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W opracowaniach i badaniach na temat ydów w Polsce dominuj  zagad-

nienia zwi zane z zag ad  ydów. Okres mi dzywojenny pozosta  na uboczu, 

cho  istnieje par  warto ciowych publikacji. Dla pe niejszego obrazu wa ne jest, 

aby zbada  spo eczno ci ydowskie poszczególnych miast polskich. Wzgl dnie 

du e skupisko ydowskie znajdowa o si  w Kaliszu. Ludno  ydowska w Kali-

szu liczy a w 1936 r. ponad 26 tys. osób i by a jedn  z wi kszych w Polsce. Jaki 

by  wp yw tej spo eczno ci na ycie gospodarcze miasta – to pytanie, na które 

odpowiedzi ma udzieli  niniejszy artyku . Tym bardziej pytanie jest wa ne, al-

bowiem w Polsce historiografia Kalisza, obejmuj ca okres mi dzywojenny, jest 

do  skromna. 

Podstawowym ród em materia ów i informacji, które wykorzystano do ni-

niejszej pracy s  dokumenty zespo u Starostwa Powiatowego w Kaliszu za lata 

1918–1939 oraz Akta Miasta Kalisza z lat 1921–1931, przechowywane w Wo-

jewódzkim Archiwum Pa stwowym w Kaliszu. Drugim interesuj cym ród em 

jest Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Istotnym ród em informacji doty-

cz cym spraw gospodarczych s  prace: A. Pakentregera, K. Badziaka, W. Bonu-

siaka oraz A. Czubi skiego1. 

W opisie miasta Kalisza znajduj cym si  w Archiwum G ównym Akt No-

wych w Warszawie znajduje si  nast puj cy zapis z 1820 r. dotycz cy miesz-

ka ców miasta: „[utrzymuj  si  oni] z rzemios  rozmaitych, fabryk sukna, han-
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dlu”. Dowiadujemy si , e „znajduje si  tu fabryka sukna Repphana, fabryka 

p ótna, fabryka skór i browarów prywatnych”2. Od wielu lat Kalisz mia  sprzyja-

j ce warunki rozwoju. Rzeka Prosna dostarcza a energii dla maszyn, a miejsco-

we lasy by y ród em dla opa u i budowy domów. Kalisz poprzez swoje po o e-

nie by  miastem pogranicza, zlokalizowanym na zachodniej granicy Królestwa  

i w bezpo rednim s siedztwie pa stwa pruskiego, przez d ugi czas posiada  do-

godne warunki dost pu do zagranicznych o rodków produkcji maszyn i urz -

dze , a tak e dostaw niektórych surowców i pó fabrykatów3. Wa n  rol  w roz-

woju produkcji przemys owej zaj a rozbudowa tras kolejowych na prze omie 

XIX i XX wieku. W 1896 r. uruchomiono kolej skalmierzyck , a w 1902 r. od-

dano do u ytku kolej warszawsko-kalisk 4. Pomy lny rozwój o rodka kaliskiego 

by  kontynuowany do wybuchu I wojny wiatowej. W tym czasie region kaliski, 

do I wojny wiatowej, zró nicowa  swój potencja  produkcyjny. Du e znaczenie 

odegra a wytwórczo  w ókiennicza, przemys  wytwarzaj cy hafty, koronki i tiule.  

Progres w rozwoju odnotowa  przemys  instrumentów muzycznych, a tak e 

przemys  spo ywczy i budownictwo. Pocz tki istnienia w Kaliszu przemys u 

hafciarskiego datowane s  przez niektórych badaczy na koniec lat 70. XIX wie-

ku, kiedy to powsta y fabryki Majznera, Okonowskiego i Praszkera, przez in-

nych badaczy za  wskazywany jest 1882 r. Wcze niej mieszka cy Kalisza zaj-

mowali si  sprowadzaniem haftów z Niemiec i Szwajcarii. Kalisz szybko sta  si  

wiod cym o rodkiem haftów, a produkcja ta nie wymaga a du ego nak adu ka-

pita u5. W 1911 r. produkcj  haftów i koronek zajmowa y si  ju  53 zak ady6. 

Przed I wojn  wiatow  Kalisz sta  si  najwi kszym o rodkiem hafciarskim na 

terenach zaj tych przez Rosj 7. Niestety, wybuch I wojny wiatowej sta  si  

momentem zamykaj cym okres wielkiego rozkwitu przemys u hafciarskiego  

w Kaliszu. Fabryki, mimo, e ocala y przed bombardowaniem w 1914 r., by y 

jednak zamkni te do 1919 r. z powodu braku surowców i energii elektrycznej.  

