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Aleksandrów wczoraj i dziœ

C ZÊŒÆ 1
Dzia³alnoœæ
Muzeum Historii Przemys³u
w Opatówku

Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku to instytucja kultury
Samorz¹du Powiatu Kaliskiego. Obiekt w którym mieœci siê muzeum to dawna fabryka sukna zbudowana w latach 1824–1826
przez A.G. Fiedlera pochodz¹cego z Saksonii. Ze wzglêdu na podmok³y teren, budynki fabryczne osadzone zosta³y na palach dêbowych wbitych w grunt. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje, zachowana w swym oryginalnym kszta³cie konstrukcja drewniana hal
fabrycznych, która zosta³a wykonana z belek modrzewiowych,
sosnowych oraz dêbowych i piêkna, równie¿ oryginalna, ¿eliwna
klatka schodowa. Po upadku fabryki w latach 30-tych XX w. zmieniali siê w³aœciciele oraz wykorzystanie obiektu. Wielokrotnie
budynek nara¿ony by³ na liczne uszczerbki oraz zagro¿enia. St¹d
po 36-letnim przypadkowym i dewastacyjnym wykorzystywaniu
obiektu przez ró¿ne instytucje (niektóre budynki ze wzglêdów
bezpieczeñstwa trzeba by³o rozebraæ), na wniosek Dyrektora Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Kaliszu, przy
jednoznacznym od lat stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ratowania ostatniego reliktu budownictwa fabrycznego z pierwszego okresu industrializacji ziem polskich, decyzj¹ Naczelnika Gminy dnia 1 stycznia 1981 r. powsta³o Muzeum
Historii Przemys³u.
Muzeum gromadzi eksponaty charakteryzuj¹ce Kaliski Okrêg
Przemys³owy. A by³ on ró¿norodny, pocz¹wszy od przemys³u w³ó-
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1. Wejœcie do Muzeum

2. Salonik muzyczny – sala Fortepiany firm polskich XIX i XX w.
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3. Izba robotnicza
– sala Przemys³ w Kaliskiem w okresie industrializacji ziem polskich XIX w.

4. Gabinet fabrykanta
– sala Przemys³ w Kaliskiem w okresie industrializacji ziem polskich XIX w.
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kienniczego (sukna, jedwabie, dzianiny) poprzez przemys³ koronkarski, bia³oskórniczy, metalowy, budowy maszyn, fortepianów, chemiczny i spo¿ywczy po drukarski. Ponadto zbieramy
wszelkie katalogi, dokumenty dotycz¹ce techniki, technologii
i ikonograê, ksi¹¿ki techniczne, plany, opisy maszyn, wszystko
to, co charakteryzuje narodow¹ inicjatywê w rozwoju krajowego
przemys³u XIX i XX wieku.
Muzeum w swych zbiorach posiada bardzo cenn¹ kolekcjê fortepianów i pianin g³ównie rm polskich, kolekcjê haftów i koronek przemys³owych, maszyn parowych, kliszy drukarskich, maszyn w³ókienniczych, wyrobów ceramicznych, a tak¿e ciekawy
zbiór ornatów koœcielnych: w tym cenne darowizny z Watykanu:
ornat Papie¿a Jana Paw³a II oraz Benedykta XVI.
Na czele muzeum stoi dyrektor – mgr Jerzy Marciniak. W jednostce zatrudnionych jest 12 pracowników w nastêpuj¹cych
dzia³ach:
Dzia³ Historii Przemys³u, Technologii i Organizacji Produkcji
Dzia³ Wyrobów Przemys³owych XIX–XX wiek
Dzia³ Fortepianów i Historii Instrumentów
Dzia³ G³ównego Inwentaryzatora
Dzia³ Konserwatorski
Dzia³ Naukowo Oœwiatowy
Dzia³ Administracyjno-Gospodarczy
Biblioteka Naukowa
Niestety, ze wzglêdu na niski poziom zatrudnienia w czêœci dzia³ów, nie ma etatowych pracowników. Z tego wzglêdu klika osób
jest odpowiedzialnych za kilka dzia³ów, st¹d te¿ ró¿norodnoœæ
wykonywanych zadañ przez pracowników muzeum.
G³ównymi zadaniami pracowników s¹ m.in.: pozyskiwanie muzealiów zgodnych z prolem instytucji oraz dzia³ów, inwentaryzowanie, katalogowanie i przechowywanie muzealiów. Muzeum
prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ wystawiennicz¹ i oœwiatow¹. Pracownicy opracowuj¹ katalogi i informatory dotycz¹ce muzeum
oraz wystaw, a tak¿e oprowadzaj¹ zwiedzaj¹cych, prowadz¹ szereg lekcji muzealnych oraz warsztatów dla ka¿dej grupy wieko-
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5. Drukarka rêczna
– sala Przemys³ w Kaliskiem w okresie industrializacji ziem polskich XIX w.

wej. Przygotowywane s¹ publikacje wyników podejmowanych
prac naukowych zgodnych z prolem dzia³alnoœci danego dzia³u. Muzeum aktywnie wspó³pracuje ze œrodkami masowego przekazu w zakresie popularyzacji zbiorów i dzia³alnoœci muzeum,
a tak¿e z licznymi szko³ami z okolic Kalisza i nie tylko. Nawi¹za³o ciekaw¹ wspó³pracê ze studentami, m.in. Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej z Kalisza z dzia³u Mechanika i Budowa
Maszyn, którzy w ramach tej wspó³pracy wykonali renowacjê maszyny parowej. Dziêki temu muzeum to mo¿e poszczyciæ siê prawdopodobnie jedyn¹ w okolicy dzia³aj¹c¹ maszyn¹ parow¹.
Ponadto pracownicy Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku bior¹ czynny udzia³ w sesjach i konferencjach naukowych oraz
wspó³pracuj¹ z innymi placówkami naukowo-badawczymi i muzeami w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci naukowej, wykonuj¹
kwerendy naukowe oraz udostêpniaj¹ zbiory do celów naukowobadawczych i wystawienniczych (np. wystawa ceramiki ze zbiorów MHP w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie czy maszyn
licz¹cych w Urzêdzie Skarbowym w Kaliszu).
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6. Dzia³aj¹ca maszyna parowa – sala Dawna maszynownia fabryczna

Muzeum posiada stronê internetow¹ (http://www.muzeum.opatowek.pl) oraz fanpage na Facebooku, sk¹d mo¿na dowiadywaæ siê o nowych zbiorach czy otwarciach wystaw. Muzeum
posiada obecnie 9 wystaw sta³ych. S¹ to:
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1. XIX-wieczne napêdy, wynalazcy, pracuj¹ce maszyny

Sala ta znajduje siê w przyziemiu manufaktury, na fundamentach, podtrzymywanych przez dêbowe pale wbite w bagienne pod³o¿e. Umieszczone zosta³y tutaj najwiêksze gabarytowo, o wielotonowych ciê¿arach maszyny i wynalazki, które zdynamizowa³y
przemys³ w tamtym okresie. Na ekspozycji mo¿emy zobaczyæ bardzo wiele ciekawych, a tak¿e unikatowych maszyn w³ókienniczych i nie tylko. Oprócz trzech maszyn parowych, które w XIX
w. napêdza³y fabryki mo¿na na tej sali zobaczyæ prasowalnicê parow¹, maszynê moletersk¹, czy maszyny wykoñczalnicze takie
jak ³amarka, napawarka oraz spilœniarka.

7. Gablota z ceramik¹ – Sala Ceramika XIX–XXI wiek
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2. Ceramika XIX–XXI wiek

Prezentowane na wystawie muzealia s¹ czêœci¹ kolekcji polskiej
ceramiki u¿ytkowej zgromadzonej przez Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku. Muzealna kolekcja liczy obecnie ponad 2 500
obiektów. Wybrane na sta³¹ ekspozycjê obiekty obejmuj¹ wyroby trzynastu rm, produkowane w okresie od koñca XIX do pocz¹tku XXI wieku. Oprócz s³ynnych przyk³adów ceramiki znanych rm, na sali mo¿na zobaczyæ miniaturê pieca kaowego
oraz popielniczkê w kaczki wyprodukowan¹ przez kalisk¹ rmê
kai Edwarda Hermanna.
3. Dawna maszynownia fabryczna

Wystawa ta to „serce dziewiêtnastowiecznej fabryki”. Takim
mianem w XIX wieku okreœlano maszyny parowe. Muzeum
w Opatówku, dziêki korzystnym zbiegom okolicznoœci w 2011 r.
przyst¹pi³o do zaadaptowania dawnego pomieszczenia maszynowni na now¹ ekspozycjê. Na tej sali w centrum znajduje siê maszyna parowa po renowacji, której dokonali studenci z Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej z Kalisza. Dziêki nim muzeum
prezentuje maszynê parow¹ w ruchu.
4. Drukarnia. Pracownia czerpania papieru

Na tej ekspozycji prezentowane s¹ przemiany w druku, który zosta³ zapocz¹tkowany przez Jana Gutebnerga. Oprócz maszyn
drukarskich takich jak maszyna rêczna, grafopress czy linotyp,
muzeum posiada kolekcjê kliszy, które s³u¿y³y do ozdabiania tekstu (a wœród nich klisze wykonane przez W³adys³awa Koœcielniaka czy Tadeusza Kulisiewicza). Wystawa ta zosta³a wzbogacona
o warsztat do czerpania papieru oraz druku.
5. Przemys³ w Kaliskiem
w okresie industrializacji ziem polskich XIX w.

