugie piętro. Tuż za głównym budynkiem produkcyjnym był warsztat mechaniczny o powierzchni 25,5 m2. Nieco dalej z prawej strony
znajdował się (wolnostojący) budynek magazynowy. Aż dziw, że budynek ten jeszcze
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istnieje. Wszystkie te budynki były murowane i kryte papą. Dotyczy to jednak pierwszego okresu, gdyż z przekazów ustnych wiadomo, że wszystkie budynki po kilku pożarach były remontowane i przebudowywane.
Początkowo Abram Szmul Kryszek i jego żona Hindla z Opoczyńskich mieli po
13,5% z wartości ogólnej. Zaznaczyć tutaj trzeba, że udziałowców było wielu, lecz ich
udziały wynosiły poniżej 5%, a nawet poniżej 1%. Była to jednak spółka wyłącznie
rodzinna.
Decyzją Wydziału Hipotecznego z Łęczycy z 1891 roku z uwagi na to, że było liczne grono udziałowców, Abram Szmul Kryszak i jego żona Hinda z Opoczyńskich
otrzymali po 13,75% wartości całego obiektu. Kolejną decyzją Wydziału Hipotecznego w Łęczycy z 1895 roku był tytuł własności dla 36,25% wartości całego obiektu na
imię Zelig Kryszek. Prawdopodobnie wtedy podwyższono budynki fabryczne o jedną kondygnację.
W 1908 roku wybudowano budynki socjalne o powierzchni 134 m2. Były one dobudowane do mniejszego budynku biurowego, sąsiadującego z posesją Józefa Fejdysia. I wojna światowa (1914-1918) przeszkodziła w dalszej rozbudowie zakładu, który
jak inne zakłady w Ozorkowie, został doszczętnie ograbiony przez okupantów niemieckich.
Mimo braku dokumentów wiadomo mi z licznych przekazów ustnych, że do wybuchu I wojny zakład produkował przędzę i tkaniny wełniane. Słowem, do tego okresu był to zupełnie przyzwoity zakład. Niestety, z wojną przyszła kilkuletnia okupacja
niemiecka, podczas której Niemcy rabowali wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Po wojnie nadal głównym udziałowcem był Zelig Kryszek, który w miarę swych
uszczuplonych przez wojnę możliwości finansowych starał się dźwignąć ograbiony
przez Niemców zakład. Prawdopodobnie z braku funduszy zakład przekształcono
w przędzalnię odpadkową. Wówczas rozpoczęły się „schody w dół”. Fabryka spaliła się „na zamówienie”. Po otrzymaniu odszkodowania (1926 lub 1927 roku) zakupiono „używane” maszyny przędzalnicze, przeprowadzono „prowizoryczny” remont,
a Zelig zdobył się wówczas na sporą (w tych warunkach) inwestycję. Mianowicie wybudował obok warsztatu mechanicznego kotłownię. Aż wierzyć się nie chce, żeby zakład funkcjonował bez własnego ogrzewania. Po odzyskaniu niepodległości (prawdopodobnie) zakład Kryszków korzystał (oczywiście za odpłatnością) z kotłowni
Józefa Fejdysia, lecz jak było wcześniej – nie wiadomo.
W 1932 roku zmarł Zelig Kryszek, a wkrótce nastąpił kolejny pożar fabryki. Po
otrzymaniu odszkodowania nastąpiła wyprzedaż akcji. W wyniku tych zmian fabryka przestała być wyłączną własnością rodziny Kryszek, bowiem doszli nowi udziałowcy. Byli to Szlama Lajb Knaster, David Rockman oraz Jakub Rzepkowicz, nabywając akcję na sumę 15 500 złotych. Wartość spalonej fabryki była niewielka, lecz nowi
udziałowcy (co prawda skromnie) poczęli inwestować w zakład. Jednak sytuacja polityczna w Europie za sprawą nazizmu zaczęła się gwałtownie pogarszać. Prawdopo179
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dobnie udziałowcy zorientowali się w sytuacji i dlatego w 1937 roku wybuchł kolejny pożar. Po otrzymaniu odszkodowania udziałowcy zgodnie sprzedali ruinę, którą
nabył Szyja Zybkowicz.
Tymczasem zbliżała się straszliwa apokalipsa, zwana II wojną światową.

2. Dalsze losy zakładu w czasie okupacji
We wrześniu 1939 roku spalony zakład, którego ostatnim właścicielem był Szyja
Zybkowicz, przejęli Niemcy.
Jak wiemy, zakład znajdował się przy ulicy Józefa Piłsudskiego (wcześniejsza nazwa to ul. Maurycego Haukego) pod numerem 30. Niemcy jednak, chcąc pokazać,
kto tutaj rządzi, przemianowali nazwę ulicy na Adolf Hitlerstrasse. Wkrótce wszystkie ulice w Ozorkowie otrzymały nazwy niemieckie.

ulica Józefa Piłsudskiego 28 – dawny zakład Josepha Fejdyscha
Następnie: ulica Adolf Hitlerstrasse 28
ul. Michała Roli-Żymierskiego 28
ul. Feliksa Dzierżyńskiego 28
ZPW „Fresco” – ul. F. Dzierżyńskiego 28
ZPO „Latona” – ul. F. Dzierżyńskiego 28
OZPB „Morfeo” – ul. F. Dzierżyńskiego 28
T.J.J. Corporation – ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 28
obecnie chiński market odzieżowy
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Właścicielami zakładu zostali obywatele niemieccy Strigel i Wagner (z pierwszych liter nazwisk właścicieli powstała nazwa zakładu „Striwa”). Z przekazów ustnych wiadomo, ze szanowni właściciele prawdopodobnie nie widzieli swego zakładu, gdyż dosłownie nikt ich tutaj nie widział. Możliwe, że wiedzieli, w jakim stanie
znajdował się ich zakład. Firmą „Striwa” zarządzał dyrektor o nazwisku Habermann,
a szefem produkcji była kobieta von Feldich (w niektórych dokumentach zachowało
się jej nazwisko, zapisane jako von Feldi). Niemcy planując inwazję na Rosję Sowiecką, odbudowali pospiesznie część zakładu, który, jak wiemy, spalili przed wojną Żydzi celem uzyskania odszkodowania. Natomiast Niemcy, po częściowej odbudowie
zakładu i jego adaptacji, przeznaczyli go na produkcję dla wojska (głównie podpinki
ze skórek króliczych do płaszczy i spodni wojskowych oraz torby wojskowe). Ponadto zakład szył mundury wojskowe, jak również ocieplacze na podpince ze skórek króliczych lub baranich. Zakład był nadzorowany przez specjalnego wysłannika, oficera
SS w randze majora nazwiskiem Ramzer.
„Striwa” w początkowym okresie okupacji zatrudniała około 450 osób, głównie
kobiety. Gdy w czerwcu 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-bolszewicka ogromnie wzrosło zapotrzebowanie na tego rodzaju produkcję, węc wszystkie kobiety
w Ozorkowie musiały pracować. Z braku maszyn szwalniczych i kuśnierskich większość nowo zwerbowanych kobiet zszywała skórki królicze w domu systemem chałupniczym, jako szwaczki ręczne. Oczywiście każda z kobiet miała tzw. „normę” narzuconą przez Niemców, którą musiała wykonać.
Zapotrzebowanie na produkowane towary nadal rosło, więc z czasem uruchomiono dodatkowe filie, tzw. „werki” przy ulicy Adolf Hitlerstrasse (obecnie ulica
S. Wyszyńskiego) i przy ulicy Lutherstrasse (obecnie ulica Średnia). Przypomnieć tutaj należy, że wtedy już wszystkie ulice w Ozorkowie miały nazwy niemieckie, gdyż
Niemcy czuli się tutaj „jak u siebie w domu”, butnie mówiąc o tysiącletniej Rzeszy
Niemieckiej.
Jak dalece okupant był pozbawiony cechy ludzkiej takiej jak współczucie, stanowi fakt, że w „Striwie” zorganizowano dział produkcyjny dla dzieci, które zszywały
skórki królicze oraz były zmuszane do pracy na maszynach szwalniczych w systemie
dwuzmianowym – od godziny 5 do 13 i od godziny 13 do 21. Wreszcie należy przedstawić główne osoby nadzoru fabrycznego. Dyrektor Habermann (mimo, iż żonaty)
był łasy na polskie dziewczęta. Gdy jakaś dziewczyna „wpadła mu w oko”, to z ochotą częstował ją ciastkami lub cukierkami, a w czasie okupacji dla Polek był to nieosiągalny rarytas. Habermann nie znał jednak języka polskiego i dziewczęta czasem
pokpiwały sobie z niego, robiąc mu śmieszne psikusy. Miały więc miejsce zabawne
sytuacje, lecz Niemiec tylko dobrodusznie wygrażał pracownicom palcem. Jak dalece Habermann był nieporadny, zobrazuje to dobitnie pewne zdarzenie. Otóż Habermann zakochał się w młodej polskiej dziewczynie, pracującej na krojowni. Nie znając
języka polskiego, zapytał koleżankę owej dziewczyny, która dość dobrze znała język
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niemiecki, jak brzmi oświadczenie „kocham cię” po polsku. Jako załącznik za „usługę” dał koleżance owej dziewczyny torebkę czekoladowych cukierków. Dziewczyna
powiedziała mu, by oznajmił ukochanej „pocałuj mnie w d…”. Oczywiście sprawa
„miłosna” po takim oświadczeniu się skomplikowała, lecz Habermann nie mścił się,
tylko pogroził palcem figlarce.

Ausweis – zaświadczenie o zatrudnieniu.
Karolina Gostyńska, pracownica zakładu „Striwa”, której kierownikiem był Habermann.

Po wybuchu wojny ze Związkiem Sowieckim w III Rzeszy zabrakło rąk do pracy.
Dlatego, by wyrównać ten „deficyt”, rozpoczęto wywózki na tzw. „przymusowe roboty” do Niemiec. Wówczas urządzono łapankę w „Striwie”, a także w innych zakładach Ozorkowa. Dyrektor Habermann, wiedząc o tym, polecił zaufanemu Niemcowi otworzyć tylnią bramę, przez którą wyprowadzono najlepsze szwaczki, głównie
młode kobiety, które ukryły się za murem fabrycznym. Za tym murem rozpościerały się podmokłe łąki i staw, dlatego spora grupa kobiet pozostała niezauważona. Kiedy do zakładu przyjechało gestapo, zabrano część kobiet, które pozostały w fabryce.
Po odjeździe Niemców szwaczki wróciły przez bramę do zakładu. Habermann bronił
tutaj sam siebie, gdyż miał narzucony z góry plan dotyczący ilości wykonanej pracy.
Z chwilą niewykonania tego planu, Habermann był wzywany przez władze niemieckie i musiał się z tego tłumaczyć. Zatrzymując najlepsze szwaczki mógł spokojnie wykonywać narzucone mu zadania. Dodać tutaj trzeba, że „Striwa” wykonywała produkcję wojskową i łapanki te nie były dotkliwe (jak np. w fabryce „Junkersa”, czyli
w dawnych zakładach schlösserowskich), bo płaszcze na „najważniejszy” wschodni
front dla niemieckich żołnierzy trzeba było szyć.
Podsumowując działalność dyrektora Habermanna stwierdzić należy, że w gruncie rzeczy był to dobry człowiek.
Szefem produkcji była Frau von Feldich (lub jak kto woli – Frau von Feldi). Początkowo była ona surową, a nawet okrutną szefową. To z jej inicjatywy wywiezio182
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no młodą polską pracownicę „Striwy” do obozu koncentracyjnego za drobne przewinienie, skąd już nie powróciła56. Jednak von Feldich, z chwilą, gdy stało się jasne
(zwłaszcza po bitwie pod Stalingradem), że Niemcy tej wojny nie wygrają, była coraz
łagodniejsza, „przymykając oczy” na drobne przewinienia podległych jej pracownic.
Było to zwykłe wyrachowanie. Tymczasem na froncie sytuacja była coraz groźniejsza
dla Niemców i często wyłączano światło. Główną przyczyną tych awarii było przecinanie kabli elektrycznych w wyniku sabotażu. W firmie „Striwa” pracowało przynajmniej dwóch pracowników wywiadu sowieckiego. Pan Konrad Dąbrowski pracował wówczas jako kierowca w firmie „Erhard Pogge” przy ulicy Tuchmacherstrasse
(obecnie ulica Maszkowska). Firma ta produkowała tkaniny wełniane i pan Konrad
przyjeżdżał do „Striwy” z dostawą tkanin tej firmy. Jakież było jego zdumienie, gdy
po wyzwoleniu w siedzibie wywiadu NKWD w Ozorkowie natknął się na dwóch pracowników z magazynu „Striwy”. Prawdopodobnie ludzi, którzy uprawiali w „Striwie” sabotaż, było więcej i stąd częste awarie w dopływie prądu. Należy tutaj dodać,
że tego typu akcje stały się nagminne dopiero pod koniec zmagań wojennych, kiedy
Niemcy nie byli już w stanie kontrolować załogi.
Wróćmy jednak do Frau von Feldich i polskich szwaczek zszywających królicze
skórki na podpinki do płaszczy i spodni wojskowych dla żołnierzy niemieckich, walczących na froncie wschodnim. Kobiety zszywając skórki przy blasku świec, opowiadały różne, czasem niesamowite historie. Podczas jednego z takich „seansów” jedna
z kobiet zaintonowała pieśń patriotyczną. Kobiety ze wzruszeniem słuchały tej pieśni,
którą przed laty śpiewały legiony Piłsudskiego. Gdy skończyła się pieśń – nastąpiło
przerażenie. W drzwiach stała Frau von Feldich, która w przeciwieństwie do Habermanna znała doskonale język polski. Szefowa wyszła bez słowa, zamykając za sobą
drzwi. Było to jednak pod koniec 1944 roku, kiedy front wschodni gwałtownie się
przybliżył i prawdopodobnie dlatego „sprawy” nie było.
Ostatnim z nadzorców był oficer SS – major Ramzer. Był to pedant i zarazem
okrutny sadysta. Wchodził codziennie wizytować sale produkcyjne i gdy tylko zauważył coś nieprawidłowego, za błahe przewinienie rozdawał razy długim pejczem,
który towarzyszył mu przy każdej lustracji. Po przejściu sal, tuż przy drzwiach wyjściowych stał zawsze taboret i Ramzer stawiał na nim nogę w lśniących „oficerkach”.
Biada temu, kto się zagapił i nie oczyścił w porę butów SS-mana. Na delikwenta spadał bez ostrzeżenia pejcz. Tutaj nie było żartów jak z Habermanem. Słowem, był to
typ stuprocentowego nazisty. Tymczasem front ze wschodu zbliżał się i już na przełomie 1944/45 nastąpiła gremialna ucieczka Niemców na Zachód. Jednak Habermann i von Feldich, nadzorowani przez służbistego Ramzera, do końca prowadzili
zakład.
4 I nformację tą otrzymałem od kilku nieżyjących już pracownic. Jest to więc fakt, lecz gdzie i co się
z nią stało, niestety nie wiem.
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Ramzerowi udało się uciec w ostatniej chwili. Natomiast Habermann i von Feldich ukrywali się na łąkach i w ogrodach, sypiając w stogach siana lub w opuszczonych stodołach, których pod koniec okupacji było sporo, jako że polskich właścicieli
już wcześniej wysłano na „przymusowe roboty” do Rzeszy Niemieckiej. Z przekazów
ustnych dowiedziałem się, że po tygodniowej tułaczce na stacji kolejowej na Bugaju
zatrzymali ich Rosjanie i rozstrzelali.
Habermanna żałowali wszyscy, lecz Frau von Feldich – nikt. Tak właśnie zakończyły się losy „Striwy” w czasie okupacji.

3. Dalsze losy zakładu „Striwa” po wyzwoleniu
okupacji niemieckiej
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, zanim zakład przejęło państwo, różni ludzie próbowali go ograbić. Byli jednak tacy, którzy wspólnie z tworzącą się Milicją Obywatelską (w skrócie MO) nie dopuścili do grabieży zakładu. W dniu 22 marca
1945 roku sporządzono bilans otwarcia zakładów przemysłowych „Striwa” w Ozorkowie. Spisano wówczas maszyny szwalnicze typu Durkopp, Phoenix, Platt, Singer.
Ponadto spisano sporo maszyn i stołów kuśnierskich, jako że w czasie okupacji niemieckiej zszywano skórki królicze i baranie na podpinki do płaszczy i spodni dla żołnierzy Wermachtu.
Maszyny szwalnicze, kuśnierskie oraz urządzenia techniczne wyceniono na
324 540 złotych, środki transportowe na 1400 złotych, różne ruchomości i inwentarz
żywy na sumę 348 493 złote i 60 groszy.
Majątek obrotowy:
• Zapasy, towary handlowe na sumę 35 974 złote i 67 groszy
• Suma ogólna stanu czynnego – 384 369 złote i 27 groszy
Stan bierny – kapitał zakładowy:
• Suma ogólna stanu biernego – 384 496 złotych i 27 groszy
Zaznaczyć tutaj trzeba, że kwoty tutaj podane były według cen z 1939 roku. Bilans podpisali:
• Główny księgowy – Włodzimierz Strzałkowski
• Kierownik techniczny – Stefan Dłużewski
• Dyrektor techniczny – Adolf Kijowski
• Dyrektor naczelny – Bolesław Filipowicz
184

3. Dalsze losy zakładu „Striwa” po wyzwoleniu okupacji niemieckiej

Komisja szacunkowa:
• Kierownik techniczny – Stefan Dłużewski
• Prezes Rady Zakładowej – Józef Janicki
• Księgowy – Władysław Olejniczak
• Rzeczoznawca – Franciszek Leszczyński
• Pozostali członkowie:
– Wacława Antczak
– B. Piskorski
– Stefania Kryszkiewicz
– Edward Karolak
– Janina Garczyńska
Jako ciekawostkę można podać środki transportu: wózek mały ręczny, kareta, sanie, wóz bez kół. Wóz bez kół można jednak wytłumaczyć tym, że ucieczka Niemców w początku 1945 roku była wręcz paniczna, dlatego też koła od wozu prawdopodobnie się przydały. Dziw, że pozostały sanie, bowiem zima 1944/1945 była mroźna
i śnieżna. Możliwe też, że panika i strach przed Armią Czerwoną były porażające.
Oficjalnie zakład uruchomił swą działalność z dniem 4 kwietnia 1945 roku, z chwilą przyjęcia pracowników. Czynnych maszyn szwalniczych było 126 sztuk. Tak więc
z końcem kwietnia 1945 roku zakład dał pierwszą produkcję. Ilość wyprodukowanych wówczas towarów jest niestety nieznana. Wiadomo jedynie, że na koniec 1945
roku zatrudnienie w zakładzie „Striwa” wyniosło 392 osoby. W dniach 22/23 stycznia 1946 roku Komisja Szacunkowa Zakładów Przemysłowych „Striwa” w Ozorkowie sporządziła protokół, który zsumował wyniki z 1945 roku. Protokół ten niestety
nie zachował się. Wiadomo jedynie, że przewodniczącym Komisji Szacunkowej był
Stefan Dłużewski oraz członkowie – Przewodniczący Rady Zakładowej Józef Janicki,
księgowy Władysław Olejniczak oraz rzeczoznawca Franciszek Leszczyński. Wkrótce po zatwierdzeniu protokołu Komisji Szacunkowej nastąpiło formalne wpisanie do
rejestru przedsiębiorstw państwowych „Zakładów Przemysłowych »Striwa« w Ozorkowie”.
W 1947 roku na stanowisko szykowaczki przyjęta została do pracy Maria Olejniczak, późniejszy wieloletni dyrektor naczelny tych zakładów. Pani Maria była w latach 1952-1956 posłanką na Sejm PRL. Była także członkiem Prezydium Zarządu
Głównego Związków Zawodowych. Z innych informacji dotyczących 1947 roku wiadomo, że wybudowano murowany budynek gospodarczy o powierzchni 82 m2 i łącznej kubaturze 266 oraz wartości początkowej 45 282 złotych.
Na koniec 1947 roku zatrudnienie wyniosło 560 osób przy czynnych 139 maszynach szwalniczych. Dziwnym jest, że zakład nadal nosił nazwę „Striwa”, która kojarzyła się przecież z okrutną okupacją niemiecką.
Firma „Striwa” została przejęta na własność państwa w dniu 14 lipca 1948 roku
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na podstawie Orzeczenia Ministra Przemysłu i Handlu, ogłoszonego w Monitorze
Polskim w dniu 9 sierpnia 1948 roku. Natomiast Zarządzeniem Ministra Przemysłu
i Handlu z dnia 8 października 1948 roku przedsiębiorstwo „Striwa” w Ozorkowie
przy ulicy M. Roli-Żymierskiego 30 (obecnie ulica S. Wyszyńskiego) zostało przejęte przez Zgierskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego w Zgierzu ul. Dąbrowskiego 45.
Tymczasem w „Striwie” wzrastała ilość pracowników, która na koniec 1948 roku wynosiła 719 osób.
W dniu 21 stycznia 1949 roku sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy, ustalający składniki majątkowe, przechodzące pod Zarząd Zgierskich Zakładów Przemysłu
Odzieżowego (w skrócie ZZPO).
• Jako przyjmujący: Dyrektor Naczelny ZZPO – Bolesław Filipowicz;
• Jako zdający: Dyrektor Techniczny OZPO – Adolf Kijowski;
• Jako przedstawiciel Rady Zakładowej przy OZPO – Stanisław Pietruszewski.
Wyjaśnić tutaj należy, że wreszcie zlikwidowano dawną nazwę „Striwa”, przyjmując nową: „Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego” (w skrócie OZPO).
Potocznie zakład nadal nazywano „szwalnią” lub „odzieżówką”. Z chwilą przejęcia
zakładu przez ZZPO utworzono w Zgierzu tzw. „Zakład Główny”, natomiast w Ozorkowie powstał Oddział „B” z nazwą OZPO.
Jako ciekawostkę można podać, że zakład użytkował obiekty po stronie parzystej
ulicy oraz po stronie nieparzystej, które były własnością prywatną. Z tego tytułu za
budynki po stronie nieparzystej zakład płacił czynsz komorniany.
Jak wiemy, Niemcy odbudowali jedynie główną część zakładu, najbardziej przydatną do celów produkcyjnych. Wyjaśnieniem jest tutaj chroniczny brak rąk do pracy
w czasie okupacji. Niemcy bowiem szli do Wermachtu na front, a Polacy na przymusowe roboty do Rzeszy Niemieckiej lub do obozów koncentracyjnych. Istniała jeszcze trzecia grupa narodowościowa, lecz dla niej dymiły tylko kominy Oświęcimia
i innych obozów zagłady. Dlatego też dopiero w 1948 roku rozpoczęto odbudowę
spalonej części zakładu, połączoną z rozbudową istniejących obiektów pomocniczych. Inwestycje te zakończono w 1950 roku i zakład wreszcie przestał „straszyć”
dawną spaloną ruiną.
Rok 1950 był rokiem pozyskiwania przyszłych kadr kierowniczych. Wówczas rozpoczął pracę późniejszy z-ca dyrektora ds. techniczno-produkcyjnych – Wacław Mirowski. W tym samym roku zaczął także pracować w „naszym” zakładzie późniejszy
z-ca dyrektora ds. handlowych – Jerzy Trella.
Głównie był to jednak rok budowniczy. Wówczas oddano nową portiernię o wartości początkowej 164 298 zł. Oddano także do użytku magazyn i warsztat samochodowy wraz ze spawalnią. Wartość tych kolejnych obiektów wyniosła 130 898 zł. Wyremontowano spaloną część głównego budynku fabrycznego, odbudowując pierwsze
i drugie piętro. Parter i I piętro przejęły sale produkcyjne, zwane potocznie „małą
salą”. Natomiast na II piętrze urządzono krojownię. Od strony wschodniej (czyli
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przeciwnej) głównego budynku fabrycznego dobudowano część sanitarną i kotłownię. Jak widać, były to skromne inwestycje – ale na miarę rozwijającego się dopiero
zakładu.

