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Fabryka noÅźy BolesÅ‚awa Michalskiego (Janusz Å•angowski)
19.02.2015.

ByÅ‚em niezwykle zadowolony gdy, dziÄ™ki pomocy jednego z kolegÃłw odwiedzajÄ…cych na mojÄ…
proÅ›bÄ™ PrzedbÃłrz, otrzymaÅ‚em numer telefonu do pana Marka Michalskiego, a juÅź ze wszech
miar zachwycony, gdy okazaÅ‚o siÄ™, Åźe pan Marek to niezwykle sympatyczny czÅ‚owiek, ktÃłry w
dodatku obiecaÅ‚ mi wszechstronnÄ… pomoc w przeprowadzeniu mojego przedsiÄ™wziÄ™cia. SkÄ…d
taka radoÅ›Ä‡?
Ano stÄ…d, Åźe pan Marek Michalski jest synem BolesÅ‚awa Michalskiego, jednego z ostatnich w Polsce
noÅźownikÃłw, wytwÃłrcy noÅźy, ktÃłry dziaÅ‚aÅ‚ jeszcze w przedwojennej Polsce i swojÄ… pracÄ™
kontynuowaÅ‚ wÅ‚aÅ›ciwie aÅź do Å›mierci w 1997 roku. Co wiÄ™cej, pan Marek pracowaÅ‚ wraz ze
swoim ojcem w jego warsztacie, tak wiÄ™c zna od podszewki sposÃłb w jaki dziaÅ‚aÅ‚a taka
manufaktura, a i sam proces wytwarzania noÅźy jest mu doskonale znany.
ByÅ‚em niezwykle podekscytowany faktem, Åźe mogÄ™ u ÅºrÃłdÅ‚a dowiedzieÄ‡ siÄ™ jak kiedyÅ›
dziaÅ‚aÅ‚ warsztat noÅźowniczy, jakie noÅźe w nim wytwarzano, a przede wszystkim oczywiÅ›cie tym,
Åźe uzyskanie takich informacji z pierwszej rÄ™ki jest w dzisiejszych czasach w ogÃłle moÅźliwe! W
swoim zapale poznawczym wyeksploatowaÅ‚em chyba pana Marka do cna, za co serdecznie go
przepraszam, jak rÃłwnieÅź i za "nÄ™kanie" go telefonami oraz za zadawanie mnÃłstwa pytaÅ„
dodatkowych, jednoczeÅ›nie bardzo dziÄ™kujÄ™ za niezwykÅ‚Ä… ÅźyczliwoÅ›Ä‡ i zrozumienie.
PoniÅźszy tekst zostaÅ‚ uzupeÅ‚niony o biografiÄ™ BolesÅ‚awa Michalskiego, autorstwa pana Marka
(link pod tekstem), w ktÃłrej znajdziecie wiele ciekawych informacji zarÃłwno o panu BolesÅ‚awie, jak i
o jego fabryce. Informacji, ktÃłrych nie powielaÅ‚em w tym wywiadzie, dlatego teÅź naprawdÄ™ warto
jÄ… przeczytaÄ‡. GorÄ…co zachÄ™cam.
Na wstÄ™pie kilka niezbÄ™dnych informacji o miejscowoÅ›ci, w ktÃłrej mieÅ›ciÅ‚a siÄ™ fabryka
BolesÅ‚awa Michalskiego.
PrzedbÃłrz to maÅ‚e miasto znajdujÄ…ce siÄ™ mniej wiÄ™cej poÅ›rodku trÃłjkÄ…ta wyznaczonego
przez CzÄ™stochowÄ™, Kielce i PiotrkÃłw Trybunalski, w regionie, ktÃłrym istniaÅ‚a wielowiekowa
tradycja wytwarzania noÅźy. ImponujÄ…ca w przypadku Przedborza jest przedsiÄ™biorczoÅ›Ä‡
mieszkaÅ„cÃłw tego miasteczka, w najlepszym okresie dziaÅ‚aÅ‚o w nim okoÅ‚o 140 warsztatÃłw
rzemieÅ›lniczych rÃłÅźnego typu, a wÅ›rÃłd nich 21 warsztatÃłw metalowych (1936 rok), warto
zaznaczyÄ‡, Åźe maksymalna liczba mieszkaÅ„cÃłw Przedborza wynosiÅ‚a okoÅ‚o 7000 osÃłb (lata
trzydzieste XX wieku) - obecnie miasto liczy okoÅ‚o 4000 mieszkaÅ„cÃłw.