To pierwsza wystawa jak¹ uda³o siê otworzyæ w nowo wyremontowanym budynku Muzeum. Sala ta jest œwietnym miejscem gdzie
mo¿na zapoznaæ siê z ¿yciem i otoczeniem dawnych w³aœcicieli fabryki oraz zwyk³ych robotników (gabinet fabrykanta oraz izba robotnicza). Niezwykle ciekaw¹ maszyn¹ na tej sali jest hafciarka rêczna
z pantografem obs³ugiwana niegdyœ przez jedn¹ osobê. Dodatko-

Alex2015.qxd

2015-07-05

18:37

Page 36

36

Aleksandrów wczoraj i dziœ

wo na wystawie tej prezentowane s¹ maszyny zwi¹zane z przemys³em spo¿ywczym np. kufa kamionkowa czy p³ótniarka, a tak¿e przemys³em transportowym – silnik do odrzutowca i silniki do samolotu. S¹ to dary z Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego w Kaliszu.
6. Fortepiany rm polskich XIX i XX w.

Wiek XIX to czas kiedy oprócz potê¿nych gmachów fabryk ludzie zaczynaj¹ dostrzegaæ potrzebê obcowania z kultur¹. Wtedy
to symbolem polskiej kultury i polskiej inteligencji staje siê pianino – instrument powszechnie szanowany i niezwykle cenny.
Kolekcja Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku obejmuje ponad 50 fortepianów skrzyd³owych, sto³owych, fortepian-lirê i pianina z ca³ej Europy, m.in. takich rm jak: warszawskie F. Buchholtza, J. Budynowicza, Gebethnera i Wolffa, A. Hofera,
J. Kerntopfa, A. Kewitscha, S. Kowalika, Kralla i Seidlera,
K. Lehmanna, J. Ma³eckiego, K. Zdrodowskiego, ³ódzkie Braci
Koischwitz, radomskie J. Golmera, krakowskie A. Paepke'go,
a przede wszystkim kaliskie T. Bettinga, A. Fibigera, braci Fibiger, F. Hintza i G.Lindemanna. Muzealny zbiór daje zatem mo¿liwoœæ przeœledzenia nie tylko ewolucji formy zewnêtrznej ale
i rozwoju zdobnictwa fortepianu. Kolekcja zosta³a opracowana
przez profesora Beniamina Vogla.
7. Zabytkowe maszyny dziewiarskie, pomocnicze, bonneterie, projekty dzianin ASP w £odzi

Na przedostatnim piêtrze muzeum mieœci siê wystawa, która
prezentuje odmienn¹ ga³¹Ÿ produkcji w³ókienniczej – dziewiarstwo. Technika ta powsta³a w wyniku zapotrzebowania na elastyczne i przylegaj¹ce nakrycia g³owy, r¹k i nóg. Chocia¿ dziewiarstwo znane ju¿ by³o w staro¿ytnoœci, sta³o siê ono niezmiernie
popularne w XVI, XVII i XVIII wieku, kiedy to zmieni³a siê moda oraz jakoœæ tkanin. Wystawa ta ³¹czy wycinek historii przemys³u dziewiarskiego z wymogami mody wspó³czesnych dni czego przyk³adem s¹ projekty dzianin studentów z ASP w £odzi.
Wystawê tê omówimy dok³adniej w dalszej czêœci artyku³u.
8. Laboratorium przemys³owe

Ekspozycja „Laboratorium przemys³owe” prezentuje urz¹dzenia i przyrz¹dy laboratoryjne z II po³. XX w. jakie by³y wykorzy-
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stywane w przemyœle polskim. S¹ tutaj m.in. zrywarki, skrêtomierze, mikroskopy, piece hygrograczne. By³ to specyczny warsztat pracy in¿ynierów zatrudnionych w du¿ym przemyœle. Wiek
XX to prze³om w produkcji ubrañ. Wynaleziono wtedy jedwab
wiskozowy – materia³ syntetyczny. Powsta³ on przez dzia³anie ³ugu sodowego i dwusiarczku wêgla na celulozê. W wyniku dalszej
obróbki powsta³o w³ókno. Kolejnym etapem by³a tkanina efektowna, tania, masowego u¿ytku, a przede wszystkim modna, budz¹ca zachwyt i po¿¹danie. St¹d te¿ ogromne zapotrzebowanie
w owych czasach na przyzak³adowe laboratoria przemys³owe,
które we w³asnym zakresie mog³y wynajdywaæ i badaæ sztuczne
materia³y.
9. Ornat Jana Paw³a II i Benedykta XVI
na tle zabytkowych paramentów liturgicznych

Na ekspozycji prezentowane s¹ dary papieskie – ornaty i stu³y
Jana Paw³a II i Bendykta XVI. Pozosta³e eksponaty to paramenty liturgiczne z koœcio³ów w Opatówku i Gy¿ycach. Sala ta ma na
celu zaprezentowanie zmieniaj¹cego siê na przestrzeni dziejów
wzornictwa i technik tkackich i hafciarskich na tle zabytkowych
tkanin.
Jedna z sal wystawowych to sala na której prezentujemy wystawy czasowe, zmieniane kilka razy do roku. Obecnie mieœci siê
tam wystawa autorstwa Jerzego Wypycha pt. „Linia w przestrzeni. Jerzy Wypych Rysunek”.
Wszystkie sale mo¿na zwiedzaæ w dniach otwarcia muzeum
(od poniedzia³ku do pi¹tku oraz w niedzielê), a tak¿e w soboty
po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym (co najmniej 10
osób). Godziny otwarcia muzeum oraz cennik znajduje siê na
stronie internetowej. Informacjê mo¿na tak¿e uzyskaæ pod numerem telefonicznym (627 618 626).
W Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku organizowane s¹
lekcje muzealne:
1. Kszta³towanie siê spo³eczeñstwa przemys³owego
w XIX w. na ziemiach polskich

Lekcja prowadzona w oparciu o fotograe i eksponaty ze zbiorów muzeum, m.in. rekonstrukcje izby robotniczej i gabinetu
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w³aœciciela fabryki, dokumentuj¹ce proces kszta³towania siê spo³eczeñstwa w dobie industrializacji oraz powstawania nowej grupy spo³ecznej – bur¿uazji.
2. Technika w³ókiennicza od staro¿ytnoœci do XX w.

Na tej lekcji krosna tkackie oraz dawne ryciny, ilustruj¹ najwa¿niejsze etapy rozwoju techniki w³ókienniczej.
3. XVIII i XIX-wieczne maszyny, napêdy i ich wynalazcy

Lekcja oparta o najwiêksze gabarytowo muzealia ze zbiorów muzeum, m.in. maszyny parowe, przêdzalnicze i tkackie, daj¹ca mo¿liwoœæ zapoznania siê z zasadami dzia³ania i rozwojem technicznym
najwa¿niejszych technicznych wynalazków XVIII i XIX wieku.
4. Przemiany na wsi polskiej w XIX wieku

Zajêcia ilustrowane m.in. eksponatami ze zbiorów muzeum, ukazuj¹cymi XIX-wieczny postêp techniczny przy pracy na roli, rozwój
agrokultury (odejœcie od tzw. trójpolówki) oraz zmiany ¿ywieniowe.
5. Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIX w.

Wyk³ad bogato ilustrowany planszami i mapami obrazuj¹cymi
postêp gospodarczy na ziemiach polskich w omawianym okresie.
6. Kaliski Okrêg Przemys³owy XIX–XX w.

Wyk³ad bogato ilustrowany planszami, m.in. archiwalnymi fotograami z wnêtrz kaliskich fabryk, a tak¿e zabytkowymi maszynami i przyk³adami wyrobów, ukazuj¹cymi ró¿norodnoœæ ga³êzi
kaliskiego przemys³u.
7. ¯ycie codzienne bur¿uazji i robotników w wieku XIX

Lekcja prowadzona w oparciu o eksponowane w muzeum rekonstrukcje „Izby majstra robotniczego” oraz „Gabinetu dyrektora
fabryki” oraz wybrane muzealia. Lekcja obrazuje ró¿nice w ¿yciu codziennym pomiêdzy w³aœcicielem a pracownikiem, a tak¿e trudy i radoœci ¿ycia codziennego.
8. Przemys³ fortepianowy w Kaliszu XIX–XX w.

