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WPROWADZENIE

Turek i Władysławów, położone w powiecie tureckim w Wiel-
kopolsce, stanowią przykład dwóch miejscowości, które swój 
największy rozwój urbanistyczny i gospodarczy zawdzięczają 
przybyłym pod koniec XVIII i na początku XIX wieku rzemieśl-
nikom z zachodu. Obecna wcześniej tradycja włókiennicza 
regionu pozwoliła wówczas na szybką adaptację imigrantów 
i rozpoczęcie rozwoju rzemiosła, a później przemysłu tkac-
kiego, które stało się najważniejszym źródłem utrzymania 
dla większości mieszkańców, a w kolejnych latach uwarunko-
wało dalsze losy miejscowości. Dziś, mimo innych prioryte-
tów gospodarczych, pamięć o dawnej tradycji rzemieślniczej 
umożliwia ochronę miejscowego dziedzictwa i przekłada się 
na szereg działań, mających na celu jego zachowanie i kulty-
wowanie1.

TRADYCJA RZEMIEŚLNICZA TURKU 
I WŁADYSŁAWOWA

Turek uzyskuje prawa miejskie 25 kwietnia 1341 roku na 
mocy dokumentu wystawionego przez arcybiskupa gnieź-
nieńskiego Janisława2. Centrum układu urbanistycznego 
stanowiły wówczas rynek i plac kościelny, gdzie skupiało się 
życie mieszkańców. Od XIV wieku miasto jako największy 
ośrodek i centrum rzemieślniczo-handlowe regionu, skupia-
ło rzemieślników i kupców – już wówczas na szeroką skalę 
rozwijało się w nim rzemiosło sukiennicze3. Mimo to Turek 
przez długi okres pozostawał miastem rolniczym, co po-
twierdza inwentarz z 1785 roku, według którego podstawę 
egzystencji dla większości mieszkańców stanowiła uprawa 
roli4. Zachowały się jednak pewne dokumenty świadczące 
o działalności cechów5. Według lustracji dóbr arcybiskupich 
z 1512 roku miasto zamieszkiwało wielu rzemieślników, m.in. 
szewcy, krawcy, sukiennicy, piekarze, rzeźnicy, kowale, garn-
carze i kuśnierzy6. Jednym z najważniejszych dokumentów, 

1 Rabiega 2018: 109.
2 Michałowski 2002: 25.
3 Michałowski 2002: 27.
4 Michałowski 2002: 49.
5 Kosobucki 2008: 12–15.
6 Maciejewska, Dopierała i Janik 2005: 7; Stachowiak 2015: 2.

w którym wzmiankowano Turek, jest przywilej arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Jana Latalskiego z 23 lipca 1539 r., który ze-
zwolił cechowi szewców na przynależność do zgromadzenia 
cechów w mieście oraz uregulował strukturę i działalność 
organizacji7. 13 lipca 1574 roku arcybiskup Jakub Uchański 
obdarzył statutem cech krawców w Turku. Kolejne informa-
cje pochodzą z drugiej połowy XVII wieku – pojawiają się 
wzmianki na temat cechu krawców, kuśnierzy czy cechu rze-
miosł różnych8. 

Jednak prawdziwy rozkwit rzemiosła w mieście rozpoczął 
się dopiero na początku XIX wieku. Wówczas Turek stał się 
prawdziwym potentatem branży włókienniczej, a tradycja ta 
stanie się szczególnym elementem miejscowego dziedzictwa.

Dzisiejszy Władysławów to wieś położona wśród Pagór-
ków Złotogórskich, będących północną częścią Wysoczyzny 
Tureckiej. Miejscowość położona jest 10 kilometrów na pół-
noc od Turku, pośrodku trójkąta miast Konin – Koło – Turek. 
Jako miasto zostało ulokowane w 1727 roku przez Włady-
sława Jana Kretkowskiego9 i rozwijało się poprzez osadzenie 
w nim rzemieślników10. W 1738 roku istniał już miejscowy 
cech tkacki, który w 1739 roku otrzymał przywileje od kasz-
telana gnieźnieńskiego11. Pod koniec XVIII wieku nastąpił 
gwałtowny rozwój miasta dzięki kolejnej fali osadniczej tka-
czy z Czech i Saksonii12. 

Wówczas, na przełomie XVIII i XIX wieku powstał charak-
terystyczny układ zabudowy rzemieślniczej miasteczka. Były 
to murowane, tynkowane budynki parterowe o jednolitym 
typie architektonicznym, z przelotowymi sieniami, kryte 
dachami naczółkowymi lub czterospadowymi, pokrytymi 
gontem (ryc. 1)13. Zabudowa rozplanowana została wzdłuż 
prostokątnego, wydłużonego placu targowego i charakte-
ryzowała się domami usytuowanymi szczytowo w (z czasem 
zastępowano je domami wznoszonymi kalenicowo) do placu 
(ryc. 2)14.

7 Michałowski 2002: 50–51; Stachowiak 2015: 3.
8 Michałowski 2002: 51–52.
9 Ruszczyńska i Sławska 1959: 24.
10 Drzewiecki i Adamiak 1994: 7.
11 Drzewiecki i Adamiak 1994: 8.
12 Szyfter i Szyfter 1973: 41; Drzewiecki i Adamiak 1994: 8.
13 Nowak 1987: 47; Matyaszczyk i Łuczak 1995.
14 Ruszczyńska i Sławska 1959: 25; Szyfter i Szyfter 1973: 41; Łuczak 2014.

Kamil Rabiega
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– zachowanie dziedzictwa  
etnograficznego regionu
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Po III rozbiorze Polski, Władysławów wszedł w skład Prus, 
a po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku został wcielony 
do zaboru rosyjskiego. Peryferyjne położenie miasteczka 
w monarchii carskiej było przyczyną zastoju gospodarczego. 
Wskutek nadprodukcji oraz przemytu taniego towaru z Prus, 
w miejscowości nastąpił kryzys włókienniczy, który zakoń-
czył się dopiero po ponownym otwarciu rynków wschodnich 
w 1851 roku15.

15 Goebel 1966: 43; Drzewiecki i Adamiak 1994: 9.

IMIGRACJA EWANGELICKICH TKACZY 
W XIX WIEKU 

Właściwy rozwój rzemiosła w regionie rozpoczął się dopiero 
na początku XIX wieku, kiedy do Turku zaczynają przybywać 
i osiedlać się tkacze z Saksonii, zachodniej części Wielkopolski, 
Czech, Austrii oraz Węgier. 18 września 1820 roku namiest-
nik carski Królestwa Polskiego wyodrębnił kilka miejscowości 
leżących w granicach ówczesnego województwa kaliskiego 
(wśród których znalazł się także i Turek) z przeznaczeniem na 
osady rzemieślnicze. Jak się później okazało, dla miasta był to 

Ryc. 1.  Schemat zabudowy tkackiej we Władysławowie (rys. K. Rabiega, 
wg inwentaryzacji Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej, za: Matyaszczyk i Łuczak 1995)

Fig. 1.  Schemes of weaving craft buildings at Władysławów (drawn by 
K. Rabiega, according to Faculty of Architecture, Warsaw University 
of Technology inventorisation, after: Matyaszczyk and Łuczak 1995)

Ryc. 2.  Domy tkaczy przy ul. Rynek we Władysławowie, okres przed II 
Wojną Światową (za: Kneifel 1937)

Fig. 2.  Weavers’ houses at the town square at Władysławów, before 
the Second World War (after: Kneifel 1937)

Ryc. 3.  Plan miasta Turku z 1823 r. z projektem dzielnic tkackich (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)
Fig. 3.  Plan of Turek from 1823 with the design of weaving districts (from the collection of the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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moment przełomowy. W 1824 rozpoczęły się prace urbani-
styczne, przygotowujące na przyjęcie nowoprzybyłych osad-
ników. Wytyczono nowe tereny pod zabudowę zakładów 
przemysłowych oraz budynków przeznaczonych na mieszka-
nia i warsztaty tkackie (ryc. 3). Komisja przeprowadziła zmia-
nę regulacji siatki ulic miasta, wyodrębniając przy tym dwie 
nowe dzielnice robotnicze: Pólko (później ulica Tkacka16, 
obecnie ulica Żeromskiego) oraz Nowy Świat (obecnie ulica 
Kaliska)17. Przy arteriach tych dokonano podziału gruntów, 
z których utworzono działki dla osadników. Przybywający od 
1823 roku18 imigranci otrzymywali pożyczkę ze Skarbu Pań-
stwa w wysokości 400 talarów – dzięki tym środkom od 1826 
roku19 wznosili swoje domy (dziś nazywane domami tkac-
kimi)20. Na działkach budowlanych o szerokości 23 m i długo-
ści 50 m, wytyczonych na Nowym Świecie (ryc. 4) i tzw. Pólku 
(ryc. 5)21 wznoszono z cegieł dwurodzinne parterowe bu-
dynki o wymiarach 8 x 15 m22. Układ pomieszczeń w każdym 
z nich był bardzo podobny, oparty na tym samym projekcie 
(ryc. 6). Składały się one z dwóch frontowych i dwóch tyl-
nych izb, rozdzielonych pośrodku korytarzem, prowadzącym 
od frontu do podwórza23. Z tyłu domu znajdował się ogród 
i podwórze z budynkami gospodarczymi (ryc. 7), w których 
w późniejszym okresie otwierano małe manufaktury tkackie. 
Wszystkie budynki były usytuowane kalenicowo do szerokiej 
ulicy. Większość miało delikatną klasycystyczną dekorację 
ścian, gzymsy, okna tej samej wielkości oraz dwuspadowe 
dachy z naczółkami, kryte gontem24.