Zabudowania rodziny Michalskich w Przedborzu. Po lewej stronie budynek mieszkalny, w budynku na
wprost, na parterze mieÅ›ciÅ‚ siÄ™ warsztat, a na piÄ™trze znajdowaÅ‚y siÄ™ pomieszczenia
mieszkalne

Od czego siÄ™ to w ogÃłle zaczÄ™Å‚o, jak to siÄ™ staÅ‚o, Åźe paÅ„ski ojciec zaÅ‚oÅźyÅ‚ fabrykÄ™
noÅźy? Czy to byÅ‚o coÅ› nowego czy moÅźe kontynuacja rodzinnej tradycji?
ZaczÄ™Å‚o siÄ™ ok. 1936-37 r. od wejÅ›cia mojego Ojca w spÃłÅ‚kÄ™ z dwoma przedsiÄ™biorcami
pochodzenia Åźydowskiego z Å•odzi (p. Josef Byk i p. Mosze Pulke), ktÃłrzy jako wytwÃłrcy odzieÅźy
(m.in. dresÃłw sportowych) poszukiwali dostawcÃłw tzw. zamkÃłw bÅ‚yskawicznych (ekler, gw. Å‚Ãłdz.
ekspres), towaru trudnego do pozyskania w tych latach. Nie mogÄ…c znaleÅºÄ‡ oczekiwanych
dostawcÃłw postanowili zaÅ‚oÅźyÄ‡ wytwÃłrnie tych komponentÃłw odzieÅźowych. Dowiedzieli siÄ™ o
moim Ojcu, ktÃłry pracowaÅ‚ wtedy jako majster w miejscowych (przedborskich) fabryczkach wyrobÃłw
noÅźowniczych i galanterii uÅźytkowej (WÃłjcickiego, Wajmana), cieszÄ…c siÄ™ opiniÄ… dobrego,
ambitnego Å›lusarza i organizatora. Zaproponowali Ojcu spÃłÅ‚kÄ™: oni pokrywali koszty zwiÄ…zane z
inwestycjÄ…, Ojciec: oprzyrzÄ…dowanie, uruchomienie i utrzymywanie produkcji. Projekt zostaÅ‚
zrealizowany i przez kilka (kilkanaÅ›cie) miesiÄ™cy, do wrzeÅ›nia 1939 r. produkowano przedmiotowe
zamki bÅ‚yskawiczne, kiedy to w wyniku dziaÅ‚aÅ„ frontowych wytwÃłrnia zostaÅ‚a spalona i
zlikwidowana w okolicznoÅ›ciach nieobecnoÅ›ci rodziny Ojca, ktÃłra uciekÅ‚a na okres kilku tygodni do
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oddalonej o ok. 15 km od Przedborza wioski Zagacie.