Budynek administracyjny
(widok od ul. F. Dzierżyńskiego)

Budynek administracyjny (widok od podwórza)

Główny budynek fabryczny

Portiernia z fragmentem bramy wjazdowej

Po lewo budynek administracyjny, na wprost budynek
poradni ambulatoryjno-lekarskiej
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W 1951 roku nastąpił dalszy ciąg uzupełniania przyszłych kadr kierowniczych.
Od 1 stycznia tegoż roku rozpoczął pracę w zakładzie Henryk Bugno, późniejszy
główny księgowy, a następnie z-ca dyrektora ds. ekonomicznych. Głównym księgowym został pan Henryk już po kilku miesiącach pracy, gdyż jego poprzednik Marian
Malanowski zrezygnował ze stanowiska ze względu na stan zdrowia.
Także w styczniu 1951 roku dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorstw państwowych w Ministerstwie Finansów (dział „A”, nr wpisu 1706). Wartość środków
trwałych wynosiła wówczas 1 420 093 zł. Natomiast wartość ogólna produkcji wynosiła 32 272 586 złotych i 72 grosze. Przeciętna płaca miesięczna to podstawowe trzy
składniki:
• 320,80 zł – płaca zasadnicza;
• 78,90 zł – premie;
• 34,30 – dodatki.
Zakład produkował wówczas ubrania watowane, ubrania robocze, kombinezony,
płaszcze przeciwpyłowe, torby wojskowe, namioty, prochowce. Cztery ostatnie pozycje szyto z tkanin impregnowanych. Zarządzeniem nr 557 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1952 roku zmieniono dotychczasową, zasadną nazwę zakładu Ozorkowskie zakłady Przemysłu Odzieżowego (w skrócie OZPO), na Ozorkowskie Zakłady
Przemysłu Konfekcji Technicznej (w skrócie OZPKT). Cóż, w ministerstwie nastała „era nowej miotły”. Pewnym, lecz niewystarczającym uzasadnieniem nowej nazwy
był fakt, że część produkcji była wykonywana z tkanin impregnowanych. Dodać tutaj należy, że profil owej produkcji narzucony był przez „Zakład Główny” w Zgierzu,
jako że szycie tkanin impregnowanych jest niezwykle ciężkie.
W czasie zmiany nazwy zakładu dyrektorem naczelnym OZPO była pani Maria
Olejniczak, która nie miała wpływu na „zgierskie decyzje”.
Jej zastępcą był Ignacy Chybicki, mieszkający z Zgierzu. Głównym księgowym był
Henryk Bugno, z-cą dyrektora ds. handlowych był Jerzy Trella.
Funkcję z-cy dyrektora ds. technicznych po swym po przedniku Szymańskim objął Jan Szafrański, natomiast kierownikiem zatrudnienia był Henryk Pankowski, Sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej był Bronisław Pisera, a przewodniczącą Rady Zakładowej – Krystyna Ulińska.
Na salach produkcyjnych byli dwaj dyspozytorzy, każdy z nich na swojej zmianie.
Jednym z nich był (wspomniany wcześniej) Wacław Mirowski oraz Franciszek Kedroń. Pan Franciszek był z pochodzenia Czechem, będąc przy tym chyba najbardziej
barwną postacią w dziejach zakładu. Pomimo niewysokiego wzrostu i korpulentnej
sylwetki, odznaczał się niebywałą ruchliwością. Był człowiekiem życzliwym, z poczuciem humoru i cieszył się ogromnym powodzeniem u kobiet, mimo że nie wyglądał
na uwodziciela. Widocznie decydowały tutaj inne walory. Z dawnych ciekawostek
należy odnotować składki, które pracownicy wpłacali na tzw. „kasę pogrzebową”.
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Obowiązkowe były również składki na „odbudowę Warszawy” – czyli „cały naród budował swoją stolicę”. Szkoda, że włodarze „stolicy” wypięli się później na naród. Dziś dziwnym się wydaje, że wówczas nie prenumerowano w zakładzie żadnych
czasopism.
Z innych ciekawostek, w grudniu 1952 roku nastąpiła zmiana nazwy ulicy
M. Roli-Żymierskiego, przy której znajdował się zakład, na ulicę Feliksa Dzierżyńskiego. Z nieznanych (mi) jednak przyczyn zakład zmienił pieczątki dopiero w kwietniu 1954 roku. Coraz częściej pojawiały się wnioski racjonalizatorskie, które dały
w 1953 roku oszczędności na sumę 21 505 zł. Na inwestycje wydano 108 887 złotych.
Natomiast wartość wyprodukowanej w 1953 roku produkcji wyniosła 49 077 504 złotych.
W 1954 roku nastąpiła zmiana na stanowisku z-cy dyr. ds. technicznych, gdyż po
Janie Szafrańskim stanowisko to objął Władysław Kulbacki. Nadal głównym asortymentem były ubrania watowane, ubrania robocze, natomiast z tkanin impregnowanych płaszcze przeciwpyłowe, namioty, torby wojskowe, kombinezony pyłoszczelne,
łapawice. Ta ostatnia, nieco dziwna nazwa oznaczała rękawice, używane w hutach
i kopalniach. Powoli rezygnowano z produkcji prochowców. Natomiast do produkcji wszedł nowy asortyment – kamizelki watowane, tzw. „bezrękawniki lub ocieplacze”.
Ocieplacze, podobnie jak ubrania watowane, wymagały dużej przestrzeni magazynowej. Kłopot z brakiem magazynu trwał jeszcze kilka lat, z powodu braku funduszy na budowę magazynu z prawdziwego zdarzenia.
Zarządzeniem nr 304 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 maja 1954 roku nastąpił powrót do dawnej nazwy „Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego”.
Z danych dotyczących zakładu: w 1954 roku wyprodukowano 983 740 sztuk produkcji przy zatrudnieniu 713 osób oraz przy czynnych 144 maszynach szwalniczych.
Równocześnie z powrotem do dawnej nazwy OZPO zakład w Ozorkowie odłączył
się od Zgierskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego. Odłączenie to było koniecznością, gdyż Ozorków był lekceważony przez Zgierz. Był po prostu „kopciuszkiem”, któremu wciskano najmniej opłacalną produkcję. Dlatego też zarobki w Ozorkowie były
zdecydowanie niższe. Cóż, „bliższa ciału koszula”. Brak na to dowodów, lecz fakt, że
odłączenie nastąpiło w czasie 1952-1956, kiedy posłanką była pani Maria Olejniczak
(dyrektor naczelny OZPO) wskazuje, że interwencja pani Marii była po prostu skuteczna.
Przypomnieć tutaj należy, że Polska należała do bloku państw socjalistycznych,
które były podporządkowane Rosji Sowieckiej, czyli ZSRR. Właśnie ze Związku Radzieckiego została narzucona „mania” bądź ładniej „idea” współzawodnictwa, np.
o tytuł najlepszej szwaczki, najlepszego krojczego, najlepszego brygadzisty, najlepszego zespołu itp. Dlatego też „idea” ta objęła całą pracującą Polskę, bowiem dyrekcje
zakładów otrzymywały wytyczne od swoich władz nadrzędnych (zjednoczenia, mi189
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nisterstwa itd.). Padały więc rekordy w wykonaniu 200% normy i więcej. Symbolem
współzawodnictwa stał się radziecki górnik Aleksy Stachanow. Polska też miała swego rekordzistę, którym był górnik Wincenty Pstrowski. Niestety przeżył on aż 40 lat
i wówczas całą Polskę obiegło wkrótce złośliwe powiedzenie „Wincenty Pstrowski
wykonał normę i poszedł pod dornę”. W OZPO także organizowano współzawodnictwo. W konkursie na najlepszego majstra zwyciężyła Maria Nitecka. Poza konkursem
indywidualnym zorganizowano konkurs dla zespołów szwalniczych, wśród których
najlepsze wyniki osiągnęły zespoły 2, 4, 7 i 8.
Niestety, nie wszystko w kraju było w porządku, gdyż przyszedł pamiętny rok
1956, który zarówno dla władzy, jak i dla tzw. „szerokich mas” był okresem szczególnej próby. Swoją drogą słownictwo PRL-u było straszliwe, bowiem dla „bonzy” partyjnego, człowiek to była „masa”.
W OZPO nastąpiła tzw. „przerwa w pracy”, gdyż ówczesne władze nie dopuszczały słowa „strajk”. Protest zaczął się w „szwalni” na wydziałach produkcyjnych. Był to
wybuch spontaniczny, nagły, gdyż szwaczki nie miały pojęcia, jak należy zorganizować strajk. Te zbuntowane kobiety miały jedynie własne poczucie krzywdy. Przecież
to one były tym głównym „motorem” zakładu. Dla najbardziej „gorliwych” przygotowano taczki, jako że był to najbardziej dostępny środek lokomocji. Kandydatów do
wywózki było sporo, lecz wywieziono tylko jedną osobę – inni pochowali się. Powoli jednak opadły emocje i drastycznych kar czy zwolnień nie było, gdyż tak naprawdę
nie było „prowodyrów”. Przyznać trzeba, że szwaczki miały obrońców w przedstawicielach związku zawodowego i Rady Zakładowej, a ponadto dyrekcja była „ludzka”.
Z przekazów ustnych wiadomo, że był to jedyny w 1956 roku protest pracowniczy
w Ozorkowie.
Dla OZPO rok 1956 był bardzo ciężki, głównie z powodu niewykonania planu
rocznego, do której to kwestii władze PRL-u przywiązywały ogromną wagę. Jedną
z głównych przyczyn niewykonania planu za 1956 rok były częste przerwy w dostawie prądu. Wygląda na to, że w przeciwieństwie do tego co mówiły ówczesne władze,
w innych gałęziach gospodarki także nie było „różowo”. W tym szczególnym roku
ze zmian personalnych należy odnotować awans Wacława Mirowskiego na stanowisko z/cy dyrektora ds. produkcji. Przyznać trzeba, że awans ten był w pełni zasadny,
gdyż dyr. Mirowski był świetnym fachowcem i absolutnie zasługiwał na to stanowisko. Jak wiemy, po wypadkach poznańskich w 1956 roku powróciła idea samorządów pracowniczych i robotnicy uwierzyli, że mogą zacząć gospodarzyć w „swoich”
zakładach. Z zapałem poczęto tworzyć Rady Robotnicze. W OZPO powstała także
Rada Robotnicza, której pierwszym przewodniczącym został elektryk Jan Gutowski,
a sekretarzem Rady Barbara Kuleczko. Jak w innych zakładach odbywały się Konferencje Samorządu Robotniczego tzw. KSR-y. Później następnym przewodniczącym
został Edward Nowak. W zakładzie nadal była Rada Zakładowa, której przewodniczącym był F. Czapliński.
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Protest ten (mimo, że jak gdyby ukryty) sprawił, że w następnych latach było
mniej partyjnej arogancji, a nieco więcej tolerancji. Penetrując archiwum tych zakładów nie natrafiłem na jakikolwiek dokument, dotyczący tego protestu. Po prostu
takich dokumentów nie było. Nie byłem bezpośrednim świadkiem tych zajść, gdyż
przyszedłem do pracy w tym zakładzie nieco później, lecz wspomnienia były jeszcze
bardzo świeże, więc oparłem się wyłącznie na przekazach ustnych. Pierwszą odpowiedzią dyrekcji na ów protest była likwidacja pracy w Wigilię Bożego Narodzenia
oraz Wielką Sobotę Wielkanocną dla zmiany popołudniowej. Oczywiście dyrekcja
zakładu nie podjęła tej decyzji, lecz uzyskała aprobatę władz zwierzchnich. Nieoficjalnie przed rokiem 1956 miały miejsce przypadki wcześniejszego zwalniania załogi w te szczególne dni, lecz wynikało to z faktu, że dyrekcja była po prostu „ludzka”.
Była jednak taka wigilia, gdy mama wróciła z pracy dopiero o godzinie 21.30. Otóż
nie było wówczas możliwości wcześniejszego zwolnienia załogi, gdyż w portierni byli
dwaj wysłannicy z Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Czasopismo „Ziemia Łęczycka” z grudnia 1957 roku donosiło, że Zakłady Przemysłu Odzieżowego w Ozorkowie należą do najlepiej zorganizowanych zakładów
w Polsce. Średnia płaca wynosiła 1400 złotych, zatrudnienie 854 osoby, przy możliwości dodatkowego zatrudnienia 230 kobiet. Dalej „Ziemia Łęczycka” stwierdziła, że
OZPO w poważnym stopniu przyczyniły się do likwidacji bezrobocia wśród kobiet
w Ozorkowie. „Ziemia Łęczycka” podała również, że grupa ZMS w zakładzie liczyła około 40 osób, lecz członkowie tej organizacji działają słabo, a nowo przyjęci młodzi pracownicy nie mają żadnego wsparcia. W 1955 roku OZPO zdobyły na własność
sztandar przechodni. Podsumowując osiągnięcia załogi „Ziemia Łęczycka” pisała, że
w 1950 roku przy 740 zatrudnionych osobach produkcja wynosiła 41 000 000 sztuk.
Natomiast w 1957 roku przy zatrudnieniu 854 osób produkcja wyniosła 61 000 000
sztuk. „Podsumowanie – Zakłady Przemysłu Odzieżowego w Ozorkowie pracują dobrze. Mogą być przykładem dla innych zakładów w Polsce.”57
Dużym plusem było wprowadzenie w 1958 roku tzw. „trzynastej pensji”, której
wysokość była uzależniona od bilansu rocznego zakładu. Mówiąc prościej, im wyższy był zysk zakładowy, tym wyższa była „trzynasta pensja”. Bardzo czytelny był podział owych „premii rocznych”. Po prostu wywieszano listy wszystkich pracowników
(w tym także dyrekcji) z podaną wysokością „trzynastki”. Przyznać trzeba, że podział
był uczciwy, bowiem nie było tzw. „kominów płacowych”.
W 1957 roku rozpoczęto budowę dźwigu, windy towarowo-osobowej w szczycie głównego budynku produkcyjnego (strona zachodnia budynku). Chodziło tutaj
głównie o połączenie z krojownią, gdyż wcześniej bele materiału noszono po schodach na II piętro. Urządzono także budynek dla szkółki przyzakładowej, gdzie później przyuczano uczennice do zawodu.
4 „Ziemia Łęczycka”, Grudzień 1957, XXV, nr 6/361
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Z chwilą, gdy w Ozorkowie powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa, wprowadzono
dla pracowników bezzwrotnie pożyczki mieszkaniowe oraz pożyczki na budowę domów i remonty mieszkań. Z czasem, gdy ogromnie wzrosła ilość zainteresowanych,
zakład nie był w stanie temu podołać. Dlatego pożyczki te były wkrótce częściowo
umarzane, a z czasem były w pełni odpłatne, lecz było to w późniejszych czasach, gdy
PRL odchodziła od wizerunku państwa „opiekuńczego”.
W 1959 roku w profilu produkcyjnym nastąpiły ważne zmiany. Wprowadzono
do produkcji bieliznę pościelową, co dało w efekcie ogromny „skok” ilościowy, bowiem produkcja roczna wyniosła 1 630 575 sztuk. Sprawa tego ogromnego wzrostu
ilościowego wynikała z tego, że szycie bielizny pościelowej (poszwy, prześcieradła,
poszewki, zagłówki) w porównaniu do innych asortymentów było zdecydowanie
prostsze.
Powrócił więc jak bumerang problem budowy magazynu z prawdziwego zdarzenia, który wreszcie zaczęto realizować. Tymczasem zakład powoli zaczął się zmieniać
na lepsze. Następne lata zaznaczały się zmianą asortymentów na produkcję bardziej
opłacalną i korzystniejszą dla zakładu. Było to o tyle możliwe, że stabilna załoga była
zdolna do trudniejszych zadań. Zaczęto szyć ubiory damskie i dziewczęce, w tym
bluzki, spódnice, następnie płaszcze kąpielowe z tkanin frotte i malipolu, bieliznę pościelową, poszwy, poszewki, prześcieradła, zagłówki oraz tzw. „wsypy”. Nastąpił także
powrót produkcji „S”, która była produkcją trudną, lecz wojsko było stałym i rzetelnym, ale wymagającym odbiorcą. Ponadto w profilu produkcyjnym były nadal dawne pozycje, jak ubrania watowane, ubrania robocze i kombinezony.
Zatrudnienie w 1960 roku wyniosło 860 osób, i, co najważniejsze, plan za 1960
rok był wykonany z nadwyżką. Należy nareszcie podać dane, dotyczące struktury
organizacyjnej zakładu. Podstawowym organem zarządzającym byli przedstawiciele
ścisłego kierownictwa zakładu, czyli dyrekcji. Na czele zakładu stał dyrektor naczelny, pani Maria Olejniczak, następnie z-ca dyr. ds. produkcji – Wacław Mirowski, zastępca dyr. ds. handlowych – Jerzy Trella, główny księgowy – Henryk Bugno.
Później, gdy zakład wszedł w skład kombinatu „Teofilów”, zlikwidowano stanowisko głównego księgowego, tworząc stanowisko z-cy dyr. ds. ekonomicznych. W zakładzie, jak wcześniej wspomniałem, była Rada Zakładowa, Rada Pracownicza oraz
związki zawodowe. Ponadto należy przedstawić działy, z tym że przedstawiono je
w porządku alfabetycznym: Dział Administracyjny, Dział Finansowy, Dział Gospodarczy, Dział Produkcyjny, Dział Transportu, Dział Zaopatrzenia, Dział Zbytu. Lecz
tak naprawdę podstawą zakładu była szwalnia i krojownia. Działy pomocnicze to
wzorcownia i przygotowanie produkcji, warsztaty: elektryczny, mechaniczny, ślusarski. Ponadto magazyny surowca, dodatków, techniczny oraz wyrobów gotowych.
Praca na wydziałach bezpośrednio produkcyjnych była dwuzmianowa:
• I zmiana od godz. 5.00 do godziny 13.00;
• II zmiana od godziny 13.00 do godziny 21.00.
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W soboty pracowano w czasie skróconym:
• I zamiana od godziny 5.00 do godziny 11.00;
• II zmiana od godziny 11.00 do godziny 17.00.
Administracja i wydziały pomocnicze pracowały w systemie jednozmianowym
od godziny 8.00 do godziny 16.00, natomiast w soboty od godziny 8.00 do godziny
14.00. Nadmienić tutaj trzeba, ze występowały wówczas liczne nadróbki i godziny
nadliczbowe. Słowem, w PRL-u pracy było aż nadto. Władze bowiem zgodnie z „ideologią” rzeczywiście dbały, by zlikwidować bezrobocie, a to, że się udawało, było wyłącznie „zasługą” ogromnego rynku „wschodniego”.
W 1960 roku zakład podpisał umowę najmu ze Spółdzielnią Pracy w Zgierzu,
przejmując dużą oficynę z sąsiedniej posesji (ul. F. Dzierżyńskiego 32), przeznaczając
ją po odpowiedniej adaptacji na biura.
W 1961 roku wybudowano długo oczekiwany magazyn o powierzchni zabudowy
624 m2 i łącznej kubaturze 2495 oraz wartości początkowej 1 191 790 złotych.
Transport wewnętrzny z magazynu surowca do sal produkcyjnych oraz gotowej
produkcji z sal produkcyjnych do magazynu gotowych wyrobów był niezmechanizowany. Surowiec lub gotową produkcję przewożono wózkami ręcznymi, a w późniejszych latach wózkami akumulatorowymi, jedynie w sporadycznych wypadkach
samochodami zakładowymi. Najpoważniejszym jednak mankamentem była niska
jakość surowców, która rzutowała na produkcję niższej jakości oraz większą ilość
braków. Zakład na jakość surowca nie miał najmniejszego wpływu. Zespoły szwalnicze, których początkowo było 18 po 16 szwaczek, pracowały w ciągle zmieniających
się systemach. Zmieniano bowiem ilość zespołów oraz ilość szwaczek w zespołach
z chwilą zmiany asortymentu. Na rynek wewnętrzny początkowo szyło produkcję
pięć dużych zespołów, z tego trzy zespoły pracowały tzw. „systemem potokowym”.
Natomiast pozostałe dwa duże zespoły oraz trzy mniejsze pracowały tzw. „systemem
taśmowym”. Z dniem 2 stycznia 1965 roku zakład przejął od Zakładów Przemysłu
Wełnianego „Fresco” sąsiedni obiekt fabryczny wraz z kotłownią. Był to zakład niewielki i nierentowny, którego właścicielem w okresie międzywojennym oraz w czasie
II wojny światowej był niejaki Józef Fejdyś (z tym, że w czasie okupacji hitlerowskiej
nazywał się „już” Joseph Feidisch).
Protokół zdawczo-odbiorczy podpisali: jako zdający – przedstawiciele ZPW im.
Dąbrowskiego „Fresco” w Zgierzu, dyrektor Zygmunt Herszel i z-ca dyr. ds. handlowych Bronisław Dynowski, oraz przedstawiciele OZPO jako przyjmujący – dyrektor Maria Olejniczak i z-ca dyr. ds. handlowych Jerzy Trella. Budynki przejęte przez
OZPO zaadaptowano na krojownię i magazyn surowca. Natomiast parter budynku
przy ulicy Dzierżyńskiego 28 przeznaczono na przychodnię zakładową, której kierownikiem został doktor Henryk Piesik. Z problemów zakładowych wysunął się kłopot
z tzw. „odrzutami eksportowymi”, których na rynku krajowym nikt nie chciał kupić.
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Następny rok 1966 był niezwykle ciężki i trudny. Nastąpiło wyraźne pogorszenie
wyników produkcyjnych, ponadto ujawniono duże niedobory na wydziale krojowni, co przysporzyło kierownictwu zakładu wielu kłopotów. Na domiar złego nastąpiły problemy ze sprzedażą. W tym czasie sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej (w skrócie POP) był Kazimierz Krzepota, a przewodniczącą Rady Zakładowej
Urszula Wawrzyniak.
Rok 1967 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora naczelnego, którym został
Jan Woźniak, będący człowiekiem z zewnątrz, zostając dyrektorem od 1 lipca 1967
roku. Dotychczasowy dyrektor naczelny – Maria Olejniczak została przewodniczącą Rady Zakładowej.
W tym samym roku zrealizowano duży kontrakt handlowy dla USA i Kanady. Był
to właściwie chrzest „produkcyjny” dla całego zakładu, ze względu na wysokie wymagania odbiorców. Nigdy w swej dotychczasowej historii zakład nie zawierał tak
trudnych i poważnych kontraktów. Załoga poniosła duży wysiłek, żeby oddać zamówienia w terminie.
Nieco wcześniej, bowiem 17 czerwca 1967 roku zakład nabył ośrodek wypoczynkowy w Złocieńcu nad jeziorem Dłusko (dawne województwo koszalińskie). W tym
bardzo bogatym w wydarzenia roku zakład doczekał się wreszcie właściwej zmiany
swej nazwy. Nowa nazwa ZPO, czyli Zakłady Przemysłu Odzieżowego „LATONA”
została wyłoniona w konkursie.
Latona jest to imię bogini, znanej w mitologii greckiej jako kochanka Zeusa. Prześladowana przez Herę (małżonkę Zeusa) musiała odejść na wyspę Delos, gdzie urodziła Apollona i Artemidę.
Głównym motywem wyboru nazwy „Latona” był fakt, że owa bogini ubierała się
elegancko, gustownie i ze smakiem. Matką chrzestną, inaczej zwyciężczynią konkursu, została Z. Krakowska, będąca długoletnią pracownicą zakładu. W związku ze
zmianą nazwy zakładu w dniu 20 grudnia 1967 roku dokonano nowego wpisu do rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Pod koniec roku nastąpiło zmniejszenie godzin postojowych (nadal przerwy
w dostawach prądu) i wzrost wydajności.
Jednak dużym minusem był wzrost niedoborów.
• 1966 rok – 167 tysięcy niedoborów;
• 1967 rok – 552 tysiące niedoborów.
W kolejnych latach zakład działał już pod nową nazwą: Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Latona”.
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Powiększenie zakładu zaowocowało przyrostem zatrudnienia, które w 1968 roku
przekroczyło 900 osób. Z pozytywnych zmian odnotować należy wzrost zamówień
eksportowych, z tym że był to autentyczny eksport, a nie przerób, który był zwany
eksportem na wyrost. Zmniejszono ilość zapasów magazynowych oraz zapewniono
wzmożoną kontrolę, co zmniejszyło znacznie niedobory. Wartość sprzedaży wzrosła,
wynosząc 112 440 233 złote i 24 grosze. Wzrosła także kwota przeznaczona na inwestycje, która wyniosła 1 485 558 złotych i 12 groszy. Najważniejszą sprawą był dalszy
wzrost jakości produkcji, bo dzięki temu zakład awansował do grupy przedsiębiorstw
I kategorii. ZPO „Latona” utrzymywała nadal Przyzakładową Szkołę Odzieżową
i sporym wydarzeniem w 1969 roku było zatrudnienie pierwszej grupy absolwentek.
Od tej chwili zakładowi corocznie przybywało kilkadziesiąt przyuczonych pracownic
w zawodzie szwacz odzieży lekkiej. Zakład miał także swój udział w kosztach utrzymania Miejskiego Ośrodka Kultury (w skrócie MOK) oraz utrzymywania Międzyzakładowego Ośrodka Ambulatoryjnego. Przy okazji można nadmienić, że średni wiek
załogi wynosił 45-50 lat, czyli była to załoga ze stażem. Widać wyraźnie, że zakład
przywiązywał dużą wagę do spraw socjalnych, kulturalnych i zdrowotnych, którymi
zajmowała się głównie pani Urszula Wawrzyniak. Ze spraw socjalnych były to wczasy, zapomogi, dotacje mieszkaniowe, ze spraw kulturalnych: wycieczki, wyjazdy do
kina lub teatru, imprezy kulturalne, odczyty, koncerty, ze spraw zdrowotnych – sanatoria.
Powoli zmieniał się także park maszynowy, a wraz z nim nazwy firm maszyn
szwalniczych: Juka, Panonia, Singer, Strobel, Textima. Dużym problemem był brak
specjalistów do napraw maszyn specjalnych. Zakład wówczas posiadał 401 maszyn
szwalniczych oraz 5 maszyn krojczych.
Znów pogarszała się jakość dostarczanych tkanin, lecz zakład otrzymywał rekompensatę w postaci kar nakładanych na dostawców. Poniżej zestaw kar, jakie zapłacili
niesolidni dostawcy z tytułu dostarczonych towarów niskiej jakości:
• 1967 rok – 331 tysięcy złotych;
• 1968 rok – 552 tysiące złotych;
• 1969 rok – 752 tysiące złotych.
Pod koniec 1969 roku zakład przeprowadził ciekawą analizę, dotyczącą opłacalności eksportu. Z krajów socjalistycznych właściwie jedynym odbiorcą był ZSRR,
do którego wywożono duże zamówienia eksportowe, lecz Związek Radziecki płacił
najmniej. Natomiast z krajów kapitalistycznych najmniej opłacalnym eksportem był
wywóz do RFN (czyli Republika Federalna Niemiec – inaczej Niemcy Zachodnie).
Inne kraje kapitalistyczne, jak Austria, Dania, Norwegia, Szwecja płaciły więcej, lecz
z tej grupy krajów RFN był największym odbiorcą. Generalnie 72% ogólnej produk195
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cji to rynek krajowy, a pozostałe 28% to eksport z podziałem na ZSRR i kraje kapitalistyczne:
• Kraje kapitalistyczne – ilość 30 720 sztuk – zysk 541 832 złote;
• Kraje socjalistyczne, czyli ZSRR – ilość 70  000 sztuk – zysk 758 276 złotych.
Wyraźnie wynika z tego, że eksport do krajów kapitalistycznych był bardziej opłacalny.
W 1970 roku ZPO „Latona” były nadal jednozakładowym przedsiębiorstwem na
pełnym rozrachunku gospodarczym. Najwyższą władzę samorządową w zakładzie
były KSR-y, czyli Konferencje Samorządu Robotniczego, które wówczas były organizowane cztery razy w roku. Struktura organizacyjna zakładu była podzielona na
5 pionów:
• 1 pion – pionem tym kierował dyrektor naczelny – Jan Woźniak;
• 2 pion – z-ca dyr. ds. produkcji – Wacław Mirowski;
• 3 pion – z-ca dyr. ds. technicznych – Henryk Ryba;
• 4 pion – z-ca dyr. ds. handlowych – Jerzy Trella;
• 5 pion – główny księgowy – Henryk Bugno.
Dla wyjaśnienia, dyrektor naczelny Jan Woźniak był pracownikiem ZPO „Latona”
od 1 lipca 1967 roku, natomiast z-ca dyr. technicznych Henryk Ryba był zatrudniony
od 1 lutego 1970 roku. Pozostali - Wacław Mirowski, Jerzy Trella, Henryk Bugno to
wieloletni pracownicy naszego zakładu.
Rok 1970 to rok napięć polityczno-społecznych. Na wybrzeżu miały miejsca
starcia robotników z siłami MO i SB, które spowodowały oburzenie w całym kraju.
Wśród robotników byli zabici i ranni, bo wtedy władza pokazała znów swoje prawdziwe oblicze58. W Ozorkowie w sąsiednim OZPB doszło do strajku, który nazwano
„przerwą w pracy”, gdyż nadal ówczesne władze PRL-u nie dopuszczały słowa strajk.
W „Latonie”, mimo napięcia – spokój. Żeby wyciszyć emocje, organizowano akademie i na jednej z nich delegacja „Latony” zadeklarowała przystąpienie do współzawodnictwa, tzw. „Metoda DO-RO”. Podjęto także kolejne zobowiązanie, a było to
z okazji 100-letniej rocznicy urodzin Włodzimierza Illicza Lenina.
Natomiast z obawą i niepokojem załoga przyjęła wiadomość, że 23 lipca 1970
roku Prezydium Rządu podjęło decyzję o budowie Kompleksu Konfekcyjnego „Teofilów”. Starsi pracownicy doskonale pamiętali, jak się pracuje pod czyimś zwierzchnictwem.
4 T
 o wówczas naród polski przypomniał sobie słowa, które padły 29 czerwca 1956 roku na antenie
Polskiego Radia: „Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy
ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej,
w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej
ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Ojczyzny”.
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Poniżej dane dotyczące zakładu:
• Powierzchnia zakładu 36 940 m2;
• Powierzchnia produkcyjna 2 329 m2.
Liczba maszyn szwalniczych – 388. Była to liczba nieco zmniejszona, gdyż wycofano z produkcji kilkanaście maszyn przestarzałych. Ze środków transportowych należy wymienić 2 autobusy, 2 Nysy, 3 Żuki, 3 Stary oraz ciągnik Ursus z przyczepą. Natomiast ostatnią inwestycją ZPO „Latona” było wybudowanie wiaty o powierzchni
zabudowy 111m2, łącznej kubaturze 355 i wartości początkowej 34 692 złote.
Z chwilą, gdy zakład wszedł do grona przedsiębiorstw I kategorii, znacznie poprawiła się jakość dostarczanych surowców. Wówczas to na coraz wyższym poziomie szyto nowe wzory i nic dziwnego, że bluzki lub spódnice szyte w ZPO „Latona”
można było oglądać na wystawach Moskwy czy Berlina. Natomiast Paryż był niestety „wyższą półką”. Moskwa czy Berlin były jednak dla Latony dużym wyróżnieniem,
a to głównie dlatego, że zakładowa wzorcownia szyła modele i wzory dla Textilimpexu. Inna sprawa, że te wzory były szyte perfekcyjnie.
Jednostką nadrzędną dla naszego zakładu było nadal Zrzeszenie Przemysłu Odzieżowego, które mieściło się w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 175, będące podległym
Ministerstwu Przemysłu Lekkiego.
Ze spraw socjalnych w 1971 roku wprowadzono dla pracowników zakładu sprzedaż resztek materiałowych. Po raz pierwszy w zakładzie rozpatrywano sprawę tzw.
„wolnych sobót”. W tymże roku znów wystąpiły kłopoty z firmami dostawczymi, lecz
tym razem z dostawą tkaniny typu „crempline”, która była absolutną nowością na
rynku krajowym.
Zakład był coraz prężniejszy, co obrazują dane z lat 1970 i 1971:
• 1970 rok – wartość sprzedaży 176 048 tysięcy złotych;
• 1971 rok – wartość sprzedaży 223 198 tysięcy złotych.
Właśnie wtedy, gdy zakład w niebywałym tempie się rozwijał, osiągając coraz lepsze wyniki, doszło do zmiany na stanowisku dyrektora naczelnego. Otóż w czasie napięć polityczno-społecznych wprowadzono dyżury kierownictwa na terenie zakładu.
Dyrektor Woźniak widząc, że w zakładzie panuje spokój, opuścił zakład i wyjechał
do domu. W wyniku donosu musiał odejść z zakładu. Mimo krótkiego okresu pracy
w ZPO „Latona” był bezsprzecznie najlepszym gospodarzem zakładu.
W rezultacie od 1 maja 1971 roku nowym dyrektorem naczelnym ZPO „Latona”
został Zdzisław Majewski, także zamieszkały w Łodzi, choć urodził się w pobliskim
Leśmierzu. Był człowiekiem dobrotliwym, możliwe, że z racji swej tuszy. Natomiast
z racji swego urodzenia w Leśmierzu miał przydomek „buraczek”. Trzeba tutaj zaznaczyć, że określenie to w ustach pracowników brzmiało jednak sympatycznie i życzliwie.
Z innych spraw personalnych – przewodniczącą Rady Zakładowej nadal była Ma197
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ria Olejniczak, były dyrektor naczelny naszego zakładu, a sekretarzem POP (kierujący ideologią) „towarzysz” Kazimierz Krzepota.
Kolejną „zmorą” produkcyjną były bardzo trudne do szycia tkaniny dzianinowe, czyli „symbol” nowych czasów. Szyto z nich bluzki, suknie, spódnice, spodnie,
spodniumy, garsonki, podomki. Ze względu na „charakter” tych tkanin konieczny
był zakup za dewizy: maszyn prasowalniczych, klejarek, żelazek parowych z nawilżaczem. Musiano zmienić także technologię szycia. Z perspektywy czasu widzimy, że
był to „zakamuflowany dyktat Zachodu”, który już wówczas począł decydować o naszym rynku. Wyjaśnić tutaj trzeba, że środki do produkcji, czyli maszyny, klejarki,
prasowalnice, były produkcji – mówiąc ogólnie – zachodniej. Do zakupu trzeba było
mieć dewizy, czyli marki, funty, dolary. Kto ich nie miał, „wegetował”. Dewizy miały
tylko te zakłady, które szyły na tzw. eksport. ZPO „Latona” je miały.
Jednostką nadrzędną naszego zakładu było nadal Zrzeszenie Przemysłu Odzieżowego, mieszczące się w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 175, które było podległe
Ministerstwu Przemysłu Lekkiego. Pod koniec 1972 roku ZPO „Latona” otrzymały
dyplom uznania, puchary, wyróżnienia od najważniejszych władz PRL-u, w tym od
I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR – tow. Edwarda Gierka, od Prezesa Rady
Ministrów – Piotra Jaroszewicza, od Przewodniczącego Rady Państwa – Józefa Cyrankiewicza oraz władz, takich jak Zrzeszenie Przemysłu Odzieżowego. Wszystkie
wyróżnienia i dyplomy były przyznawane z racji osiągnięć załogi ZPO „Latona”. Reasumując, nie było wyróżnień indywidualnych. Być może wyróżnienia te miały osłodzić „mariaż” z nowym tworem ZTK „Teofilów”.
Tymczasem coraz więcej szyto nowych wzorów, czyli stawiano na różnorodność.
To zupełne przeciwieństwo dawnego „jednolitego mundurowania” społeczeństwa.
Słowem, przyszło nowe.
Dla porównania:
• rok 1970 – 71 wzorów;
• rok 1971 – 128 wzorów;
• rok 1972 – 131 wzorów.
W eksporcie nastąpiła zasadnicza zmiana, gdyż wzrósł eksport do ZSRR, zmniejszając eksport do krajów kapitalistycznych. Spadły „realne” płace w stosunku do ilości produkcji wykonanej, mimo że płaca „pozornie” wzrastała. Dla wyjaśnienia, poniżej dane z tego okresu:
• 1970 rok – średnia płaca 2056 złotych;
• 1971 rok – średnia płaca 2193 złote;
• 1972 rok – średnia płaca 2261 złoty.
Oczywiście, gdyby ilość eksportu zachowała dawne relacje podziału na eksport
do ZSRR i osobno do krajów kapitalistycznych (które płaciły więcej), załoga zarabiałaby lepiej.
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ZPO „Latona” partycypowały w utrzymaniu obiektów socjalno-kulturalnych na
terenie Ozorkowa. Robiły to także inne zakłady, jednak większe płaciły więcej.
Poniżej koszty utrzymania obiektów socjalno-kulturalnych – podane są tutaj
koszty roczne.
Partycypacja w utrzymaniu Międzyzakładowego Ośrodka Kultury, czyli MOK-u
– 477 tysięcy złotych.
W dniu 1 marca 1972 roku podpisano umowę o łożeniu wspólnych kosztów utrzymania międzyzakładowego ambulatorium przy ulicy F. Dzierżyńskiego 28 (obecnie
ulica S. Wyszyńskiego). Poniżej kolejne zakłady:
• ZPO „Latona” – 96 tysięcy złotych;
• „Włókiennicza Spółdzielnia Pracy” – 34 tysiące złotych;
• ZPW „Fresco” – 27 tysięcy złotych;
• AZPP „Sandra” – 16 tysięcy złotych.
Z dniem 1 maja 1972 roku na prośbę ZPO „Latona” kierownikiem Międzyzakładowej Przychodni został dr Henryk Piesik.
Tymczasem termin „przeprowadzki” do nowego zakładu zbliżał się nieubłagalnie. Na mocy ustaleń z narady odbytej w dniu 22 lutego 1973 roku w ZPO „Latona” w Ozorkowie, zorganizowanej przez Ministerstwo Przemysłu Lekkiego przy
współudziale zainteresowanych Zjednoczeń i lokalnych czynników społeczno-politycznych: „z dniem 31 grudnia 1973 roku miały ulec likwidacji Zakłady Przemysłu Odzieżowego »Latona« w Ozorkowie”, których załoga miała zostać przejęta przez
nowy zakład konfekcyjny ZTK „Teofilów”.
W ostatnim „wolnym” 1973 roku ZPO „Latona” przejęły obiekt w pobliskich Sokolnikach z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Odnotować także należy, że zlikwidowano filię Aleksandrowskiej pończoszarni, AZPP „Sandra” w Ozorkowie. Większość pracowników zlikwidowanej „Sandry” przejęły ZPO „Latona”, jako że zakład
budowany przy ulicy Łęczyckiej 70 (w ramach kombinatu ZTK „Teofilów”) w Ozorkowie miał zatrudniać docelowo 2000 pracowników. Słowem, wszystkie rezerwy robocze Ozorkowa miały być zatrudnione w tym nowopowstającym zakładzie.
W dniu 12 października 1973 roku Minister Przemysłu Lekkiego podjął ostateczną decyzję o komasacji ZPO „Latona” z Zakładami Tekstylno-Konfekcyjnymi „Teofilów” oraz przekazanie obiektu po ZPO „Latona” przy ulicy F. Dzierżyńskiego 28-32
na rzecz Ozorkowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego (wkrótce OZPB „Morfeo”), które (nakazowo) na przekazanym obiekcie miały uruchomić produkcję pościelową.
Z tych ostatnich dni 1973 roku mogę odnotować pewne autentyczne wydarzenie z okresu budowy nowego zakładu przy ulicy Łęczyckiej 70. Otóż, w jakim stanie
był wówczas budowany obiekt. Jak wszędzie na budowach większych obiektów było
„wszechobecne” błoto, mimo że był to przecież grudzień. Na teren budowy samocho199
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dem osobowym pojechali dyrektorzy, a za nimi podążała „Nysa” z innymi pracownikami (między innymi ze mną). W trakcie lustracji nastąpiło niespodziewane wydarzenie. Znajdowaliśmy się na sali przyszłej krojowni, gdzie mechanicy japońscy
i niemieccy ustawiali maszyny. Na tej sali składowano także duże ilości szaf ubraniowych dla przyszłych pracowników. W pewnej chwili między tymi szafami słychać było jakiś łoskot. Oczy wizytujących skierowały się więc w tym kierunku. A tam
najzwyczajniej w świecie pijany robotnik nagle się obudził. Naczelny dyrektor kombinatu – Jedynecki zwrócił się wyraźnie zdenerwowany do dyrektora Latony – Majewskiego z pytaniem: „Dyrektorze – co to znaczy?”. Bogu ducha winny dyrektor Majewski zaczerwienił się jak autentyczny „buraczek” i prawdopodobnie pogorszyłby
sytuację. Na szczęście w sukurs przyszedł mu dyrektor budowy tego obiektu – Stanisław Ozimek, który pojednawczo rzekł do wyraźnie wzburzonego dyrektora kombinatu – Jedyneckiego: „Dyrektorze, tu jest zimno i robotnik musi się rozgrzać”. Oczywiście słowa Stanisława Ozimka wzbudziły powszechną wesołość i, co najważniejsze,
rozładowały napiętą sytuację. Dyrektor Jedynecki także się roześmiał i rzekł „Panie
Stanisławie, niech pan każe wyprowadzić tego »rozgrzanego robotnika«”.
Poniżej dane ZPO „Latona” za ostatni „wolny” rok:
• 69% wykonanej produkcji to wyroby na rynek krajowy;
• 31% wykonanej produkcji to wyroby na eksport.
Dwie trzecie produkcji to tkaniny bistorowe. Ogólna ilość wyprodukowanych wyrobów, głównie ubiorów damskich, wyniosła 1 197 000 sztuk.
W wyniku poprzednich ustaleń z dniem 31 grudnia 1973 roku Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Latona” uległy likwidacji. Załoga tego zakładu w liczbie 1066 osób
została przejęta przez nowouruchomione Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów”.
Zakład w Ozorkowie przy ulicy Łęczyckiej 70 był jednym z czterech zakładów kombinatu ZTK „Teofilów”, którego główna dyrekcja mieściła się w Łodzi. Nowe przedsiębiorstwo ZTK „Teofilów” posiadało osobowość prawną i podlegało wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Tak więc w dniu 31 grudnia 1973 roku nastąpił końcowy odbiór nowowybudowanego zakładu przy ulicy Łęczyckiej 70 w Ozorkowie. Z dniem 2 stycznia 1974 roku
załoga dawnych ZPO „Latona” rozpoczęła przeprowadzkę do nowego zakładu, z tym,
że następowało to stopniowo.
Jednak nikt wówczas nie przypuszczał, że po niespełna trzydziestu latach ten nowowybudowany zakład przestanie istnieć.
Jak mogło do tego dojść? Otóż nie były to błędy rządzących elit, lecz celowe działanie, żeby doprowadzić do upadku polski przemysł.
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Dawna ZPK „Latona” przy ulicy F. Dzierżyńskiego 30 (obecnie S. Wyszyńskiego).
Z prawej strony: magazyn, warsztat mechaniczny, warsztat stolarski, garaże.
Na wprost: budynek głównego magaznu