W wyniku wojny zmniejszy  si  te  popyt na luksusowe towary, a sytuacja wa-

lutowa i transportowa sprawi y, e przemys  hafciarski zosta  bardzo ograniczo-

ny. Zmieni a si  te  moda8. 

Pomimo trudno ci, ju  w pierwszej po owie 1919 r. wielu ydów przyst pi-

o do uruchomienia przedsi biorstw. Pierwszymi uruchomionymi zak adami by-
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y: fabryka nici J. Ersteina oraz fabryka cukierków Saula Raucha9. W 1920 r. 

uruchomieniem przemys u hafciarskiego w Kaliszu zainteresowa o si  kilka po-

wa nych firm zagranicznych: angielskich, niemieckich i szwajcarskich. Przed-

si biorstwa te w porozumieniu z ydowskim przemys owcem Hermanem Gór-

nym z Kalisza postanowi y zawi za  towarzystwo akcyjne dla wyrobu haftów  

w Kaliszu. Surowce dociera y z Manchesteru, a nast pnie, wyhaftowane w Kali-

szu, wysy ane by y do Amsterdamu w celu wyko czenia10. 

W 1919 r. w Kaliszu powsta  Zwi zek Fabrykantów Wyrobów Hafciarsko- 

-Koronkarskich. Jego zadaniem by o stymulowanie rozwoju tego przemys u  

i obrona jego interesów. Kolejne siedziby Zwi zku znajdowa y si  przy ulicach 

Wroc awskiej oraz Jasnej. Propagowa  on rozwój i obron  interesów kaliskiego 

hafciarstwa. Starano si  o nowe rynki zbytu i walczono z nielegalnym wwozem 

haftów i koronek. Prezesem Zwi zku w 1933 r. by  przemys owiec ydowski 

Mendel Berek Traube. Jego zast pc  by  Isreal Rochlin, który w latach 30. XX w. 

by  jednocze nie jednym z przedstawicieli kaliskiego przemys u w Izbie Prze-

mys owo-Handlowej w odzi11. 

W 1919 r. powsta  równie  Zwi zek Zawodowy Robotników Przemys u Haf-

ciarsko-Koronkarskiego. Jego celem by o wywalczenie najkorzystniejszych warun-

ków pracy i p acy oraz podniesienie stopy yciowej robotników. Pomimo tego w la-

tach 20. cz sto dochodzi o do strajku robotników hafciarskich i zwolnie  z pracy. 

Fabryki, które powsta y, produkowa y g ównie na rynek wewn trzny12. 

Po I wojnie wiatowej przemys owcy ydowscy zmagali si  z trudno ciami 

kredytowymi. Z powodu braku ustabilizowanej waluty i wysokich stóp procen-

towych nie zawierano wi kszych transakcji. Z tego wzgl du fabryki nie wyko-

rzystywa y swoich pe nych mocy produkcyjnych. Dopiero od 1927 r. sytuacja 

kredytowa uleg a poprawie, co umo liwi o wydajniejsze prowadzenie przedsi bior-

stwa. Zwi kszono liczb  pracuj cych maszyn oraz zatrudnionych robotników13. 

Po I wojnie wiatowej wa nym problemem przemys u hafciarskiego by o 

zdobycie nowych rynków zbytu. Starania cz ciowo zako czy y si  powodze-

niem. Zdobyto rynki: ma opolski, pozna ski i wolnego miasta Gda ska. W dru-

giej po owie lat 20. najwi kszymi rynkami zbytu by y: rynek warszawski, ódz-

ki, lwowski, gda ski i pozna ski. Du e ilo ci haftów sprzedawano na Kresach 

Wschodnich, szczególnie w Wilnie. Eksportowano wyroby do Rumunii, ZSRR, 

Turcji, Palestyny i Chin. W latach 1921–1926 brak kapita u zmusi  niektórych 

w a cicieli maszyn do odst powania ich zamo niejszym przedsi biorcom14. 
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Od 1928 r. nast pi  gwa towny rozwój przemys u produkuj cego koronki 

klockowe. Produkt ten by  znacznie ta szy od haftów, gdy  wyrabiany by  wy-

cznie z prz dzy bawe nianej, bez pod o a z tkaniny15. Z uwagi na to, e ma-

szyny klockowe sprowadzono do Kalisza w latach 1928–1930, a ich amortyzacj  

przewidziano na lata 30., w a ciciele maszyn uruchomili produkcj  w systemie 

trzyzmianowym16. W 1929 r. w przemy le hafciarskim i koronkarskim by o za-

trudnionych 10% ludno ci Kalisza17. 