16 Grzelka i Stachowiak 2007: 8.
17 Ruszczyńska i Sławska 1959: 18; Stachowiak 2015: 6–8.
18 Markiewicz i Czekała 2015: 2.
19 Pęcherski 1966: 105.
20 Kruszyński 2007: 27, 43.
21 Szczegółowe opracowanie dzielnic tkackich w Turku, zob. Górzyński 

2009: 231–244.
22 Matyaszczyk i Łuczak 1995; Szczepański i Grzelka 2002: 90–91; Wieru-

chowski 2002b: 375.
23 Nowak 1987: 47.
24 Ruszczyńska i Sławska (red.) 1959: 19; Maciejewska, Dopierała i Janik 

2005: 7.

Ryc. 4.  Domy tkaczy przy ul. Kaliskiej w Turku, okres II Wojny Światowej 
(Archiwum „Igły”, Teczka nr 04–147, ze zbiorów Muzeum 
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 4.  Weavers’ houses at Kaliska Street at Turek, Second World War 
(The “Igła” Archives, briefcase No. 04–147, from the collection of 
the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)

Ryc. 5.  Domy tkaczy przy ul. Żeromskiego w Turku, okres II Wojny 
Światowej (Archiwum „Igły”, Teczka nr 11–165, ze zbiorów 
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 5.  Weavers’ houses at Żeromskiego Street at Turek, Second World War 
(The “Igła” Archives, briefcase No. 11–165, from the collection of 
the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)

Ryc. 6.  Schemat zabudowy tkackiej  w Turku (rys. K. Rabiega, wg 
inwentaryzacji Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 
za Matyaszczyk i Łuczak 1995)

Fig. 6.  Scheme of weaving craft buildings at Turek (drawn by K. Rabiega, 
according to Faculty of Architecture, Warsaw University of 
Technology inventorisation, after: Matyaszczyk and Łuczak 1995)

Ryc. 7.  Widok na podwórza przy ul. Żeromskiego w Turku, okres II 
Wojny Światowej (Archiwum „Igły”, Teczka nr 14–170, ze zbio-
rów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 7.  View of the yard at Żeromskiego Street at Turek, Second World War 
(The “Igła” Archives, briefcase No. 11–165, from the collection of 
the Town of Turek Museum named, after: Józef Mehoffer)



172 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 15

Kamil Rabiega

Warunkiem osiedlenia się w mieście dla tkaczy było 
uzyskanie zgody Magistratu i podpisanie deklaracji, że po 
osadzeniu w Turku będą wyrabiać materiały bawełniane. 
Zobowiązywali się także do posiadania stałej cechy (znaku, 
którym mieli oznaczać swoje towary). Co więcej, każdy z tka-
czy musiał posiadać List Majstrowski, czyli dyplom uprawnia-
jący do prowadzenia zakładu i produkcji tkanin25.

Czescy i saksońscy tkacze osiedlali się nie tylko w Turku. 
Zamieszkiwali także sąsiednie miejscowości – głównie Wła-
dysławów, gdzie, podtrzymując dawne tradycje miejscowego 
włókiennictwa, doprowadzili tę gałąź rzemiosła do wysokie-
go stopnia rozkwitu. Spowolnienie produkcji we Władysła-
wowie nastąpiło jednak już po 1830 r. w związku z rozwojem 
tkactwa bawełnianego w Turku i powstaniem osad tkackich 
w okolicznych wioskach26.

Proces modernizacji Turku, mimo braku odpowiednich 
środków finansowych i niewykonania wszystkich zaleceń re-
gulacyjnych, doprowadził w połowie XIX wieku do znacznych 
zmian urbanizacyjnych i zmienił diametralnie wygląd mia-
sta27. Pierwszy etap rozwoju turkowskiego tkactwa kończył 
rok 1830. Do tego czasu do miasta przybyło wielu osadników, 
a liczba mieszkańców w latach 1820–1830 wzrosła z 784 do 

25 Żuchowicz 1987: 21; Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 3.
26 Załamanie się, a później ostateczny upadek tkactwa we Władysławowie 

nastąpił w latach 80. XX w. ze względu na rozwój przemysłu tkackiego 
w Łodzi i masową emigrację miejscowych tkaczy; zob. Łuczak 2014.

27 Szczepański i Grzelka 2002: 91.

2032 osób28. Turek w ciągu akcji kolonizacyjnej przekształcił 
się w znaczący ośrodek przemysłowy i handlowy, w którym 
rozwijał się przemysł sukienniczy i gromadziły liczne warsz-
taty rzemieślnicze29. Wraz z rozbudową zmienił się wygląd 
architektoniczny miasta – budynki murowane (najczęściej 
tynkowane) zaczęły zastępować obiekty drewniane, a dachy 
ze strzechą ustąpiły miejsca dachówkom i gontom30. Kolejne 
lata przyniosły dalszy rozwój rzemiosła tkackiego. W mieście 
wyrabiano kilka gatunków tkanin wełnianych – głównie suk-
no, którego produkcją zajmowali się majstrowie posiadający 
własne warsztaty tkackie, zatrudniani przez nich czeladnicy 
oraz przyuczający się do zawodu terminatorzy. Produkcja 
odbywała się zazwyczaj w większych izbach domów miesz-
kalnych, gdzie znajdował się warsztat tkacki, bądź w sąsia-
dujących budynkach gospodarczych, które wykorzystywano 
jako warsztaty produkcyjne31. 

Instytucją gromadzącą turkowskich tkaczy był cech za-
łożony przez pierwszych osadników w 1828 r. W 1891 r. dla 
organizacji tej ufundowano sztandar, na którym znajduje się 
napis: „Zgromadzenie Tkaczy z Turku. Za bytności starszego 
Fabiana Kaczorowskiego i nadstarszego Franciszka Hübnera 
sprawiono Sztandar 1891” (ryc. 8)32.

Kryzys gospodarczy w połowie XIX wieku, spowodowany 
ograniczeniami celnymi między Królestwem Polskim a carską 
Rosją, zahamował niestety rozwój rzemiosła. Upadło wów-
czas wiele warsztatów, a wiele ograniczyło produkcję lub 
weszło w zależność od bogatych właścicieli. Bardzo często 
dawni majstrowie cechowi stawali się chałupnikami, pracu-
jącymi na rzecz kupców-pośredników lub szukali zatrudnie-
nia w większych przedsiębiorstwach33.

W drugiej połowie XIX wieku tkacze turkowscy produkowali 
wyroby wełniane i bawełniane, a po 1870 roku także lniane. 
W okresie tym w Turku powstały wielkie magazyny do składo-
wania surowca. Rozwinął się także hurtowy handel przędzą. 
Ułatwiło to tkaczom zaopatrzenie się w surowiec, ale jedno-
cześnie pozwoliło kupcom-hurtownikom na narzucanie cen 
i zmuszanie indywidualnych rzemieślników do płacenia za do-
starczony materiał gotowymi wyrobami. Pod koniec XIX wieku 
liczba drobnych przedsiębiorstw tkackich zwiększyła się do 358 
(zatrudniających 995 pracowników). Zasadniczą rolę w rozwo-
ju regionalnego przemysłu odegrał postęp techniczny i moder-
nizacja przedsiębiorstw przemysłowych. Obok indywidualnych 
warsztatów tkackich na terenie miasta powstawały pierwsze 
manufaktury, a także farbiarnie i drukarnie płótna, które za-
trudniały większą liczbę rzemieślników i robotników34. 