5. ZTK „Teofilów”
Jak wiemy, rząd polski (początek ery Edwarda Gierka) otrzymał kredyt z Banku
Światowego na rozbudowę i modernizację kraju. Specjalną umową wydzielono z całości 5 miliardów dolarów z przeznaczeniem na budowę kompleksu ZTK „Teofilów”
(pełna nazwa – Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów”) z obowiązkiem spłaty
w ciągu 5 lat.
Nazwa „Teofilów” pochodzi od dzielnicy łódzkiej o tej samej nazwie. Budowę
kombinatu podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap to powstanie podstawowego
i kierowniczego zakładu. Drugi etap to budowa pozostałych obiektów, które miały
być włączone w skład całego kompleksu.
W skład kombinatu weszły cztery zakłady, które uszeregowano odgórnie nie według kompetencji i fachowości, lecz według narzuconej hierarchii i znaczenia, które później obowiązywały w kombinacie. Poniżej zestaw czterech zakładów, wchodzących w skład kombinatu:
• nr 1 – Łódź, ul. Szparagowa (zakład wiodący);
• nr 2 – Łódź, ul. Traktorowa;
• nr 3 – Ozorków, ul. Łęczycka;
• nr 4 – Krotoszyn.
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Głównym problemem kombinatu było niewielkie (pod względem fachowym) doświadczenie kierownictwa. Z dniem 1 stycznia 1974 roku (praktycznie od 2 stycznia)
następowała stopniowo likwidacja i przenosiny załogi ZPO „Latona”, którą przejął
kombinat ZTK „Teofilów”.
Komisyjne przejęcie załogi nastąpiło na mocy zarządzenia nr 1/74 naczelnego dyrektora ZTK „Teofilów” z dnia 8 stycznia 1974 roku. Przewodniczącym komisji był
dyrektor naczelny kombinatu Daniel Boczkowski. Ponadto w skład komisji ze strony łódzkich zakładów kombinatu weszli: Juliusz Olszewski, Stanisław Pasikowski,
Barbara Borek, a z byłych OZPO „Latona” dyrektor Zdzisław Majewski oraz główny księgowy Henryk Bugno. Co prawda trzon załogi stanowili pracownicy byłej Latony, lecz kombinat przyjmował wówczas każdego i mimo to nie osiągnął pełnego
zatrudnienia z powodu wyczerpania wszystkich rezerw siły roboczej w Ozorkowie.
W związku z tym w nowym zakładzie było dużo nowych ludzi, w tym także nieodpowiedzialnych, a nawet tzw. „niebieskich ptaków”. Dlatego też wynikły duże straty w wyniku niegospodarności i marnotrawstwa, nastąpiła też duża rotacja kadrowa.
W pierwszym roku istnienia nowego zakładu przy ulicy Łęczyckiej odeszło 157 osób,
w tym 42 osoby na skutek porzucenia pracy.
By zobrazować warunki, w których pracowano, wystarczy nadmienić, że mimo
rozruchu i rozpoczęcia szycia produkcji, na terenie zakładu pracowało jeszcze 400
pracowników różnych firm, zatrudnionych przy pracach montażowo-budowlanych.
Wyszło bowiem na jaw, że zakład był niewykończony. Dość powiedzieć, że teren zakładu został oświetlony i ogrodzony dopiero w kwietniu. Nawet później, po odejściu
tzw. „fachowców” pozostało mnóstwo usterek, które zakład, jeśli to było możliwe,
wolał sam usunąć niż wpuścić ponownie tych ludzi na teren zakładu.
Ogromnym problemem było także niewykończenie magazynów i w związku
z tym sterty gotowej produkcji leżały na salach produkcyjnych, tarasując przejścia.
Z tego powodu nie można było także przewieźć gotowej produkcji z dawnego zakładu. Magazyn gotowych wyrobów oddano z opóźnieniem dopiero w końcu października, mimo że obiekt byłej „Latony” dawno już przejęły Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, produkując tam konfekcję pościelową.
W nowym zakładzie, który, jak wiemy, został wybudowany na peryferiach miasta,
wyłonił się problem dojazdu do pracy. Teren ten wybrano ze względu na bliskość stacji kolejowej. Kolej była wykorzystywana jedynie przy wysyłkach eksportowych do
ZSRR, gdyż firmy zachodnie dysponowały własnym transportem. Z produkcją krajową także nie było problemów, gdyż zakład posiadał duży tabor samochodowy. Praktycznie kolej była wykorzystywana sporadycznie.
Wracając do problemu związanego z dojazdem do pracy, to w pierwszym okresie
głównym przewoźnikiem załogi była stara poczciwa „ciuchcia”. Dopiero później zorganizowano dowóz załogi autokarami.
Wkrótce nastąpiły pierwsze „zgrzyty” z wszechwładną dyrekcją kombinatu. Dy202
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rektorzy ZTK „Teofilów” organizowali stałe „nasiadówki”, a tymczasem problemów
było mnóstwo. W Ozorkowie coraz bardziej (zwłaszcza po odsiewach kadrowych)
dominowała stara doświadczona załoga. Natomiast w łódzkich zakładach zbieranina, wraz z niedoświadczonym kierownictwem. Dyrekcja kombinatu, żeby wyrównać poziom, serwowała dla Ozorkowa dostawy surowca kiepskiej jakości, dlatego
w Ozorkowie występowały częste przerwy i postoje z powodu złej jakości lub braku surowca. Było to także powodem ogromnych zapasów wyprodukowanych wyrobów wybrakowanych. Zapasy te obciążały zysk zakładowy, lecz z tego nie można było
zmienić, gdyż główne źródło zaopatrzenia było centralnie sterowane przez kierownictwo kombinatu w Łodzi.
Niezrozumiałe, przynajmniej na początku, były natomiast częste przerwy z powodu awarii maszyn. Nie powinno się to było zdarzać, bowiem park maszynowy był
supernowoczesny, a maszyny, głównie produkcji japońskiej i RFN, znane z wysokiego standardu swych wyrobów. Dla przypomnienia, RFN to Republika Federalna Niemiec – czyli tzw. „Niemcy Zachodnie” ze stolicą w Bonn. Z czasem nasi mechanicy
dostosowali swe umiejętności do wysokiej klasy tych maszyn.
Kolejne problemy wystąpiły ze sprzedażą naszych wyrobów. Otóż „Latona” miała
wysoką markę na rynku, natomiast Teofilów dopiero raczkował. Nazwa Teofilów była
jeszcze dla odbiorców nieznana – stąd kłopoty. Jednak w dziale handlu nie było nowicjuszy, dlatego też problem ten był wkrótce nieistotny. W nowym zakładzie bardzo
ważne były sprawy socjalne59.W pierwszym okresie głównym zadaniem była budowa żłobka i przedszkola zakładowego. Były to jednak inwestycje realizowane w dłuższym okresie. W międzyczasie na terenie zakładu urządzono stołówkę na 400 obiadów dziennie oraz kiosk i bufet.
Na parterze budynku administracyjnego urządzono przychodnię zakładową, której kierownikiem był doktor Stanisław Kurowski. Drugim lekarzem była Maria Kosmala, która po odejściu Stanisława Kurowskiego na emeryturę została kolejnym kierownikiem przychodni. Ponadto codziennie czynny był gabinet stomatologiczny,
gdzie zabiegi dentystyczne wykonywała pani stomatolog Renata Mirowska. Był także
gabinet zabiegowy oraz czynny również codziennie punkt apteczny.
Z innych udogodnień socjalnych były wczasy, kolonie, zimowiska, obozy oraz wycieczki autokarowe. Bardzo często organizowano wyjazdy do teatru, kina czy występy
znanych zespołów muzycznych. Jeśli dodamy do tego, że wszystko to było dofinansowane w taki sposób, że pracownik wpłacał symboliczną kwotę, to dzisiejsi pracownicy mogą tylko pozazdrościć. Zatrudnienie w nowym zakładzie (okres 1974-1985)
wyniosło 1890 osób, w tym 1623 kobiety, czyli 85,9% ogółu zatrudnionych. Wartość
wykonanej produkcji – 74 379 tys. zł (plan – 74 359 tys. zł). Wartość według cen zbytu
4 D
 użą pomocą w tym temacie posłużyła mi pani Urszula Wawrzyniak, która wiele spraw socjalnych
mi przypomniała i uzupełniła.
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– 645 816 tys. zł (plan – 632 544 tys. zł). Wykonanie sprzedaży ogółem 102,6%. Zużycie roczne energii elektrycznej 4 178 825 kW. Powierzchnia nowego zakładu wynosiła
45 431 m2, z czego powierzchnia zabudowana wynosiła tylko 10 538 m2. Oczywiście
tak duży obszar był ekonomicznie nieuzasadniony, ale takie były wówczas kryteria.
Z ciekawostek, które należy odnotować, była wizyta przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego w zakładzie. Oczywiście nie zapomniano wówczas o propagandzie. Dla uczczenia VII Zjazdu PZPR zakład podjął zobowiązanie, by wykonać
dodatkowo 8 tys. sztuk sukien na rynek krajowy.
Tymczasem, jak gdyby reminiscencją i jednocześnie sygnałem nowych czasów był
fakt, że w 1974 roku odeszła na emeryturę przewodnicząca Rady Zakładowej Maria
Olejniczak, długoletni dyrektor dawnej „Latony”. Tym akcentem przemijania można
zakończyć bilans tego pierwszego i bardzo trudnego roku w nowym zakładzie. Nadal zakład przeznaczał duże sumy na cele socjalne. W kolejnym 1975 roku oddano
do użytku żłobek i przedszkole przyzakładowe. Żłobek był dofinansowywany kwotą
2 230 245 zł rocznie, natomiast przedszkole kwotą 2 082 209 złotych (także w stosunku rocznym). Z dniem 1 kwietnia 1975 roku Zdzisław Majewski, pełniący funkcję
z-cy dyrektora ds. zakładu w Ozorkowie, wchodzącego w skład ZTK „Teofilów”,
powołany został na stanowisko dyrektora Zakładu nr 3 w Ozorkowie. Wkrótce
po awansie wystąpił o przyznanie nagrody za przyspieszenie dojścia do planowanej zdolności produkcyjnej. W dniu 1 kwietnia 1975 roku nastąpiła także zmiana
na stanowisku z-cy dyrektora ds. handlowych. Na miejsce dotychczasowego, pełniącego tę funkcję wiele lat Jerzego Trelli przysłano z „centrali” Stanisława Pasikowskiego.
Pion handlowy miał wówczas mnóstwo roboty (zwłaszcza zaopatrzenie), gdyż
Teofilów tradycyjnie „nawalał” z dostawami. Dlatego też nasi zaopatrzeniowcy zaczęli wprowadzać dodatkowe dostawy tkanin wełnianych, bawełnianych i jedwabnych. Zakład w Ozorkowie nie mógł liczyć tylko na nieudolność centrali ZTK „Teofilów”. Dzięki własnym inicjatywom nastąpiła zdecydowana poprawa pod względem
jakości produkcji.
W 1975 roku uszyto 140 nowych wzorów w 16 asortymentach, a dzienna ilość
produkcji wyniosła 7157 sztuk. Rok ten był najlepszym pod względem wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu. Potwierdzeniem tego faktu było wysokie wykonanie planu, które wyniosło 106,7%.
Z ważnych ciekawostek odnotować należy zwycięstwo naszego zakładu we współzawodnictwie międzyzakładowym kombinatu. Zwycięstwo w konkursie nie było
właściwie trudnym zadaniem, zważywszy doświadczenie naszej załogi i przypadkową zbieraninę łódzkich zakładów. Zaznaczyć tylko należy, że zdecydowanie najlepszym okazał się zespół 229. Jedynym mankamentem 1975 roku był wzrost absencji
chorobowej. Głównie były to zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem. Było to zrozumiałe, gdyż zdecydowana większość pracowników zakładu stanowiły kobiety. Naj204