Wyk³ad ilustrowany bogatym zbiorem fortepianów z zasobów
muzeum, daj¹cym przegl¹d rm wytwarzaj¹cych fortepiany, dzia-
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³aj¹cych w Kaliszu w XIX i XX w. Miasto to by³o jednym z g³ównych oœrodków produkcji fortepianów na ziemiach polskich.
9. Historia i technika powstania ksi¹¿ki

Zajêcia prowadzone na ekspozycji „Drukarnia. Pracownia czerpania papieru”, w otoczeniu muzealiów (min.: warsztat zecera
z wyposa¿eniem, prasa z 2 po³. XIX w., linotyp, grafopress i in.),
pozwalaj¹ce na zapoznanie siê z najwa¿niejszymi fazami rozwoju europejskiej techniki drukarskiej i kolejnymi etapami powstawania ksi¹¿ki. Uczniowie mog¹ samodzielnie wykonaæ odbitki
na papierze ze starych form z ilustracjami.
10. Historia i technika produkcji wyrobów ceramicznych

Zarys techniki ceramicznej i jej historii prezentowany w oparciu
o bogat¹ kolekcjê muzealn¹, daj¹c¹ przegl¹d wyrobów z ziem
polskich. Zajêcia pozwalaj¹ na zapoznanie siê z kolejnymi etapami powstawania wyrobu ceramicznego: od surowca, poprzez
formê, a¿ do technik wykoñczenia.
11. Muzeum i jego rola w ochronie dziedzictwa przemys³owego

Lekcja adresowana g³ównie do klas IV szko³y podstawowej, maj¹ca za zadanie uœwiadomiæ uczniom cele i zadania realizowane
przez muzea oraz czym jest dziedzictwo kulturowe i dlaczego nale¿y je chroniæ. Uczestnicy ucz¹ siê, czym jest zabytek, poznaj¹
jego wartoœæ jako Ÿród³a historycznego. Na podstawie wybranego przez siebie w muzeum obiektu ka¿dy uczeñ odpowiada w karcie pracy na pytanie: czego mo¿na dowiedzieæ siê dziêki niemu
o przesz³oœci?
12. ród³a powstawania bezrobocia na przyk³adzie kolekcji
techniki w Muzeum Historii Przemys³u

Wyk³ad obrazuj¹cy negatywny efekt industrializacji – proces wypierania miejsc pracy przez maszyny.
13. Sztuka dobrego zachowania siê
w salonie towarzyskim

Jest to praktyczna lekcja savoir-vivre’u prezentowana w atmosferze dziewiêtnastowiecznego salonu towarzyskiego. Zajêcia
odbywaj¹ siê w zrekonstruowanym saloniku muzycznym w jed-
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8. Pó³lokomobila
– Sala XIX-wieczne napêdy, wynalazcy, pracuj¹ce maszyny

nej z sal muzealnych, daj¹cym pretekst do przywo³ania form
towarzyskich, niegdyœ bardzo rygorystycznie przestrzeganych.
14. Gra dydaktyczna Co siê nadaje do muzeum? (klasy 0–3).

Muzealnik zbiera ró¿ne przedmioty – muzealia oraz przedmioty codziennego u¿ytku a dzieci wybieraj¹ elementy, które wg nich
nale¿y uznaæ za muzealia i zostawiæ w muzeum.
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Pracownicy muzeum pprowadz¹ ponadto powa¿niejsze zajêcia
dla studentów m.in. Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Kaliszu, na których studenci poznaj¹ historiê przemys³u oraz zapoznaj¹ siê z budow¹ dawnych maszyn, które daj¹ podwaliny pod
wspó³czesne urz¹dzenia techniczne, czy dla studentów Wydzia³u Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, którzy poznaj¹ pracê muzealników
i muzeum „od kuchni”.
Dodatkow¹ atrakcj¹ w muzealnych murach s¹ warsztaty czerpania papieru i druku, które ciesz¹ siê popularnoœci¹ nie tylko
wœród najm³odszych. Na warsztatach zostaje omówiona historia
i technologia produkcji papieru. Muzealnik demonstruje uzyskiwanie papieru metod¹ czerpania za pomoc¹ sita, a nastêpnie
uczestnik warsztatów samodzielne czerpie dwie kartki papieru.
Dodatkowo zostaje omówiona historia kaliskiego drukarstwa i technik drukarskich na przyk³adzie kolekcji maszyn drukarskich
znajduj¹cych siê w zbiorach muzeum w Opatówku. Kolejnym
etapem warsztatów jest prezentacja druku rêcznego za pomoc¹
form zecerskich znajduj¹cych siê na ekspozycji. Ostatnim etapem warsztatów jest nauka rêcznego druku poprzez samodzielne wykonanie druku za pomoc¹ form.
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C ZÊŒÆ 2
Archiwalia i muzealia
z Aleksandrowa £ódzkiego
w zbiorach opatówieckich

Historia ekspozycji zabytkowych maszyn dziewiarskich

Jak wspominaliœmy ju¿ wy¿ej, na drugim piêtrze gmachu Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku znajduje siê interesuj¹ca wystawa sta³a pt. Zabytkowe maszyny dziewiarskie, pomocnicze,
bonneterie, projekty dzianin ASP w £odzi. W ramach tej ekspozycji
zaprezentowane zosta³o zwiedzaj¹cym m.in. 25 depozytów ró¿nych maszyn dziewiarskich, poñczoszniczych i przygotowawczych, które przekaza³a dyrekcja Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra” w Aleksandrowie £ódzkim z dawnego
Muzeum Poñczosznictwa w Aleksandrowie oraz dwie dalsze maszyny – dary dyrekcji Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica. Wystawa ta zosta³a otwarta 24 listopada 1992 r.
O poszczególnych maszynach eksponowanych na wspomnianej
wystawie i ich zastosowaniu opowiemy w dalszej, trzeciej czêœci
artyku³u. Maszyny z aleksandrowskiej „Sandry” zosta³y w muzeum w Opatówku wpisane do Ksiêgi Depozytów Techniki pod
numerami od 1/DT do 25/DT, zaœ dwie maszyny przekazane
nieco póŸniej przez dyrekcjê szko³y uzyska³y numery inwentarzowe 46/T i 47/T.
Z dokumentacji zachowanej w Muzeum Historii Przemys³u
w Opatówku mo¿emy dowiedzieæ siê nieco wiêcej o dziejach tej
ekspozycji. Próby pozyskania maszyn dziewiarskich z Zak³adów
Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra” w Aleksandrowie £ódzkim
mia³y miejsce ju¿ wczeœniej. W dokumentacji muzealnej zacho-
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By³y dyrektor Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku
Roman Hauk podczas otwarcia wystawy poœwiêconej historii dziewiarstwa

wa³o siê pismo z dnia 31 stycznia 1990 r., wystosowane do dyrekcji ds. technicznych wy¿ej wymienionych zak³adów przez ówczesnego dyrektora Muzeum Historii Przemys³u – pana Romana Hauka. Dyrektor, powo³uj¹c siê na treœæ wczeœniejszej
rozmowy telefonicznej, prosi³ o przekazanie materia³ów archiwalnych, ikonogracznych oraz maszyn z likwidowanej wystawy
w Aleksandrowie. Pozyskanie tych eksponatów mia³o pomóc
w realizacji planu utworzenia wystawy sta³ej, prezentuj¹cej przemys³ poñczoszniczy w okresie industrializacji ziem polskich
w XIX–XX w., czyli w okresie, który pozostaje w zakresie zainteresowañ badawczych Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku. Muzeum by³o ju¿ wtedy w posiadaniu innych maszyn i ma-
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teria³ów dotycz¹cych przemys³u dziewiarskiego i bawe³nianego
(hafty i koronki). Maszyny, zdjêcia i dokumenty z „Sandry” mia³y wzbogaciæ tê kolekcjê, ukazaæ rozwój myœli technicznej w ramach wyspecjalizowanej ga³êzi przemys³u w³ókienniczego, jak¹ by³ przemys³ poñczoszniczy. Aleksandrów by³ jeszcze w latach
80. XX w. jednym z najwa¿niejszych oœrodków tej bran¿y przemys³u w Polsce.
Ju¿ dnia 19 lutego 1990 r. wp³ynê³a pozytywna odpowiedŸ na
pismo dyrektora Hauka. Rada Pracownicza Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra” (przewodnicz¹cym Rady by³ wtedy p. Stefan Ma³kiewicz, zaœ sekretarzem p. Stanis³aw Borucki)
podjê³a uchwa³ê o przekazaniu w depozyt Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku 27 maszyn do wyrobu poñczoch i skarpet oraz
innych eksponatów dotycz¹cych historii zak³adu i ca³ej bran¿y
dziewiarsko-poñczoszniczej w Aleksandrowie w 2. po³owie XIX
i XX w. Zgodnie z umow¹ eksponaty te mia³y byæ prezentowane na oddzielnej sali zlokalizowanej na drugim piêtrze gmachu,
z czego muzeum siê wywi¹za³o.
Ocjalne przekazanie wspomnianych maszyn – depozytów nast¹pi³o 14 marca 1990 r., przy udziale p. Teresy Ga³wy – zastêpcy kierownika Dzia³u Kadr i Szkolenia Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra” w Aleksandrowie £ódzkim, p. Romana
Hauka – dyrektora Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku, p.
mgr in¿. Stanis³awa Urbañskiego – konserwatora w Opatówku
oraz p. dr. Juliana Kaczmarka – konsultanta z ramienia tego¿
muzeum.
Dwa lata póŸniej – 30 grudnia 1992 r. – ekspozycja maszyn
dziewiarskich w opatówieckim muzeum wzbogaci³a siê o kolejne
dwie maszyny – dwucylindrow¹ oraz ³¹czarkow¹, które zosta³y
przekazane jako darowizna dyrekcji Zespo³u Szkó³ Zawodowych
im. Stanis³awa Staszica w Aleksandrowie £ódzkim. Wnioskodawc¹ by³ ówczesny dyrektor Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku – Roman Hauk. Maszyny te by³y ju¿ wtedy wy³¹czone z u¿ytkowania i zosta³y przeznaczone na zez³omowanie.
Cenne maszyny dziewiarskie, zdjêcia, archiwalia i weksylia,
podarowane oraz przekazane w depozyt na krótko przed likwidacj¹ aleksandrowskiej fabryki poñczoszniczej, ju¿ od ponad 20
lat ciesz¹ sw¹ obecnoœci¹ goœci zwiedzaj¹cych Muzeum Historii
Przemys³u w Opatówku. Bez tych eksponatów historia przemys-
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Kustosz dr Jaros³aw Dolat prezentuje dumê muzeum w Opatówku
– kolekcjê fortepianów