W okresie mi dzywojennym du y popyt mia y wyroby tiulowe, gipiurowe  

i firanki. Najwi ksz  firm  w tej produkcji by a Pierwsza Kaliska Fabryka Tiuli, 

Firanek i Koronek Abrama Flakowicza. Pod koniec lat 30. Flakowicz zmar   

i udzia owcami w spó ce zostali spadkobiercy z rodziny Flakowiczów i Szere-

szowskich oraz rodzina Blochów i Gancweichów. Fabryka ta w 1935 r. zosta a 

rozbudowana wed ug projektu Alberta Nestrype i istnieje w Kaliszu do dnia dzi-

siejszego18. W 1930 r. w zak adzie przy fabrycznej pracowa o 50 robotników19. 

W latach najwi kszego kryzysu, tj. 1931–1932, w fabryce pracowa o 45 robot-

ników, a w 1934 r. nawet 100. Wytwórnia koronkarska Flakowicza eksportowa-

a swoje wyroby do Ameryki Po udniowej i na Bliski Wschód, a w Polsce mia a 

przedstawicieli w Warszawie, Bydgoszczy, Gda sku, Katowicach, Krakowie, 

Lwowie i Wilnie20. Fabryka Flakowicza posiada a bardzo bogaty asortyment, 

który zosta  zarejestrowany. Wyroby te na ladowa y ró ne style XVIII-wieczne, 

od tkanin francuskich pocz wszy21. 

Do dnia dzisiejszego nie wiemy, co sta o si  z w a cicielami tej firmy w cza-

sie wojny. Prawdopodobnie zostali oni zg adzeni przez hitlerowców, podobnie 

jak wi kszo  kaliskich ydów, w tym równie  przemys owców.  

ydzi mieszkali przewa nie w wielopokojowych mieszkaniach w Kaliszu. 

By y one usytuowane blisko fabryki. W przeciwie stwie do Polaków i Niem-

ców, ydzi nie obnosili si  ze swoj  zamo no ci . 

Przed wojn  w Kaliszu w bran y hafciarskiej dzia a o ok. 50 podmiotów go-

spodarczych. W ród nich tylko 30 nale a o do wi kszych. Pozosta e przedsi -

biorstwa ogranicza y si  do posiadania tylko jednej maszyny lub np. dzia a y 

pod trzema szyldami w trzech ró nych punktach miasta. Rozproszenie przemy-

s u hafciarskiego w tym okresie by o znaczne22. 
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Zmiany wzorów powodowa y sezonowo  produkcji w przemy le hafciar-

skim. To natomiast wp ywa o na zmienno  w zatrudnieniu. Dla przyk adu  

w 1925 r. liczba bezrobotnych w tej bran y wynosi a 302 osoby. W 1926 r. bez-

robocie wzros o do 563 osób. Najmniejsze bezrobocie by o w 1927 r. Wahania 

te powodowa y ujemne skutki w stabilizacji pracy i po o eniu ekonomicznym 

robotników23. 

W czasie kryzysu w Kaliszu nast pi y trudno ci w przemy le, szczególnie  

w hafciarstwie. Pod koniec 1929 r. odnotowa  mo na obni enie produkcji  

w tych wyrobach do 50%. Przemys  hafciarski produkowa  tylko na zamówienia 

i to bardzo ograniczone. Jedn  z przyczyn trudnego po o enia przemys u haf-

ciarskiego by a konkurencja i zani anie cen dla kupuj cych. W wyniku kryzysu 

nast pi o zlikwidowanie 22 przedsi biorstw i wzrost liczby bezrobotnych do po-

nad 300 osób24. 