5. ZTK „Teofilów”

częstsze choroby załogi to choroby układu oddechowego, grypa oraz powikłania ciążowe. Sprawcą chorób oddechowych były zakłady barwników „Boruta” w Zgierzu,
które zanieczyszczając Bzurę, truły zarazem środowisko.
Natomiast dla kobiet w ciąży stworzono tzw. „stanowiska pracy chronionej” oraz
specjalnie urządzony pokój dla kobiet w odmiennym stanie. Na „stanowisku pracy
chronionej” wprowadzono tzw. „dodatek wyrównawczy”, by pracownice te nie straciły na zarobkach. Były to zdobycze socjalne tego tak pogardzanego PRL-u. W kolejnym 1976 roku zakład zatrudniał 1907 osób, co w porównaniu do poprzedniego roku
dawało minimalny wzrost. Natomiast zaiskrzyło w handlu. Coraz silniejsza konkurencja sprawiła, że występowały zdecydowanie krótsze serie, dając w sumie różnorodność, czyli aż 236 nowych wzorów.
Zdecydowanie zaczęła szwankować ideologia partyjna. Z pewnością duży wpływ
miały wydarzenia, które wystąpiły w kraju, w tym głównie wypadki radomskie. Na
ogólną liczbę pracowników zakładu (1907 osób), członków i kandydatów do partii
były ogółem 422 osoby. Głównym zmartwieniem ideologów partyjnych była niechęć
młodzieży do wstępowania w szeregi PZPR. Najwyższe upartyjnienie miała wówczas
administracja, co było oczywiście zrozumiałe. Natomiast działem wybitnie antypartyjnym był dział transportu. Było to także zrozumiałe, gdyż wszelkie nowiny z kraju
przywozili przecież kierowcy.
W kolejnym 1977 roku zakład w coraz większym stopniu rezygnował z produkcji na rynek krajowy. Był to niestety błąd, bowiem rezygnując z rynku krajowego zakład tracił stałych odbiorców, lecz przerób był coraz bardziej opłacalny. Jednak tak
duży zakład nie mógł się utrzymać z samego przerobu. Największymi partnerami
były wówczas firmy z RFN, Francji, Szwecji, Libii oraz tradycyjnie ZSRR. Z tym, że
ZSRR nie bazował na przerobie, więc był to nieco dziwaczny eksport.
Główne asortymenty produkcyjne to: suknie, bluzki, spódnice, spodnie, garsonki i płaszcze. Załoga wyraźnie docierała się, poprawiając jakość i zwiększając wydajność. Nadal najlepszym zespołem był 229. Rok 1978 pod względem finansowym
był zdecydowanie gorszy od poprzedniego, mimo że ilościowo zanotowano niewielki wzrost.
• Rok 1977 produkcja ogółem 1 340 000 sztuk wartość 844 929 tys. zł;
• Rok 1978 produkcja ogółem 1 340 619 sztuk wartość 722 769 tys. zł.
Ze znakiem międzynarodowym Q wyprodukowano tylko 9 108 sztuk. Ze znakiem 1 jakości 6 300 sztuk. Zakład nie zabiegał o produkcję ze znakami jakości ze
względu na długą procedurę zatwierdzenia wzoru. Była to autentyczna „bzdura” handlowa. Zanim zatwierdzono wzór, przemijała moda i towar przestawał być atrakcyjny. Kolejną bzdurą był eksport do ZSRR. Mimo że był najmniej opłacalny, szyto go
najwięcej. Lecz był to eksport wymuszony, na który zakład nie miał najmniejszego
wpływu. Po latach jednak wiemy, że prawdopodobnie eksport do ZSRR mógłby ura205
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tować zakład, a nawet cały nasz przemysł lekki, gdyż „wschodni rynek” był ogromnie chłonny. Wówczas najlepiej opłacalnym eksportem był eksport do Szwecji, lecz
było go niewiele.
Tymczasem powstał nowy problem w związku z nieterminowym wystawianiem
faktur przez Textilimpex. Interwencje zakładowe nie pomagały, gdyż wyżej ustawieni
w hierarchii „bonzowie” z Textilimpexu niewiele sobie z tego robili. W wyniku tych
opóźnień ogromnie wzrosły zapasy zbędne, które osiągnęły 52% ogólnego stanu. We
współzawodnictwie międzyzakładowym kombinatu ZTK „Teofilów” po raz kolejny wygrał zakład nr 3 w Ozorkowie. Natomiast wewnątrz zakładu nastąpiła zmiana.
1 miejsce zajął zespół 221, 2 – zespół 223, 3 – zespół 228.
Poprzedni zdecydowany lider: zespół 229 spadł na dalszą pozycję. Przyczyna prozaiczna – najlepsze szwaczki przeszły na emeryturę. Ze spraw socjalnych wiadomo,
że z wczasów korzystało 405 osób, głównie w ośrodkach zakładowych w Mielnie
i w Sokolnikach. W żłobku przebywało 90 dzieci, a w przedszkolu 151 dzieci. Stołówka zakładowa wydawała 400 obiadów dziennie. Dotacje na cele socjalne nadal
wzrastały. W 1976 roku wyniosły 796 tys. zł, natomiast w 1978 roku 2 277 tys. zł.
W kolejnym 1979 roku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia. Główne asortymenty
produkcyjne stanowiły nadal: suknie, bluzki, garsonki, tuniki, spódnice, spodnie, żakiety i płaszcze. W sumie 99% produkcji to wyroby damskie. Prawie 30% produkcji to eksport, w tym 6,5% stanowił przerób. Produkcja eksportowa i przerobowa
kierowana była głównie do Francji, RFN, Belgii, Szwecji, Dani, Norwegii i Kanady.
Natomiast główne firmy odbiorcze to: Otto Versand, Jean Paul, Betty Barclay, Martin Klötzer, Zügbaum i Henke. Ceny były dość zróżnicowane (płatne w dolarach),
np. Kanada za sztukę płaciła 57,17, Szwecja 51,76, Norwegia i Dania po 46, Francja
32,30, Belgia 28,26. Natomiast ZSRR w przeliczeniu na dolary płacił 22,16.
Plan ilościowy w 1979 roku nie został wykonany z powodu trudnych i pracochłonnych wzorów. Jednak dzięki tym trudnym wzorom, które były lepiej płatne,
zakład wyszedł na plus, wykonując znacznie ważniejszy plan wartościowy. Pomimo
to rok ten był słaby z powodu spadku wydajności pracy. Powoli lecz nieprzerwanie odchodziła „stara gwardia”, a młodzi byli niestety słabsi. Wyczuwało się jeszcze
coś nieuchwytnego. Było to podenerwowanie, spowodowane nie tylko gorszym zaopatrzeniem w sklepach spożywczych. Miały miejsce zwiększone postoje z powodu
przerw w dostawach prądu. Rozpoczęły się także kłopoty bankowo-płatnicze. W zakładowym systemie było coraz więcej pęknięć i rys, lecz nadchodziły one stopniowo,
jak gdyby niezauważalnie. Park maszynowy był jeszcze dobry. Ogółem ilość maszyn
szwalniczych wynosiła 725 sztuk. Wartość budynków zakładu wynosiła 96 095 017
zł, wartość przedszkola 4 544 578 zł, wartość żłobka 2 616 966 zł.
W tym roku osobistą tragedię przeżył były wieloletni z-ca dyrektora ds. handlowych Jerzy Trella. Po odwołaniu go z tego stanowiska i przeniesienia na stanowisko
głównego specjalisty ds. eksportu (z czym się nigdy nie pogodził), przeżył załama206
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nie. Stresy, które przeżywał, były tak silne, że przy jego chorobliwej ambicji musiało
się skończyć katastrofą.
Na zakończenie tego przełomowego roku kilka informacji dotyczących Samorządu Zakładowego. Konferencje Samorządu (jakby na ironię, tak ten twór się nazywał)
odbywały się cztery razy w roku. Oto skład KSR-u przedsiębiorstwa:
• Sekretarz KZ PZPR – 1 osoba;
• Członkowie egzekutywy – 4 osoby;
• Przewodniczący Rady Zakładowej – 1 osoba;
• Członkowie Rady Zakładowej – 4 osoby;
• Przewodniczący ZSMP – 1 osoba;
• Członkowie ZSMP – 2 osoby;
• Robotnicy – 7 osób;
• Ogółem – 20 osób.
Widać tutaj niezbicie, że robotnicy nie mogli przeforsować swych postulatów.
Składy ogólne przedsiębiorstwa:
• Plenum KZ PZPR – 24 osoby;
• Plenum Rady Zakładowej – 20 osób;
• Prezydium ZSMP – 9 osób;
• Prezydium NOT – 5 osób;
• Robotnicy – 30 osób;
• Ogółem – 88 osób.
Podobnie i tutaj robotnicy nie mieli szans. W ostatnim 1980 roku w kombinacie
ZTK Teofilów nadal spada zatrudnienie:
• 1974 rok – 1890 osób;
• 1975 rok – 1900 osób;
• 1976 rok – 1907 osób;
• 1977 rok – 1922 osób;
• 1978 rok – 1945 osób – apogeum zatrudnienia;
• 1979 rok – 1884 osób;
• 1980 rok – 1823 osoby.
W ostatnim roku można było dostrzec niewielkie plusy. Zakład nr 3 w Ozorkowie
po raz szósty (nieprzerwanie od 1975 roku) został zwycięzcą konkursu międzyzakładowego w kombinacie ZTK „Teofilów”.
Większym osiągnięciem była poprawa jakości wyprodukowanych towarów. Lecz
niestety tylko te dwa osiągnięcia są jaśniejsze na tle tego niezwykłego i zdecydowanie gorszego roku. Mało tego, podsumowując rzetelnie wszystkie wskaźniki, był to
najgorszy okres w całej historii ZTK „Teofilów” przy ulicy Łęczyckiej 70 w Ozorko207
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wie. W tym roku bowiem wystąpiły wyraźniej wady i przekrzywienia już nie tylko
„centrali” w Łodzi, lecz także na naszym ozorkowskim podwórku. Przede wszystkim
wzrosła ilość zwolnień chorobowych, w tym głównie opieka nad dzieckiem i zwolnienia macierzyńskie. Podstawowym minusem był drastyczny spadek wydajności
pracy, lecz przyczyną tego stanu rzeczy były problemy ogólnokrajowe. W zakładzie,
podobnie jak w całym kraju wzrastało niezadowolenie. Wszędzie gigantyczne kolejki przed sklepami, brak podstawowych artykułów spożywczych, reglamentacja, czyli
tzw. „kartki żywnościowe” – to wszystko razem musiało wybuchnąć. Co gorsze, bonzowie partyjni coraz bardziej lekceważyli społeczeństwo (czyli tzw. „masy”) i w coraz
większych dawkach serwowali arogancję. Kraj ogarnęła fala strajków z krótką jedynie przerwą po podpisaniu porozumień w Gdańsku. Dziś z perspektywy czasu widać
jednak wyraźnie, że organizacje typu KOR nie miały na celu obrony robotników (jak
tak szumnie afiszowano), lecz swoje prywatne cele, czyli dostęp do władzy.
W zakładzie nr 3 w Ozorkowie wybuch nastąpił w dniach 8-9 września 1980 roku.
Przyznać jednak trzeba, że w zakładzie ogromna większość załogi była zdezorientowana i nie wiedziała, dlaczego strajkuje. Był to jednak autentyczny i spontaniczny
protest tych zrozpaczonych ludzi. Dziś po latach wiemy, że był to bunt spowodowany
głównie sytuacją żywnościową. Przecież w zakładzie ogromną większość stanowiły
kobiety. W początkowej fazie wypłynęli ludzie najbardziej agresywni, powodując jedynie ogromny zamęt i zamieszanie. Dopiero w nocy z 8 na 9 września doszli do głosu ludzie rozsądni, którzy na Wydziale Krojowni zawiązali Komitet Strajkowy.
Poniżej skład Komitetu Strajkowego:
• przewodniczący – Kazimierz Łuczak, brygadzista krojowni;
• zastępca przewodniczącego – Roman Tokarski, prasowacz;
• członkowie – Barbara Błaszczyk, Maria Bogdańska, Teresa Mirowska,
Pelagia Ulanicka.
Z chwilą ustanowienia Komitetu Strajkowego wyłoniono główne postulaty strajkującej załogi.
Ogólnie było 27 postulatów płacowych, 5 postulatów organizacyjnych, 4 postulaty
socjalne, 5 postulatów z zakresu BHP oraz 35 postulatów bardzo zróżnicowanych.
Z pewnością, pomijając postulaty płacowe, jednym z najważniejszych postulatów
było utworzenie wolnych związków zawodowych. Postulat ten po latach się zdewaluował, lecz wówczas był relikwią robotniczą.
Następnym, niezmiernie ważnym postulatem było odłączenie Zakładu nr 3 od
kombinatu ZTK „Teofilów”. Postulat ten był niezmiernie ważnym i słusznym, lecz
mimo to nie obronił zakładu przed upadkiem. Oba postulaty zostały później spełnione, lecz przed tymi faktami doszło do porozumienia pomiędzy Komitetem Strajkowym i dyrektorem Zakładu nr 3 Zdzisławem Majewskim. Na mocy tego porozumienia załoga otrzymała podwyżkę w kwocie 617 złotych, gdyż taką podwyżkę
oferował dyrektor. Następnie realizowane były poszczególne postulaty. Poniżej poda208
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ję ilość pracowników, należących do związków zawodowych w chwili zalegalizowania NSZZ „Solidarność”:
• NSZZ „Solidarność” – 1461 osób;
• Niezależny Związek Branżowy – 334 osoby.
Przewodniczącym nowopowstałego związku NSZZ „Solidarność” został Leszek
Florczak. Natomiast przewodniczącym Niezależnego Związku Branżowego został
były przewodniczący Komitetu Strajkowego Kazimierz Łuczak. Wkrótce zrealizowano kolejny i zarazem główny postulat załogi. Na podstawie zarządzenia nr 1/0/81
MPL z dnia 29 stycznia 1981 roku Zakład Konfekcyjny nr 3 w Ozorkowie, będący
częścią składową kombinatu ZTK „Teofilów” w Łodzi, został z dniem 1 stycznia 1981
roku przekształcony w samodzielne przedsiębiorstwo o nazwie: Zakłady Przemysłu
Konfekcyjnego „Latona”.

6. Powrót do dawnej nazwy ZPK „Latona”

Z dniem 1 stycznia 1981 roku na podstawie Zarządzenia nr 1/0/81 Ministerstwa
Przemysłu Lekkiego z dnia 29 stycznia 1981 roku został spełniony główny postulat
strajkującej załogi. Okazało się, że nie wygasł sentyment do dawnego zakładu oraz
wzięły górę tendencje wolnościowe. Nie były to przecież tendencje czysto separatystyczne, gdyż „małżeństwo” z kombinatem zostało nam narzucone przez ówczesne
władze, a załoga nasza nigdy nie utożsamiała się z „Teofilowem”.
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Tymczasem w zakładzie nasilał się konflikt między nowopowstałym związkiem
zawodowym NSZZ „Solidarność”, a drugim niezależnym, branżowym związkiem zawodowym oraz dyrekcją zakładu. Taktyka „na-nie”, którą forsował NSZZ „Solidarność”, uczyniła w zakładzie wiele zła, gdyż powodowała konflikty i przede wszystkim
osłabienie dyscypliny pracy.
W rocznicę zakładowego strajku w dniu 9 września 1981 roku odbyły się burzliwe
wybory do Rady Pracowniczej.
Poniżej skład nowowybranej Rady Pracowniczej:
• przewodniczący – Halina Adamczewska;
• zastępca przewodniczącego – Paweł Grobelny;
• członkowie – Michał Wojciechowski, Helena Owsianko, Konrad Czerwiński.

Budynek biurowca przy ulicy Łęczyckiej 70

W zakładzie wrzało, podobnie jak w całym kraju rozgorzała walka o władzę.
O pracy zapomniano i zajęto się tylko politykierstwem. Przyznać jednak trzeba, że
rozluźnienie w Latonie było jednak mniejsze w porównaniu do innych zakładów.
Przykładem jest poniższe podsumowanie strajków, które miały miejsce w Latonie
w 1981 roku:
• 27 stycznia – strajk trzygodzinny;
• 10 marca – strajk jednogodzinny;
• 27 marca – strajk czterogodzinny;
• 28 października – strajk jednogodzinny;
• 14 grudnia – strajk trzynastogodzinny;
• 15 grudnia – strajk trzygodzinny.
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Strajki grudniowe były odpowiedzią na ogłoszenie stanu wojennego. Dodać tutaj tylko trzeba, że wszystkie te strajki organizował NSZZ „Solidarność”. Pomimo
tej wstrzemięźliwości pogłębiało się nadal rozluźnienie. W dniu 13 grudnia 1981
roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny na terenie całego kraju.
Była to niedziela – mroźna i przygnębiająca. Trwaliśmy w oczekiwaniu – co będzie
dalej?
W pamiętny poniedziałek 14 grudnia 1981 roku w Latonie miał miejsce strajk
trzynastogodzinny, a następnego dnia 15 grudnia odnotowano już tylko strajk trzygodzinny. Są to dane oficjalne, lecz faktycznie pracy w tych dniach nie było. Najbardziej bulwersującą sprawą było zawieszenie działalności związków zawodowych.
Ówczesnej władzy chodziło głównie o zawieszenie działalności nowopowstałego
związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. Z racji blokady telefonów w „Latonie”, do
zakładu nie docierały żadne rzetelne informacje, co działo się w innych zakładach,
w tym głównie o sytuacji w ZPB „Morfeo”, który były przecież przy tej samej ulicy.
W celu nawiązania kontaktu z tym bratnim zakładem członek Zarządu Zakładowego
NSZZ „Solidarność” Józef Kowalewski wyszedł z „Latony”. Do ZPB „Morfeo” jednak
nie dotarł, gdyż został aresztowany przez służby bezpieczeństwa przy ulicy Łęczyckiej. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy ZPK „Latona”, Leszek Florczak przez
dwa dni ukrywał się w zakładzie. Kiedy się ujawnił, został aresztowany przez służby bezpieczeństwa i internowany. Był to ponury grudniowy dzień, a po takich „emocjach” praca zeszła znów na dalszy plan.
Wkrótce internowano kolejnego działacza NSZZ „Solidarność”, którym był długoletni pracownik ZPK „Latona”, Janusz Czerwiński. Poniżej bilans ZPK „Latona” po
zakończeniu tego tragicznego roku.
Wskutek rozluźnienia i bałaganu w zakładzie straty w ZPK „Latona” wyniosły
34 424 tys. zł. Znacznie zmalało zatrudnienie, które wyniosło 1551 osób. W produkcji zmalała ilość przeznaczona na eksport, wzrosła natomiast ilość przerobu. Zdecydowanie zmalała ilość reklamacji, lecz było to zrozumiałe, gdyż wygłodzony rynek
nie kaprysił, biorąc dosłownie wszystko. W dyrekcji ZPK „Latona” nastąpiła rewolucja pałacowa. Na emeryturę odszedł długoletni naczelny dyrektor zakładu Zdzisław
Majewski. Ten dobroduszny człowiek w ostatnim okresie swego zarządzania zakładem był wielokrotnie upokarzany i poniżany, co autentycznie odbiło się na jego zdrowiu. Ponadto odeszli na emeryturę dwaj wieloletni członkowie dyrekcji: Wacław Mirowski i Henryk Bugno. Poniżej skład ustępującej dyrekcji:
• dyrektor naczelny – Zdzisław Majewski;
• z-ca dyrektora ds. produkcji – Wacław Mirowski;
• z-ca dyrektora ds. ekonomicznych – Henryk Bugno;
• z-ca dyrektora ds. handlowych – Stanisław Pasikowski.
Z powyższego składu jedynie dyrektor „handlowy”, jako narzucony przez wszechwładny „kombinat”, nie miał poważania w zakładzie.
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Poniżej skład nowej dyrekcji ZPK „Latona”:
• dyrektor naczelny – Stefan Celnik;
• z-ca dyrektora ds. produkcji – Aleksander Sieluń;
• z-ca dyrektor ds. ekonomicznych – Stanisław Mirowski;
• z-ca dyrektora ds. handlowych – Konrad Czerwiński.
Z nowego składu jedynym „nowym” był dyrektor naczelny Stefan Celnik. Pozostali byli pracownikami ZPK „Latona”. z tym że Konrad Czerwiński powrócił po kilku latach do zakładu, gdyż był przez kilka lat prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
w Ozorkowie.
18 maja 1982 roku ZPK „Latona” wstąpiła do Rady Zrzeszenia Przedsiębiorstw
Dziewiarskich. W sklepach nadal brak było podstawowych artykułów, nie tylko spożywczych. Doszło do tego, że w zakładzie sprzedawano wybrakowane papierosy. Pracownicy Działu Zbytu nie mieli żadnych problemów. Produkcja sprzedawana była
„na pniu”, a w Magazynie Gotowych Wyrobów wyprzedano wszelkie zbędne zapasy. Z ogromnymi problemami borykał się natomiast Dział Zaopatrzenia. W kryzysie
wiadomo: dostawca – nasz pan.
Zatrudnienie w zakładzie utrzymało się na poziomie ubiegłego roku, wynosząc
1550 osób. Wraz z poprawą dyscypliny pracy wzrosła także wydajność, co zaowocowało wykonaniem planu. Dnia 13 kwietnia 1983 roku przekazano majątek byłego
Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność: nowopowstałemu związkowi zawodowemu podległego OPZZ.
W tym roku zakład przeznaczył duże kwoty na cele pozazakładowe. Między innymi przeznaczył 613 391 zł na szkoły oraz Klub Sportowy „Bzura”. Kosztem 850 tys.
złotych wykonano remont w MOK-u (Międzyzakładowy Ośrodek Kultury). Kolejny rok był więc zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Przez cały czas zakład wyrabiał sobie lepszą markę, co oczywiście musiało zaowocować. Pomimo to zatrudnienie spadło, wynosząc 1503 osoby. Wartość produkcji zdecydowanie wzrosła.
W zakładzie panował ład, spokój i praca. Głównym mankamentem była jednak absencja chorobowa. Codziennie brak było około 100 osób. Zastanawiające jest jedynie to, że z takim niedoborem znacznie przekroczono plan produkcyjny. Świadczyć
może to tylko o tym, że w tamtym okresie plany były znacznie zaniżane. Jednocześnie
zmalały koszty produkcji, co było pochodną braku surowców i dodatków, szczególnie nici. Bowiem pozornym paradoksem było to, że właśnie z powodu braków wzrosła oszczędność.
W 1984 roku nastąpiła dalsza stabilizacja, z tym że nadal spadało zatrudnienie,
wynosząc 1394 osoby. Poniżej wykaz środków transportowych, których skład był
duży w związku z zaopatrywaniem rynku krajowego:
• 7 samochodów ciężarowych;
• 5 Żuków;
• 2 Nysy;
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•
•
•
•
•
•

2 Jelcze;
1 Autosan;
1 Berliet;
1 autobus – Nysa;
1 Osinobus;
1 Wołga.

W 1985 roku wprowadzono małe grupy zespołowe, szyjące krótkie serie wzorów
produkcyjnych. Grupy te nazywano technologicznymi lub partnerskimi. Przyznać
trzeba zasadność takiej decyzji, lecz tylko w przypadku równych szans z pozostałą częścią załogi. Natomiast w przypadku grup partnerskich nastąpił wyraźny, lecz
nieuzasadniony wzrost wynagrodzeń. Wkrótce wyszło na jaw, że grupom partnerskim zawyżano stawki i dlatego doszło do dużych różnic w zarobkach. Dziś po latach ze spokojem trzeba przyznać, że była to prowokacja ze strony kierownictwa zakładu. Doszło bowiem do spontanicznego protestu pozostałej części załogi, a gniew,
jak wiemy, jest najgorszym rozwiązaniem. W sumie jednak rok produkcyjny był nieco lepszy od poprzedniego. Jednak nadal malało zatrudnienie, wynoszące 1376 osób.
Zatrudnienie jest w pewnym sensie moją obsesją, lecz pragnę wyjaśnić, że z chwilą
wybudowania tego zakładu w 1974 roku, zaznaczono, że zakład ten można spokojnie utrzymać, przeprowadzając potrzebne inwestycje, przy zatrudnieniu około 2000
osób. Były to jednak dawne „życzliwe” PRL-owskie normy. W 1985 roku wyprodukowano 1 338 tys. sztuk. Wartości produkcji oraz cen sprzedaży nie podaję ze względu
na inflację, bowiem sumy te mogą tylko mylić. Zaznaczę tylko, że średnia płaca wzrosła o 21%, mimo że pracownicy zarabiali relatywnie mniej, gdyż za zarobione pieniądze mniej mogli kupić. W porównaniu do poprzedniego roku zanotowano prawie
dwukrotny wzrost przerobu i eksportu. Zatem stopniowo rezygnowano z rynku krajowego, co w konsekwencji okazało się błędem.