³u oraz w³ókiennictwa prezentowana w muzeum nie by³aby kompletna. Dziêki rozs¹dnym, dalekowzrocznym decyzjom, które zosta³y podjête na pocz¹tku lat 90-tych XX w., pamiêæ o aleksandrowskiej „Sandrze” jest nadal aktualna, a same eksponaty
zyska³y drugie ¿ycie, choæ mog³y przecie¿ wyl¹dowaæ na œmietniku czy w skupie z³omu. Na szczêœcie tak siê nie sta³o – dziêki
inicjatywie ówczesnego dyrektora muzeum w Opatówku – p. Romana Hauka (obecnie dyrektor Muzeum Diecezji Kaliskiej). Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e p. in¿. Henrykowi ¯ebrowskiemu,
dyrektorowi Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”
w Aleksandrowie.
Przy okazji chcielibyœmy tak¿e podziêkowaæ panu kustoszowi
dr Jaros³awowi Dolatowi, który udostêpni³ autorom artyku³u te
ciekawe dokumenty i eksponaty muzealne, o których istnieniu
w Aleksandrowie w ostatnich latach ju¿ nieco zapomniano.
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Dokumenty archiwalne zwi¹zane z Aleksandrowem

Aleksandrowskie dziewiarstwo i poñczosznictwo ma bardzo d³ug¹ tradycjê. Ju¿ oko³o 1870 r. pojawi³y siê w tej dawnej osadzie
sukienniczej, po³o¿onej na terenie gminy Bru¿yca Wielka, pierwsze warsztaty oraz zmechanizowane fabryki dziewiarsko-poñczosznicze. W 1873 r. by³o na terenie Aleksandrowa dwóch znaczniejszych poñczoszników – Szaja Piñczewski i Boruch Lejzor
Checht. Byli to przedsiêbiorcy narodowoœci ¿ydowskiej, którzy
niezbêdne fundusze zdobyli prawdopodobnie dziêki dzia³alnoœci
handlowej lub organizowaniu nak³adu w podupadaj¹cej bran¿y
bawe³nianej. Obaj produkowali na, nowoczesnych jak na te czasy, maszynach dziewiarskich poñczochy i sweterki. Piñczewski
zatrudnia³ wtedy 23 robotników, a Checht – 10. Wartoœæ produkcji pierwszej z rm szacowano na 13 300 rubli, a drugiej – na
7425 rubli. Wyprodukowane poñczochy liczono w tysi¹cach tuzinów, zaœ sweterki – w tysi¹cach sztuk. Fabryki te nie dzia³a³y jednak zbyt d³ugo, mo¿e nie wytrzyma³y rozwijaj¹cej siê szybko konkurencji.
Na pocz¹tku lat 80. XIX w. na terenie osady Aleksandrów
dzia³a³o ju¿ 6 zak³adów dziewiarskich, zatrudniaj¹cych ³¹cznie
85 osób, a rodz¹cy siê przemys³ poñczoszniczy zdominowali aleksandrowscy Niemcy. W 1875 r. du¿¹ fabrykê poñczosznicz¹ zbudowa³, przyby³y tu z wielkopolskiego Zaborowa, Karl Beniamin
Poranski (Poranske). Wkrótce podobne przedsiêbiorstwa otworzyli: Julius Paschke (1888), August Frey (1895), bracia Wiese,
bracia Lose, Samuel Bischoff... Na prze³omie XIX i XX wieku
powsta³y dalsze wiêksze i mniejsze fabryki bran¿y dziewiarskiej,
zak³adane m.in. przez wykwalikowanych pracowników zak³adów Poranskiego, którzy za zaoszczêdzone pieni¹dze kupowali
maszyny dziewiarskie i usamodzielniali siê. Byli wœród nich ziêciowie Poranskiego: Rudolf Schultz i Adolf Greilich, potem w³aœciciele znanych rm bran¿y poñczoszniczej, oraz potomkowie
dawnych tkaczy: Gotthilf Knappe, Karl Reichert, Karl Braun,
Wilhelm Eisenak, bracia Karl i Wilhelm Pfeiffer, Gustaw Hirsch,
Gustaw Paschke i inni.
Wraz z maszynami poñczoszniczymi, do zbiorów Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku tra³y z aleksandrowskiego, przy-
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zak³adowego Muzeum Poñczosznictwa dokumenty archiwalne. Wiêkszoœæ z nich
pochodzi z ostatniej æwierci
XIX i pocz¹tku XX wieku,
a wiêc z okresu ponownego
uprzemys³owienia Aleksandrowa i rozwoju pierwszych
fabryk poñczoszniczych. Dokumenty te zosta³y spisane
w jêzyku rosyjskim, urzêdnicz¹ gra¿dank¹, pismem obowi¹zuj¹cym w kancelariach
w tej czêœci Polski od 2 po³owy lat 60. XIX w. Pobie¿na
analiza treœci tych akt zdaje
siê wskazywaæ na przypadkowy charakter zbioru.
Prawdopodobnie s¹ to materia³y „znalezione w szuadzie” któregoœ z aleksandrowskich fabrykantów po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej, ró¿ne akta gospodarcze
drugorzêdnego raczej znaczenia. Ciekawostk¹ jest
jednak oprawa tych akt
z koñca XIX w. Pod ok³adk¹
poszytu Akt Miasta £odzi
z lat 1887–1888 znajdziemy
np. mocno wyblak³¹ kartê
pochodz¹c¹ z Akt Urzêdu
Municypalnego
Miasta
Aleksandrowa z 1823 r. (nr
inw. MHP 129/H). Podobnej
dokumentacji z 1886 r. towarzyszy strona tytu³owa
Akt Urzêdu Municypalnego
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Miasta Aleksandrowa
z 1825 r. (nr inw. MHP
126/H). Wœród akt
póŸniejszych znajdziemy tak¿e wyblak³y reskrypt Komisji Rz¹dowej Spraw Wewnêtrznych i Duchownych
ze stycznia 1850 r., adresowany do Burmistrza Miasta Aleksandrowa (nr inw. MHP
128/H) oraz pismo Inspektora Szko³y Obwodowej w £êczycy adresowane do opiekuna
Szko³y Elementarnej
Katolickiej w Aleksandrowie z 1837 r. (nr
inw. MHP 127/H). Pojedyncze karty wczeœniejszych akt, siêgaj¹cych swa metryk¹ samych pocz¹tków miasta Aleksandrowa, zosta³y prawdopodobnie
wykorzystane wtórnie
przez pracowników ³ódzkiej kancelarii miejskiej, w celu zabezpieczenia dokumentacji
wytworzonej pó³ wieku
póŸniej. Niestety materia³y te s¹ fragmentaryczne i niekompletne, ocena ich wartoœci
merytorycznej wymaga dalszych badañ.
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Najcenniejsz¹ czêœci¹ tego zbioru s¹, moim zdaniem, plany
i dokumenty zwi¹zane z aleksandrowsk¹ fabryk¹ poñczosznicz¹
Greilichów, za³o¿on¹ w 1893 r. przy ul. £êczyckiej 1 (tam gdzie
dziœ mieœci siê Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. S. Staszica) – patrz
wk³adka kolorowa.
Po rozbudowie kompleks fabryczno-mieszkalny Greilicha sk³ada³ siê z 3 murowanych i 7 drewnianych budynków. Pracê znalaz³o tu na pocz¹tku XX wieku 95 robotników, a wartoœæ rocznej
produkcji wyrobów poñczoszniczych szacowano na znaczn¹ sumê 60 000 rubli. Kapita³ zak³adowy przedsiêbiorstwa wynosi³
40 000 rubli, a roczne obroty siêga³y 75 000 rubli. Ze wzglêdu na
w¹sk¹ specjalizacjê produkcji, fabryka Greilicha liczy³a siê na
rynku. Zak³ady Greilicha reklamowa³y siê jako „pierwsza aleksandrowska mechaniczna fabryka wyrobów poñczoszniczych”
(Erste Alexandrower Strumpfwaren Fabrik). Firma ta posiada³a w³asne przedstawicielstwa handlowe w ró¿nych miastach Imperium Rosyjskiego: Petersburgu, Moskwie, Tomsku, Rydze,
Charkowie, Kijowie, Rostowie, Odessie. Bogaty asortyment produkcji obejmowa³ wszelkie gatunki poñczoch i skarpet, bez szwu