Po o enie materialne bezrobotnych ydowskich robotników i cha upników 

hafciarskich sta o si  bardzo trudne. Sytuacja pogorszy a si  przez dalsze usu-

wanie tych ludzi z pracy przez niektórych ydowskich fabrykantów. Robotnicy 

zmuszani byli tak e do pracy za znacznie ni sze stawki. Wzmog y si  bunty  

o popraw  warunków pracy. Zjawisko to wyst pi o zw aszcza w 1932 r. podczas 

najwi kszego nasilenia kryzysu gospodarczego. Za o ono sekcj  hafciarsk  

Zwi zku Zawodowego Robotników Przemys u W ókienniczego. Robotnicy 

og osili strajk na 1 lutego 1932 r. i domagali si  wyrównania p ac w my l umo-

wy zbiorowej z 1928 r., zaprzestania dokonywania wyp at zarobków wekslami 

oraz uznania przedstawicielstwa robotników. Strajk zako czono dopiero 7 marca 

1932 r. po spe nieniu da  robotników25. 

Podobna trudna sytuacja nast pi a w fabryce tiulu i firanek Flakowicza.  

W dniu 18 lutego 1932 r. 50 robotników porzuci o prac  z powodu obni enia 

p acy szpanerom (firankarzom). Strajk ten zosta  zlikwidowany 22 lutego 1932 r., 

po przywróceniu poprzednich zarobków26. 

Równie  przemys  klockowy, opanowany przez ydowskich przemys ow-

ców, podzieli  w latach kryzysu los przemys u hafciarskiego i tiulowego. Do 

1928 r. przemys  klockowy by  bardzo zyskowny, ale zakup du ej liczby maszyn 

od 1928 do 1929 r. spowodowa , e rynek polski nie by  ju  w stanie wch on  

ca ej produkcji. Pod koniec 1929 r. sytuacja w tym przemy le znacznie si  po-

gorszy a z powodu gwa townego spadku cen koronek. Produkcja koronek kloc-

kowych sta a si  wi c nieop acalna. Gdyby jednak zakupione maszyny klocko-

we przesta y pracowa , przedsi biorcy straciliby rodki stanowi ce równowar-

to  amortyzacji maszyn, dlatego przemys  ten nie przerwa  pracy. Dopiero  

w 1931 r. po ca kowitej sp acie nale no ci za zakupione maszyny – przy jedno-

                                                 
23  A. Pakentreger, ydzi w Kaliszu…, s. 37–38. 
24  Ibidem, s. 47. 
25  AP Kalisz, z. St. Pow., t. 86, s. 8, 9, 11, 13. 
26  AP Kalisz, z. St. Pow., t. 86, s. 12. 



32 Mieczys aw SPRENGEL 

czesnej obni ce p ac robotników wynosz cej a  40% – produkcja koronek sta a 

si  bardziej op acalna27. 

Pod koniec 1935 r. nast pi o o ywienie w przemy le hafciarskim i koronkar-

skim. Potencja  produkcyjny obu przemys ów mo na oceni  jako powa nie 

ograniczony w porównaniu z potencja em lat 20. XX w. Z 368 maszyn z 1927 r. 

pozosta o tylko 200. Z uwagi na zmian  w modzie przemys  hafciarski przesta-

wi  si  na dro sze wyroby z tiulu, gipiury i produkcj  firanek. W latach 1936–

1939 zwi kszy  si  popyt na nowe, dro sze wyroby przemys u hafciarskiego. 

Zmiany te spowodowa y wzrost zatrudnienia i p ac (p ace odbiega y nieznacznie 

od umów zbiorowych z 1927 r.)28. 

Inna sytuacja by a w przemy le klockowym, w którym maszyny zakupione 

w latach 1927–1930 by y ju  w 1934 r. ca kowicie wyeksploatowane i nie 

nadawa y si  do u ytku. Pomimo tego w latach 1936–1939 nast pi o pewne 

o ywienie równie  w tym sektorze29. 

W przedwojennym Kaliszu drug  pod wzgl dem znaczenia bran  po w ó-

kiennictwie by  przemys  spo ywczo-przetwórczy, a zw aszcza m ynarstwo.  

O znaczeniu m ynarstwa mo e wiadczy  fakt, e przy ul. Obozowej istnia a 

siedziba Stowarzyszenia M ynarzy Województwa ódzkiego30. Do rozwoju 

bran y spo ywczej przys u y o si  oddanie do u ytku w 1902 r. kolei warszaw-

sko-kaliskiej. Du e znaczenie odegra o po o enie przy granicy niemieckiej. Do 

Kalisza dociera y wówczas znaczne ilo ci zbo a z Rosji i z Niemiec, w ten spo-

sób powsta a tu najwi ksza siedziba przemys u m ynarskiego w by ym Króle-

stwie Kongresowym31. W ten sposób m yny kaliskie pod wzgl dem warto ci 

produkcji i liczby zatrudnionych pracowników stanowi y dominuj c  pozycj . 