Zespół szwalniczy ZPK „Latona”
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W 1986 roku zaczęły zarysowywać się problemy, z których zdecydowanie najważniejszym była wymiana parku maszynowego. Szkołę przyzakładową opuściło 50 absolwentek, które zostały zatrudnione w przedsiębiorstwie. Dzięki temu zatrudnienie
wyniosło 1401 osób. Najwyższe płace w zakładzie były osiągane na Wydziale Krojowni, a wśród pracowników najwyżej płatny był zawód krojczego.
W 1987 roku w wyniku postępującego braku zaufania do Związku Zawodowego
systematycznie malała ilość członków tej organizacji, która wyniosła 710 osób, przy
ogólnym zatrudnieniu wynoszącym 1408 osób.
Z uwagi na to, że eksport to dewizy, poczęto poszukiwać ewentualnych, przyszłych odbiorców. W związku z tym nastąpiły wzmożone kontakty ze Szwajcarią
i Rumunią.
W eksporcie do I-szego obszaru płatniczego tradycyjnie głównym odbiorcą był
ZSRR. Efemerycznie wystąpił nieco dziwny partner – Kuba. Natomiast w II obszarze
płatniczym dominowały nadal RFN i Berlin Zachodni (wówczas istniał jeszcze mur),
Dania, Holandia i Francja. W kolejnym 1988 roku nastąpił wzrost liczby stałych odbiorców do liczby 542. Był to wynik krótkich serii wzorów. Minęły czasy, gdy „mundurowano” cały kraj w jednakowe bluzki, sukienki czy garsonki, mimo że na rynku krajowym posucha. Zatrudnienie zmalało do 1376 osób. Natomiast średnia płaca
wyniosła 56 455 złotych miesięcznie, co stanowiło wzrost o 100% w porównaniu do
roku ubiegłego. Tylko ten wycinek obrazuje nam stan zapaści, w jakiej znajdowała się
wówczas polska gospodarka.
Dla „Latony” był to jednak dobry rok, gdyż udało się osiągnąć dobre wyniki finansowe. „Latona” posiadała wówczas własne środki dewizowe, co było wynikiem produkcji na eksport do II obszaru płatniczego. Dawało to dużą samodzielność i możliwość prowadzenia własnej polityki zaopatrzenia, sprzedaży oraz rozwoju zakładu.
W sumie „rewolucja pałacowa”, którą przeprowadzono po „rozwodzie” z „Teofilowem”, okazała się dobrym posunięciem. Zwłaszcza że dyrektor naczelny, który mimo
swego szorstkiego charakteru, był bardzo dobrym fachowcem. Ponadto sprawy handlowe były w bardzo dobrych rękach.
Do czasu, gdy przyszedł tragiczny rok 1989, na który zakład nie miał żadnego
wpływu, gdyż decyzje zapadały z góry. To przecież w 1989 roku nastąpiła transformacja ustrojowa. Był to „Okrągły Stół”, na który patrzyliśmy jak kibice. Nastąpiło odrestaurowanie „Solidarności”, a dalej to już tylko schody w dół.
W zakładzie zatrudnienie zmniejszyło się do 1289 osób. Jednakże był to dobry rok
dla zakładu, w przeciwieństwie do sytuacji w kraju, co obrazuje wzrost płacy miesięcznej wynoszącej (średnio) 190 912 złotych, co stanowiło ponad 30%-owy wzrost
w porównaniu do roku ubiegłego.
W tym kończącym idyllę roku zakład pozwolił sobie na ruchomą reklamę. Była to
reklama ZPK „Latona” na tramwaju nr 46, wykonana przez firmę Re-Trans.
W dniu 10 października 1989 roku odbyły się wybory do Rady Pracowniczej, któ214
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rej przewodniczącym został Janusz Czerwiński. Był to długoletni pracownik, pracujący jako kierowca w Dziale Transportu. Aktywny działacz „Solidarności”, internowany
w czasie trwania stanu wojennego. Ripostą na wybór nowej Rady Pracowniczej był
ewidentny błąd dyrektora Stefana Celnika. W dwa dni później, w dniu 12 października przeprowadzono sondaż załogi na temat zmiany formy własnościowej przedsiębiorstwa, co wywołało popłoch i przerażenie. Załoga po prostu wiedziała, co ma, natomiast wszelkie eksperymenty i zmiany totalnie odrzucała. Poniżej podaję zestaw
pytań, na które należało odpowiedzieć „tak” lub „nie”:
1. Zgadzam się na likwidację ZPK „Latona” i zgadzam się na przekształcenie
w spółkę.
„Za” było 237 głosów – czyli zdecydowana mniejszość;
2. Zgadzam się na likwidację ZPK „Latona” i wydanie majątku przedsiębiorstwa
innej organizacji gospodarczej.
„Za” było tylko 5 osób;
3. Nie zgadzam się na żadną zmianę.
„Za” było 740 osób – czyli zdecydowana większość.
Sondaż, przedstawiony przez dyrektora S. Celnika, potwierdził przywiązanie załogi do dawnych struktur. Sondaż ten był także powodem kolejnej „rewolucji pałacowej”. Pod koniec roku, od 27 grudnia zlikwidowano kursy autobusowe, gwarantujące
załodze dojazd do pracy. Powstałą lukę wypełniła wkrótce prywatna spółka przewozowa „Markol”.
Rok 1990 był zapowiedzią wielkich zmian w zakładzie. Dyrektor Stefan Celnik
musiał odejść, bo miał to zagwarantowane przez skład Rady Pracowniczej, zdominowany przez NSZZ „Solidarność” oraz nieszczęsny sondaż.
Po odwołaniu Stefana Celnika do czasu powołania nowego dyrektora przedsiębiorstwa „Tymczasowym Kierownikiem Zakładu” został dotychczasowy główny
księgowy Henryk Kondak. Jasnym stało się, że zakład stanął przed nową zmianą dyrekcji.
Poniżej skład dawnego kierownictwa zakładu:
• dyrektor Naczelny – Stefan Celnik;
• z-ca dyrektora ds. produkcji – Aleksander Sieluń;
• z-ca dyrektora ds. ekonomicznych – Stanisław Mirowski;
• z-ca dyrektora ds. handlowych – Konrad Czerwiński.
15 czerwca 1990 roku powołano nową dyrekcję w składzie:
• dyrektor Naczelny – Aleksy Banasiak;
• z-ca dyrektora ds. produkcji – Jerzy Bugno;
• z-ca dyrektora ds. ekonomicznych – Henryk Kondak;
• z-ca dyrektora ds. handlowych – Konrad Kałużyński.
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Wszyscy byli członkami NSZZ „Solidarność”. Dyrektor naczelny był pracownikiem naukowym i jak się później okazało, o „czarnej robocie” dyrektora nie miał zielonego pojęcia, gdyż był tylko teoretykiem. Pierwszy zastępca Konrad Kałużyński
był, podobnie jak dyrektor naczelny, pracownikiem naukowym. Przyznać trzeba, że
w przeciwieństwie do swego szefa miał pewne predyspozycje do handlu, lecz brak mu
było doświadczenia handlowego.
Henryk Kondak był wieloletnim pracownikiem Działu Księgowości, następnie
kierownikiem Działu Kosztów, by w końcu objąć stanowisko głównego księgowego.
Był więc właściwym człowiekiem na tym stanowisku. Podobnie „kelnerem” nie był
Jerzy Bugno. Po ukończeniu Politechniki Łódzkiej uzyskał tytuł mgr inż. włókiennik ze specjalnością odzieżownictwo. W Latonie był najpierw stażystą, następnie mistrzem zespołu na Wydziale Szwalni, później specjalistą nadzoru produkcji oraz kierownikiem krojowni, a następnie szefem produkcji. Jego kandydatura na stanowisko
z/cy dyrektora ds. produkcji była również niepodważalna.
Po latach obiektywnie trzeba stwierdzić, że Stefan Celnik był ostatnim dyrektorem, któremu leżał na sercu los naszego zakładu.

7. Stopniowy upadek ZPK „Latona”
Tymczasem nowy dyrektor naczelny przedstawił tzw. „Biznes-plan”, którego głównymi działaniami miały być:
1. redukcja zatrudnienia;
2. zmiana systemu pracy na jednozmianowość;
3. sprzedaż zbędnych obiektów i środków trwałych;
4. rezygnacja z działalności socjalnej;
5. poprawa jakości produkcji.
Z perspektywy czasu wiemy, że pierwsze działanie było błędem (a nawet bzdurą)
w samym założeniu, gdyż obiektu zakładowego nie można było dopasować do redukcji zatrudnienia. Przecież przy ówczesnym stanie zatrudnienia osiągano zysk wystarczający na opłaty i pensje, lecz modernizacja zakładu, wymiana parku maszynowego,
nie mówiąc już o rozwoju zakładu, była niemożliwa. Dyrektor wiedział doskonale,
że już wówczas brakowało pieniędzy na zakup surowca. Z konieczności zakład w coraz większym stopniu decydował się na przerób, gdyż dostawcy własnym transportem dostarczali tkaniny wraz z dodatkami, a po wyprodukowaniu wyrobów odwozili je własnym transportem.
Punkty 2, 3 i 4 „Biznes-planu” wypływały z pierwszego podstawowego błędu
i okazały się tylko przedłużeniem „agonii” przedsiębiorstwa. Jedynie ostatni punkt
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„Biznes-planu” był zasadny, lecz punkt ten dotyczył całej polskiej gospodarki, czyli
nie tylko „Latony”. Głównym problemem w tym czasie był zbyt wyprodukowanych
wyrobów, lecz realizacja przy celowej polityce rządu była niemożliwa. Trzeba tutaj
powiedzieć jasno, że elity rządzące miały również swój plan, którym było rozbicie
potężnej klasy robotniczej, lecz żeby ten cel osiągnąć, koniecznym było „rozwalenie”
przemysłu. Paradoksem było jedynie to, że zrobiono to przy pomocy związków zawodowych. Wówczas miało miejsce autentyczne ogłupianie działaczy związkowych,
którzy sami podcinali „gałąź”, na której siedzieli. Ewidentnym przykładem była zgoda związków zawodowych na tzw. „zwolnienia grupowe”. Zatrudnienie w ZPK „Latona” do 1 października 1991 roku wynosiło 1100 osób, z czego 739 osób nie było
bezpośrednio związanych z produkcją. Chcąc uzdrowić strukturę zatrudnienia, dysproporcję tę należało niezwłocznie zlikwidować.
Od 1 października 1991 roku dzięki ewidentnej „pomocy” związków zawodowych (zwolnienia grupowe) zatrudnienie wyniosło 900 osób. W trakcie zwolnień
został popełniony kolejny absurd – wśród zwolnionych pracowników zdecydowaną
większość stanowiły szwaczki.
Od tej chwili zakład stale przynosił straty. W związku z ofertami sprzedaży zbędnych obiektów dane dotyczące zakładu były następujące:
• powierzchnia zakładu – 57 824 m2;
• powierzchnia produkcyjna – 22 050 m2;
• zaplecze gospodarcze – 4 480 m2;
• powierzchnia zbędna – 31294 m2;
• wartość majątku trwałego – 65954 mln zł;
• w tym maszyny i narzędzia – 20612 mln zł;
• budynki – 45342 mln zł.
Oferta sprzedaży, w tym:
• magazyny 1070 m2;
• stołówka 545 m2;
• pomieszczenia biurowe – 464 m2.
Ponadto ośrodek wczasowy w Uniejściu k/Mielna (wartość obiektu – 1310578
tys. zł) oraz ośrodek wczasowy w Sokolnikach k. Ozorkowa (wartość obiektu
– 63727 tys. zł).
Roczne koszty utrzymania obiektów wczasowych wynosiły 400 mln zł.
Z dniem 1 kwietnia 1993 roku po odejściu Henryka Kondaka na emeryturę,
głównym księgowym została długoletnia pracownica Bożena Kubiak. Za zgodą Rady
Pracowniczej wynajęto dwa budynki magazynowe firmie Toni-Spedition. W dniu
20 kwietnia 1993 roku decyzją Ministra Pracy i Polityki Socjalnej przyznano ZPK
„Latona” 4470 mln zł dotacji na inwestycje, tworzące nowe miejsce pracy.
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Tymczasem zakład nie był w stanie spłacić wszystkich zobowiązań. Ponadto doszły kłopoty z produkcją. Najlepsze szwaczki odchodziły na emeryturę lub do firm
prywatnych. Nic dziwnego, że przyszedł teleks od firmy „Neumann”, wyjaśniający
zaostrzenie warunków umowy z zagrożeniem zerwania kontraktu. Sytuacja zakładu
stawała się coraz groźniejsza, bowiem przedsiębiorstwo przynosiło straty. Ponadto
nastąpił niekorzystny kurs walut wymienialnych, co uczyniło produkcję przerobową
mało opłacalną. Głównym problemem była jednak sprzedaż. Dotychczasowi odbiorcy: WPHW, WZGS czy „Społem” upadali lub przeżywali także problemy reorganizacyjne. Przestali być solidnymi partnerami. Inne firmy też miały ograniczone możliwości płatnicze, nie zawierały więc dużych kontraktów. W rezultacie pojawili się
w handlu drobni hurtownicy oraz odbiorcy indywidualni. Mimo tych trudności produkcję sprzedawano w całości, a możliwości były dużo większe. Tymczasem spadały wpływy ze sprzedaży. Mimo tej tragicznej sytuacji dyrektor naczelny przekazywał
optymistyczne wywiady do prasy.
Przerób realizowano dla firm: Weber, Neumann, Refa, Desing, Jean Paul, Blacky Dres, Jean Bourget, Flick, Etienne. Pod koniec sierpnia 1993 roku odbyło się spotkanie członków Rady Pracowniczej oraz członków zarządów związków zawodowych, w sprawie wprowadzenia Zarządu Komisarycznego przez Organ Założycielski.
Organem Założycielskim był wówczas wojewoda łódzki. Padła propozycja, by Zarządcą Komisarycznym został były dyrektor ZPK „Latona” – Stefan Celnik. W głosowaniu jawnym za tą propozycją opowiedziano się jednogłośnie. Mimo rozmów
do porozumienia nie doszło, gdyż Celnik miał wówczas inne zobowiązania, których nie był w stanie odrzucić. Dlatego też z dniem 1 września 1993 roku wszczęto
postępowanie naprawcze i komisarzem został Waldemar Nowacki. Wraz z przybyciem zarządcy komisarycznego nastąpiła likwidacja Rady Pracowniczej, której przewodniczącym był Ryszard Rogalski. Tymczasem w dniu 28 października 1993 roku
Uchwałą Rady Miejskiej miasto przejęło przedszkole zakładowe przy ulicy Westerplatte 1 o powierzchni 4 245 m2. Schody nadal prowadziły w dół. W sprawozdaniu z dnia
17 maja 1994 roku z realizacji programu naprawczego ZPK „Latona” najważniejszą
informacją było, że firma osiągnęła niewielki zysk operacyjny, lecz nie była w stanie
spłacić żadnych zobowiązań finansowych. Tymczasem narastało zobowiązanie wobec ZUS-u z tytułu niepłacenia składek oraz długi wobec miasta i innych wierzycieli.
Bank Rozwoju Eksportu zdecydowanie odmówił wszczęcia bankowego postępowania ugodowego. Firma finansowała się kredytem w wys. 6 600 mln złotych oraz niewielkim zyskiem, którym realizowano najpilniejsze bieżące zobowiązania.
Przedsiębiorstwo nadal posiadało wolne powierzchnie do wydzierżawienia. Główne utrudnienia działalności zakładu to brak środków na inwestycje, wysokie koszty
ogólne przedsiębiorstwa, a przede wszystkim brak środków na zakup surowców. Dlatego też produkcję stanowiła niemal wyłączna realizacja przerobu – 99%. Wiązało się
to wykorzystaniem zaledwie 1/3 zdolności produkcyjnych zakładu. Był to efekt Biz218
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nes-Planu ostatniego dyrektora ZPK „Latona”. Pamiętam, że wśród załogi zrodziła się
szalona koncepcja, żeby dyrektora nie wpuścić do zakładu.
Tymczasem pogłębiały się kłopoty finansowe ZPK „Latona”. W dniu 24 kwietnia 1995 roku Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej wystosował pismo do Banku Rozwoju Gospodarczego z prośbą o wsparcie Zarządu Komisarycznego ZPK „Latona”. Prośba ta była umotywowana programem naprawczym zakładu
oraz wysokim wskaźnikiem bezrobocia w Ozorkowie. Prośbę tę wspierał także Zarząd Miasta Ozorkowa.
Do programu B.R.G. podszedł sceptycznie, lecz prośby i interwencje odniosły pewien skutek, gdyż Bank, choć z oporami, przystąpił do rozmów w sierpniu 1995 roku.
Według danych zatrudnienie na dzień 1 lipca wynosiło 753 osoby. W prasie ukazał
się artykuł o przyczynach kłopotów przedsiębiorstwa. W artykule czytamy o złym zarządzaniu poprzedniej ekipy, co potwierdzało niestety ogólną opinię. Zaskoczeniem
było jednak ujawnienie o poręczeniu przez ZPK „Latona” kredytu dla upadłego zakładu „Sira” w Sieradzu. Miało to rzeczywiście miejsce w latach 80-tych. Jak gdyby
było mało własnej biedy, to przyszło „Latonie” jeszcze płacić długi za innych. No cóż,
taki jest los żyranta. Jedyną życzliwą (aż do końca istnienia zakładu) informacją było
podpisanie ugody bankowej w marcu 1996 roku. Zadłużenie Latony wynosiło wówczas 99 mld zł. Kwota ta była wyliczona przed dewaluacją złotego. Najwięksi wierzyciele to:
• Bank Rozwoju Eksportu – 54%;
• Skarb Państwa – 23%;
• wierzyciele handlowi – 7%;
• budżet lokalny – 16%.
Umorzono 2/3 długu, a pozostałą 1/3 zamieniono na akcje dla wierzycieli. Wszyscy drobni wierzyciele zostali spłaceni do końca czerwca 1996 roku. W tej sytuacji ZPK „Latona” złożył wniosek do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych
o przekształcenie zakładu w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. W wyniku tego
przekształcenia, które nastąpiło 12 września 1996 roku głównym wierzycielem została Gmina Miasto Ozorków. Pismem z dnia 30 sierpnia 1996 roku Zarząd Miasta
Ozorkowa zobowiązał się do zmiany wierzytelności na akcje w Jednoosobowej Spółce Skarbu Państwa. Umorzenie długu było bardzo korzystne dla zakładu, lecz przy
takim zatrudnieniu i braku środków, powrót do normalności był niemożliwy. Tak
więc zarządca komisaryczny Waldemar Nowacki zmienił „stanowisko”, bowiem został pierwszym prezesem ZPK „Latona” SA. Zatrudnienie spółki wynosiło 750 osób.
Z powodu braku środków zakład zrezygnował z przyzakładowej Zasadniczej
Szkoły Odzieżowej. Nie istniała już także komórka wzorcująca, która kiedyś promowała Latonę. Tymczasem załoga, pracując za przysłowiowe grosze, poczęła się buntować. Prezes ZPK „Latona” SA – Waldemar Nowacki ignorował niezadowolenie,
grając na zwłokę. Dlatego też związek zawodowy NSZZ „Solidarność” zorganizo219
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wał spotkanie z przedstawicielem Zarządu Regionu Henrykiem Formickim w dniu
12 grudnia 1996 roku w sprawie realizacji postulatów załogi, dotyczących podwyżki płacowej. Poprzez niespełnienie postulatów oraz arogancję prezesa ZPK „Latona” SA, wyrażono wotum nieufności wobec Waldemara Nowackiego. Konflikt nabrzmiewał już wcześniej z powodu łamania prawa przez wyżej wymienionego, co
zostało potwierdzone podczas spotkania z załogą. W zakładzie zaprowadzono wręcz
niewolnicze warunki pracy. Pracownicy pracowali po godzinach, również w nocy,
lecz nie płacono im za nadgodziny. Sprawa ta była badana przez Państwową Inspekcję Pracy. Prezes nie podjął w ogóle rozmów z załogą. Bez podania przyczyn zażądał
zmiany mediatora. W tej sytuacji podjęto decyzję o strajku ostrzegawczym. Wreszcie
W. Nowacki odezwał się, by negocjacje w sporze zbiorowym odbyły się 18 stycznia 1997 roku. Załodze informację tę przekazała przewodnicząca zakładowego NSZZ
„Solidarność” Jadwiga Graczyk. Poinformowała także o tym mediatora Andrzeja Budzyka oraz Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej. Tymczasem prezes pozwolił sobie na kolejną prowokację, forsując zwolnienia grupowe. Rozpoczął próbę zastraszania działaczy związkowych. Spór trwał nadal, gdyż związki zawodowe zażądały wycofania
nieuzasadnionych zwolnień grupowych. Szkoda, że związki tak późno zrozumiały,
ze walcząc o robotników, walczą także o siebie. Ponadto związki zawodowe zażądały podwyżki w wysokości 150 zł dla każdego pracownika. Zażądano również realizowania planu urlopów, gdyż w zakładzie nagminnie stosowano urlopy przymusowe,
żeby nie płacić godzin postojowych. Ostatnim postulatem było zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą i środki czystości. Po wyjaśnieniu innych nieprawidłowości
stało się jasne, że Waldemar Nowacki musi odejść.
W październiku 1997 roku przeprowadzono nowe wybory na stanowisko prezesa
ZPK „Latona” SA, bowiem Uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/I/97 z dnia 24 września
1997 roku prezes ZPK „Latona” SA – Waldemar Nowacki został odwołany z zajmowanego stanowiska.
Nowym prezesem spółki została Jolanta Przepiórowska-Bała. W wywiadzie dla
„Wiadomości Ozorkowskich” pani prezes podała, że najtrudniejszą sprawą było ranne wstawanie. Bywało tak, że załoga pracowała, a pani prezes nie było. Rządy pani
prezes stanowiły więc „kolejny” gwóźdź do trumny zakładu. Tymczasem w marcu
1998 roku odbyły się wybory nowego zakładowego zarządu NSZZ „Solidarność”.
Ze względu na bezprecedensowość tego wydarzenia, należy je przybliżyć. W dniu
11 marca miał się odbyć wybór nowego przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.
Wówczas nastąpiła konsternacja i zażenowanie. Wybory nie odbyły się, ponieważ na
zebranie wyborcze przyszło jedynie kilkanaście osób. Ponowne wybory, które miały wyłonić przewodniczącego tego potężnego ongiś związku zawodowego, podobnie
jak poprzednie również nie doszły do skutku. Zawisła groza rozwiązania związku,
gdyż i tym razem brakło wystarczającej liczby członków. Trzecie ostateczne wybory, za zgodą pani prezes, przeprowadzono bezpośrednio przy maszynach na wydziale
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szwalni. W taki oto sposób wybrano nową przewodniczącą Lidię Baraniak. Niestety
nowa przewodnicząca, pracując w systemie akordowym na zespole nr 7, nie mogła pełnić obowiązków oraz pilnować spraw związkowych. Dawniej przewodniczący związku był oddelegowany do prac związkowych. Lecz wówczas związek ten był
nie do ruszenia, gdyż dosłownie „trząsł” zakładem i słusznie lub niesłusznie zwalniał dyrektorów. W związku z niemożnością wykonywania obowiązków przewodniczącej NSZZ „Solidarność” przez panią Lidię Baraniak, ostatnim przewodniczącym
(w zakładzie) tego potężnego dawniej związku został Dariusz Rogalski. Przypomnieć
należy, że od czasu akceptacji zwolnień grupowych NSZZ „Solidarność” nie miał
już poparcia załogi i jako taki nie miał żadnego wpływu na dalszy rozwój wypadków.
Poniżej kolejni przewodniczący zakładowego NSZZ „Solidarności”:
1. Leszek Florczak – praca w zakładzie 1974-1987, pracownik narzędziowni.
Aresztowany w czasie stanu wojennego. W zakładzie ukrywał się dwa dni. Po
powrocie z internowania powrócił do pracy w narzędziowni. W 1987 roku odszedł z zakładu na własną prośbę do sektora nieuspołecznionego.
2. Bogusław Starzyński – praca w zakładzie 1985-1992, zatrudniony jako elektromonter. Po reaktywowaniu związku zawodowego NSZZ „Solidarność” został
wybrany przewodniczącym. Odszedł za porozumieniem stron do Straży Miejskiej w Ozorkowie.
3. Jadwiga Graczyk – do pracy w „Latonie” przyszła z bratniego zakładu OZPB
„Morfeo”. W ZPK „Latona” pracowała do chwili likwidacji zakładu. Jej ostatnie
stanowisko w naszym zakładzie – mistrz wykończalni.
Perypetie z obsadą kolejnej przewodniczącej – Lidii Baraniak, wyjaśniłem już
wcześniej. Ostatecznie zakładowym przewodniczącym NSZZ „Solidarność” został Dariusz Rogalski, lecz wówczas była to już agonia zakładu, więc związki zawodowe również niewiele mogły zdziałać. Należy tutaj odnotować stan zatrudnienia,
które w miesiącu lipcu 1998 roku wyniosło 584 osoby. Tymczasem prasa podała, że
w trzydziestu zakładach przemysłu lekkiego, na ogólną liczbę sześćdziesięciu zakładów, szykują się zwolnienia grupowe. Obydwa związki (dla przypomnienia NSZZ
„Solidarność” oraz związki branżowe, czyli OPZZ) połączyły się wówczas w działaniu i wystąpiły w nowym sporze zbiorowym. W negocjacjach wzięła udział Anna
Majchrzak, mediator z listy krajowej przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej. Głównym punktem negocjacji były sprawy płacowe, mimo iż wiadomo było, że sytuacja
finansowa zakładu nie pozwalała na żadną podwyżkę i dlatego spór zbiorowy zawieszono do 31 sierpnia 1998 roku. Do sprawy powrócono we wrześniu. Ponadto poruszono także bardzo ważny temat dotyczący etyki i godności ludzkiej. Otóż miały
miejsce nagminne przypadki używania słów wulgarnych i obraźliwych przez personel nadzoru wobec podwładnych. Dziś po latach zastanawia jedynie fakt, dlaczego
tacy ludzie pracowali na stanowiskach kierowniczych. Dlaczego wobec chamstwa nie
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zastosowano żadnych sankcji, lecz sprawę po prostu rozmyto? Odnotować także należy, że 24 lutego 1999 roku odbyły się wybory do rady Nadzorczej ZPK „Latona” SA.
Według regulaminu spółki jedna osoba Rady Nadzorczej winna być wybrana bezpośrednio z załogi zakładu. Na wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej załoga
nie miała żadnego wpływu, nie znając ich nawet z nazwiska. Natomiast kierownictwo
spółki pracowało w składzie:
− prezes ZPK „Latona” SA – Jolanta Przepiórowska-Bała;
− z-ca prezesa ds. Produkcji – Andrzej Kędziora;
− z-ca prezesa ds. Ekonomicznych – Bożena Kubiak;
− z-ca prezesa ds. Handlu i Marketingu – Tomasz Kostrzewski.
ZPK „Latona” SA był wpisany do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym
w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy dla Łodzi – Śródmieście pod numerem 6211.
Sytuację finansową zakładu jasno obrazuje fakt, że zakład nie miał pieniędzy na
badania zdrowotne dla załogi i musiał oddać autokar zakładowy jako częściowe pokrycie należności za badania.
17 listopada 1999 roku odbyło się posiedzenie Zarządu ZPK „Latona” SA, na którym pani prezes poinformowała zebranych, że do marca przyszłego roku jest pełne
zabezpieczenie w produkcję. Wystąpiła także z propozycją, by w okresie od 18 listopada do końca roku pracowano w wydłużonym czasie pracy po 10 godzin dziennie.
Następnie z-ca prezesa ds. produkcji – Andrzej Kędziora poinformował o ilości szytej produkcji dla poszczególnych firm:
• Pier-Be – 110 sztuk;
• Lola – 7000 sztuk;
• francuska – 3100 sztuk;
• Pabia – 1400 sztuk
oraz mniejsze ilości dla firm Orwell i Forum.
Poinformowano także załogę, że od 1 grudnia 1999 roku zostanie utworzony szósty zespół liczący 13 osób pod nadzorem brygadzisty. Dotychczasowe i istniejące nadal 5 zespołów liczyło po 17 osób z nadzorem mistrza i brygadzisty.
22 lutego 2000 roku pani prezes poinformowała, że kończy się sezon produkcyjny w miesiącu marcu i że muszą nastąpić wyjazdy (czytaj wycieczki) do Niemiec na
koszt spółki, rzekomo w celu zawarcia nowych kontraktów.
Tymczasem Ministerstwo Finansów zaniepokojone (rychło w czas) sytuacją
w Ozorkowie, wysłało do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie pismo z prośbą o informacje dotyczące sytuacji przemysłu w mieście. W odpowiedzi Urząd Miejski wyjaśnił, że zarówno ZPB „Morfeo” SA jak i ZPK „Latona” SA (dwa największe zakłady w mieście) od kilku lat nie wpłaciły do kasy miejskiej ani złotówki. W wyniku
rozmów burmistrza Jerzego Janickiego z Zarządem ZPK „Latona” SA pani prezes
z dniem 30 maja 2000 roku wysłała pismo do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie
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z prośbą w sprawie przejęcia prawa wieczystego użytkowania gruntu, położonego przy ulicy Łęczyckiej w zamian za zaległości podatkowe od nieruchomości. Teren ten o łącznej powierzchni 2631 m2 dotyczył parkingu oraz placu przed zakładem, gdzie między innymi znajdowała się krańcówka komunikacji podmiejskiej.
W uzasadnieniu pani prezes pisała, że zakład wykorzystywał ten teren w niewielkim
stopniu.
Prasa tymczasem podsumowała przemysł lekki na terenie województwa łódzkiego. Artykuły prasowe jednoznacznie wkazywały winowajcę. Łącznie zakłady branży
włókienniczej i odzieżowej stanowiły liczbę 36 zakładów:
• cztery zakłady w zarządzie komisarycznym;
• osiem zakładów w likwidacji;
• czternaście zakładów w upadłości.
Jedynie dziesięć zakładów osiągnęło niewielki zysk. To rząd zawyżając podatki,
jednocześnie naciskał na likwidację zakładów.
Wracając do „Latony”, zastanawiające było to, że zakład nie miał kontraktów na
przerób. W związku z tym uzgodniono, że będzie szyta produkcja rynkowa. Zamówiono i sprowadzono więc tkaninę, którą pani prezes 25 września odesłała z powrotem dostawcy. W tej sytuacji, z której nie było już wyjścia, Zarząd Spółki ZPK „Latona” SA w dniu 14 października 2000 roku zwołał walne zgromadzenie w sprawie
złożenia wniosku o upadłość. Członek Zarządu pani Bożena Kubiak przyznała, że
firma utraciła płynność finansową i decyzja o upadłości jest nieodwołalna. Sąd miał
14 dni na ogłoszenie likwidacji i wyznaczenie syndyka.
Podczas oczekiwania na wyrok stało się coś niespodziewanego. Przed syndykiem
w „Latonie” pojawił się komornik. Pierwsza grabież wyposażenia przez komornika była nieudana, gdyż pracownice obroniły „swe maszyny”. Pisząc „swe maszyny”
nie ma w tym cienia przesady. Rok wcześniej związki zawodowe, by uratować zakład, wyraziły zgodę na zakup tych maszyn ze środków zgromadzonych na fundusz
socjalny. W tej sytuacji zatelefonowano do burmistrza Jerzego Janickiego, który natychmiast przybył. Negocjacje trwały wiele godzin. Komornik widząc nieugiętą postawę załogi i burmistrza odstąpił od grabieży. Była to jednak z jego strony „zasłona
dymna”. Następnym razem komornik wszedł do zakładu w asyście policji, a było to
w dniu, w którym załoga nie pracowała. Ciekawe, że i tym razem ktoś działał na szkodę zakładu, bowiem komornik dokładnie wiedział, które maszyny miał zabrać. Nastąpiła więc sprzedaż 39 najnowocześniejszych maszyn do szycia firmy „Juka”. Bez
tych maszyn „Latona” nie miała żadnych szans na przetrwanie, a grabież skróciła jej
agonię. Komornik dodatkowo zaniżył cenę maszyn, żeby zdążyć przed syndykiem.
Już po grabieży maszyn przybyła mianowana przez Sąd syndykiem pani Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz, z zawodu radca prawny. Skutki działalności pani prezes
Jolanty Przepiórowskiej-Bała były tragiczne. W zakładzie od dłuższego czasu trwała
nienormalna sytuacja. Wypłaty płacono pracownikom w ratach po kilkadziesiąt zło223
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tych. Mimo to w obliczu powszechnego bezrobocia pracownicy pracowali za przysłowiowe grosze, płacone, jak wspomniałem wyżej, w ratach.
Gdy ogłoszono upadłość i pani syndyk zjawiła się w zakładzie większość załogi
oczekiwała zamknięcia zakładu. Tymczasem firma otrzymała zamówienia, których
poprzednia ekipa nie była w stanie lub nie chciała załatwić. Pani syndyk zwróciła
się do załogi o pracę w nadgodzinach. Pracownice jednak nie zgodziły się, gdyż poprzedni zarząd wielokrotnie je oszukiwał. Firma miała zezwolenia na prowadzenie
działalności do 15 stycznia 2001 roku. W związku z tym, że firma miała zamówienia,
na wniosek pani syndyk, zezwolenie przedłużono o półtora miesiąca.
9 marca 2001 roku prasa donosiła, że „Latona” walczy o przetrwanie. Załoga jednak nadal nie wierzyła pani syndyk, zwłaszcza że na przełomie 2000/2001 roku przeprowadzono nowe zwolnienia grupowe i pozostało już tylko 300 pracowników.
Następna informacja w prasie z dnia 19 maja 2001 r.: „»Latona« nadal pracuje”.
Tymczasem miasto bulwersowała sprawa sprzedaży „Latony”. Żeby uniknąć niedomówień, podaję ceny, które były możliwe do uzyskania.
Pierwszy przetarg: pani syndyk zastrzegła, by pierwszy nabywca pokrył także
koszty wypłaty odpraw i pozostałych zaległości. Oferent proponował jedynie wycenioną wartość zakładu, która wynosiła 6 800 tys zł. Nie doszło do ugody, gdyż nabywca wycofał się.
Drugi przetarg: przy cenie niższej niż poprzednio. Oferent proponował 3 400
tys. zł oraz koszty odpraw i zaległości płacowych, które wynosiły około 1 250 tys. zł.
Z wyjaśnień pani syndyk było wiadomo, że trzeciego przetargu nie będzie. Produkcja zostanie wygaszona, kolejne próby sprzedaży zakładu będą w podziale na części.
Natomiast załoga na bruk.
W związku z bardzo wysokim bezrobociem w Ozorkowie władze miasta bardzo
interesowały się sprzedażą zakładu. W konfrontacji syndyk – burmistrz doszło do
starcia zupełnie odmiennych interesów. Otóż pani syndyk nie dążyła do sprzedaży
zakładu z korzyścią dla załogi i miasta. Nie interesowała się, co się stanie z załogą.
Twierdziła, że w przetargach były uchybienia formalne, a oferenci niewiarygodni. Ponadto stawiała warunki nie do przyjęcia przez ewentualnych nabywców. Natomiast
władzom miasta zależało, by sprzedać zakład jak najkorzystniej, a ponadto by załoga
„Latony” znalazła tam zatrudnienie. Oczywiście było to zbieżne z pragnieniami załogi. Po konfrontacji z burmistrzem Ozorkowa Jerzym Janickim pani syndyk nie chciała udzielić przedstawicielowi prasy żadnej informacji. Władze miejskie rozumiały
tragedię pracowników „Latony”, która była zarazem tragedią miasta, biedniejącego
z dnia na dzień. Oto wypowiedź wiceburmistrza Ozorkowa, Romana Kłopockiego:
„Byli kontrahenci, którzy chcieli kupić »Latonę«, lecz pani syndyk z niewiadomych powodów nie zgodziła się”. Zdecydowanie ostrzej ocenił sytuację burmistrz Ozorkowa,
Jerzy Janicki. Stwierdził, że pani syndyk dawała oferentom takie warunki, że żaden
kupiec nie mógłby ich przyjąć. W skrócie wyglądało to tak, że nabywca kupuje za224