Alex2015.qxd

2015-07-05

18:37

Page 51

Aleksandroviana w zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku

51

i ze szwem, od najtañszych bawe³nianych, po najdelikatniejsze
i najdro¿sze z przêdzy nab³yszczanej (merceryzowanej), or- i l
d’ecosse. Wyroby poñczosznicze z aleksandrowskiej fabryki Greilicha zdobywa³y medale i wyró¿nienia na wielu miêdzynarodowych wystawach, a rosyjskie Ministerstwo Handlu i Przemys³u
przyzna³o temu przedsiêbiorcy znak rmowy przedstawiaj¹cy go³êbia z liœciem oliwki.
W zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku znajduj¹ siê: Projekt domu i fabryki Adolfa Greilicha, sporz¹dzony
niemal w przededniu wybuchu I wojny œwiatowej – 24 kwietnia
1914 r. (nr inw. MHP 220/H), oraz Ksiêga kot³a parowego, zamontowanego w tej¿e fabryce w 1902 r. (nr inw. MHP 219/H).
Plan domu i fabryki przy ul. £êczyckiej to bardzo ciekawy dokument. Jego kopia mog³aby byæ ozdob¹ izby muzealnej w Aleksandrowie. Ma on formê kilkunastoczêœciowej rozk³adówki. Zosta³ sporz¹dzony na papierze i dla wiêkszej trwa³oœci podklejony
p³ótnem, w kolorze. Opisy s¹ oczywiœcie w urzêdowym wtedy w tej
czêœci Polski jêzyku rosyjskim a dokumentacji towarzysz¹ znaczki skarbowe z dwug³owym carskim or³em. Na poszczególnych
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czêœciach planu widzimy m.in. kolorowy rysunek fasady dwukondygnacyjnego domu, przekroje poszczególnych piêter, klatki schodowej, budynku fabrycznego z kominem, ni¿szego budynku fabrycznego, lokalizacjê domu i fabryki na tle centrum miasta itp.
Plan ten powsta³ prawdopodobnie w zwi¹zku z planami rozbudowy œwietnie prosperuj¹cej fabryki poñczoszniczej Adolfa Greilicha i domu fabrykanta, w którym mieœci³ siê tak¿e kantor i biura. Fabryka Greilicha szczêœliwie przetrwa³a ostrza³ artyleryjski
w listopadzie i grudniu 1914 r., w czasie tzw. bitwy ³ódzkiej tocz¹cej siê na przedpolach osady, choæ powa¿nemu uszkodzeniu
uleg³ wtedy pobliski koœció³ ewangelicki oraz kolejne kryzysy polityczne i gospodarcze. Po II wojnie œwiatowej i wysiedleniu ludnoœci niemieckiej zak³ady te zosta³y znacjonalizowane. Mieœci³
siê tu przez lata Oddzia³ nr 5 utworzonych w 1951 r. pañstwowych Aleksandrowskich Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego,
zaœ dawny dom w³aœcicieli przeznaczono na siedzibê przyzak³adowej szko³y zawodowej.
Ksiêga rewizji kot³a parowego zosta³a za³o¿ona w 1927 r. Zawiera ona m.in. wyci¹g z obowi¹zuj¹cych przepisów, instrukcjê
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w jêzyku polskim w sprawie
przygotowania kot³a parowego do rewizji wewnêtrznej i próby wodnej, przepisy szczegó³owe dla obs³uguj¹cych kot³y parowe itp.
Mia³a byæ stale przechowywana w miejscu pracy kot³a i udostêpniana na ka¿de
¿¹danie upowa¿nionego
kontrolera.
Do ksiêgi w³¹czono czytelne, kolorowe plany techniczne wspomnianego kot³a
parowego i budynku w którym mia³ byæ umieszczony
(wraz ze schematycznym
planem lokalizacji fabryki
Greilichów w centrum miasta – patrz wk³adka) sporz¹dzone w 1902 r. w jêzyku rosyjskim i podklejone p³ótnem, rachunki za zakup tego¿ kot³a parowego w niemieckiej rmie Assmann
und Stockoler G.m.b.H.
w Cannstatt (dziœ Stuttgart),
jego dok³adny opis techniczny (by³ to kocio³ sta³y, lokomobilowy, o ciœnieniu
8 atm. i powierzchni ogrzewalnej 29, 81 m2) itp.
Wpisywano do ksiêgi kolejne przegl¹dy techniczne
kot³a parowego w fabryce
Greilichów. Wraz z wydarzeniami
politycznymi
zmienia³ siê jêzyk urzêdowy dokumentacji: rosyjski,
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polski, niemiecki, znowu polski. Charakterystyczne s¹ 2 dokumenty w³¹czone do Ksiêgi rewizji kot³a parowego: dokument
w jêzyku niemieckim z 1943 r., wystawiony przez kompetentny
urz¹d w Poznaniu, a koñcz¹cy siê nazistowskim pozdrowieniem
Heil Hitler oraz dokument spisany na maszynie w jêzyku polskim w 1954 r., w którym Urz¹d Dozoru Technicznego w Warszawie zgadza siê w drodze wyj¹tku na dalsze u¿ywanie kot³a parowego na potrzeby formiarni w Aleksandrowskich Zak³adach
Przemys³u Poñczoszniczego do lutego 1955 r. Dokumenty te stanowi¹ ciekawe œlady politycznych i gospodarczych zawirowañ
w po³owie XX wieku.
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Materia³y ikonograczne zwi¹zane z ZPP „Sandra”

Jednym z najciekawszych zabytków przekazanych na pocz¹tku
lat 90. Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku z likwidowanego Muzeum Poñczosznictwa w Aleksandrowie jest niew¹tpliwie
okaza³y Album pami¹tkowy, wykonany w 1974 r. z okazji 150-lecia poñczosznictwa w Aleksandrowie i 30-lecia powstania PRL.
Zawiera on oko³o 150 zdjêæ w ró¿nym formacie, plansze opisowe (m.in. z kalendariami historycznymi) oraz zestaw wycinków
prasowych dokumentuj¹cych dzieje poñczosznictwa w Aleksandrowie od XIX w. i okresu miêdzywojennego (zdjêcia zabytkowych maszyn dziewiarskich i robotników miejscowych fabryk,
w tym ze strajku w 1936 r.) a¿ po po³owê lat 70. XX wieku (fotograe prezentuj¹ce budowê nowych obiektów fabrycznych,
z ró¿nych pochodów i uroczystoœci, kierownictwo zak³adu, robotników przy pracy, uczennice a nawet ¿³obek przyzak³adowy).
Ze wzglêdu na du¿¹ wartoœæ historyczn¹ tego albumu postanowiliœmy zaprezentowaæ jego zawartoœæ w osobnym artykule
(w formie fotogalerii) w dalszej czêœci tegorocznego numeru
„Aleksandrów wczoraj i dziœ”. Przegl¹daj¹c ten album, mo¿na
przenieœæ siê wspomnieniami do czasów, gdy wielkie pañstwowe
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Zak³ady Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra” (nazwê tê urobiono od nazwy Aleksandrowa), w okresie swej najwiêkszej œwietnoœci dawa³y pracê niemal co czwartemu aleksandrowianinowi (zw³aszcza kobietom). Aleksandrów okreœlany by³ jêzykiem propagandy
dekady Edwarda Gierka jako „kolebka polskiego poñczosznictwa”.
Produkcja gotowych wyrobów dziewiarskich i poñczoszniczych wynios³a w 1980 r. ponad 48 500 par, zaœ zatrudnienie – 3337 osób
(w rekordowych latach 70. iloœæ pracowników fabryki zbli¿a³a siê
do 4000). „Sandra” stale zwyciê¿a³a w bran¿owym wspó³zawodnictwie pracy, a na inwestycje wydawano ogromne sumy (w latach
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1976–1980 by³o to ponad 380 000 z³). Zak³ady Przemys³u Poñczoszniczego dysponowa³y w³asnym szkolnictwem zawodowym, prowadzi³y ¿³obek, przedszkole, sto³ówkê, przychodniê lekarsk¹ z laboratorium analiz lekarskich, oddzia³ rehabilitacji leczniczej,
przyzak³adowy dom kultury z bibliotek¹, klub sportowy „W³ókniarz”, oœrodki wypoczynkowe dla pracowników w Pogorzelicy,
Morzyczynie, oœrodek wypoczynku weekendowego w Zoówce itp.
Weksylia z Aleksandrowa w zbiorach muzeum w Opatówku