W 1926 r. w m ynach pracowa o 511 robotników, w 1931 r. – 1052, a w 1939 – 

648. Z 12 czynnych m ynów 9 nale a o do ydów, w ten sposób twierdzono, e 

przemys  m ynarski by  opanowany przez ydów. W Kaliszu istnia  jeden  

z najwi kszych m ynów w Polsce. Dzia a  on przy ul. Cz stochowskiej 53 i nosi  

nazw : Towarzystwo Wielkiego M yna Bruno Reicha i ajbusia Chmielnickie-

go. M yn ten zatrudnia  110 robotników i 20 osób personelu technicznego32. 

Nowoczesny m yn w tamtych czasach sk ada  si  z kilkukondygnacyjnego bu-

dynku o cznej kubaturze 26 tys. m3. Posiada  dwa generatory pr du, w asn  

gazowni  i warsztaty naprawcze. Magazyny mog y pomie ci  5 tys. ton zbo a,  

a zdolno  produkcyjna wynosi a 250 ton m ki na dob . W 1930 r. sprzeda  

m ki osi gn a sum  30 mln z , a sam eksport 10 mln z 33. Do wi kszych m y-

                                                 
27  A. Pakentreger, ydzi w Kaliszu…, s. 38. 
28  Ibidem, s. 54. 
29  Ibidem, s. 55. 
30  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, s. 25. 
31  Przewodnik miasta Kalisza, Kalisz 1925, s. 58. 
32  A. Pakentreger, ydzi w Kaliszu…, s. 33. 
33  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, s. 25.  
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nów mo na zaliczy  równie  m yn nale cy do braci Abrama-Szlama Markusa  

i Jochila Znamirowskich. W pó niejszym czasie m yn ten zosta  przej ty przez 

Rosenów. W m ynie tym w 1936 r. sprzedano m k  warto ci oko o 1 mln z o-

tych34. Oprócz tego na uwag  zas uguje m yn pszenny Haskiela Nowaka, który 

prosperowa  od 1925 r.; zdoby  mi dzynarodow  nagrod  na Espozicione Cam-

paonarie Di Roma. W 1936 r. sprzeda  m k  wart  ok. 4 mln z  (eksport by  wart 

2 mln z ). Firma ta posiada a w asn  bocznic  kolejow  i przedstawicielstwa  

w Bia ymstoku, Chorzowie, Wilnie, Chrzanowie, Grodnie, Lwowie, Poznaniu, 

Sosnowcu i Warszawie. 

Jeszcze inny m yn istnia  od 1908 r. przy ul. Garncarskiej. Mia  on najgorsze 

po o enie komunikacyjne, w zwi zku z tym wyposa ono go w 10 boksów dla 

koni. Zwierz ta zapewnia y transport do odleg ego dworca kolejowego. W a ci-

ciel m yna Rosen zatrudnia  30 robotników i produkowa  12 tysi cy ton m ki 

rocznie. M yn by  wyposa ony w silnik spalinowy, ch odzony wod  z pobliskie-

go Kana u Bernardy skiego35. 

Jednym z pierwszych m ynów w Kaliszu, który powsta  w XX wieku, by  

m yn motorowy Moritza i Leona Kowalskich. Mie ci  si  on przy ul. Ostrow-

skiej 64, a wi c stosunkowo blisko dworca kolejowego. Oprócz m ynów, w Ka-

liszu znajdowa o si  31 ydowskich piekarni oraz 16 zak adów cukierniczych  

i delikatesowych. Uruchomiono tu te  jedn  z pierwszych powojennych fabryk 

cukierków. W a cicielem by  Saul Rauch36. 

W latach kryzysu w przemy le spo ywczym po o enie robotników uleg o 

pogorszeniu. Zarobki robotników piekarskich spad y w 1931 r. o 50% w porów-

naniu do 1929 r. Po tygodniowym strajku przeprowadzonym przez Zwi zek Za-

wodowy Robotników Przemys u Spo ywczego robotnicy uzyskali niewielk  

podwy k  p acy w 1934 r.37 

W kwietniu 1936 r. liczba bezrobotnych w mie cie wzros a do 3356 osób  

z powodu unieruchomienia m yna Reicha i Chmielnickiego, najwi kszego  

w Kaliszu. Prac  straci o wówczas 150 robotników i pracowników umys owych 

ydowskich i polskich. Z zasi ku ustawowego korzysta o wówczas tylko 1620 

bezrobotnych, czyli oko o 48,3%38.  