Na przełomie XIX i XX wieku Turek wraz z całym powia-
tem stanowił liczący się ośrodek przemysłu włókienniczego. 
W mieście i okolicach zatrudnionych było około 3000 osób 
pracujących przy 2000 warsztatów35. Produkowano wówczas 

28 Kosobucki 2008: 25; Górzyński 2009: 229.
29 Grzelka i Stachowiak 2007: 10–11; Kruszyński 2007: 222-223.
30 Szczepański i Grzelka 2002: 92.
31 Szczepański i Grzelka 2002: 106.
32 Szczepański i Grzelka 2002: 110.
33 Goebel 1966: 41–42; Szczepański i Grzelka 2002: 107.
34 Szczepański i Grzelka 2002: 107–108.
35 Szczepański i Grzelka 2002: 113.

Ryc. 8. Sztandar Zgromadzenia Tkaczy w Turku (fot. K. Rabiega)
Fig. 8. Flag of the Turek Weavers Assembly (photo by K. Rabiega)
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serwety, drelichy, materiały płócienne na fartuchy i inne tka-
niny bawełniane oraz wełniane36. Przed wybuchem I Wojny 
Światowej w mieście funkcjonowało osiem fabryk włókien-
niczych oraz 360 warsztatów tkackich, co sprawiało, że Turek 
był jednym z najważniejszych ośrodków branży włókienni-
czej na terenie Ziemi Kaliskiej37.

Po I wojnie światowej blisko stuletnia organizacja tkactwa 
w Turku i okolicy zaczęła się zmieniać. Rzemieślnicy podzielili 
się na: samodzielnych tkaczy pracujących na własny rachu-
nek; tkaczy-chałupników, którzy wykonywali zlecenia dla na-
kładców; tkaczy-robotników, zatrudnionych przede wszyst-
kim w fabryce Müllera; a także tkaczy bezrobotnych38.

W okresie międzywojennym do większych zakładów włó-
kienniczych należała fabryka płócienek Augusta Müllera oraz 
tkalnia ręczna braci Heine (ryc. 9), produkująca żakardy i za-
trudniająca 25–30 zarejestrowanych robotników (ryc. 10)39.

FABRYKA MÜLLERÓW

Jedną z niemieckich rodzin przybyłych do Wielkopolski na 
początku XIX wieku była rodzina Müllerów, której pierwszym 
odnotowanym członkiem był Fryderyk August Müller40. 
W 1842 roku w Felicjanowie koło Turku urodził się Fryderyk 
Wilhelm Müller, który zdobywał doświadczenie zawodowe 
przy krosnach ręcznych w Turku, a jego syn August (urodzo-
ny w 1875 roku) dał początek fabryce Müllerów, założonej 
przy ulicy Kaliskiej w Turku. Działo się to na przełomie XIX 
i XX wieku – w okresie, gdy na terenie miasta w zakładach 
tkackich przy napędzaniu maszyn powoli rezygnowano z na-
pędu parowego na rzecz napędu paliwowego (naftowego)41.

W 1902 roku naczelnik powiatu tureckiego poinformował 
w sprawozdaniu dotyczącym stanu uprzemysłowienia mia-
sta, że na terenie Turku działa Fabryka Wyrobów Bawełnia-
nych należąca do Augusta Müllera, która zatrudnia 10 osób, 
a wyposażona jest w silniki naftowe, napędzające maszyny 
tkackie. Ta niewielka fabryka mieściła się w południowej 
pierzei ulicy Kaliskiej, w zespole budynków murowanych, 
w skład których wchodziła tkalnia, budynki pomocnicze, 
a także dom mieszkalny rodziny Müllerów42.

Wkrótce właściciel fabryki podpisał umowę z H. Pen-
therem, co pozwoliło na stworzenie nowego zakładu, który 
ruszył z produkcją w 1908 roku pod nazwą Tkalnia Mecha-
niczna A. Müller i H. Penther. Zakład początkowo zatrudniał 
10 tkaczy, pracujących na maszynach napędzanych silnikiem 
spalinowym43. Wytwarzano w niej, m.in. płócienka na wsy-
py, pościele, zefiry i barchan44, a na swoim terenie fabryka 
posiadała też bielarnię i wykańczalnię45. W tym czasie zakład 
zatrudniał już 70 osób – tzw. tkaczy robotników. Fabryka zle-

36 Żuchowicz 1987: 25; Szczepański i Grzelka 2002: 113.
37 Szczepański i Grzelka 2002: 116.
38 Żuchowicz 1987: 26.
39 Żuchowicz 1987: 25–26.
40 Stachowiak 2014b.
41 Stachowiak 2014b.
42 Stachowiak 2014b.
43 Grzelka i Stachowiak 2007: 11.
44 Szczepański i Grzelka 2002: 116.
45 Stachowiak 2014b.

Ryc. 10.  Antoni Pawlak – tkacz, w latach 1933–1939 pracownik 
u braci Heine, później w Spółdzielni Pracy „Tkacz” (ze zbiorów 
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 10.  Antoni Pawlak – weaver, in the years 1933–1939 an employee 
of the Heine brothers, later in the „Tkacz” Labour Cooperative 
(from the collection of the Town of Turek Museum named 
after Józef Mehoffer)

Ryc. 9.  Fabryka żakardów A.J. Heinego (ze zbiorów Muzeum Miasta 
Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 9.  A.J. Heine’s jacquard factory (from the collection of the Town of 
Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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cała także prace chałupnicze, współpracując z indywidualny-
mi tkaczami zamieszkałymi na terenie miasta46.

Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu miasta przez 
Niemców, zakład kierowany przez Teodora Müllera (do 
1945 r.) podtrzymywał swoją działalność (ryc. 11). W tym 
okresie okupanci uruchomili w fabryce produkcję środków 
opatrunkowych.

W styczniu 1945 r. fabrykę przejęły Zakłady Włókienni-
cze „Bielawa” w Kaliszu, a w roku następnym została upań-
stwowiona i przemianowana na oddział Kaliskich Zakładów 
Przemysłu Jedwabniczego47. Ostateczne rozwiązanie zakładu 
miało miejsce na początku lat 50. XX w. W 1952 roku w tym 
miejscu rozpoczęto budowę Turkowskich Zakładów Przemy-
słu Jedwabniczego, a w latach 1955–1956 dawne budynki po 
fabryce Müllerów zostały ostatecznie rozebrane48.

TKACTWO CHAŁUPNICZE W TURKU 
I OKOLICACH 

W pierwszej połowie XIX wieku w Turku pojawił się kapita-
listyczny system nakładczy, który polegał na zlecaniu przez 
bogatych kupców pracy wyrobnikom miejskim i biedocie 
z okolicznych wsi. Chałupnikom dostarczano niezbędny suro-
wiec, narzędzia, a często także warsztaty tkackie. W zamian 
za pracę, tkacze otrzymywali bardzo niskie wynagrodzenie, 
a wyzysk przez nakładców prowadził do częstych zatargów 
i buntów49.

46 Goebel 1966: 64–65.
47 Grzelczyk 2002: 324.
48 Stachowiak 2014b.
49 Szczepański i Grzelka 2002: 106–107.

Warunki, w jakich żyli tur-
kowscy tkacze chałupnicy 
(zwani: webrami50), odzwier-
ciedla przekaz posła Alfre-
da Fiodorkiewicza z połowy 
lat 20. XX wieku. Opisuje 
on mieszkańców Turku jako 
„trudniących się rzemiosłem 
oraz chałupniczym tkactwem” 
i ukazuje wyzysk na jaki są 
skazani przez nakładców: 
„Niemiłosiernie wyzyskiwani 
przez właścicieli wielkich fa-
bryk, pracowali aby zarobić na 
nędzne utrzymanie. Klęli lecz 
rzadko strajkowali, obawiali 
się bowiem fabrykantów oraz 
ich agentów, którzy dostarczali 
im przędzę i płacili za utkanie 
materiału”51.

Niemieccy i czescy tkacze, 
oprócz dotychczasowych wy-
robów wełnianych, wprowa-
dzili także produkcję w opar-
ciu o surowiec bawełniany. 
Wkrótce tkaniny bawełniane 

jako stosunkowo tańsze i łatwiejsze w obróbce zdobyły wielu 
zwolenników i zaczęły konkurować z wełnianymi52. Produ-
kowano z nich różnorodne płócienka, serwety, materiały 
pościelowe i bieliźniane oraz lekkie materiały na suknie 
kobiece. Materiały te cieszyły się popularnością nie tylko 
w mieście, ale i na wsi, a wyroby miejscowych tkaczy znane 
były zarówno w kraju, jak i za granicą53.

Na terenie Turku w okresie międzywojennym działało 24 
nakładców, których większość była pochodzenia niemieckie-
go i żydowskiego. Do 1924 roku w Turku i okolicy pracowało 
1000 rodzin przy około 4000 krosien, natomiast już sześć lat 
później, w 1930 roku, przy około 500 krosnach pracowało 
100 rodzin. Pozostali tkacze wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy 
sezonowej i wracali do miasta na okres zimowy. Robotnicy, 
aby uchronić się od nędzy, zmuszeni byli przez okres 13 ty-
godni korzystać ze skromnego funduszu dla bezrobotnych54.