Kolekcjê maszyn dziewiarskich z Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”, oprócz wspomnianych wy¿ej dokumentów
archiwalnych i albumu pami¹tkowego ze zdjêciami, uzupe³niaj¹ weksylia – sztandar z szarfami i 5 proporców. Sztandar (numer inwentarzowy MHP 1389/H/172) zachowa³ siê w bardzo dobrym stanie. Na jego stronie g³ównej znajduje siê wyszyty nici¹
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napis: Zwi¹zek Zawodowy R. [Robotników] i P. [Pracowników]
Przemys³u W³ókienniczego w Polsce. Oddzia³ w Aleksandrowie
oraz skrzy¿owane czó³enko tkackie i klucz (symbole przemys³u
w³ókienniczego). Na odwrotnej stronie sztandaru znajdziemy równie ciekaw¹ symbolikê – skrzy¿owane poñczochê (czy skarpetkê) oraz ig³ê dziewiarsk¹ Tym symbolom bran¿owym towarzysz¹ dwie daty roczne – 1946 i 1932. Daty te nie wskazuj¹ na czas
ufundowania sztandaru, który jest znacznie póŸniejszy (byæ mo¿e z lat 70.), lecz na wa¿ne wydarzenia zwi¹zane z rozwojem ruchu zwi¹zkowego poñczoszników. W 1932 r. mia³ miejsce w Polsce wielki strajk robotników przemys³u lekkiego, jednym
z wa¿niejszych oœrodków strajkowych w okrêgu ³ódzkim by³ Aleksandrów. Z kolei w dniach 18–19 marca 1945 r. w £odzi odby³ siê
I (a licz¹c te¿ przedwojenne – XI) Krajowy Zjazd W³ókniarzy,
który przyj¹³ ocjaln¹ nazwê Zwi¹zek Zawodowy Robotników
i Pracowników Przemys³u W³ókienniczego w Polsce. W tym oraz
nastêpnym roku powsta³y pierwsze lokalne oddzia³y zwi¹zku,
w tym i oddzia³ w Aleksandrowie £ódzkim.
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C ZÊŒÆ 3
Maszyny dziewiarskie i poñczosznicze
z ZPP „Sandra” w zbiorach Muzeum
Historii Przemys³u w Opatówku

Dziewiarstwo – ogólna charakterystyka

Dziewiarstwo jako ga³¹Ÿ przemys³u w³ókienniczego ma swoj¹
d³ug¹ historiê i tradycjê. Dzianinami nazywamy wyroby w³ókiennicze powsta³e w wyniku ³¹czenia w rz¹dki lub kolumienki oczek.
Dziêki swojej strukturze dzianina jest rozci¹gliwa i elastyczna,
w przeciwieñstwie do tkanin.
Jest ono równie¿ specyczn¹ czêœci¹ produkcji w³ókienniczej.
Z jednej strony maszyny dziewiarskie s¹ technicznie skomplikowane, z du¿¹ iloœci¹ drobnych, delikatnych elementów, które w czasie pracy musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ; z drugiej strony produkcja dziewiarska nie potrzebuje zaplecza w postaci oddzia³ów
przygotowawczych. Dziêki temu powstawa³y zak³ady przemys³owe i produkcja rozwija³a siê w zasadzie w dowolnym miejscu. Do
zak³adu dostarczano tylko surowiec, a odbierano gotowy wyrób.
Dziewiarstwo powsta³o w wyniku zapotrzebowania na przylegaj¹ce i elastyczne czêœci garderoby, tj. okrycia r¹k, nóg, czy g³owy. Pocz¹tki dziewiarstwa nie s¹ dok³adnie wyjaœnione. Za pierwsze znane wyroby dziewiarskie uwa¿ano skarpetki i inne
koptyjskie wyroby z pierwszych wieków naszej ery, jednak póŸniej ustalono, ¿e powsta³y one w wyniku pracy technik¹ œciegu
ig³owego, wykonuj¹c pracê tylko jedn¹ ig³¹, a drug¹ ig³ê zastêpowa³a rêka. Na ziemiach polskich wyroby dziewiarskie znane
by³y ju¿ od wczesnego œredniowiecza, pocz¹tkowo wykonywane
by³y one na dwóch drutach. Dopiero póŸniej, tj. od XIV w. roz-
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powszechni³a siê bardziej skomplikowana technika wykorzystuj¹ca 5 drutów. Praca wykorzystuj¹ca te metody by³a niezwykle
czasoch³onna, co w bezpoœredni sposób przek³ada³o siê na cenê
wyrobów dziewiarskich.
W Polsce mechaniczna produkcja wyrobów dziewiarskich rozpoczê³a siê w XVIII w. wraz z powstaniem manufaktury scentralizowanej. Wa¿nymi oœrodkami produkcji by³y wówczas Gdañsk
i Elbl¹g. Kompania Manufaktur We³nianych w 1766 r. podjê³a
próbê zorganizowania manufaktury dziewiarskiej w Golêdzinowie pod Warszaw¹. Istnia³a ona tylko cztery lata, w czasie których musia³a zmagaæ siê z trudnoœciami w dostarczaniu przêdzy,
co wp³ywa³o na regularnoœæ produkcji. Ostatecznie golêdzinowska manufaktura upad³a w 1770 r. Druga manufaktura dziewiarska powsta³a w zespole manufaktur grodzieñskich. Powstaj¹ce
ówczeœnie manufaktury dziewiarskie nie mia³y oddzia³ów przêdzalniczych, korzysta³y z surowców dostarczanych przez inne manufaktury w³ókiennicze. Dziewiarstwo najsilniej rozwija³o siê
w okolicach Warszawy, bêd¹cej ch³onnym rynkiem zbytu.
Produkcja dziewiarska przybra³a powa¿ne rozmiary dopiero w Królestwie Polskim w I po³. XIX w. Rentownoœæ przemys³u dziewiarskiego spowodowa³a jego szybki rozwój, powstawanie du¿ej iloœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Aleksandrów
£ódzki by³ jednym z g³ównych miejsc, w których skupi³a siê ta
produkcja. Do najwa¿niejszych w tym okresie miejsc produkcji
dziewiarskiej na ziemiach polskich nale¿y zaliczyæ równie¿:
£ódŸ, Kalisz, Sosnowiec. Z wymienionych wczeœniej wzglêdów,
tzn. braku koniecznoœci istnienia pe³nowydzia³owej fabryki, liczba przedsiêbiorstw bran¿y dziewiarskiej szybko ros³a. Zwi¹zane by³o te¿ to z du¿¹ u¿ytkow¹, praktyczn¹, a tak¿e i estetyczn¹ wartoœci¹ wyrobów.
Produkcja poñczoch i skarpet na automatach okr¹g³ych odbywa³a siê dwufazowo. Pierwszym krokiem by³o wytworzenia cholewki na maszynie cholewkowej, a nastêpnie dorobienie do niej
stopki na maszynie stopkowej. Koniecznoœæ przenoszenia cholewki na maszynê stopkow¹, zszywania wyrobów powodowa³o du¿e trudnoœci: czasoch³onnoœæ, koniecznoœæ pracy kilku osób przy
produkcji, nie najwy¿sz¹ jakoœæ wyrobów. W Polsce najbardziej
rozpowszechnione by³y okr¹g³e automaty typu „Ideal”, „Corona”, „Invicible” oraz dwucylindrowe maszyny „Comet”, „Wildt”.
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Dziewiarstwo zyskiwa³o na znaczeniu w czasie XX-lecia miêdzywojennego. W 1914 r. udzia³ tej dziedziny w ogólnej produkcji w³ókienniczej wynosi³ 3,8%, a w 1928 r. wzrós³ ju¿ do 7,7%.
W wyniku kryzysu gospodarczego udzia³ dziewiarstwa zmniejszy³ siê, ale mimo to w 1938 r. wynosi³ 5,4%, daj¹c zatrudnienie
8437 osobom. Najwiêkszym oœrodkiem produkcji dziewiarskiej
by³a £ódŸ wraz z Aleksandrowem. Dla tego okresu charakterystyczne by³o du¿e rozdrobnienie produkcji, w ma³ych i œrednich
zak³adach. Do wiêkszych przedsiêbiorstw nale¿y wówczas zaliczyæ zak³ady Plihala, Hiszberga i Wilczyñskiego, Eitingtona,
Matuszewskiego.
II wojna œwiatowa i wynikaj¹ce z niej rekwizycje towarów,
maszyn, by³y trudnym czasem dla przemys³u lekkiego. Fabryki, które przetrwa³y wojnê, w pierwszych latach powojennych
by³y nacjonalizowane, a nastêpnie komasowane. Z kilkuset
drobnych i œrednich zak³adów utworzono oko³o 40 przedsiêbiorstw. W ten sposób powsta³y du¿e zak³ady-molochy. Do najwa¿niejszych z nich nale¿a³y ZPP „Sandra” w Aleksandrowie,
pó³nocno-³ódzkie ZPP „Feniks”, ZPP „Zenit” w £odzi, ZPP im.
Zubrzyckiego, ZPP im. M. Konopnickiej, ZPD im. E. Plater,
ZPD „Olimpia”. Zak³ady te istnia³y przez ca³y okres Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Pañstwowe fabryki zaczê³y upadaæ
po transformacji ustrojowej. Mimo to dziœ spoœród ga³êzi produkcji w³ókienniczej to w³aœnie w zakresie dziewiarstwa istnieje najwiêcej zak³adów, kontynuuj¹cych tradycje przemys³u dziewiarskiego i poñczoszniczego.
Przemys³ dziewiarski, bêd¹cy najm³odsz¹ ga³êzi¹ przemys³u
w³ókienniczego, rozwija³ siê bardzo dynamicznie. Wyroby dziane uzyskiwa³y coraz wiêksz¹ popularnoœæ, kosztem tkanin. Wp³ynê³o na to kilka czynników – rozwój technologii pozwoli³ na powstawanie coraz lepszej jakoœci dzianin, o ma³ej rozci¹gliwoœci
i elastycznoœci, a wiêc zbli¿onych to tkanin. Maszyny dziewiarskie osi¹gnê³y wzglêdnie wiêksz¹ wydajnoœæ ni¿ krosna tkackie,
co w po³¹czeniu z rozwojem w³ókien chemicznych przyspieszy³o rozwój dziewiarstwa. Powstawanie nowych zak³adów dziewiarskich by³o mniej koszto- i czasoch³onne, co sprzyja³o zak³adaniu nowych fabryk (mo¿na wymieniæ np. powsta³e w koñcu lat
60. XX w. zak³ady Syntex w £owiczu czy dzia³aj¹ce od pocz¹tku lat 50. zak³ady Sira w Sieradzu. Wa¿nym czynnikiem stymu-