7. Stopniowy upadek ZPK „Latona”

kład, lecz wejść do niego nie może. Burmistrz poinformował więc radnych, że pani
syndyk ponosi wszelką odpowiedzialność za to, co się wydarzyło w zakładzie. Oczywiście odpowiedzialności nie poniosła ani pani syndyk ani ludzie zarządzający wcześniej „Latoną”.
Poniżej zamieszczam informacje prasowe z tego okresu
• 20.06.2001r.
Informacja o oferencie, który był gotów zapłacić 3 400 tys. zł i pragnął zatrudnić
700 osób.
• 04.08.2001 rok
Mimo wysiłków władz Ozorkowa, nie udało się uratować miejsc pracy. Załoga
miała żal do pani syndyk, że odmówiła kontrahentowi, który chciał przejąć zakład za
2 miliony złotych wraz z załogą. Pani syndyk znów twierdziła, że nie ma sobie nic do
siebie do zarzucenia. W rezultacie z końcem lipca 2001 roku wymówiono pracę 300
pracownikom. Około 100 szwaczek, które wyraziły zgodę, szyły resztę zamówienia
dla odbiorcy niemieckiego.
• 29.09.2001 rok
Produkcja w „Latonie” została zakończona i ostatnie 120 szwaczek zostało za bramą. Na terenie zakładu działała jeszcze prywatna firma, dzierżawiąca od „Latony”
część pomieszczeń. Zatrudniała 40 pracowników. Chciała ona podpisać umowę z nowym właścicielem „Latony”. W biurze syndyka poinformowano jednak, że jest za
wcześnie, aby mówić o nowym właścicielu.
• 10.10.2001 rok
Fundusz gwarancyjny na zaległości płacowe, odprawy itp. dla pracowników „Latony” wynosił 1 250 000 zł. Kierownik Funduszu Gwarancyjnego Spraw Pracowniczych (w skrócie FGSP) twierdził, że pieniędzy na wypłaty nie ma. Na wypłaty gwarancyjne czekali także inni pracownicy regionu.
• 20.10.2001 rok
Ukazała się informacja o funduszu, który, mimo że nazywa się gwarancyjnym,
niczego nie gwarantuje. Tak więc około 250 pracowników Latony nie otrzymało gwarantowanych odpraw, wypłat zaległych pensji oraz innych należności. Informacja
kierownika FGSP: „Pieniędzy nie ma, bo dłużnicy nie płacą na rzecz funduszu. Kiedy będą pieniądze – nie wiadomo”.
Tak wyglądała gwarancja w naszej Rzeczypospolitej:
• Rok 2002 – pieniędzy nie ma;
• Rok 2003 – pieniędzy nie ma;
• Rok 2004 – pieniędzy nie ma.
W międzyczasie 29 września 2001 r. lokalny biznesmen chciał nabyć zakład za
2 miliony złotych plus 1 milion na odprawy dla pracowników.
• Finał – czerwiec 2003 r.
Tafik Abdalla Husein Kamal został nabywcą dawnej „Latony”.
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• 14 sierpnia 2004 r.
Informacja w Expressie Ilustrowanym dodatek Bliżej Ciebie: „Toni chce zostawić
swój ślad”: „Znany w Ozorkowie pod imieniem Toni biznesmen pragnie w tym miejscu
założyć centrum logistyczne artykułów gospodarstwa domowego.”
Jak czas pokazał, z szumnych zapowiedzi nie pozostało nic, co dobitnie pokazuje
„księżycowy krajobraz” po dawnej „Latonie”.

Ostatnie chwile ZPK „Latona”
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1. Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego
– zakłady przy ulicy Maszkowskiej
Gustaw Adolf Berent, urodzony 26 października 1869 roku, zmarł 22 lipca 1936
roku. Według przekazów ustnych to on zapoczątkował budowę Zakładów Wełnianych przy obecnej ulicy Maszkowskiej. Jak wiemy, Ignacy Starzyński przeznaczył prawą stronę ulicy Krakowskiej (była to pierwotna, umowna nazwa odcinka dawnego
traktu krakowsko-toruńskiego) na budowę zakładów produkcyjnych. Obecnie jest
to ulica S. Wyszyńskiego. Ulica ta przebiega równolegle do rzeki Bzury, która, oferując miękką rzeczną wodę tak potrzebną do procesów włókienniczych, była powodem
tej prawidłowej decyzji dziedzica Ozorkowa – Ignacego Starzyńskiego. Druga, lewa
strona tej ulicy początkowo była przeznaczona na działalność handlową. Życie jednak zweryfikowało tę słuszną zasadę, gdyż później także powstały zakłady przemysłowe po tej stronie ulicy. Było to jednak w późniejszym okresie, gdy Starzyńskiego
już tutaj nie było. Tak czy inaczej z chwilą, gdy wszystkie posesje przy tej ulicy były
zajęte, późniejsi przemysłowcy musieli budować swe zakłady w innych rejonach miasta. Było to dla nich niekorzystne z powodu braku dostępu do rzeki, która gwarantowała wysoką jakość wyprodukowanej przędzy czy tkanin, poruszała ponadto swym
wodnym napędem turbiny fabryczne. Było to bardzo ważne, gdyż obniżało koszty
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wytworzonej produkcji. Gustaw Adolf Berent należał właśnie do tych późniejszych
przemysłowców, którzy byli zmuszeni do tego, żeby ich fabryki były poruszane energią parową, mimo że zawyżało to koszty produkcji. Początkowo wytwarzanie tego
typu energii odbywało się z pomocą koni. Konie, chodząc w kieracie, poruszały turbiny, wytwarzając energię konieczną do rozruchu fabrycznych maszyn. Zrozumiałym jest, że energia wytwarzana za pomocą turbiny wodnej, która, będąc poruszana mocą spadającej wody, obniżała koszt wytworzonej przędzy czy tkaniny. Jednak
z chwilą wycinania lasów siła przepływu Bzury słabła i także przemysłowcy, mający
swe zakłady przy rzece, musieli się przestawić na napęd parowy. Początki zakładu Berenta były z pewnością skromne. Jednakże od samego początku był to zakład dwuwydziałowy, gdyż były tam przędzalnia i tkalnia. Słowem, Berent prowadził produkcję
przędzy oraz tkanin wełnianych.
Jak wiemy, już w pierwszych latach XX wieku miały miejsce coraz silniejsze kryzysy ekonomiczne. Opierając się na przekazach ustnych wiem, że Berent począł wówczas chorować. Ponoć choroba ta, jak również niestabilna sytuacja w całej gospodarce
doprowadziły do tego, że fabryka Berenta poczęła upadać. Niestety na ten temat bliższych informacji nie posiadam.
Prawdopodobnie nie widząc wyjścia z sytuacji w jakiej się znajdował, Berent
sprzedał swój zakład Boruchowi Blankietowi oraz Wolfowi i Izraelowi Eizenbergom. Przypuszczalnie doszło wówczas do podziału fabryki Berenta, gdyż były to odrębnie prowadzone zakłady. To znaczy Boruch Blankiet prowadził osobno swój zakład. Natomiast Wolf i Izrael Eizenbergowie, będąc rodzonymi braćmi, swój zakład
prowadzili wspólnie. Zarówno Boruch Blankiet, jak też Izrael i Wolf Eizenbergowie rozbudowywali swoje zakłady, z tym że niewiele można o tych zakładach powiedzieć.
W czasie II wojny światowej Niemcy odebrali Blankietowi i Eizenbergom ich zakłady. Pierwszy z tych zakładów powierzono Berentowi i tutaj mamy problem, gdyż
jedne źródła mówią, że nadzór nad dawnym zakładem ojca, czyli Gustawa Adolfa
Berenta, powierzono starszemu z synów Karolowi, natomiast inne źródła mówią, że
opiekę nad zakładem powierzono młodszemu z synów Gustawa Adolfa – Hugonowi Berentowi. Sprawa ta wymaga wyjaśnienia. W taki sposób jeden z synów w czasie okupacji nadzorował dawny ojcowski zakład. Zakład ten znajdował się przy obecnej ulicy Maszkowskiej, która w czasie okupacji nosiła niemiecką nazwę (całkiem
przyzwoitą) i jak na tamte czasy, słuszną. Nazwa brzmiała Tuchmacherstrasse, czyli
w przetłumaczeniu na język polski „ulica Sukienników”, co było zgodne z prawdą.
Co prawda dziś tam „sukiennika” nie uświadczysz, lecz wówczas było ich sporo.
O tym zakładzie wiemy niewiele, a właściwie to nic. O jego nadzorcy wiemy tylko,
że był on kaleką i z powodu amputacji nogi nie został powołany na front. Prawdopodobnie z powodu swego kalectwa był człowiekiem złośliwym i dokuczał wszystkim,
zwłaszcza Polakom.
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Budynek administracyjny OZPW „Ozorkowianka”, później ZPW „Fresco”

Niemcy zarekwirowali także sąsiedni zakład należący do braci – Izraela i Wolfa
Eizenbergów, przy ówczesnej ulicy Tuchmacherstrasse nr 29/31. Zakład ten powierzono Erhardowi Pogge. Był to niemiecki przemysłowiec, będący świetnym fachowcem w przemyśle wełnianym. Przed wojną niemiecko-sowiecką miał on swój zakład
w Estonii. Należał do tzw. Niemców Bałtyckich. Przed wejściem wojsk sowieckich
do Estonii (los ten spotkał również Łotwę i Litwę), w wyniku porozumień niemiecko-sowieckich, Erhard Pogge wraz z żoną Hildegardą jako obywatele estońscy pochodzenia niemieckiego zostali skierowani przez władze niemieckie do Ozorkowa.
W ramach rekompensaty za utracone mienie w Estonii, Erhard Pogge otrzymał zarekwirowany zakład, który odebrano Żydom. Dopóki to było możliwe Erhard Pogge
nie został przydzielony do „Wermachtu”, czyli do wojska niemieckiego. Lecz po klęsce
pod Stalingradem do wojska brano nawet ludzi niepełnosprawnych. Do Wermachtu
wcielono również Erharda Pogge. W czasie nieobecności męża zakładem zarządzała
Hildegarda Pogge. O tym bezdzietnym małżeństwie z całą pewnością można powiedzieć, że byli to porządni ludzie. Dowodem na to jest między innymi fakt, że niektórzy Polacy donosili Niemcom, wydając w ręce gestapo swych sąsiadów czy kolegów
z pracy. Erhard, dopóki był na miejscu, a później jego żona Hildegarda, wiedząc
o tym, ostrzegali Polaków przed tymi ludźmi. Można tutaj powiedzieć o „przepaści”
moralnej między małżeństwem Pogge a polskimi donosicielami. Ci estońscy Niemcy
narażali się ostrzegając Polaków, natomiast polscy donosiciele dla własnych drobnych
korzyści donosili na swoich pobratymców. Gdy Erhard został powołany na front, jego
żona Hildegarda pragnęła nawet usunąć tych szpicli z zakładu, lecz to było wręcz niemożliwe. Ludzie ci byli w fabryce za wiedzą gestapo i nikt nie mógł ich usunąć.
Z chwilą, gdy zbliżała się Armia Czerwona, Erhard Pogge wrócił do Ozorkowa
i z żoną Hildegardą zdołał wyjechać do Niemiec. Dodać tutaj należy, że w czasie oku229

ROZDZIAŁ VI

pacji niemieckiej wszystkie zakłady należące do Żydów lub Polaków zostały im odebrane. Po drugiej wojnie światowej zagrabione przez Niemców zakłady zostały bez
właścicieli. Były to wspomniane wyżej zakłady Poggego, Berenta, Nietschkego, Feidyscha oraz kilkanaście drobnych zakładów (ogółem 22 zakłady). Z tych wszystkich
„okruchów” utworzono duży zakład włókienniczy produkujący przędzę i tkaniny
wełniane. Przedsiębiorstwo to od samego początki skazane było na zagładę, zważywszy na ogromne rozdrobnienie. Jego trzon tworzyły dwa zakłady, znajdujące się przy
ulicy 18-go Stycznia (obecnie ul. Maszkowska 25/27, czyli zakład zarządzany w czasie
okupacji przez Berenta oraz Maszkowska 29/31 – zakład zarządzany przez Poggego.