TECHNIKA TKACKA I ORGANIZACJI PRACY

Proces technologiczny miejscowego tkactwa chałupniczego 
i tradycyjnego jest dziś możliwy do odtworzenia dzięki ba-
daniom etnograficznym Ewy Żuchowicz. W połowie lat 80. 
XX wieku przeprowadziła ona wywiady z żyjącymi jeszcze 
rzemieślnikami, trudniącymi się tkactwem w okresie mię-

50 Niem. weber – tkacz. Żuchowicz 1987: 31; Szczepański i Grzelka 2002: 
113.

51 Fiderkiewicz 1958: 89.
52 Goebel 1966: 41.
53 Żuchowicz 1987: 23–24.
54 Żuchowicz 1987: 26.

Ryc. 11.  Wnętrze fabryki Müllerów przy ul. Kaliskiej w Turku, 1952 r. (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku 
im. Józefa Mehoffera)

Fig. 11.  The interior of the Müller factory at Kaliska Street at Turek in 1952 (from the collection of the  
Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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dzywojennym, zwracając szczególną uwagę na terminologię 
opisującą poszczególne etapy pracy55.

Chałupnik otrzymywał od nakładcy przędzę, która jeszcze 
przed rozpoczęciem tkania wymagała przeprowadzenia zabie-
gów przygotowawczych. Surową przędzę bielono (fiksowano) 
poprzez kąpiel w roztworze zawierającym fiksę (chlorek), kwas 
siarkowy lub zajzajer (kwas solny). Następnie zawieszano ją na 
drążkach i częściowo moczono w roztworze. Po około godzinie 
płukano w wodzie z metalinkami (barwnikami), a następnie 
wykręcano i suszono. Wybieloną przędzę nawijano na cewki 
i fajfki56 za pomocą kołowrotka – czynność tę nazywano traj-
bowaniem lub sjusowaniem (ryc. 12–13)57.

Osnowę uzyskiwano poprzez nawinięcie uprzednio przy-
gotowanych fajfek z nićmi na snowadło (sieramę) i umiesz-
czenie na wale osnowowym krosna, poprzez rozłożenie 
prostopadle wzdłuż całej jego długości. Osoba snująca wy-
ciągała kolejno szerlaty (nitki z fajfek), począwszy od lewego 
górnego rogu i przewlekała je przez otwory w specjalnej de-
seczce (szerblecie), aby zapobiec przemieszaniu się nici. Po 
przeciągnięciu wszystkich nitek wiązano je razem i zaczepia-
no za pierwszy górny kołek poprzeczki jednego z ramion sie-
ramy. Wówczas przystępowano do właściwego snucia czyli 
szramowania58.

Urządzenie zwane sieramą (szramą), czyli snowadło, zbu-
dowane było z czterech drewnianych deseczek, połączonych 
ze sobą listewkami zbitymi na krzyż. Do dwóch ramion po 
zewnętrznej stronie przymocowywano dwie poprzeczne li-
stwy, przez które przechodziły nici. Właściwe szramowanie 
zaczynało się od momentu zaczepienia pęku nitek o pierwszy 
górny kołek sieramy. Osoba wykonująca tę czynność trzyma-
ła w jednej ręce szerblet59, a drugą ręką poruszała szramę, 
w ten sposób owijając ją powstałym pasmem nici60. Liczba 
nici w osnowie zależała od grubości przędzy oraz przezna-
czenia gotowego wyrobu. Gęstość materiału ustalana była 
dzięki kukierowi – lupie włókienniczej, służącej do powięk-
szenia faktury tkaniny61.

Po zdjęciu osnowy nakładano ją na wałek osnowowy 
warsztatu (ryc. 14)62. Z boku wału osnowowego przymocowa-
ne było kółko z kołeczkami, dzięki któremu opuszczano osno-
wę (przesunięcie osnowy o jeden kołeczek nazywano jedną 
oką)63. Równolegle do wałka osnowowego przymocowany 
był wałek dolny (tzw. szwinsztanga), przez który przechodziła 

55 Proces produkcji chałupniczej i tradycyjnej na ziemi turkowskiej został 
opisany na podstawie badań Ewy Żuchowicz; zob. Żuchowicz 1987. War-
to również zapoznać się z opracowaniem Adama Skuzy dotyczącym tra-
dycyjnego tkactwa w Polsce; zob. Skuza 2012: 158–173.

56 Cewkę stanowił trzpień walcowy zakończony z jednej strony płaskim łbem 
– nawijano na nią nić przeznaczoną na wątek; fajfka zaopatrzona była 
w płaskie łby z obu stron – nawijano na nią nić przeznaczoną na osnowę.

57 Trajbowanie – nawijanie nici osnowy na fajfki za pomocą kołowrotka 
ręcznego; sjusowanie – nawijanie nici wątku na cewki za pomocą koło-
wrotka nożnego; zob. Żuchowicz 1987: 30–32.

58 Żuchowicz 1987: 32–35.
59 Szerblet – deseczka służąca do snucia.
60 Żuchowicz 1987: 35–39.
61 Żuchowicz 1987: 40.
62 W okresie międzywojennym tkacze turkowscy na określenie krosna tkac-

kiego używali terminu „warsztat”; zob. Żuchowicz 1987: 42.
63 Żuchowicz 1987: 43.

Ryc. 12.  Koło ręczne do trajbowania (ze zbiorów Muzeum Miasta 
Turku im. Józefa Mehoffera; za: Żuchowicz 1987: 35 ryc. 6)

Fig. 12.  Spinning wheel for winding yarn on a bobbin (from the 
collection of the Town of Turek Museum named after Józef 
Mehoffer; after: Żuchowicz 1987: 35 fig. 18)

Ryc. 13.  Proces trajbowania, 1970 r. (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku 
im. Józefa Mehoffera; za: Żuchowicz 1987: 51 ryc. 17)

Fig. 13.  Process of winding yarn on a bobbin, 1970 (from the collection 
of the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer; 
after: Żuchowicz 1987: 51 fig. 17)

Ryc. 14.  Tkacz chałupnik przy warsztacie, 1970 r. (ze zbiorów Muzeum 
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera; za: Żuchowicz 1987: 53 
ryc. 18)

Fig. 14.  Weaver at the loom, 1970 (from the collection of the Town of 
Turek Museum named after Józef Mehoffer; after: Żuchowicz 
1987: 53 fig. 18)
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osnowa biegnąca dalej do cajgów64. Cajgi połączone były za 
pomocą sznurków z podnożajami (podnóżkami nicielnicowy-
mi), których ruch umożliwiał powstawanie przesmyku (fachu). 
Przez niego przerzucano czółenko (czołno, czołko) ze sjusem 
(wątkiem)65. Za cajgami umieszona była lada – długi grzebień 
oprawiony w drewnianą ramę, służący do równomiernego 
rozłożenia nici osnowy i dokładnego zbijania wątku66. Utkany 
materiał przechodził na przedni wał – z boku znajdowało się 
specjalne urządzenie do przesuwania wałka i jednoczesne-
go nawijania na niego utkanego materiału. Z przodu krosna 
znajdowała się zycy banka, czyli ławka do siedzenia. Poszcze-
gólne elementy warsztatu tkackiego połączone były ryglami 
i sznurkiem, przymocowanymi bez użycia gwoździ. Części 
składowe warsztatu wykonywane były z drewna sosnowego 
(rzadziej jodłowego), a lada i czołka, czyli te elementy, które 
szczególnie narażone były na pękanie, wytwarzano z drewna 
twardszego (gruszy, śliwy, olchy lub wiązu)67. 

Nawinięcie osnowy na wał osnowowy nazywano bejmo-
waniem. Najpierw zdejmowano wał z góry i umieszczano 
go na dole, po czym odpowiednio rozłożony koniec osno-
wy wsuwano w wyżłobiony rowek wału (fugę) i przyciskano 
drążkiem, który przywiązywano w dwóch lub trzech miej-
scach do wału. Osnowę rozkładano równomiernie na całej 
długości wału osnowowego za pomocą rytki68 i nawijano na 
wał. Po nawinięciu wał podnoszono do góry i kładziono na 
drewnianych uchwytach (flaszkach)69.

Kolejną czynnością było rajgowanie (przekładanie nitek 
osnowy przez cajgi) oraz sztechowanie – przekładanie nici 
osnowy przez blat (płochę tkacką). Rajgowaniem zajmowa-
ły się zazwyczaj dwie osoby – jedna przekładała przez oczka 
cajgu haczyk i przeciągała osnowę, którą zaczepiała druga 
osoba znajdująca się po przeciwnej stronie. Najczęściej jed-
nak kończąc tkanie ucinano osnowę i wiązano tuż za cajgami, 
skręcając z nową nicią bez jej ponownego przekładania70.