Alex2015.qxd

2015-07-05

18:37

Page 64

64

Aleksandrów wczoraj i dziœ

luj¹cym rozwój dziewiarstwa w XX w. by³a równie¿ moda, preferuj¹ca wyroby dziane, praktyczne, zwiêkszaj¹c zapotrzebowanie na dzianiny.
Maszyny dziewiarskie z Aleksandrowa
w muzeum w Opatówku

Maszyny pochodz¹ce z Aleksandrowa w zbiorach Muzeum Techniki i Przemys³u w Opatówku mo¿na podzieliæ na kilka kategorii, pod wzglêdem wykorzystania ich w procesie produkcyjnym,
czasu powstania maszyn, czy te¿ pochodzenia w Aleksandrowie.
Wiêkszoœæ maszyn do Opatówka tra³a jako depozyt ZPP „Sandra”, natomiast dwie, tj. cylindryczna maszyna dziewiarska rmy Bentley Comet (11), ³¹czarka do poñczoch rmy Spezial-

Widok ogólny wystawy maszyn dziewiarskich w muzeum w Opatówku
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nähmaschinenwerk w Limbach (14) s¹ darem Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Aleksandrowie £ódzkim.
Aleksandrowskie maszyny zostan¹ przedstawione wed³ug kolejnoœci ich wykorzystywania w cyklu produkcyjnym. Jedynym
eksponatem pochodz¹cym z oddzia³u przygotowawczego dziewiarni jest cewiarka butelkowa (1), s³u¿¹ca do formowania nawojów na cewkach butelkowych. To w³aœnie w tej postaci przêdza by³a wykorzystywana do produkcji.
Kolejne maszyny zwi¹zane s¹ ju¿ z w³aœciwym cyklem produkcyjnym. Pochodz¹ one z 2 przedzia³ów czasowych – czêœæ z nich
pochodzi z koñca XIX w. i pocz¹tku XX w., by³y wiêc wykorzystywane w Aleksandrowie w prywatnych fabrykach, d³ugo przed powstaniem ZPP „Sandra”. S¹ to ma³e, cylindryczne maszynki dziewiarskie s³u¿¹ce do produkcji domowej, cha³upniczej (2, 3).
Ciekawym przyk³adem jest czterocylindryczna maszyna (4), bêd¹ca w istocie po³¹czeniem za pomoc¹ jednego napêdu czêœci produkcyjnych czterech „renderek”, pozwalaj¹ca na zwiêkszenie tempa produkcji.
Kolejne maszyny dzia³a³y ju¿ w fabrykach poñczoszniczych,
mia³y napêd mechaniczny, a nie rêczny. S¹ to cylindryczne maszyny do wyrobu cholewek, tj. g³ównych czêœci skarpet b¹dŸ poñczoch (5, 6) oraz s³u¿¹ce do wyrobu stopek czyli czêœci wyrobów
zak³adanych na stopê (7, 8, 9).
Ten sam cel produkcji mia³y maszyny przyby³e do Aleksandrowa na pocz¹tku lat 60. XX w., w czasie modernizacji zak³adu (10, 11, 12, 13). Porównanie ich pozwala unaoczniæ postêp
w technologii produkcji dziewiarskiej.
Nastêpnym etapem produkcji jest zszywanie czêœci w gotowy
wyrób, wykañczanie. S¹ to maszyny do ³¹czenia poszczególnych
czêœci wyrobów dziewiarskich (14, 15, 16), tzw. ³¹czarki b¹dŸ
szczepiarki oraz kapówki, które umo¿liwiaj¹ szycie wyrobów lub
elementów wyrobów w kszta³cie worka lub rêkawa (17, 18). Interesuj¹cym urz¹dzeniem s¹ te¿ ramy parowe, s³u¿¹ce formowaniu poñczoch, pomagaj¹ce odpowiednio ukszta³towaæ wyroby,
zwiêkszaj¹ce komfort ich u¿ytkowania (19). Dwa ostatnie eksponaty ilustruj¹ ró¿ne etapy historycznego rozwoju dziewiarstwa. S¹ to: pierwsza maszyna dziewiarska Wiliama Lee z 1589 r.
(20) oraz egzemplarz maszyny do szycia powsta³ej wg. projektu
niemieckiego wynalazcy Balazara Kremsa (21).
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1. Cewiarka butelkowa – maszyna z oddzia³u przygotowawczego dziewiarni.
S³u¿y³a do przewijania przêdzy z motków na cewki butelkowe, a wiêc na formy do wykorzystania na maszynach dziewiarskich. Przystosowana do napêdu indywidualnego. Cewiarka nie ma ¿adnych oznaczeñ firmowych pozwalaj¹cych na identyfikacjê czasu i miejsca powstania.
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2, 3. Rêczne, okr¹g³e maszynki dziewiarskie, tzw. „randerki”, „amerykanki”,
„sztrykopy?”. Przeznaczona do dzia³alnoœci indywidualnej, rodzinnej, lub zarobkowej o charakterze cha³upniczym. Korpus maszynki ¿eliwny, cylindryczny, zakoñczony podstaw¹ w kszta³cie ko³nierza z³o¿onego z trzech kryz
o zwiêkszaj¹cej siê stopniowo œrednicy. Napêd rêczny od korby, za pomoc¹
przek³adni sto¿kowej poruszane ig³y. Maszyny do produkcji ca³ych poñczoch
b¹dŸ skarpet za wyj¹tkiem œci¹gacza. Maszynki z pocz¹tku XX w. Jedna z maszynek powsta³a w £odzi w wytwórni F. W. Schneller, druga pochodzi z niemieckiej wytwórni Gustaw Niessen&Co(mpany), Hamburg 37.
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4. Czterocylindryczna maszyna dziewiarska. Ciekawy przyk³ad przyspieszania produkcji. Maszyna o napêdzie rêcznym, ruch korby za pomoc¹ przek³adni sto¿kowej napêdza wa³ g³ówny, od którego, przez kolejne przek³adnie
sto¿kowe, poruszane s¹ cztery cylindry. Firma nieznana, precyzja wykonania
pozwala wnioskowaæ, ¿e jest to seryjny wyrób dobrej fabryki.