Jacek Michalski (wnuk BolesÅ‚awa) z synem Karolem wewnÄ…trz warsztatu

PozostaÅ‚oÅ›Ä‡ (niewielka, bo "zagospodarowana" wczeÅ›niej przez NiemcÃłw) posÅ‚uÅźyÅ‚a Ojcu,
po kilku latach pracy w zmilitaryzowanych przez NiemcÃłw zakÅ‚adzie wyrobu metalowych Å‚ÃłÅźek
wojskowych ("Fabryka Machuderskiego" &ndash; dzisiejszy ZakÅ‚ad Doskonalenia Zawodowego w
Przedborzu, jako zalÄ…Åźek wytwÃłrni noÅźy &ndash; kozikÃłw, ktÃłrych produkcjÄ™ rÃłwnolegle z
funkcjÄ… mistrza produkcji w Fabryce Machuderskich Ojciec rozpoczÄ…Å‚. Z opowiadaÅ„ rodzinnych
wiem, Åźe pierwsze komponenty (gotowe ostrza) do ich produkcji pozyskiwaÅ‚ (przemycaÅ‚) ojciec od
przedsiÄ™biorcÃłw pochodzenia Åźydowskiego, spacyfikowanych juÅź w miejscowym (przedborskim)
gettcie przy ul. CzÄ™stochowskiej. Z czasem zakupiÅ‚ od miejscowych rzemieÅ›lnikÃłw prasy rÄ™czne
Å›rubowe ("balansÃłwki"), nastÄ™pnie okoÅ‚o 1943 r. uszkodzonÄ… prasÄ™ mimoÅ›rodowÄ… z
ZakÅ‚adÃłw "GERLACH" w Drzewicy, ktÃłrej pÄ™kniÄ™ty Åźeliwny korpus sam skutecznie i trwale
naprawiÅ‚ przez zaÅ‚oÅźenie "Å‚at". Tam teÅź zakupiÅ‚ polerki do wykaÅ„czajÄ…cej obrÃłbki noÅźy
oraz osadzenie kamieni szlifierskich (piaskowcÃłw). Inny, drobny osprzÄ™t pozyskiwaÅ‚ od miejscowych
rzemieÅ›lnikÃłw (np. drewniany bÄ™ben czyszczÄ…cy &ndash; zamawiaÅ‚ u miejscowego bednarza,
metalowe elementy uchwytÃłw i pomocy produkcyjnych u kowala, korzystaÅ‚ teÅź z usÅ‚ug tokarskofrezarskich, gÅ‚Ãłwnie w miejscowym zakÅ‚adzie mechanicznym braci ZieliÅ„skich).
Po wojnie produkcja siÄ™ wyraÅºnie powiÄ™kszyÅ‚a, Ojciec zakupiÅ‚ dodatkowo prasÄ™ ciernÄ…
Å›rubowÄ…, za pomocÄ… ktÃłrej realizowane byÅ‚y operacje tÅ‚oczenia i prostowania, a takÅźe
nacinania tzw. &bdquo;pazurkÃłw&rdquo; na ostrzach kozikÃłw i scyzorykÃłw, ktÃłre stanowiÅ‚y
Ãłwczesny asortyment produkcji firmy pod nazwÄ…: "Warsztat NoÅźowniczy BolesÅ‚aw Michalski,
PrzedbÃłrz ul. Krakowska 39".
Jacek Michalski (wnuk BolesÅ‚awa) wewnÄ…trz warsztatu

Kto byÅ‚ nauczycielem BolesÅ‚awa Michalskiego? SkÄ…d czerpaÅ‚ on swÄ… wiedzÄ™ o
noÅźownictwie?
Nauczycielem zawodu Ojca byÅ‚ mistrz Å›lusarski z Warszawy Aleksander Kryski majÄ…cy swÃłj
warsztat Å›lusarski w Warszawie przy ul. Wroniej 34 (44), gdzie Ojciec w latach: ok. 1925-1927 byÅ‚
terminatorem (uczniem) w zakresie Å›lusarstwa. Dyplom czeladnika uzyskaÅ‚ (chyba) juÅź po powrocie
do Przedborza, zaÅ› dyplom mistrzowski zostaÅ‚ mu nadany przez IzbÄ™ RzemieÅ›lniczÄ… w Å•odzi
&ndash; w 1941 r.
Eugenia i BolesÅ‚aw Michalscy

Jakie byÅ‚y poczÄ…tki tej manufaktury, skÄ…d paÅ„ski ojciec wziÄ…Å‚ narzÄ™dzia i maszyny?