Budynek fabryczny OZPW „Ozorkowianka”, później ZPW „Fresco”

Przypomnieć tutaj należy, że w dniu 18 stycznia 1945 roku właśnie na tę ulicę wjechały pierwsze czołgi radzieckie, wyzwalając Ozorków spod okupacji niemieckiej.
Dlatego ulicę tę nazwano ul. 18-go Stycznia.
Wcześniej nazwano ulicę Semptemberstrasse, czyli 7-go Września, bowiem tego
dnia w 1939 roku oddziały niemieckie wkroczyły do Ozorkowa. Jest tutaj tylko małe
„ale”. W 1939 roku zwycięskie wojsko niemieckie witali tylko „ozorkowianie” pochodzenia niemieckiego. Złośliwi mówili, że zrobiono to staropolskim obyczajem, czyli
chlebem i solą. Ile w tym prawdy – nie wiadomo.
Natomiast 18 stycznia 1945 roku przybyłych tutaj żołnierzy radzieckich witali
z entuzjazmem wszyscy ozorkowianie z wyjątkiem pozostałych w mieście Niemców.
Inna sprawa, że entuzjazm dla Armii Czerwonej rychło wygasł, lecz jest to zupełnie
inny problem.
W Ozorkowie pierwszym objawem dezaprobaty było zrabowanie przez żołnierzy
sowieckich zegara z dzwonnicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z dewastacją tej świątyni.
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Zdecydowanie większą szkodę uczynili sowieci w Zgierzu. Otóż w zakładach
barwników „Boruta” zrabowali wszystkie urządzenia wykonane z metali szlachetnych w oczyszczalni – bo zdobyczne. Obrabowana przez Niemców Polska, a także (jak wiemy) przez sowietów nie miała środków na odrestaurowanie (nie tylko tej
zgierskiej) oczyszczalni.
Dlatego przez dziesięciolecia rzeka Bzura była jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzek w kraju i wszystkie miasta leżące nad Bzurą odczuwały przez dziesięciolecia „dobrodziejstwo” sowieckie.
Na zakończenie konieczne jest wyjaśnienie dotyczące ulicy Maszkowskiej, przy
której znajdowały się opisywane zakłady włókiennicze. Jak sama nazwa wskazuje, jest
to ulica kierunkowa prowadząca do wsi Maszkowice. Dlatego też pierwsza nazwa tej
ulicy brzmiała ulica Maszkowska.

Budynek tkalni OZPW „Ozorkowianka”, później ZPW „Fresco”

Następna nazwa została nadana już po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku,
czyli nazwa 6 Sierpnia. W czasie okupacji Niemcy nadali miano „Tuchmacherstrasse”.
Z racji licznych tutaj warsztatów sukienniczych, była to nazwa ulica Sukienników.
Po II wojnie światowej na bardzo krótko powrócono do nazwy 6 Sierpnia. „Wielki Wschodni Brat” narzucił jednak nazwę 18 Stycznia, jako że tego dnia w 1945 roku
czołgi radzieckie, wjeżdżając na tę ulicę, wyzwoliły Ozorków spod okupacji niemieckiej. Dopiero po politycznej „odwilży” ulica ta otrzymała prawidłową nazwę? Na
końcu tego zdania postawiłem zamiast kropki pytajnik. Otóż, jest to nazwa kierunkowa prowadząca do wsi Maszkowice. Zgodnie z naszą pisownią powinna być to ulica Maszkowicka. Niewielki co prawda błąd, ale „pedantów” irytuje (przepraszam polonistów).
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Brama fabryczna ZPW „Fresco”

2. Historia zakładów przy ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Tereny zakładów w rejonie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego to miejsce szczególne, gdyż tutaj powstał pierwszy zakład scentralizowany w Polsce Środkowej, o którym pisał w swym sprawozdaniu do namiestnika
Królestwa Polskiego – Józefa Zajączka Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego
– Rajmund Rembieliński.
Reasumując, był to początek przemysłu włókienniczego nie tylko w Ozorkowie,
lecz na terenie Środkowej Polski, który później nazwano „Łódzkim Okręgiem Przemysłowym”, bowiem Łódź (o ironio) dzięki restrykcjom carskim, zdominowała ten
rejon.
Prekursorem przemysłu włókienniczego na tych terenach był Gottlieb Lause, który niestety zbankrutował przy wydatnej „pomocy” Friedricha Mathiasa Schlössera
i jego szwagra Christiana Wilhelma Wernera.
Zakład Lausego na licytacji nabył Beniamin Schulz, spowinowacony z Wernerami, sprzedając go wkrótce braciom: Abrahamowi i Józefowi Librachom. Jako że zakład był nieczynny kilka lat, mając przestarzały park maszynowy, bracia przeprowadzili jego rozbiórkę. Należy tutaj nadmienić, że Librachowie mieli swój zakład
macierzysty po sąsiedzku, a chcąc go rozbudować, pragnęli koniecznie wykupić sąsiednie działki. Korzystając z okazji, że Beniamin Schulz prawdopodobnie nie miał
koncepcji względem nabytego zakładu polausowskiego, Librachowie kupili tę działkę wraz z terenem fabrycznym. Napisałem tutaj „prawdopodobnie”, gdyż, jak wiemy,
Schlösserowi i Wernerowi zależało jedynie na tym, by zniszczyć Lausego.
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Librachowie, rozszerzywszy swoje fabryczne terytorium, mieli na celu rozbudowanie swego zakładu. Mogli go spokojnie rozbudowywać, gdyż reprezentowali przemysł wełniany, nie konkurowali więc z zakładami bawełnianymi Schlösserów.
Tymczasem, jak gdyby „na zawołanie”, w ich macierzystym zakładzie wybuchł pożar i fabryka spaliła się. Librachowie otrzymali odszkodowanie, a także kredyt z Banku Polskiego. Ponadto rząd przyszedł także braciom z pomocą. Librachowie wybudowali duży nowoczesny zakład, którego poszczególne budynki nadal istnieją. Główny
budynek fabryczny w ostatnich latach został wyremontowany i zaadaptowany według nowych potrzeb. Obecnie stanowi własność prywatną.

Historia budynku:
1. Główny budynek fabryki Librachów;
2. Fabryka Gustawa Nietschego;
3. OZPW „Fresco”;
4. Włókiennicza Spółdzielnia Pracy;
5. Budynek prywatnego właściciela.

Wracając do Librachów, w cztery lata po spaleniu fabryki w 1857 roku, zakład wizytował prezydent miasta Łodzi, dając bardzo pozytywną opinię. Pan prezydent niewiele wiedział o przemyśle, gdyż rok po jego lustracji ze zdumieniem odnotowujemy
fakt, że przedsiębiorstwo Librachów zbankrutowało. Librachowie po prostu przeinwestowali, korzystając nadmiernie z kredytów, których później nie mogli spłacić. Po
załatwieniu niezbędnych spraw i formalności, Librachowie wyprowadzili się do Łodzi. W Ozorkowie był także sukiennik o nazwisku Librach, mieszkający po parzystej
stronie ulicy J. Piłsudskiego (dziś ulica S. Wyszyńskiego), lecz był on ubogi, bowiem
posiadał tylko jeden sukienniczy warsztat tkacki.
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Wracając do fabryki Librachów, to po ogłoszeniu upadłości zakład przejęto w zarząd komisaryczny. Pod tym zarządem firma wegetowała jeszcze jedenaście lat, czyli do 1869 roku.
Niestety nie wiemy, kto przejął zakład na licytacji. Dopiero na początku XX wieku pojawiło się nazwisko nowego właściciela – Gustawa Nitzchke. Z przekazów ustnych wiadomo, że był on kaleką, gdyż nie miał jednej nogi. Fabryka nadal produkowała ciężkie sukno, specjalizując się w grubych tkaninach kortowych, z których szyto
płaszcze, kurtki i garnitury.
W czasie I wojny światowej fabryka została ograbiona przez okupantów niemieckich, którzy nie zważali na to, czy właścicielem był Żyd, Polak lub nawet Niemiec.
Miało to miejsce w tym przypadku, a także dotknęło Natalię Schlösser. Po I wojnie światowej zdewastowany przez „pobratymców” zakład przejął Gustaw Nitzchke
– syn Gustawa. Dziwnym zbiegiem okoliczności Gustaw (junior) także utracił nogę
podczas walk w trakcie wojny. Z tego, co przekazywali nieżyjący już pracownicy jego
zakładu, był on porządnym człowiekiem. W miarę swoich możliwości dbał o zakład
oraz o swych pracowników. W czasie II wojny światowej z pewnością podpisał listę
narodowościową, czyli Volkslistę, gdyż prowadził nadal swój zakład przez cały czas
okupacji. Gdy zbliżała się Armia Czerwona, wyjechał do Rzeszy.
go:
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Należy tutaj w skrócie przedstawić historię ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskie1. Krakowska – była to nazwa umowna, z tej racji, że przebiegała wzdłuż traktu
krakowsko-toruńskiego;
2. Maurycego Haukego – generał o zapatrywaniach prorosyjskich; ur. w 1775 r.,
zginął zamordowany 29 listopada 1930 r. podczas powstania listopadowego;
3. Józefa Piłsudskiego – odnotować tylko należy, że ulica nosiła to miano od 1918
do 1939 roku;
4. Adolf Hitlerstrasse – o tej nazwie należy zapomnieć, gdyż została narzucona
przez okupanta niemieckiego;
5. Michała Roli-Żymierskiego – marszałek Polski, żył w latach 1890-1989;
6. Feliksa Dzierżyńskiego – polski i rosyjski działacz rewolucyjny, żył w latach
1877-1926;
7. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – prymas Polski, żył w latach 1901-1981.

3. Zakłady wełniane w Ozorkowie po II wojnie światowej

3. Zakłady wełniane w Ozorkowie po II wojnie światowej
W 1945 roku po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej scalono wszystkie zakłady działające w przemyśle wełnianym w Ozorkowie w jeden duży zakład pod nadzorem państwowym. Ogółem były to 22 zakłady, głównie pożydowskie i poniemieckie,
działające w tej branży.
Jedna część tych zakładów mieściła się przy ulicy 18 Stycznia (obecnie ul. Maszkowska). Dla przypomnienia podaję, że przed II wojną światową pierwsza część dawnych zakładów Gustawa Adolfa Berenta to zakład Borucha Blankieta, mieszczący się
przy ulicy Maszkowskiej 25/27. Natomiast druga część tych zakładów należała do
braci Izraela i Wolfa Eizenbergów. Zakład ten mieścił się także przy ulicy Maszkowskiej 29/31. Dodać tutaj trzeba, że w okresie „międzywojnia” ulica ta nosiła miano
6 Sierpnia, na pamiątkę wymarszu I kompanii kadrowej Legionów w 1914 roku. Jak
wiemy, był to zaczątek przyszłej Armii Polskiej. W czasie okupacji niemieckiej Boruchowi Blankietowi odebrano jego zakład, który oddano pod zarząd jednemu z synów Gustawa Adolfa Berenta. Niestety mamy tutaj dylemat czy był to Karol, czy Hugon Berent60. Natomiast zakład braci Eizenbergów oddano zarząd Erharda Pogge,
a z chwilą powołania go do Wermachtu zakładem zarządzała jego żona, Hildegarda
Pogge. Wracając do pierwszych lat po II wojnie światowej, to początkowo pełna nazwa tych skomasowanych zakładów brzmiała „Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 32” w Ozorkowie. Zakłady te, mimo oficjalnej nazwy (skrót „PZPW nr
32”), zwane były potocznie w Ozorkowie „Ozorkowianka”, bowiem nazwa ta była
bliższa sercu ozorkowian. Dlatego też nazwa oficjalna była nieznana mieszkańcom
Ozorkowa. Tymczasem czekała nas duża porcja arogancji, zwanej „dyktaturą proletariatu”. Zakład ten, chociażby z uwagi na swoje rozproszenie, z góry był skazany na
zagładę. Jako zespół organizacyjny był to „dziwoląg”, przynajmniej z punktu koordynacji i kłopotów z transportem. Musimy pamiętać o tym, że nie było wówczas telefonów komórkowych, a te wcześniejsze, które były, działały fatalnie.
Bazą główną były obiekty przy ulicy 18 Stycznia 25/31 (obecnie ul. Maszkowska).
Nazwa ta, jak wspominałem, była narzucona przez „Wielkiego Brata” z okazji wyzwolenia Ozorkowa z niewoli niemieckiej. Pomijam tutaj nazwę 6-go Sierpnia, która wprawdzie wróciła po II wojnie światowej, lecz był to maleńki epizod w historii tej
ulicy. Natomiast nazwa 18 Stycznia obowiązywała wiele lat.
Jednym z pierwszych dyrektorów był J. Redlich. Niemożliwe, że był on pierwszym
dyrektorem tego przedsiębiorstwa. Motywuję to tym, że uczyłem się z jego córką,
a były to pierwsze lata pięćdziesiąte. Spora grupa „drobnych” zakładów znajdowała
się głównie przy ulicy Maszkowskiej. Zakłady te wcześniej (w okresie międzywojnia)
egzystowały, lecz z braku finansów były to zakłady przestarzałe i niedoinwestowane.
4 Prawdopodobnie był to jednak Hugon Berent.
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Na ulicy Maszkowskiej znajdował się między innymi zakład Kolczyńskiego, a przy
ulicy Średniej (z polecenia „Wielkiego Brata” nadano tej ulicy nazwę Obrońców Stalingradu) zakład Włodarczyka.
Kolejna grupa zakładów wchodzących w skład przedsiębiorstwa znajdowała się
przy ulicy Michała Roli-Żymierskiego (później Feliksa Dzierżyńskiego, a obecnie
Stefana Wyszyńskiego). Z tych zakładów wyróżniały się dawne fabryki Gustawa Nitschkego i Josepha Feidischa (osoby o niezwykle barwnym życiorysie, zwłaszcza ten
drugi). Do tych zakładów dołączył po kilku latach zakład Wincentego Rosińskiego,
mieszczący się przy ulicy M. Roli- Żymierskiego 35. Dla przybliżenia, w tym budynku od strony ulicy mieścił się przez wiele lat sklep monopolowy „Rarytas”. Był to dom
mieszkalny Wincentego Rosińskiego, natomiast w głębi podwórza znajdował się jego
zakład pod nazwą „Przędzalnia Wigoniowa Wincentego Rosińskiego” w Ozorkowie.
Wincenty Rosiński był „piłsudczykiem”, który walczył w Legionach. Później walczył
także w tzw. wojnie polsko-bolszewickiej. Był zdecydowanym patriotą i takim pozostał do końca swoich dni. Miał poza tym ogromne predyspozycje do handlu. Dość
powiedzieć, że w Ozorkowie jako jedyny Polak potrafił wygrywać z całą „plejadą” żydowskich przedsiębiorców. Przed wojną działał w harcerstwie, a także w Ochotniczej
Straży Pożarnej, w której służbę sprawował także w okresie PRL-u. W okresie międzywojnia Rosiński kupił zakład wraz z domem przy ul. Józefa Piłsudskiego. W 1938
roku dokupił sąsiedni zakład, który był własnością największego wówczas przemysłowca w Ozorkowie – Mayera Fogla. Tym kupnem Wincenty Rosiński zdecydowanie powiększył swój zakład.
Wyjaśnić tutaj należy, że Mayer Fogel był lepiej zorientowany w sytuacji, w jakiej
wówczas znajdowała się Polska. Natomiast Rosiński jako szczery patriota nie wierzył
prawdopodobnie w klęskę Polski, która wkrótce (niestety) wydarzyła się naprawdę.
Dlatego kupił od Mayera Fogla jego fabrykę sąsiadującą z jego zakładem.
I przyszedł straszny 1939 rok, kiedy to Niemcy zarekwirowali zakład Rosińskiego. Na szczęście najeźdźcy wyznaczyli zarządcę, którym został przyjaciel Rosińskiego – Wilhelm Hensel.
Po II wojnie światowej Wincenty Rosiński odzyskał swój zakład, niestety na krótko, bowiem w 1950 roku odebrano mu go. Tym razem „rabusiem” okazała się władza
ludowa. Początkowo zakład Rosińskiego przejęły Ozorkowskie Zakłady Przemysłu
Bawełnianego (późniejsze OZPB „Morfeo”). Zakład ten od początku był dla OZPB
tzw. „niechcianym dzieckiem” i słusznie został przekazany do Ozorkowskich Zakładów Przemysłu Wełnianego „Fresco”.
Wracając do Rosińskiego, odebranie zakładu odczuł on jako kradzież w mocy
prawa i nigdy się z tym nie pogodził. Nadal działał w Ochotniczej Straży Pożarnej,
w której został „Honorowym Prezesem”. Był w sensie pozytywnym nieco „próżny”.
Moi liczni znajomi, którzy działali w OSP mówili mi, że gdy była jakaś strażacka uroczystość, np. Dzień św. Floriana, wystarczyło „wyhuśtać” prezesa, a portfel otwierał
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się sam. Wincenty Rosiński zmarł w 1958 r. i został pochowany na Starym Cmentarzu przy ulicy Zgierskiej. Reasumując, był mimo swych drobnych wad człowiekiem
niezwykle pożytecznym, który służył naszemu społeczeństwu i miastu.
W 1951 roku zarządzeniem nr 595 Ministra Przemysłu Wełnianego Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 32 zostały przemianowane na Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego. Nazwa ta przybliżała potoczną nazwę „Ozorkowianka”.
Żeby zachęcić pracowników do bardziej „owocnej pracy” (tak się wówczas mówiło językiem partyjnym), OZPW otrzymały w 1953 roku „Sztandar Przechodni Przemysłu Wełnianego”. W wyjaśnieniu należy podkreślić, że „Sztandar Przechodni” nie
był wynikiem osiągnięć załogi, lecz przechodził „z rąk do rąk”.61 OZPW nie prowadziły działalności inwestycyjnej, z wyjątkiem budowy żłobka przy ulicy Zgierskiej 15.
Wkrótce w budynku żłobka powstało również przedszkole, głównie dla dzieci pracowników OZPW.
Załoga pracowała w niezwykle trudnych warunkach, w starych budynkach, ponadto zakłady dysponowały starym i zużytym parkiem maszynowym. Jak donosiła
„Ziemia Łęczycka”: „Dotychczas, mimo wykonywania planów produkcyjnych, OZPW
mają poważne trudności w zakresie renowacji parku maszynowego, którego wiek przekracza 50 lat, czyli krosna te były używane od II połowy XIX wieku. Dlatego brygady remontowe poświęcają wiele trudu, aby krosna mogły zachować moc produkcyjną”.
W dalszej części artykułu autor prostuje mój wywód, dotyczący Sztandaru Przechodniego. Otóż OZPW zdobyły Sztandar Przechodni na własność. „Autor stwierdza, że
OZPW zatrudnia 1120 osób, w tym kobiety stanowią 45% ogółu załogi. Wyróżnia również najlepszych tkaczy jak: Jan Graczyk, Bolesław Matusiak, Ignacy Matusiak”. Poważnym mankamentem jest brak wydziałów wykończalni i farbiarni, co przyczynia się do podrożenia kosztów produkcji. Ze spraw socjalnych ostro zarysowuje się
problem mieszkań. Rada Robotnicza wystąpiła z propozycją budowy domów jednorodzinnych. Ponadto Rada zapewniła załodze dodatkowe przydziały opału. Należy
tutaj nadmienić, że problemy te trwały do chwili powstania Spółdzielni Mieszkaniowej.
Średnia płaca w OZPW wynosiła wówczas 1100 zł. Przyznać też trzeba, że OZPW
dbały o wypoczynek załogi i nie był to slogan, lecz autentyczna prawda. Podobnie
jak w innych zakładach organizowano kolonie i zimowiska dla dzieci. Dla dorosłych
wczasy, wycieczki, dla starszych pracowników – sanatoria. Dbano również o sprawy
kulturalne, czyli organizowano wyjazdy do teatru czy na koncerty muzyczne.
W obecnej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury (w skrócie MOK) mieściła się
świetlica przyzakładowa, którą opiekował się pracownik OZPW – Adam Targalski.
Działały tam wówczas zespoły: orkiestralny, wokalny, baletu, amatorski zespół te4 O
 d tej reguły były jednak wyjątki. Między innymi Sztandar otrzymały na własność OZPB i OZPO
w Ozorkowie.

61

237

ROZDZIAŁ VI

atralny; sekcje: szachowa, ping-pongowa oraz bardzo silna sekcja kolarska, której
najlepszymi zawodnikami byli: Witold Kolczyński, Jan Nowakowski i Janusz Słowiński.
Z czasem w kosztach zaczęły partycypować inne zakłady i wówczas imprez kulturalnych było więcej. Były to występy znanych piosenkarzy, zespołów rozrywkowych,
turnieje sportowe, ping-ponga, szachowe, warcabowe. W każdy czwartek odbywały
się tzw. „Spotkania z Piosenką”, które prowadzili – znany wówczas piosenkarz Woźniakowski lub również znany aktor teatralny – Duński. Ponadto organizowano wieczorki taneczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, miało miejsce między innymi spotkanie ze słynnym polskim lotnikiem Skalskim.
W 1958 roku dr Stefan Rosiak w świetlicy MOK zorganizował wystawę dotyczącą
historii Ozorkowa, który był przecież kolebką przemysłu włókienniczego na terenie
Polski Środkowej. Była to wystawa dotycząca historii naszego miasta, lecz dotyczyła
ona głównie historii przemysłu włókienniczego w Ozorkowie.

Ulotka reklamowa z 1959 r.

Wracając do spraw administracyjnych OZPW, to wieloletnim dyrektorem był Jan
Laube, który dojeżdżał do pracy w Ozorkowie, jako że był on mieszkańcem Łodzi.
Natomiast przewodniczącym Rady Robotniczej był Tadeusz Malusz. W 1964 roku
dyrektorem został Wacław Brudziński, który był oddelegowany z Ozorkowskich
Zakładów Przemysłu Bawełnianego (w skrócie OZPB – późniejsze „Morfeo”).
Rok 1964 był bardzo ważny dla zakładu, nie tylko z racji zmiany dyrektora. Otóż
zarządzeniem nr 232/64 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 listopada 1964 roku
miało nastąpić połączenie Ozorkowskich Zakładów Przemysłu Wełnianego z Zakła238
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dami Przemysłu Wełnianego im. Jarosława Dąbrowskiego w Zgierzu. Tak na marginesie – co wspólnego miał Jarosław Dąbrowski z przemysłem włókienniczym, nikt
nie potrafił mi wytłumaczyć.
Wracając do sprawy, cały majątek OZPW przejęły ZPW im. Jarosława Dąbrowskiego w Zgierzu (według bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 1964 roku).
Połączone zakłady funkcjonowały pod nazwą Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Jarosława Dąbrowskiego „Fresco” z siedzibą w Zgierzu. Przedmiotem działalności było
wytwarzanie przędzy zgrzebnej, tkanin wełnianych oraz tkanin z włókien sztucznych. Nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Przemysłu Lekkiego poprzez Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego „Północ”. Przedsiębiorstwem zarządzał
dyrektor naczelny przy pomocy czterech zastępców. Widząc zagrożenie dla OZPW
dyrekcja tych zakładów przy poparciu władz Ozorkowa wystąpiła z projektem budowy nowoczesnego zakładu. Był to przecież stary zakład wraz z „muzealnym” parkiem
maszynowym. Nowy zakład miał powstać pomiędzy ulicą Cegielnianą (obok Spółdzielni Mleczarskiej) a ulicą Słoneczną (ulica równoległa do torów kolei szerokotorowej relacji Łódź-Kutno).
W nowym zakładzie planowano zatrudnienie na ponad 2000 pracowników. Na
temat zatrudnienia w OZPW brak jest rzetelnych danych. Wiadomo jednak, że
w 1945 roku zatrudnienie wynosiło 287 osób. Kolejne lata:
• 1947 rok – około 1100 osób;
• 1950 rok – około 1200 osób;
• 1957 rok – pracowało 1120 osób;
• 1961 rok – około 1100 osób;
• 1964 rok – około 1090 osób.
Innych danych brak.
Niestety projekt budowy nowego zakładu upadł, gdyż przeciwny temu był I sekretarz powiatowy PZPR – Romański. Dzięki Romańskiemu powstała „Watina” w Łęczycy. Cóż, w mieście, w którym brak było tradycji robotniczych, wybudowano nowoczesny zakład produkcyjny.
Tymczasem w Ozorkowie zdawano sobie sprawę, że budynki zakładowe liczą
sobie około 100 lat, nie mówiąc już o parku maszynowym. Ponadto rozproszenie
zakładów zwiększało koszty produkcji, do której w rzeczywistości trzeba było dopłacać.
W chwili połączenia ze Zgierzem w Ozorkowie działały wydziały: przędzalni,
tkalni i ponoć wydział farbiarni i wykończalni. Mam tutaj wątpliwości, gdyż jak wynika z faktów, wykończalnia działała, lecz wykończoną tkaninę wysyłano do Konstantynowa. Jeżeli jest to prawdą, to wykończalnia nie działała prawidłowo lub jej po
prostu nie było.
Jak było do przewidzenia, wkrótce poczęto likwidować poszczególne wydziały aż
do całkowitej likwidacji.
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Część załogi przeszła do ZPW im. Jarosława Dąbrowskiego „Fresco” w Zgierzu.
Następną grupę pracowników przejęły Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego (późniejsze OZPB „Morfeo”). Natomiast w 1971 roku duża grupa pracowników
OZPW zawiązała Spółdzielnię Tkacko-Dziewiarską „Zjednoczenie”, którą przemianowano na Włókienniczą Spółdzielnię Pracy (w skrócie WSP).
Na zakończnie podaję kolejnych dyrektorów naczelnych Ozorkowskich Zakładów
Przemysłu Wełnianego. Prawdopodobnie jest to lista niepełna:
• Ciechanowska (imienia brak);
• Antczak (imienia brak);
• Jan Redlich;
• Jan Laube;
• Wacław Brudziński.
Z chwilą „wchłonięcia” Ozorkowskich Zakładów Przemysłu Wełnianego w skład
Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Jarosława Dąbrowskiego „Fresco” w Zgierzu,
w Ozorkowie zlikwidowano stanowisko dyrektora, oddelegowując ze Zgierza Zdzisława Wasiaka, którego mianowano kierownikiem ZPW w Ozorkowie. Ponadto cała
dokumentacja była przesyłana do Zgierza. Stan ten trwał do całkowitej likwidacji Zakładów Przemysłu Wełnianego w Ozorkowie. Oddelegowany do Ozorkowa Zdzisław
Wasiak w 1971 roku został głównym inicjatorem i założycielem Włókienniczej Spółdzielni Pracy w Ozorkowie przy ulicy F. Dzierżyńskiego (obecnie ulica S. Wyszyńskiego).