Tkanie polegało na przerzucaniu czołka ze sjusem przez 
fach, tworzący się w niciach osnowy. Przy kolejnej zmianie 
podnożajów poprzedni sjus zamykał się w osnowie i tworzył 
się nowy fach. Między jednym a drugim przeplataniem nici 
wątku przybijano ją ladą do utkanej już części tkaniny, two-
rząc w ten sposób zwartą całość. Po utkaniu kawałka płótna 
wbijano w niego szperutę (rozpierkę) – była to deseczka ze 
szpilami na końcach, która chroniła przed stopniowym zwę-
żaniem się materiału71.

Po utkaniu pewniej ilości tkaniny, opuszczano osnowę 
z górnego wałka o jedną okę, a utkane płótno nawijano na 
wał przedni i jednocześnie przesuwano szperutę. Aby zapo-
biec zlepianiu się osnowy, wkładano między jej nitki cztery 
drewniane szyny, które wyjmowano po wyschnięciu. Schnię-

64 Cajgi – nicielnice służące do rozpinania nici osnowy.
65 Żuchowicz 1987: 43.
66 Żuchowicz 1987: 44–45.
67 Żuchowicz 1987: 45.
68 Rytka – narzędzie pomocnicze zaopatrzone w drewniane kołeczki, służą-

ce do równomiernego nawijania osnowy na wał tylni (osnowowy).
69 Żuchowicz 1987: 45–46.
70 Żuchowicz 1987: 46.
71 Żuchowicz 1987: 47; Skuza 2012: 169.

cie oszlichtowanej osnowy przyśpieszano poprzez wachlo-
wanie wechlami (wachlarzami) wykonanymi z gęsich piór. 
Suchą osnowę można było wygładzić nacierając ją szpiką 
(wytopionym łojem wołowym z dodatkiem nafty)72.

Webrzy turkowscy stosowali trzy rodzaje splotów: płó-
cienny, kieper i rządkowy. Pierwszy z nich wykonywano przy 
użyciu dwóch nicielnic, krzyżując nitkę osnowy z nitką wątku, 
bądź też nitkę osnowy z dwoma nitkami wątku. Kieper wy-
konywano używając trzech nicielnic, natomiast splot rządko-
wy za pomocą czterech nicielnic — przez dwie nitki osnowy 
przewlekano dwie nitki wątku lub przez dwie nitki osnowy 
przewlekano jedną nitkę wątku73.

Tkaniny produkowane przez turkowskich webrów w okre-
sie międzywojennym to pościelowe, fartuchowe, koszulowe, 
klajdecajgi (sukienkowe, bądź na damskie spódnice), karton 
(na białe koszule), harcerskie (szaro-biała osnowa, czarny 
sjus), purpur (wsypowe) oraz ansita (wsypowe gorszego ga-
tunku)74.

TRADYCYJNE TKACTWO WIEJSKIE 

Inną grupą tkaczy z okolic Turku byli rzemieślnicy pracujący 
wyłącznie dla siebie i którzy sami zajmowali się zbytem utka-
nego materiału. Tym co wyróżniało ich na tle pozostałych 
grup z branży włókienniczej w Turku było wykorzystywanie 
nie bawełny, lecz lnu, który sami uprawiali. Podczas wyko-
nywania prac związanych z uprawą, obróbką i tkaniem rze-
mieślnicy ci często powtarzali wiersz, który w prosty sposób 
opisuje cały proces wytwarzania tkanin75:

„Z czego tę koszulę uszyła matula?
Uszyła, a z czego? – Z płótna lnianego
A to płótno z czego? – Z ziarna lnianego
Ziarno, lniane siemię, zasiewa się w ziemię
Choć się w ziemię skryje, to ziarenko żyje
Wychodzi zmienione, ma listki zielone
I rośnie nieznacznie, aż len żółknąć zacznie
Potem żwawo chłopi powiążą go w snopki
Potem len maczają
Potem mama z córką len kruszą i na słońcu suszą
Później mama siądzie za kółko i len uprzędzie
Cieszy się matka i córka, że będą niteczki na koszuleczki
Tkacz z nitek płótno zrobi
Uszyje matula i będzie koszula”76.

Len siano w okresie między 15 marca a 15 kwietnia. Do 
zebrania dojrzałej rośliny przystępowano ze szczególną uwa-
gą, ponieważ przejrzały len wykruszał się, co powodowało 
straty w uzyskanym po obróbce włóknie. Roślinę zbierano 
z pól w sierpniu, a aby uzyskać jak najdłuższe włókno, wy-
rywano ją ręcznie. Następnie, w celu przesuszenia słomy, 

72 Żuchowicz 1987: 47–48.
73 Żuchowicz 1987: 49.
74 Żuchowicz 1987: 49.
75 Opis procesu obróbki i tkania lnu na terenie ziemi turkowskiej, zob. Żu-

chowicz 1987: 55–72; Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 10–13. 
76 Żuchowicz 1987: 56.
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układano w pokosy i co pewien czas przewracano. Podsuszo-
ny len wiązano słomą żytnią w małe snopki, a kiedy był już 
zupełnie suchy zwożono do zagrody, aby tam przystąpić do 
młócenia, które wykonywano za pomocą cepów77.

Kolejnym etapem pracy była obróbka słomy w celu uzy-
skania włókna. Oddzielenie włókna ułatwiało moczenie – 
w wodzie bieżącej (np. w rzece), stojącej (np. w stawie) lub 
w zagłębieniach po torfie. Len układano w wodzie w prosto-
kąty i przytwierdzano do dna deskami i kamieniami. Kiedy 
włókno zaczęło oddzielać się od słomy, len wyciągano z wody 
i przesuszano na słońcu. Słomę często dosuszano także 
w specjalnych piecach wznoszonych na łąkach lub w piecach 
chlebowych. Dobrze wymoczoną, a następnie dobrze wy-
suszoną słomę poddawano dalszej obróbce, prowadzącej 
do oddzielenie włókna od łodyg. W tym celu łamano łodygi 
w łomkach i na cierlicach – narzędziach przypominających 
drewniane, tępe nożyce; służących do gniecenia lnianej sło-
my w celu oddzielenia włóka od paździerzy (łomek w dolnej 
części posiada wycięty jeden żłobek, cierlica zaś dwa równo-
rzędne rowki)78.

Kolejną czynnością było trzepanie włókna, polegające 
na otrząsaniu z paździerzy. Często dodatkowo przy tej czyn-
ności używano kija bądź trzepaka. Wstępny proces obróbki 
włókna kończyło czesanie. Jego pierwszy etap miał na celu 
oddzielenie włókien krótkich (czyli pakuł) od włókien dłu-
gich za pomocą szczotek o rzadszych, metalowych zębach. 
Drugi etap wykonywano na gęstszych szczotkach, aby usu-
nąć wszelkie nieczystości i pozostałe luźne włókna79. Efektem 
wstępnej obróbki słomy lnianej było włókno czesane (dzielo-
ne na wątkowe i osnowowe), z którego wyrabiano tkaniny, 
a także pakuły, które wykorzystywano zazwyczaj do produk-
cji chodników czy worków80.

Gotowe włókno lniane przędziono na kołowrotku – w oko-
licach Turku używano wyłącznie typu skośnego (polskiego). 
Przędzenie polegało na wysnuwaniu z kądzieli (baby) cien-
kich pasemek i ich skręcaniu na kołowrotku. Po ukończeniu 
przędzenia przystępowano do motania. W tym celu używano 
motowidła ręcznego lub stojakowego. Motowidła stojakowe 
posiadały najczęściej drewniany mechanizm licznikowy, któ-
ry wskazywał ilość nawiniętych pasm. W przypadku moto-
wideł ręcznych należało liczyć każde namotane pasemko81.

Namotany len prano oraz wybielano przez gotowanie 
w wodzie z popiołem topolowym. Był to proces znacznie mniej 
skomplikowany niż bielenie bawełny. Czystą przędzę suszono 
na drągach lub na płocie. Przędzę lnianą przeznaczoną do bar-
wienia po zdjęciu z motowidła i wypraniu, farbowano na od-
powiedni kolor w barwnikach chemicznych, nabytych w skle-
pach. Suchą, wybieloną lub ufarbowaną przędzę nawijano na 
cewki – w przypadku wątku, i szpule (fajfki)82 – w przypadku 
osnowy. Cewki najczęściej wykonywane były przez samych tka-

77 Żuchowicz 1987: 56–57; Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 10.
78 Żuchowicz 1987: 57–59; Skuza 2012: 160.
79 Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 11.
80 Żuchowicz 1987: 59–61.
81 Żuchowicz 1987: 62–65; Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 12.
82 Obok tradycyjnej nazwy „szpula” funkcjonował termin „fajfka”, zaczerp-

nięty od tkaczy chałupników.

czy z drzewa brzozowego. Proces nawijania przędzy nazywano 
cewieniem lub sjusowaniem, a używano do tego kołowrotka, 
na którym wcześniej przędzono. Narzędzia i sposób snucia 
w tkactwie lnianym były identyczne jak u tkaczy chałupników, 
jednak obok nazw stosowanych przez webrów na określenie 
narzędzi do snucia używano także innych, np. „snowadło” na 
określenie „sieramy”, czy „snuć” zamiast „szramować”83.