W latach 1936–1939 dotkliwie pogorszy y si  warunki pracy i p acy robot-

ników przemys u spo ywczego. Jak wspomniano, w przemy le m ynarskim 

wzros o bezrobocie i obni y y si  p ace39. Jeszcze gorsza by a sytuacja material-

na robotników w przemy le piekarniczym. Panowa o tu du e bezrobocie, a p ace 

spad y do minimum. Robotnicy zorganizowani w sekcji ydowskiej Zwi zku 

                                                 
34  Ibidem, s. 25. 
35  Ibidem. 
36  AP Kalisz, z. St. Pow., Wykaz cechów w Kaliszu, t. 244, s. 1 oraz t. 246, s. 6–9, 13. 
37  AP Kalisz, z. St. Pow., t. 87, s. 9, 16, 21, 22, 29. 
38  AP Kalisz, z. St. Pow., t. 36, s. 3. 
39  AP Kalisz, z. St. Pow., t. 87, s. 20. 
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Zawodowego Robotników Przemys u Spo ywczego wyst pili w marcu 1937 r. 

do pracodawców z daniem wyrównania p ac. 10 marca 1937 r. odby a si  kon-

ferencja z pracodawcami u Inspektora Pracy, która jednak nie da a pozytywnego 

efektu. W a ciciele 49 ydowskich piekarni t umaczyli si , e z powodu niskiej 

ceny chleba ich dochody znacznie spad y i dlatego nie mog  da  podwy ki. Po 

wielu zagro eniach strajkiem dopiero 15 listopada 1937 r. dosz o do porozumienia. 

Na konferencji robotników piekarskich z pracodawcami zawarto umow  zbiorow . 

W my l tej umowy p ace kszta towa y si  w granicach 25–35 z  tygodniowo40. 

Kolejnym wa nym dzia em w przemy le by o budownictwo. Rozwój bu-

downictwa w regionie kaliskim wymaga  rosn cego nap ywu ró norodnych ma-

teria ów budowlanych. Po wybudowaniu linii kalisko-warszawskiej w Kaliszu 

zacz y powstawa  cegielnie. W zwi zku ze zniszczeniami dokonanymi przez 

wojska niemieckie w 1914 r. wzrós  popyt na materia y budowlane. Proces roz-

budowy i odbudowy miasta trwa  a  do II wojny wiatowej. Znacz cy udzia   

w tej rozbudowie mia a grupa ydów, która ju  w 1911 r. naby a od w a cicieli 

maj tku Piwonice za 70 tys. rubli nieruchomo  o powierzchni 26 mórg. Grupa 

ydów (Boruch, Majer, Klotzowie, Lajzer, Aurebach i Czarno y ) utworzy a 

spó k  do prowadzenia nowoczesnej cegielni. W okresie mi dzywojennym jed-

noosobowym zarz dc  cegielni by  Stanis aw Rogozi ski41. 

Zak ad dysponowa  budynkami i piecem z 218 komorami o cznej pojem-

no ci 240 tys. cegie , suszarni , w asn  bocznic  kolejow , w asn  ó t  i czer-

won  glin  najwy szej jako ci, a tak e w asnym piaskiem i wirowni . W Piwo-

nicach produkowano ceg y maszynowe i kanalizacyjne, klinkiery, dziurawki, 

dachówki i inne wyroby ceramiczne. Zak ad posiada  zdolno  produkcyjn   

3 mln jednostek rocznie. Lepsze wyroby gatunkowo sprzedawano na rynek war-

szawski i ódzki, a tylko ceg y gorszej jako ci sprzedawano na miejscu42. 

Jednym z najwi kszych i najstarszych zak adów w ród cegielni by  zak ad 

na Majkowie. Jego za o ycielami w 1902 r. byli Dawid Edelszajn, Samson 

Skowron, Alja Klinger i Uszer Klinger43. W 1933 r. zak ad ten za 30 tys. z  kupi  

Samuel Borenstein. Produkowano tam oko o 120 tys. cegie  tygodniowo,  

a sprzeda  kierowano przede wszystkim na rynek kaliski44. 