5. Automat poñczoszniczy typu „Ideal”. Jedno³o¿yskowy, do przêdzy cienkiej z mechanizmem profiluj¹cym wyrób, do produkcji cholewek. Maszyna
wyprodukowana w Niemczech, prawdopodobnie w firmie G. Hilscher Maschinenfabrik, prze³om XIX/XX w.
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6. Cylindryczny automat poñczoszniczy przeznaczony do produkcji górnej
czêœci wyrobów poñczoszniczych, tj. cholewek. Przypuszczalnie wyprodukowany w Niemczech, prawdopodobnie w latach 20. XX wieku.
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7. Maszyna do wyrobu stopek, tj. czêœci wyrobów, poñczoch i skarpet wk³adanych na stopê. Maszyna z prze³omu XIX/XX w., powsta³a w amerykañskiej firmie E. Jenckes Manufacturing Company w stanie Rhode Island.
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8. Maszyna do wyrobu stopek, tj. czêœci wyrobów, poñczoch i skarpet wk³adanych na stopê. Maszyna z prze³omu XIX/XX w., firma Corona.
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9. Maszyna do wyrobu stopek, tj. czêœci wyrobów, poñczoch i skarpet wk³adanych na stopê. Wyprodukowana przez firmê G. Stibbe & Co dzia³aj¹c¹
w Leicester w Anglii. Egzemplarz prawdopodobnie z koñca XIX wieku.

Alex2015.qxd

74

2015-07-05

18:37

Page 74

Aleksandrów wczoraj i dziœ

10. Cylindryczny automat poñczoszniczy do produkcji dzianiny z programatorem pozwalaj¹cym na tworzenie wzorzystych wyrobów. Powstaje dzianina
w kszta³cie rêkawa, która jest nastêpnie rozcinana i zszywana owerlokiem.
Automat produkcji czechos³owackiej, firma Uniplet, powsta³y w 1961 r.
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11. Cylindryczna dziewiarka do wyrobu poñczoch i skarpet z mo¿liwoœciami
wzorniczymi. Powstaje dzianina w kszta³cie rêkawa, która jest nastêpnie rozcinana i zszywana owerlokiem. Maszyna produkcji angielskiej firmy Bentley
Komet z pocz. lat 60. XX wieku.
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12. Cylindryczna dziewiarka do wyrobu poñczoch i skarpet z mo¿liwoœciami
wzorniczymi. Powstaje dzianina w kszta³cie rêkawa, która jest nastêpnie rozcinana i zszywana owerlokiem. Maszyna produkcji belgijskiej firmy Solis, pocz.
lat 60. XX wieku.
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13. Cylindryczna maszyna dziewiarska do wyrobu poñczoch i skarpet pozwalaj¹ca wytwarzaæ wzorzysty wyrób. Maszyna produkcji NRD, firmy Textima,
dzia³aj¹cej w ówczesnym Karl-Marx Stadt (dzisiejsze Chemnitz), powsta³a
w 1961 r.
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14. £¹czarka do poñczoch, maszyna s³u¿¹ca ³¹czeniu dwóch dzianin o ró¿nych splotach za pomoc¹ oczek. Ig³y na talerzu ig³owym, zamocowanym na
ramieniu korpusu. Maszyna powsta³a w zak³adach Spezialnähmaschinenwerk
(zak³adach specjalnych maszyn szyj¹cych) w Limbach w 1959 r.
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15. Maszyna ³¹czarkowa – do zszywania elementów wyrobów dziewiarskich. Maszyna na kó³kach, pozwalaj¹ca swobodnie przemieszczaæ j¹ po zak³adzie, by wykonywaæ pracê w dowolnym miejscu. Mechanizmy maszyny na ¿eliwnej kolumnie.
Napêd no¿ny, przekazywany z ko³a napêdowego na mechanizmy robocze. Maszyna powsta³a w Zwickau w Niemczech na pocz. XX w. w firmie Gebruder Jacob.
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16. £¹czarka, szczepiarka – maszyna s³u¿¹ca ³¹czeniu dwóch dzianin o ró¿nych splotach za pomoc¹ oczek. Korpus maszyny ¿eliwny, do jego koñca
przytwierdzony wieniec ig³owy. Prawdopodobnie powsta³a w firmie Julius
Köhler Nähmaschinenfabrik w Limbach w Niemczech, lata 20. XX wieku.
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18. Kapówka firmy Union Special Maschinenfabrik, powsta³a w Stuttgarcie w Niemczech. Budowa cylindra maszyny umo¿liwia szycie wyrobów lub elementów wyrobów w kszta³cie worka lub rêkawa i jest przystosowana do pokrywania i jednoczesnego sp³aszczania szwów owerlokowych, np. pokrywania szwu owerlokowego na
nogawkach kalesonów; jak równie¿ umo¿liwia szycie wyrobów na okr¹g³o.

17. Kapówka? firmy Mauser. Budowa cylindra maszyny umo¿liwia szycie wyrobów lub elementów wyrobów w kszta³cie worka lub rêkawa i jest przystosowana do pokrywania i jednoczesnego sp³aszczania szwów owerlokowych,
np. pokrywania szwu owerlokowego na nogawkach kalesonów; jak równie¿
umo¿liwia szycie wyrobów na okr¹g³o.
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19. Ramy parowe do formowania poñczoch. Jedna z maszyn oddzia³u wykoñczalniczego dziewiarni. 13 metalowych form w kszta³cie nogi. Do urz¹dzenia wprowadzano parê pochodz¹c¹ od maszyny parowej, która rozgrzewaj¹c formy pomaga³a odpowiednio ukszta³towaæ wyroby, zwiêkszaj¹c
komfort ich u¿ytkowania. Maszyna z prze³omu XIX/XX w., powsta³a w Chemnitz, w firmie Schwabe&Sieben Haussen. Na blacie maszyny u³o¿one dodatkowo 5 form drewnianych w kszta³cie nogi, do przegl¹du i wychwycenia b³êdów w wyrobach powsta³ych na maszynkach dziewiarskich.
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20. Rekonstrukcja pierwszej maszyny dziewiarskiej konstrukcji angielskiego
pastora Williama Lee z 1589 r. By³a to najdoskonalsza maszyna narzêdziowa
koñca XVI w. i swym skomplikowaniem wzbudza³a zachwyty wspó³czesnych.
360-ig³owa maszyna do wyrobu jedwabnych dzianin, ulepszona wersja patentu z 1599 r., sk³ada³a siê z 2066 metalowych czêœci, nie licz¹c drewnianych
staciw. Drewnian¹ czêœæ najstarszej p³askiej falowarki zbudowano na wzorach poziomego krosna tkackiego. Sk³ada³a siê ona z podwójnych stojaków,
staciw s³u¿¹cych do podtrzymania metalowej czêœci pracuj¹cej i ³awki dla robotnika. Czêœæ pracuj¹ca, umieszczona w metalowej klatce, wykonywa³a rzêdy oczek przy pomocy ruchu rêki robotnika.
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21. Prototyp maszyny do szycia, wynaleziony przez Niemca Baltazara Kremsa w 1810 r., który szy³ pojedynczym œciegiem ³añcuszkowym. B. Krems
opatentowa³ ig³ê z uchem na ostrym czubku. Ig³y u¿ywane wczeœniej do
szycia maszynowego posiada³y ucho na czubku têpym i tym samym by³y
ma³o sprawne.
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22. Pokaz dzia³ania maszyny raszlowej podczas otwarcia wystawy (1992)
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Upadek „Sandry”

Sytuacja ekonomiczna Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego
„Sandra” zmieni³a siê na niekorzyœæ po 1980 r. Pogr¹¿y³y j¹ nansowo: bardzo kosztowne i nie do koñca traone inwestycje na na
kredyt (drogie w³oskie maszyny), rosn¹ce zad³u¿enie w bankach,
burzliwe wydarzenia polityczne lat 80. (strajki), kryzys gospodarczy, coraz silniejsza konkurencja odradzaj¹cego siê sektora
prywatnego, nap³yw tanich wyrobów dziewiarskich z Chin oraz
hiperinacja z prze³omu lat 80. i 90. W 1995 r. przekszta³cono
dawne zak³ady pañstwowe w spó³kê akcyjn¹, sprzedano oœrodki
wczasowe i zamiejscowe oœrodki produkcyjne, przekazano w zarz¹d samorz¹dowi szko³ê przyzak³adow¹, przedszkole, ¿³obek,
bibliotekê, bardzo zredukowano zatrudnienie. Na ratowanie upadaj¹cych zak³adów by³o ju¿ jednak za póŸno. W latach 1999–2005
powo³any w tym celu likwidator wygasi³ dzia³alnoœæ „Sandry”
i wykreœli³ spó³kê z Krajowego Rejestru S¹dowego.
Szukaj¹c oszczêdnoœci, na pocz¹tku lat 90. XX wieku zlikwidowano tak¿e skromn¹ izbê muzealn¹ w Aleksandrowie – zorganizowane kilkanaœcie lat wczeœniej (w 1974 roku) Muzeum
Poñczosznictwa. Na szczêœcie, dziêki inicjatywie kilku wymienionych wy¿ej osób, uda³o siê niemal w ostatniej chwili uratowaæ
czêœæ zabytkowych maszyn dziewiarskich z ZPP „Sandra”, ciekawe plany i dokumenty z prze³omu XIX i XX wieku, pami¹tkowy album ze zdjêciami z lat 70. oraz sztandar zwi¹zkowy. Dziœ
stanowi¹ one ozdobê bardzo ciekawego, a ma³o u nas znanego
Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku pod Kaliszem, do którego zwiedzania serdecznie Pañstwa zachêcamy.
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