W porównaniu z warsztatem chałupniczym, krosno lniane 
było mniejsze, a wszystkie jego części znajdowały się na tym 
samym poziomie (ryc. 15). W warsztacie lnianym tkacz prze-
rzucał czółenko ręką, a nie przy pomocy cugów, jak to czy-
nił weber. Przy tkaniu lnu rzadko używano więcej niż dwóch 
nicielnic, a splotem podstawowym był tu splot płócienny, 
powstały poprzez skrzyżowanie nici osnowy z nicią wątku84.

Bejmowanie (nakładanie osnowy na wał tylni) na warsz-
tacie lnianym przebiegało w ten sam sposób co na krośnie 
chałupniczym, podobnie wyglądał także sam proces tkania. 
Różnica polegała na tym, że w tkactwie bawełnianym pra-
ce nad materiałem kończyło jego utkanie, a płótno lniane 
wymagało dodatkowych czynności związanych z wykończe-
niem – bielenia, farbowania i maglowania. Przed bieleniem 
płótno prano w wodzie z sodą aby oczyścić z zabrudzeń po-
wstałych podczas tkania. Następnie tkaninę rozkładano na 
łące, aby wystawić na działanie promieni słonecznych i za 
pomocą konewki polewano wodą. Po każdorazowym wy-
schnięciu płótna czynność tę powtarzano. Bielono nieraz 
cały miesiąc (w zależności od ostrości słońca)85.

W tradycji tkactwa wiejskiego proces przędzenia na ogół 
odbywał się w zimowe wieczory, natomiast tkanie wykony-
wano od Ostatków do Wielkiej Nocy. Później jednak przesta-
ło być to regułą, a organizacja pracy tkacza wynikała z do-
stępnego czasu, wolnego od pracy w polu86.

83 Żuchowicz 1987: 66–67.
84 Żuchowicz 1987: 67–69.
85 Żuchowicz 1987: 69–70.
86 Żuchowicz 1987: 63–64.

Ryc. 15.  Krosna lniane (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa 
Mehoffera; za: Żuchowicz 1987: 71 ryc. 34)

Fig. 15.  Linen looms (from the collection of the Town of Turek 
Museum named after Józef Mehoffer; after: Żuchowicz 1987: 
71 fig. 34)
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Utkany len przeznaczano na spódnice, bluzy, prześciera-
dła, obrusy, ręczniki i bieliznę. Często jako wątku używano 
bawełny, dzięki czemu uzyskiwano znacznie bielsze płótno 
niż w sposób tradycyjny. Pakuły najczęściej wykorzystywano 
do wykonywania chodników, worków i sienników87. 

SPÓŁDZIELNIA PRACY „TKACZ”

W 1936 roku, dzięki poparciu członków Wydziału Powiato-
wego w Turku oraz zaangażowaniu członków Związku Za-
wodowego Tkaczy Ręcznych w Turku powstała Spółdzielnia 
Pracy „Tkacz” (ryc. 16)88. Początkowo Spółdzielnia liczyła kil-
kudziesięciu członków, ale już w 1939 roku zatrudniała 130 
pracowników89. Po wybudowaniu własnego zakładu organi-
zacja rozpoczęła produkcję kilimów wełnianych, tkanin de-

87 Żuchowicz 1987: 72.
88 Kukulski 1962.
89 Piasecki 2002: 192.

koracyjnych i tkanin lnianych na zamówienie wojska, które 
stanowiły największą część produkcji. 

W czasie drugiej wojny światowej Spółdzielnia działała 
tylko rok pod nazwą Webereigenossenschaft, po czym zosta-
ła zlikwidowana przez władze okupacyjne. Wznowienie dzia-
łalności nastąpiło w 1945 roku, a od tego czasu Spółdzielnia 
rozwijała się i modernizowała. W latach 60. i 70. wytwarzano 
tam kapy gobelinowe i bogaty asortyment materiałów deko-
racyjnych (ryc. 17)90.

Po transformacji ustrojowej, w skutek reformy gospo-
darczej przedsiębiorstwo zaczęło przechodzić kryzys, aby 
w 1992 roku ogłosić upadłość. Ostateczna likwidacja Spół-
dzielni nastąpiła w 1998 roku.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO 
„MIRANDA”

Po II Wojnie Światowej przemysł tkacki w Turku stał się sym-
bolem rozwoju gospodarki planowanej i korzystnej zmiany 
organizacji pracy robotników. Dzięki włączeniu w akcję ak-
tywizacji wschodnich powiatów województwa poznańskie-
go, Turek otrzymał centralne środki finansowe na budowę 
nowej tkalni91. W 1952 roku na gruntach dawnej fabryki ro-
dziny Müllerów rozpoczęto budowę Turkowskich Zakładów 
Przemysłu Jedwabniczego (ryc. 18)92. Dwa lata po rozpoczę-
ciu budowy oddano do użytku pierwszą tkalnię, gdzie zatrud-
nienie znalazło 700 osób, w tym 420 kobiet. Już w 1956 roku 
uruchomiono drugą tkalnię – w obu placówkach zatrudnie-
nie wynosiło wówczas 1330 osób, w tym 931 kobiet. W za-
kładzie produkowano jedwab w stanie surowym, który wy-
syłano do Kalisza i Pabianic w celu uszlachetnienia, a w ciągu 
kilku lat zakłady uruchomiły także produkcję krawatów i szali, 
głównie w systemie chałupniczym93.

90 Grzelczyk 2002: 326.
91 Grzelczyk 2002: 324.
92 Szyfter i Szyfter 1973: 36.
93 Grzelczyk 2002: 324.

Ryc. 16.  Budynek Spółdzielni Pracy „Tkacz”, okres przed II Wojną 
Światową (ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa 
Mehoffera)

Fig. 16.  Building of the „Tkacz” Labour Cooperative, before the Second 
World War (from the collection of the Town of Turek Museum 
named after Józef Mehoffer)

Ryc. 17.  Zakład Spółdzielni Pracy 
„Tkacz” w Turku w 1978 r. 
(ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego 
w Warszawie; fot. 
J. Malinowski)

Fig. 17.  Workshop of the „Tkacz” 
Labour Cooperative at Turek 
in 1978 (from the collection 
of the National Digital 
Archives in Warsaw; photo 
by J. Malinowski)
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Zakłady Przemysłu Jedwabniczego były na tyle istotne, 
że stały się tematem przewodnim filmu propagandowego 
Nowy Turek, zrealizowanego w 1953 roku przez Wytwór-
nię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie94. 
Obraz ten jest ważnym źródłem, gdyż obok nowoczesnego 
przemysłu tkackiego, ukazuje także tradycyjnych rzemieśl-
ników pracujących przy krosnach ręcznych. Lektor filmu 
podkreśla, że Turek to prymitywne miasteczko, w którym 
od dwustu lat ludność zajmowała się tkactwem przy nie-
zmienionych metodach pracy chałupników. Przyznaje, że 
tkalnia Müllera w tych warunkach uchodziła za wyraz po-
stępu technicznego. W kontraście do dawnej fabryki przed-
stawiono – zbudowaną w efekcie planu sześcioletniego 
w „starym Turku” – „nową tkalnię, wielką i nowoczesną”, 
do której „słońce zagląda wprost [...], a o zmierzchu jarzą 
się światła, by tkacz nie tracił już oczu przy pracy”95. Ukaza-
no dawnych chałupników i chłopów, którzy weszli w szere-
gi klasy robotniczej, a także wyróżniono udogodnienia dla 
pracowników – urządzenia socjalne w zakładzie oraz teatr 
kukiełkowy zorganizowany w świetlicy. Zgodnie z linią pro-
pagandową, w tle omawianego tematu pojawia się także 
nowo wybudowane osiedle ZOR (Zakładowe Osiedle Ro-
botnicze), a ostatnie słowa lektora brzmią: „jak wszędzie, 
tak i tutaj wraz z fabryką, z przemysłem, zmienia się życie, 
rośnie osiedle ZOR, przeobraża się miasto”96.