Wspominaj c o przemy le budowlanym w przedwojennym Kaliszu, wymie-

ni  warto tak e tartak braci Znamirowskich, w a cicieli m yna. Dzia a  on przy 

ul. Górno l skiej 49–51. Kalisz mia  te  w asn  betoniarni , której w a cicielem 

by o miasto45.  

                                                 
40  Ibidem, s. 37. 
41  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, s. 29. 
42  Ibidem. 
43  K. Badziak, Miejsce i rola regionu kaliskiego w uprzemys owieniu Królestwa polskiego, [w:] 

Dziedzictwo przemys owe Kalisza i regionu, red. T. Krokos, Kalisz 2003, s. 31. 
44  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, s. 29. 
45  Ibidem, s. 29. 
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Przemys  budowlany w mniejszym zakresie ni  przemys  hafciarski czy spo-

ywczy wp yn  na rozwój gospodarczy Kalisza w pierwszej po owie XX wieku. 

Tak e i w tej dziedzinie ydzi mieli swój udzia , a ich dzia alno  na tym polu 

dawa a wielu osobom rodki utrzymania po I wojnie wiatowej. W tym w a nie 

czasie powszechne zapotrzebowanie na materia y budowlane da o podstawy do 

rozkwitu tej ga zi przemys owo-handlowej w Kaliszu. 

Oprócz bran y hafciarsko-koronkarskiej, rolno-spo ywczej czy budowlanej 

w przedwojennym Kaliszu rozwin y si  i inne ga zie przemys u, w których 

swój udzia  mieli przemys owcy ydowscy. 

Jednym z du ych zak adów by a Fabryka Lalek i Zabawek Adama Szrajera 

przy ul. Nieca ej 2. Fabryk  za o y  ju  w 1894 r. Jakob Fingerhut. Po obj ciu 

przedsi biorstwa przez Szrajera fabryka zacz a szybko si  rozwija . Rynkiem 

zbytu by a wówczas Rosja. Po wybuchu I wojny wiatowej w 1914 r. praca  

w fabryce zosta a przerwana, dopiero w 1919 r. rozpocz to produkcj  w mniej-

szym zakresie, przystosowuj c si  do powsta ych po wojnie nowych warunków 

pracy i zbytu. Od pocz tku lat 20. firma wysy a a towary do Polski, Francji  

i Rumunii, gdzie eksportowano specjalne typy lalek w polskich narodowych 

strojach. Fabryka w sezonie zatrudnia a 200 osób46. W Kaliszu istnia y te  trzy 

fabryki myd a oraz pi  fabryk oleju. W przemy le elektrotechnicznym i meta-

lowym powsta y fabryki drutu, baterii i yrandoli47. 

W przemy le w ókienniczym w przedwojennym Kaliszu produkcj  rozwijali 

bracia Henryk, Dawid, Abram i Rafa  Jarecki. Byli oni w a cicielami Fabryki 

Wyrobów Dzianych „Idea ”, produkuj cej bielizn  dzieci c . W Kaliszu mie ci-

a si  te  Kaliska Fabryka Po czoch „Cotton” Rosenbauma i Dawidowicza.  

W 1929 r. powsta a Wytwórnia Tasiemek i Dziergarek Hersza Tirtupulwera48. 

Oprócz tego powsta a w 1863 r. Mechaniczna Fabryka Wyrobów Dzianych Bra-

ci Boraks. Boraksowie produkowali wszelkiego rodzaju wyroby trykotowe  

i dziane. Firma produkowa a nie tylko na rynki krajowe, ale eksportowa a rów-

nie  znaczne ilo ci towaru za granic . 

Jedn  z pierwszych fabryk, która po wojnie uruchomi a swoj  dzia alno   

w bran y w ókienniczej, by a fabryka nici J. Ersteina, nale ca do Towarzystwa 

Akcyjnego w odzi. Firma dysponowa a skr calni , merceryzarni  i bielarni  

prz dzy bawe nianej, produkowanej na potrzeby przemys u tkackiego, po -

czoszniczego, dziewiarskiego i hafciarskiego. Jej roczna produkcja wynosi a 300 

ton prz dzy.  