4. Włókiennicza Spółdzielnia Pracy
W 1971 roku duża grupa pracowników dawnych ZPW „Fresco” z inicjatywy Zdzisława Wasiaka zawiązała Spółdzielnię Tkacko-Dziewiarską „Zjednoczenie”. Spółdzielnia początkowo podlegała pod Zarząd Łódzki, który decydował o najważniejszych sprawach spółdzielni. Po dwóch latach, dzięki staraniom Zdzisława Wasiaka,
została zarejestrowana jako samodzielna Włókiennicza Spółdzielnia Pracy. Spółdzielnia była zrzeszona w Krajowym Związku Spółdzielni Dziewiarsko-Włókienniczych
w Pabianicach. Funkcjonowała w oparciu o statut Spółdzielni i regulamin Rady Spółdzielni. Ilość członków WSP wynosiła 560 osób. Pierwszym prezesem WSP został jej
głowny inicjator i założyciel WSP – Zdzisław Wasiak. Poniżej pierwszy Zarząd WSP
oraz skład kierownictwa: Zdzisław Wasiak – prezes WSP; Izydor Kaczorek – z-ca
prezesa ds. technicznych, Wiesław Czerwiński – z-ca prezesa ds. handlowych. Największymi wydziałami produkcyjnymi WSP był wydział przędzalni i tkalni. Kierownikiem przędzalni był Jan Ochota, a później Stefan Królewiak. Kierownikiem tkalni
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był Henryk Wichliński. Natomiast kierownikiem produkcji został Włodzimierz Bugno. I sekretarzem zakładowym był Zdzisław Witczak, później Teresa Wasik. Przewodniczącym Rady Zakładowej była Helena Kaucz. Głównym księgowym była pani
Dębska-Buzak.

Włókiennicza Spółdzielnia Pracy

Dział Organizacyjno-Administracyjny prowadziła Marianna Błaszczyk. Kierownikiem działu Kadr była Helena Kaucz, później Marianna Błaszczyk. Kierownikiem
Planowania i Rachuby była pani Skalska.
WSP nie był dużym zakładem, dlatego niektóre nazwiska się powtarzają w wyniku
częstych rotacji. Ponadto łączono stanowiska etatowe z funkcjami społecznymi, które były również ważne w zarządzaniu Włókienniczą Spółdzielnią Pracy. WSP przejęła obiekty po części byłych zakładów ZPW „Fresco” przy ulicy F. Dzierżyńskiego
35-41, z wyjątkiem zakładu przy ulicy F. Dzierżyńskiego 28, który to obiekt wcześniej, bo w roku 1966 przejęły Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego (późniejsze OZPO „Latona”). W okresie międzywojennym oraz w czasie okupacji nie241
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mieckiej (lata 1939-1945) zakład ten należał do Josepha Fejdyscha wraz z kamienicą
przy ulicy, w której ten fabrykant mieszkał. Dom ten istnieje do dziś, lecz po całkowitej przebudowie. Wracając do właściciela zakładu, był on niezwykle ciekawą i barwną
postacią, bodajże najciekawszą w całym „światku” ozorkowskich przemysłowców.

Włókiennicza Spółdzielnia Pracy

Początkowo Włókiennicza Spółdzielnia Pracy wykorzystywała wszystkie moce
produkcyjne, zatrudniając ponad 500 pracowników. Ze spółdzielczych sprawozdań
wynikało, że WSP dbała o sprawy socjalne pracowników. Czyli wzorem innych zakładów pracy udzielano pożyczek mieszkaniowych, organizowano kolonie i zimowiska dla dzieci, wycieczki, wyjazdy do kin i teatrów. Wczasy organizowano głównie
w ośrodku w pobliskich Grotnikach. Prezesem Włókienniczej Spółdzielni Pracy był
nadal Zdzisław Wasiak. Z uwagi na to, że Zdzisław Wasiak był najważniejszą postacią
tej niewielkiej społeczności należy choć w dużym skrócie przedstawić jego życiorys.
Zdzisław Wasiak urodził się 4 kwietnia 1931 roku w Zgierzu. W czasie, gdy pracował w Ozorkowie, zamieszkiwał w Łodzi przy ulicy Zawiszy Czarnego, dlatego musiał dojeżdżać do pracy. Z wykształcenia był technikiem włókiennikiem. Pracę rozpoczął bardzo wcześnie w 1946 roku, czyli miał zaledwie 15 lat. W 1965 roku został
oddelegowany na stanowisko kierownika do ZPW „Fresco” w Ozorkowie. W opinii władz nadrzędnych posiadał dużo własnej inicjatywy, będąc ponadto dobrym
organizatorem pracy. Do PZPR-u wstąpił dopiero mając 30 lat. Po 1966 roku był
członkiem Plenum KM PZPR w Zgierzu. W latach 1966-1975 był Przewodniczącym
Komisji Ekonomicznej byłego Komitetu Powiatowego w Łęczycy, czyli do chwili likwidacji powiatu łęczyckiego. Był także Sekretarzem Propagandy KM PZPR w Ozor242
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kowie. Aktywnie pracował na rzecz rozwoju naszego miasta. Za pracę społeczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Został także wyróżniony wpisem do
Księgi Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa. Ci, którzy go dobrze znali, stwierdzali, że
nie zastanawiał się nad tym, czy może mu się coś udać czy nie – zabierał się do pracy.
Był to charakter nieskomplikowany, naturalny, a będąc otwartym i szczerym – z jego
strony nie można się było obawiać ukrytych zamiarów lub podstępnych działań.
Tymczasem sytuacja ekonomiczna Włókienniczej Spółdzielni Pracy zaczęła się
pogarszać. W 1979 roku WSP płaciła kary za niezrealizowane zamówienia. Oczywiście doszło do wzburzenia załogi i dlatego powołano „Zakładowy Sąd Społeczny”, którego przewodniczącym został Henryk Chabasiński. Niestety „Sąd Społeczny”
z panem przewodniczącym na czele nie uzdrowił atmosfery. Wyjaśnić tutaj trzeba,
że ferment narastał nie tylko w Włókienniczej Spółdzielni Pracy, lecz dotyczył całego kraju. Nie dziwi fakt, że nastąpił początkowo słuszny i spontaniczny bunt, który
stał się zaczątkiem „Solidarności”, w którym to związku zawodowym aktywnie działała Alina Brynkiewicz. W 1983 roku Włókiennicza Spółdzielnia Pracy zanotowała znaczny wzrost wartości sprzedaży. Możliwe jednak, że było to głównie „zasługą”
inflacji, gdyż zatrudnienie nadal spadało. Po odejściu Zdzisława Wasiaka prezesem
WSP został Bogdan Brakowiecki. W 1985 roku WSP zatrudniała już tylko 180 osób.
„Czarny scenariusz” dotyczył nie tylko Włókienniczej Spółdzielni Pracy, gdyż nawet
„giganty” przemysłowe Ozorkowa, tzn. OZPB „Morfeo” i ZTK „Latona”, które były
zdecydowanie silniejsze ekonomicznie, przeszły wkrótce tę samą „drogę”. Przy ówczesnej polityce rządu była to tylko kwestia czasu.
Włodzimierz Bugno
Z uwagi na to, że pan Włodzimierz Bugno był drugą (po Zdzisławie Wasiaku)
osobowością wyróżniającą się na tle tej niewielkiej społeczności, zamieszczam (w dużym skrócie) życiorys tego człowieka.
Rodowity ozorkowianin; jego ojciec był bardzo dobrym krawcem, co w pewnym
sensie dawało mu niezależność. W „swoim czasie” wytknięto to panu Włodzimierzowi, że jako syn „niezależnego” krawca jest „elementem niepewnym”. Odrzucono więc jego kandydaturę na dalsze kształcenie się. Po skończeniu Szkoły Handlowej
w Zgierzu podjął pracę w ZPW „Ozorkowianka”. Był wówczas rok 1950, a pan Włodzimierz miał 18 lat. Początkowo pracował w dziale planowania, następnie jako kierownik działu surowca.
Pan Włodzimierz zdawał sobie sprawę, że zakład w Ozorkowie jest przestarzały
i dlatego przeniósł się do pracy w ZPW „Fresco” w Zgierzu, gdzie pracował jako technolog w farbiarni na wydziale wykończalni (około 10 lat). W tym czasie ZPW „Fresco” przejęły ZPW „Ozorkowianka”, które przestały być samodzielne. Z chwilą powstania Włókienniczej Spółdzielni Pracy w Ozorkowie przy ul. F. Dzierżyńskiego
35-41, po dość długim namyśle pan Włodzimierz powrócił do pracy w Ozorkowie.
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Pracował początkowo w WSP jako kierownik produkcji, będąc także odpowiedzialnym za sprawy eksportu. Z chwilą, gdy Izydor Kaczorek, będący z-cą prezesa ds.
produkcji odszedł z zakładu, Zarząd WSP awansował pana Włodzimierza Bugno na
stanowisko z-cy prezesa ds. produkcji. W 1985 roku odszedł na rentę ze względu na
zły stan zdrowia. W ostatnich latach życia prowadził hotel przy ulicy Łącznej. Zmarł
14 stycznia 2014 r.

Włodzimierz Bugno
(ur. 14.11.1932 – zm. 14.01.2014 r.)

W 1986 roku prezesem WSP został ponownie Zdzisław Wasiak, który powtórnie
prezesem był tylko rok. Przyszedł tylko po to, by uratować spółdzielnię, której był
przecież współtwórcą. Okazało się to jednak niemożliwe. Z chwilą, gdy odszedł, wiadomym już było, że Włókiennicza Spółdzielnia Pracy musi upaść.
W 1987 roku kolejnym prezesem został Zbigniew Racięcki. Wówczas zatrudnienie WSP spadło do 149 osób. Spółdzielnię głębiły nierozwiązane problemy inwestycyjne, gdyż nie posiadała środków na budowę oczyszczalni oraz urządzeń odpylających.
Z chwilą, gdy odszedł pan Włodzimierz Bugno, WSP produkowała wyłącznie na
rynek krajowy: kołdry, watę anilowaną, poduszki, zagłówki. Świadczono również
usługi w zakresie motania i szarpania, bowiem motarnia i szarparnia były czynne.
Podstawowym błędem był brak produkcji eksportowej, a co za tym idzie, brak dewiz,
które z pewnością rozwiązałyby sporo problemów. Z drugiej jednak strony upadły
przecież także zakłady produkujące towary eksportowe, czyli byłoby to tylko przedłużenie agonii.
W 1988 roku w pomieszczeniu obok portierni utworzono sklep firmowy. Szkoda,
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że zbyt późno. Zatrudnienie nadal spadało i w 1989 roku WSP zatrudniała już tylko 137 osób. Ogromnym plusem była elastyczność WSP, gdyż produkowano to, czego aktualnie potrzebował „rynek” i w zależności od tego zmieniały się asortymenty.
Wytwarzano w tym czasie: ubrania treningowe, czyli dresy, bluzki, piżamy, rajstopy,
wyroby dziewiarskie – swetry, pulowery. Mimo elastyczności, różnorodności, podporządkowania się wymogom „rynku”, to wszystko było za mało. Wytłumaczenie jest
tylko jedno – „rozwalić” rodzimy przemysł. Z uwagi na tzw. „potrzeby rynku” uruchomiono wówczas oddział kołdrowni.
Ponownie nastąpiły zmiany personalne, gdyż nowym prezesem został Tadeusz
Kolczyński z Łodzi. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że nagle wszyscy prezesi, dyrektorzy byli nieudolni. Faktem bezspornym jest, że transformacja ustrojowa niszczyła sprawdzone kadry kierownicze. W rezultacie dobrzy odeszli, a słabych zastąpili
słabsi. Trend polityczny, jaki wówczas panował, dążył do zniszczenia obiektów PRLowskich. Nie inaczej było w Włókienniczej Spółdzielni Pracy.
W 1991 roku znów „rewolucja pałacowa”, która nie mogła nic poprawić, lecz pogłębiała tylko bezsilność i beznadzieję. Nowym prezesem została Marianna Błaszczyk. Na tle tych wydarzeń zrozumiałym jest, że sytuacja ekonomiczna WSP ciągle
ulegała pogorszeniu. Świadczą o tym prośby, kierowane do władz miasta w sprawie
odraczania terminów płatności podatku od nieruchomości oraz innych należności.
Tutaj także, podobnie jak w innych zakładach, były zwolnienia grupowe przy „pomocy” związków zawodowych, bowiem zatrudnienie wciąż spadało i w 1992 roku
było już tylko 44 pracowników. Żeby nie było wątpliwości, „scenariusz zwolnień grupowych” był powielany w innych zakładach produkcyjnych w Polsce.
Dziś po latach można bezbłędnie wskazać winowajcę. Otóż, dla każdej ekipy rządzącej ogromną przeszkodą (wręcz niebezpieczeństwem) była potężna wówczas klasa robotnicza, dysponująca potężną bronią, którą był strajk. Zorganizować protest
było wtedy bardzo łatwo. Wyznaczony pracownik wyłączał maszyny, a wówczas obowiązywało tylko twarde słowo „strajk”. Szkoda, że brakowało wtedy wyobraźni i realizmu, gdyż strajki wybuchały często z błahych powodów.
W 1994 roku Walne Zgromadzenie członków spółdzielni wydało uchwałę o postawieniu Włókienniczej Spółdzielni Pracy w stan likwidacji z dniem 1 września
1994 roku. Likwidatorem WSP został były dyrektor OPK-u Włodzimierz Choinkowski.
Prezesi Włókienniczej Spółdzielni Pracy w porządku chronologicznym:
1. Zdzisław Wasiak;
2. Bogdan Brakowiecki;
3. Ponownie Zdzisław Wasiak (próba ratowania WSP);
4. Zbigniew Racięcki;
5. Tadeusz Kolczyński;
6. Marianna Błaszczyk.
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ROZDZIAŁ VI

Relacje likwidatora WSP Włodzimierza Choinkowskiego: ogólna wartość aktywów Włókienniczej Spółdzielni Pracy nie wystarczała na zaspokojenie zobowiązań.
Majątek trwały w momencie postawienia WSP w stan likwidacji to maszyny i urządzenia: dwa kotły parowe, dwie przędzarki obrączkowe, samochód „Żuk”, samochód furgon, wózek akumulatorowy, czyli wszystko razem 2074,02 dawnych złotych,
tj. przed denominacją złotego.
Dodać tutaj trzeba, że Włókiennicza Spółdzielnia Pracy nie była właścicielem nieruchomości. Wymienione maszyny i urządzenia, z wyjątkiem kotłów parowych, zajęte były przez Urząd Skarbowy w Zgierzu. Środki pieniężne w kasie wynosiły zaledwie 70 000 złotych. Majątek WSP nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania
upadłościowego, a żaden z wierzycieli nie wyraził zgody na pokrycie kosztów takiego postępowania.
Zadłużenie Włókienniczej Spółdzielni Pracy przekraczało 800 000,00 złotych, wycenionych przed denominacją złotego. Dlatego likwidator Włodzimierz Choinkowski zbiorowo wypowiedział umowy o pracę wszystkim pracownikom, dając im przysługujące odprawy i ekwiwalenty.
Stan zadłużenia WSP na dzień 31.12.1996 roku zamknął się wobec budżetu kwotą około 9 mld dawnych złotych, a wobec innych wierzycieli kwotę około 1 mld
dawnych złotych. Na szczęście likwidatorowi udało się wydzierżawić wszystkie pomieszczenia Włókienniczej Spółdzielni Pracy (oprócz trzech), które wykorzystał na
prowadzenie działalności likwidatora.
Włodzimierz Choinkowski był sumiennym i bardzo zdolnym pracownikiem dawniej, gdy był dyrektorem OPK-u i takim pozostał także na stanowisku likwidatora.
W odróżnieniu od innych, zawsze przyświecało mu dobro naszego miasta.
Firmy, które wówczas prowadziły działalność na terenie WSP zatrudniały ponad
200 osób. Poniżej spółki działające na terenie WSP:
1. Spółka „Lontex” zatrudniała około 50 osób;
2. Spółka „ILVA” zatrudniała około 60 osób;
3. Spółka „Mańkowski” zatrudniała około 70 osób;
4. Spółka „Martex” zatrudniała około 20 osób;
5. Spółka „Łuku” zatrudniała około 20 osób;
6. Spółka „Eko-Revers” zatrudniała około 20 osób;
7. Auto-Naprawa zatrudniała 4 osoby.
Razem: 244 osoby
Spółki te łożyły spore nakłady na remonty i modernizację dzierżawionych budynków:
• Firma „Lontex” poniosła ponad 2 mld kosztów;
• Firma „Mańkowski” poniosła ponad 1 mld kosztów;
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• Firma „ILVA” poniosła około 300 mln kosztów;
• Firma „Martex” poniosła około 300 mln kosztów;
• Firma „Łuku” poniosła około 400 mln kosztów.
Sumy te mogą szokować, lecz należy przypomnieć, że działo się to w czasie szalejącej inflacji.
W dniu 16 lutego 1997 roku likwidator Włodzimierz Choinkowski wysłał pismo
do Rady Miejskiej w Ozorkowie. Poniżej przekazuję fragmenty tego pisma:
„Włókiennicza Spółdzielnia Pracy została postawiona w stan likwidacji 1 września
1994 roku. Likwidator stwierdził, że ogólna wartość aktywów nie wystarczyła na spłatę
zobowiązań i skierował sprawę do Sądu. Sąd Rejonowy w Łodzi w dniu 28 marca 1996
roku odrzucił wniosek z uwagi na brak środków finansowych potrzebnych do przeprowadzenia procesu upadłościowego. Pomimo to, likwidator uzyskał wykreślenie WSP
z rejestru. Zadbał także o pracowników, dając im należne odprawy. Tym, którzy nie
spełniali warunków by przejść na wcześniejsze emerytury, zapewnił pracę. Na zakończenie podał, że zespół likwidacyjny składał się z likwidatora, pracownicy zatrudnionej na ¼ etatu sporządzającej sprawozdania finansowe, osoby do sporządzenia bilansów zatrudnionej w umowie o dzieło oraz radcy prawnego zatrudnionego w formie
umowy-zlecenia”.
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Od autora
Na tym pragnę zakończyć kolejną pozycję o historii naszego miasta, dotyczącej
niemalże nieistniejącego już przemysłu włókienniczego, bowiem to, co pozostało,
jest zaledwie cząstką dawnych zakładów wełnianych i bawełnianych.
Jednak dalszy ciąg historii przemysłu należy dopisać, przedstawiając nowe zakłady, które zmieniły dotychczasowy włókienniczy wizerunek miasta. Dziwnym jedynie
może się wydawać fakt, że dla mnie przeszłość ważniejsza jest od rzeczywistości. To
nostalgia za dawnym – prostym i szczęśliwym światem. Jest to mój obraz sprzed wielu, wielu lat. Jak gdyby ścieżka do chwili, której już nie ma. Żeby przybliżyć sens mych
odczuć, przytoczę tutaj słowa wielkiego Juliana Tuwima:
„Na świat machnąłem ręką
I tak nic nie zrozumiem”.
Mogę spotkać się z zarzutem, że bazuję również na wątkach sensacyjnych, lecz
przekonałem się, że tzw. „dzieła wiekopomne” zalegają półki biblioteczne i przyprószone kurzem czekają, aż ktoś się nad nimi zlituje. Natomiast moim celem jest to, żebym był czytany, gdyż tylko w ten sposób mogę przekonać czytelników do fascynującej historii Ozorkowa.
Korzystając z okazji pragnę podziękować za okazaną pomoc Burmistrzowi Ozorkowa Panu Jackowi Sosze oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Romanowi
Kłopockiemu. W początkowej fazie powstawania tej książki ogromną i pozytywną
rolę odegrał Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Ozorkowie. Dziękuję
Paniom: Lidii Elert, Izabeli Dobrynin, Sandrze Karolak, Ewie Madalińskiej i Martynie Augustyniak za przepisywanie tekstu.
Profesjonalny i ostateczny kształt nadała książce Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ozorkowie Pani Danuta Trzcińska, za co Jej jestem bardzo wdzięczny.
Dziękuję również Panom Szymonowi Bajorowi i Zdzisławowi Żerkowskiemu za
liczne konsultacje merytoryczne. Ponadto ogromną wdzięczność pragnę wyrazić
Pani Ewie Wróblewskiej oraz Pani Hannie Banach za przekazanie danych z własnych
archiwów rodzinnych.
Dziękuję także wszystkim informatorom, głównie Panu Konradowi Dąbrowskiemu i Pani Urszuli Wawrzyniak, którzy przyczynili się do napisania tej książki.
Czytelnikom życzę przyjemnej lektury, odczuwając satysfakcję, że mogłem swą
pracę ofiarować społeczeństwu Naszego Miasta.
Paweł Andrzej Górny
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Wykaz ulic występujących w książce:
Konstytucji 3-go Maja – dawniej Trakt Parzęczewski, Septemberstrase (1), Parzęczewska
Tadeusza Kościuszki – dawniej Konduktorska (2), Goethestrasse
Listopadowa – dawniej Krakowska (3), gen. Józefa Zajączka, Hindenburgstrasse, Hanki
Sawickiej
Łęczycka – dawniej Strzeblewska, Lentzchäterstrasse, Legionów, Józefa Stalina
Maszkowska – dawniej 6-go Sierpnia, Rudolf Hessstrasse, Tuchmacherstrasse (4), 18-tego
Stycznia
Adama Mickiewicza – dawniej Heinricha Schlössera, Franciszka Ksawerego DruckiegoLubeckiego (5)
Średnia – dawniej Lutherstrasse (6), Obrońców Stalingradu
Stanisława Wigury – dawniej Browarna, Kommandaturweg (7)
Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – dawniej Krakowska, Maurycy Haukego (8), Józefa
Piłsudskiego, Adolf Hitlerstrasse, Michała Roli-Żymierskiego, Feliksa Dzierżyńskiego
Franciszka Żwirki – dawniej Błonie, Göringstrasse (9).
1. Septemberstrasse – na cześć wkroczenia wojski niemieckich do Ozorkowa w 1939 roku
ulicę tę nazwano 7-go Września.
2.	Konduktorska – w XIX w. konduktorem nazywano inżynierów prowadzących prace
miernicze. Prawdopodobnie ulicę nazwano tak od zamieszkałego tam geometry –
mierniczego Dornsteina.
3.	Krakowska – nazwa umowna pochodząca od nazwy traktu krakowsko-toruńskiego
przebiegającego przez Ozorków.
4.	Niemcy nazwali tę ulicę najpierw Rudolf Hesstrasse, lecz po jego ucieczce do Anglii
zmieniono nazwę na Tuchmacherstrasse, czyli ulica Sukienników.
5. Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, książę (1779-1846), polityk, działacz gospodarczy.
6.	Nazwa Lutherstrasse nadana przez Niemców jest zasadna, bowiem przy tej ulicy znajduje się kościół ewangelicki. Natomiast nazwa ulicy „Średnia” pasuje jak kwiatek do
kożucha.
7.	Kommandanturweg – nazwę tę nadali Niemcy, ażeby budziła szacunek. Znaczy ona
ulica komendy lub władz, gdyż tutaj mieściła się landratura – odpowiednik polskiego
starostwa.
8. Maurycy Hauke – generał o zapatrywaniach prorosyjskich; ur. w 1775 r., zginął zamordowany 29 listopada 1830 r. podczas powstania listopadowego.
9. Hermann Göring (1893-1946) – niemiecki działacz nazistowski, dowódca niemieckiego lotnictwa wojskowego (Luftwaffe). Niemcy nawiązali w tym przypadku do nazwy
polskiej (lotnika Franciszka Żwirki), zachowując temat lotnictwa.
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