W latach 1970. przedsiębiorstwo to pozyskało nowe te-
reny pod rozbudowę we wschodniej części miasta. W 1975 
roku fabryka zmieniła nazwę na Zakłady Przemysłu Jedwab-
niczego „Miranda”, a w 1977 roku ukończono budowę no-
wych obiektów przy ul. Jedwabniczej w Turku, w których 
wyrabiano firanki, wykończone dzianiny i tkaniny oraz świad-
czono usługi wykończalnicze97. 

W styczniu 1989 roku, na tle przemian politycznych w Pol-
sce, w fabryce wybuchł protest związany z niskimi płacami, 
a wkrótce potem przedsiębiorstwo zostało postawione 
w stan likwidacji. W wyniku przekształceń mających miejsce 
w latach 90. XX i na początku XXI wieku, powstał podmiot 
„Miranda” Spółka z o.o., który przejął część dotychczaso-
wych pracowników oraz majątek zakładu. 

Dziś przedsiębiorstwo jest dużym producentem i dys-
trybutorem tkanin oraz dzianin poliestrowych, poliamido-
wych i mieszanych, o zasięgu międzynarodowym. Posiada 
własne zaplecze naukowo-badawcze, które sprawuje bie-
żącą kontrolę nad produkcją i przestrzeganiem procedur 
technologicznych. Tkalnia wyposażona jest w nowoczesne 
krosna, które umożliwiają produkcję tkanin w różnych sze-
rokościach, masach, splotach oraz wzorach żakardowych 
i nicielnicowych. Dziewiarnia posiada płaskie maszyny 
dziewiarskie do produkcji dzianin poliestrowych, poliami-
dowych i elastycznych. W dziale wykończalni znajdują się 
barwiarki, suszarko-stabilizerki i inne urządzenia wykoń-

94 Lemańska (red.) 1953.
95 Lemańska (red.) 1953.
96 Lemańska (red.) 1953. W 1955 roku w oparciu o działalność Zakładów 

Przemysłu Jedwabniczego opublikowano także wydawnictwo propagan-
dy socjalistycznej, pt. O jednym powiecie; zob. Ruminowicz 1955.

97 Grzelczyk 2002: 325.

czalnicze, a drukarnia wyposażona jest w drukarki rota-
cyjne, płaskie oraz transferowe, które umożliwiają nadruk 
wzorów o bardzo dużych rozmiarach w wysokiej jakości 
druku98.

POZOSTAŁOŚCI RZEMIOSŁA TKACKIEGO – 
DOMY TKACZY

Najważniejszym reliktem działalności przybyłych do Turku 
rzemieślników są dziś domy tkaczy, zachowane w postaci 43 
budynków, znajdujących się przy dwóch głównych ulicach 
miasta – ul. Kaliskiej (ryc. 19) i ul. Żeromskiego (ryc. 20). 
W roku 1970 i 1974 zostały one wpisane do rejestru zabyt-
ków i podlegają opiece Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Ich ochrona konserwatorska nie przeszkadza jednak 
właścicielom i mieszkańcom przeprowadzać szeregu remon-
tów i przebudów, często kontrowersyjnych i sprzecznych 
z obowiązującą doktryną konserwatorską. Największym pro-
blemem jest destrukcja ich zewnętrznej formy, polegająca na 
dobudowywaniu ścian w wyższych kondygnacjach, niewła-
ściwym doborze materiałów budowlanych przy wymianie 

98 Miranda sp. z o.o. 2017.

Ryc. 19. Domy tkaczy przy ul. Kaliskiej w Turku, 2017 (fot. K. Rabiega)
Fig. 19.  Weavers’ houses at Kaliska Street at Turek, 2017 (photo by 

K. Rabiega)

Ryc. 18.  Zakład Przemysłu Jedwabniczego „Miranda”, lata 70. XX w.  
(ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 18.  Miranda Industry Plant, 1970s (from the collection of the Town 
of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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pokryć dachowych, okien i drzwi, a także tynkowaniu fron-
tów w sposób odbiegający od tradycji (ryc. 21).

We Władysławowie zachował się XVIII-wieczny układ 
zabudowy z dawnymi domkami tkaczy z przełomu XVIII 
i XIX wieku. Mimo tego, że cały rynek Władysławowa pod-
lega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, to 
niestety do dziś większość domów rzemieślniczych została 
zburzona, a te które ocalały, zostały wyremontowane i prze-
budowane do tego stopnia, że ich zabytkowa forma nie jest 
czytelna (ryc. 22). Dobrym przykładem jest zachowana fo-

tografia kościoła ewangelickiego we Władysławowie po II 
Wojnie Światowej, na której widoczne są dwa domy tkaczy, 
ustawione szczytem do rynku (ryc. 23). Jeszcze do niedawna 
zachowany był jeden z nich, jednak w ostatnich kilku latach 
również został zburzony, a miejscowość straciła kolejny ele-
ment zabytkowej przestrzeni urbanistycznej (ryc. 24).

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNICZA

Istotne znaczenie tkactwa dla historii regionu podkreśla 
powołanie w 1978 roku w ratuszu miejskim Muzeum Rze-
miosła Tkackiego w Turku99. W nowej placówce znalazły 
się, między innymi eksponaty etnograficzne, które dotyczą 
przede wszystkim charakterystycznej dla Turku i okolic trady-
cji tkactwa wiejskiego, chałupniczego i przemysłu włókienni-
czego (ryc. 25)100. Kolekcja ilustrująca dzieje włókiennictwa 
turkowskiego została zgromadzona dzięki zainteresowaniu 
władz miasta, organizacji społecznych, a także pomocy osób 
prywatnych101.

99 Stachowiak 2014a: 16; Stachowiak 2015: 13.
100 Wieruchowski 2002a: 368.
101 Karolak 2002: 37.

Ryc. 22.  Domy tkaczy przy ul. Rynek i Kaliskiej we Władysławowie, 
2017 (fot. K. Rabiega)

Fig. 22.  Weavers’ houses at town square and Kaliska Street at 
Władysławów (photo by K. Rabiega)

Ryc. 23.  Kościół ewangelicki i domy tkaczy we Władysławowie, okres 
po II Wojnie Światowej (za: Kneifel 1982: 54)

Fig. 23.  Evangelical church and weavers’ houses at Władysławów, after 
the Second World War (after: Kneifel 1982: 54)

Ryc. 24.  Dzisiejszy widok na kościół ewangelicki we Władysławowie, 
2018 (fot. K. Rabiega)

Fig. 24.  Today’s view on the Evangelical church at Władysławów, 2018 
(photo by K. Rabiega)

Ryc. 20.  Domy tkaczy przy ul. Stefana Żeromskiego w Turku, 2017  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 20.  Wavers’ houses at Stefana Żeromskiego Street at Turek, 2017 
(photo by K. Rabiega)

Ryc. 21.  Dom tkaczy przy ul. Stefana Żeromskiego nr 30 w Turku, 2017 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 21.  Weavers’ house at 30 Stefana Żeromskiego Street at Turek, 
2017 (photo by K. Rabiega)
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Po przebudowie, pod nazwą Muzeum Miasta Turku 
im. Józefa Mehoffera, instytucja została ponownie otwarta 
26 maja 2012 roku i w dalszym ciągu ze szczególną staranno-
ścią dba o kultywowanie tradycji włókienniczych, aby zacho-
wać i chronić relikty rzemiosła tkackiego jako regionalnego 
dziedzictwa kulturowego102. Zorganizowanie stałej ekspozycji 
etnograficznej Tradycyjne tkactwo i włókiennictwo w Turku 
i okolicy to hołd złożony rzemieślnikom, których działalność 
w znaczący sposób zapisała się na kartach historii miasta 
i zapewniła jego rozwój103. Wystawa przybliża miejscowe 
tradycje ze szczególnym naciskiem na działalność tkaczy 
przybyłych z Saksonii, Wielkopolski, Austrii, Czech i Węgier. 
Prezentuje m.in. umeblowanie domu tkackiego z przełomu 
XIX/XX wieku – zrekonstruowano izbę białą, będącą pokojem 
reprezentacyjnym (ryc. 26)104, a także izbę czarną, czyli kuch-
nię (ryc. 27)105, gromadząc wszystkie niezbędne elementy 
wyposażenia domu tkacza. 