Podsumowuj c, nale y zaznaczy , e w drugiej po owie XIX wieku kaliscy 

ydzi zwi zani byli z funkcjami us ugowymi dla przemys u. G ównie udzielali 

oni krótkoterminowych po yczek, trudnili si  handlem, który by  bardziej zor-

ganizowany i profesjonalny. Niedu  wytwórczo ci  zajmowa a si  w ska grupa 

                                                 
46 Przewodnik miasta Kalisza, s. 58. 
47  AP Kalisz, z. St. Pow., Ewidencja zak adów przemys owych, t. 246, s. 1, 12, 13 
48  R. Kordes, Przedwojenni pracodawcy 2, s. 25. 
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ydów. Z tych grup wy oni a si  nast pnie elita fabrykancka. Posiadane rodki 

finansowe umo liwi y bur uazji przemys owej i kupiecko-bankierskiej ju  w po-

owie XIX wieku inwestowanie w rozwój przemys u manufakturowego, pó niej 

fabrycznego. Pierwsza po owa XX wieku by a ju  okresem znacznego zaanga-

owania bur uazji ydowskiej w dzia alno  przemys ow . Przemys owcy y-

dowscy odegrali znacz c  rol  w rozwoju gospodarczym Kalisza I po owy XX 

wieku. G ównymi dziedzinami produkcji fabrykantów ydowskich by  przemys  

hafciarsko-koronkarski, spo ywczy, budowlany, w ókienniczy i metalowy. Wy-

twórczo  ta by a znana nie tylko w Polsce, ale równie  poza granicami kraju. 

Owocna dzia alno  ydów na polu gospodarczym chlubnie wpisa a si  w dzieje 

kaliskiego przemys u. Nie mo na wi c zgodzi  si  z s dem Savarego, e „ ydzi 

maj  opini  bardzo zr cznych handlarzy, ale podejrzewaj  ich, e nie handluj   

z nale yt  uczciwo ci  i wierno ci ”49. 

ydowski przemys  w polityce w adz Kalisza  

w latach 1918–1939 

Streszczenie 

Ze wzgl du na du e skupisko ydowskie Kalisz w latach 1918–1939zas uguje na szczególn  

uwag . Rozwój przemys owy o rodka kaliskiego by  kontynuowany do wybuchu I wojny wiato-

wej. Du e znaczenie odegra a wytwórczo  w ókiennicza, przemys  wytwarzaj cy hafty i koronki. 

Oprócz tych bran  rozwin  si  dzia  rolno-spo ywczy i budowlany. Pomimo trudno ci zwi za-

nych z wybuchem II wojny wiatowej, ju  w 1919 r. wielu ydów przyst pi o do uruchomienia 

przedsi biorstw. Kolejne trudno ci wyst pi y w zwi zku z wielkim kryzysem. Po o enie material-

ne bezrobotnych ydowskich robotników i cha upników hafciarskich sta o si  bardzo trudne. Pod 

koniec 1935 r. zauwa amy o ywienie we wspomnianych przemys ach. Mimo to potencja  produk-

cyjny by  powa nie ograniczony w porównaniu z potencja em lat 20 XX w. Podsumowuj c, nale-

y podkre li , e przemys owcy ydowscy odegrali du  rol  w rozwoju gospodarczym Kalisza  

w pierwszych dekadach XX w. 

S owa kluczowe: ydzi, przemys , praca, umiej tno ci, fabryka.  

Jewish Industry in Kalisz Government Policy  

in the Years 1918–1939 

Summary 

On account of the great Jewish clusters, Kalisz deserves particular attention in the years 1918–

1939. The industrial development of the center has continued until the outbreak of the I World 

War. The textile branch – the industry manufacturing broderie and lace – has played a major role. 

Apart from these industries, the food, building and agro-industries have also developed. Despite 

                                                 
49  W. Sombart, ydzi i ycie gospodarcze, Warszawa 2010, s. 117. 
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the difficulties bound up with the outbreak of the II World War, many Jews have started their en-

terprises already in 1919. The successive difficulties occurred due to the Great Depression. The 

material status quo of the unemployed Jewish labourers and handicraftsman has become very hard. 

At the end of 1935, we can observe an animation in the abovementioned trades. Still, despite this, 

the production potential was seriously limited in comparison with the one from the 1920s. In con-

clusion, it needs to be underlined that the Jewish industrialists have played a major role in the eco-

nomic development of Kalisz in the first decade of the twentieth century. 

Keywords: Jews, industry, work, skills, factory. 

 

 