W zbiorach muzeum znajdują się cenne dokumenty po-
twierdzające rzemieślnicze tradycje miasta: listy majstrowskie, 
czy księgi wyzwolin praktykantów tkackich na czeladników 
(1828–1927). Instytucja posiada także proporzec Zgroma-
dzenia Tkaczy (1828), lady tkackie (1860), puchar cechowy 
(1866), sztandar Zgromadzenia Tkaczy (1891), archiwalne 
fotografie pierwszej fabryki włókienniczej założonej przez 
Friedricha Müllera, czy wreszcie systematycznie powiększaną 
kolekcję makatek żakardowych (XIX–XX w.), tworzoną z myślą 
o tradycji nieistniejącej już fabryki żakardów A.J. Heinego oraz 
założonej w 1936 roku Spółdzielni Pracy „Tkacz”106. Wśród 
zbiorów znajduje się także najstarszy dokument rzemieślniczy 
miasta – akt nadania przywilejów cechowi szewców w Turku 
przez arcybiskupa Jana Latalskiego z 1539 r.107 Co pewien czas 

102 Stachowiak 2014a: 17.
103 Stachowiak 2014a: 17.
104 Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 6.
105 Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 4.
106 Karolak 2002: 41; Stachowiak 2014a: 17, 2015: 18.
107 Stachowiak 2014a: 18.

Ryc. 25.  Pokój-pracownia turkowskich tkaczy – element dawnej 
wystawy w Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku w 2009 r. 
(fot. M. Derucki)

Fig. 25.  Room-workshop of Turek weavers – element of the former ex-
hibition at the Weaving Craft Museum in Turek in 2009 (photo 
by (photo by M. Derucki)

Ryc. 26.  Wnętrze chaty tkacza – izba biała (pokój), przełom XIX/XX w. 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 26.  Weaver’s house interior – white chamber (room), turn of the 
19th/20th century (photo by K. Rabiega)

Ryc. 28.  Krosno żakardowe. Na pierwszym planie ekran multimedialny 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 28.  Jacquard loom. Multimedia screen in the foreground (photo 
by K. Rabiega)

Ryc. 27.  Wnętrze chaty tkacza – izba czarna (kuchnia), przełom XIX/XX 
w. (fot. B. Stachowiak)

Fig. 27.  Weaver’s house interior – black chamber (kitchen), turn of the 
19th/20th century (photo by B. Stachowiak)
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wystawa etnograficzna uzupełniana jest nowymi eksponata-
mi – w ostatnich latach uruchomiono ludowy warsztat tkac-
ki, a także snowadło do snucia osnowy108. Co więcej, w 2015 
roku muzeum przystąpiło do realizacji projektu modernizacji 
ekspozycji etnograficznej, zrealizowanego z programu MKiDN 
Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzeal-
nych, który pozwolił na dostosowanie przekazu do osób niewi-
domych, niedowidzących i głuchoniemych109.

Ekspozycja pozwala zapoznać się z całym procesem ob-
róbki i tkania lnu. Na wystawie prezentowane są oryginal-
ne warsztaty i narzędzia tkackie – m.in. krosno żakardowe 
(ryc. 28), krosna kilimowe, małe krosna domowe, narzędzia 
niezbędne do obróbki lnu – łomki, trzepaki, kołowrotki, moto-
widła, szpule, cewki czy czółenka (ryc. 29)110.

Od 1980 r. muzeum organizuje Ogólnopolski Konkurs Nie-
profesjonalnej Twórczości Tkackiej (ryc. 30), który skierowany 
jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno osób indywi-
dualnych, jak i zrzeszonych w klubach. Codzienna działalność 
edukacyjna muzeum kierowana jest zarówno do najmłodszych, 
młodzieży, jak i osób dorosłych w różnym wieku. Wśród zajęć 
edukacyjnych prowadzone są prelekcje dotyczące procesu ob-
róbki lnu czy ginących zawodów. Od lat istnieje tu pracownie 
tkacka, w której prowadzone są warsztaty tematyczne: trady-
cyjne tkactwo, koronka szydełkowa, frywolitka, sutasz, biżuteria 

108 Stachowiak 2014a: 18.
109 Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 14–15.
110 Markiewicz i Czekała (red.) 2015: 15.

koralikowa, haft, koronka koniakowska i inne111. Muzeum Mia-
sta Turku im. Józefa Mehoffera dzięki swojej szerokiej działalno-
ści, nie tylko dba i promuje miejscowe dziedzictwo kulturowe, 
ale jest także kreatorem tożsamości kulturowej mieszkańców112, 
co skutkuje większym zainteresowaniem i zaangażowaniem 
w ochronę wspólnego dobra jakim są pozostałości rzemiosła 
tkackiego.

ZAKOŃCZENIE

Przybycie do Turku i Władysławowa w 1826 roku tkaczy 
z Zachodu zmieniło diametralnie życie mieszkańców, nadając 
kierunek rozwoju regionu i położyło podwaliny pod ukształ-
towanie się ważnego elementu miejscowego dziedzictwa – 
rzemiosła i przemysłu tkackiego. Wraz z rozwojem manufak-
tur i tkactwa chałupniczego wpłynęło także na istniejące już 
wcześniej tradycyjne tkactwo wiejskie, czego rezultatem było 
porzucenie przez wiejskich tkaczy uprawy lnu, a czasem tak-
że i wyrobu płócien lnianych na rzecz tkanin bawełnianych113. 
Wpływ tkactwa chałupniczego (którego założycielami byli 
głównie Niemcy) widoczny jest także w nomenklaturze, która 
została przyjęta przez wiejskich tkaczy i funkcjonowała rów-
nolegle z wcześniejszą terminologią rzemieślników miejsco-
wych114.

111 Stachowiak 2014a: 18.
112 Karolak 2002: 4; Szymańska 2009.
113 Żuchowicz 1987: 74.
114 Żuchowicz 1987: 75.

Ryc. 29. Narzędzia tkackie na ekspozycji (fot. K. Rabiega)
Fig. 29. Weaving tools at the exhibition (photo by K. Rabiega)
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Na przestrzeni lat rzemiosło tkackie w Turku, od tradycyjnych 
metod włókienniczych przekształcało się powoli w produkcję 
przemysłową. Poprzez rozwój technik tkackich w mieście po-
wstawały manufaktury, a później także potężne fabryki i za-
kłady zajmujące się produkcją tkanin na skalę ogólnopolską, 
a także międzynarodową.

Rzemiosło tkackie jako element miejscowego dziedzictwa 
techniki jest obecnie jedną z najważniejszych wizytówek Tur-
ku, a dzięki staraniom pracowników Muzeum Miasta Turku 
tradycja tkacka w mieście i okolicy jest nadal żywa. Odpo-
wiednia polityka muzealna i zarządzanie trendami rynku tu-
rystycznego zapewniają właściwe traktowanie zachowanego 
dziedzictwa kulturowego115. Mimo czasem niewłaściwych 
remontów i przebudów domów tkaczy oraz utraty znaczenia 
samego rzemiosła dla gospodarki miasta, przestrzeń urbani-
styczna dawnych dzielnic tkackich pozostała zachowana do 
dzisiaj i stanowi historyczne świadectwo okresu preindu-
strialnego w Wielkopolsce116. Niestety, w przypadku miej-
scowości Władysławów brak właściwej polityki zarządzania 
skutkuje postępującym niszczeniem pozostałości dziedzic-

115 Rabiega 2018: 109.
116 Łuczak 2015.

twa rzemieślników tkackich – układ urbanistyczny miejsco-
wości nie jest wystarczająco chroniony, co powoduje wybu-
rzanie lub przebudowywanie zabytkowych budynków.
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Ryc. 30.  Plakat wystawy prac XI Ogólnopolskiego Konkursu 
Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej (ze zbiorów Muzeum 
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 30.  Poster for the exhibition of the 11th National Competition of 
Non-Professional Textile Work (from the collection of the Town 
of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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Turek and Władysławów are an example of two towns which 
owes their greatest urban and economic development to 
the craftsmen who arrived in the late eighteenth and ear-
ly nineteenth century from Saxony, Austria, Czech Republic 
and Hungary. At that time, the development of weaving craft 
and later the weaving industry began. In addition to individ-
ual weaving workshops in the town, the first manufactories 
were created, which employed a greater number of crafts-
men and workers. At the turn of the 19th and 20th century, 
Turek and the entire province constituted an important cen-
ter of the textile industry. Over the years, the weaving craft 
at Turek, from traditional textile methods has slowly been 
transformed into industrial production.

Today, despite other economic priorities, the memory of 
the old craft tradition makes it possible to protect the local 

heritage and it is reflected into a series of activities aimed at 
its preservation and cultivation. Weaving craft as an element 
of the local technical heritage is currently one of the most 
important visiting card of Turek. Thanks to the efforts of the 
Turek Town Museum employees, the weaving tradition in 
the town is still alive. Appropriate museum policy and man-
agement of tourism market trends ensure proper treatment 
of the preserved cultural heritage. Unfortunately, in the case 
of Władysławów, the lack of proper management policy re-
sults in the progressive destruction of the remains of the 
weaving craftsmen heritage.

Translated by Kamil Rabiega

Kamil Rabiega

Relics of the weaving craft at Turek and Władysławów  
– preservation of the region ethnographic heritage
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