Jak juÅź wspomniaÅ‚em wczeÅ›niej, na poczÄ…tek Ojciec kupiÅ‚ od miejscowych rzemieÅ›lnikÃłw
rÄ™czne prasy Å›rubowe, tzw. &bdquo;balansÃłwki", okoÅ‚o 1943 r. dokupiÅ‚ i nastÄ™pnie
wÅ‚asnorÄ™cznie naprawiÅ‚ uszkodzonÄ… prasÄ™ mimoÅ›rodowÄ…, wraz z prasÄ… kupiÅ‚ teÅź
polerki do wykaÅ„czajÄ…cej obrÃłbki noÅźy oraz osadzenie kamieni szlifierskich (piaskowcÃłw). Drobny
sprzÄ™t warsztatowy zamÃłwiÅ‚ u miejscowych rzemieÅ›lnikÃłw (np. bÄ™ben czyszczÄ…cy u
miejscowego bednarza), a osprzÄ™t metalowy, np. uchwyty, zamÃłwiÅ‚ u kowala. OprzyrzÄ…dowanie
wykonywaÅ‚ sam, lub z pomocÄ… miejscowych tokarzy, frezerÃłw (mechanicznÄ… obrÃłbkÄ…skrawaniem) i kowali (przerÃłbka plastyczna na gorÄ…co). JeÅ›li nie miaÅ‚ jakiÅ› narzÄ™dzi
mechanicznych, zlecaÅ‚ wykonanie konkretnych elementÃłw innym rzemieÅ›lnikom, np. korzystaÅ‚ z
usÅ‚ug miejscowego zakÅ‚adu mechanicznego w zakresie usÅ‚ug tokarsko-frezarskich.
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Z jakich maszyn skÅ‚adaÅ‚o siÄ™ wyposaÅźenie fabryki?
WyposaÅźenie warsztatu skÅ‚adaÅ‚o siÄ™ z:
- ukÅ‚adu przeniesienia napÄ™du z silnika elektrycznego (ok. 5,5 kW) za pomocÄ… pasa pÅ‚askiego
(tkaninowo-gumowego) o szerokoÅ›ci ok. 100 mm i gr. 6-8 mm, Å‚Ä…czonego za pomocÄ…
&bdquo;spinaczy do pasÃłw&rdquo; (wytwarzanych w pobliskich KoÅ„skich przez rzemieÅ›lnikÃłw:
PiÄ™tÄ™ i OrliÅ„skiego) na poszczegÃłlne maszyny i obrabiarki &ndash; tzw. &bdquo;transmisji&rdquo;
czyli ok. 10 metrowego waÅ‚u pÄ™dnianego o Å›rednicy ok. 60-70 mm, posadowionej przy na
Å›cianie, przy stropie na kliku Å‚oÅźyskowanych podporach. PomiÄ™dzy podporami osadzone byÅ‚y
koÅ‚a pasowe (stalowe, lub drewniane) rÃłÅźnej Å›rednicy, przynaleÅźne (poÅ‚oÅźeniowo) konkretnym
maszynom prasy mimoÅ›rodowej. Dla uruchomienia maszyny naleÅźaÅ‚o zaÅ‚oÅźyÄ‡ pas pomiÄ™dzy
koÅ‚em pÄ™dnym &bdquo;transmisji&rdquo; i koÅ‚em napÄ™dowym urzÄ…dzenia (maszyny), co ze
wzglÄ™du bezpieczeÅ„stwa wymagaÅ‚o wyÅ‚Ä…czenia napÄ™dowego silnika elektrycznego;
odÅ‚Ä…czenie napÄ™du odbywaÅ‚o siÄ™ &bdquo;w ruchu&rdquo; poprzez jego
&bdquo;zrzucenie&rdquo; za pomocÄ… rÄ™cznej listwy drewnianej,
- prasy mimoÅ›rodowej o nacisku ok. 15 ton, napÄ™dzanej z &bdquo;transmisji&rdquo; za pomocÄ…
koÅ‚a pasowego Åźeliwno (piasta) &ndash; drewnianego (wieniec) o Å›rednicy ok. 1000 &ndash; 1200
mm; tu ze wzglÄ™du na potrzebÄ™ uzyskania odpowiedniego kierunku obrotÃłw pas pÄ™dniany
musiaÅ‚ byÄ‡ &bdquo;skrzyÅźowany&rdquo;. Prasa mimoÅ›rodowa (z niemiecka: &bdquo;loch
maszyna&rdquo;) sÅ‚uÅźyÅ‚a do wycinania elementÃłw metalowych (ostrza, sprÄ™Åźyny pÅ‚askie,
okÅ‚adki, wkÅ‚adki &ndash; &bdquo;pletyny&rdquo;) za pomoc wykrojnikÃłw
(&bdquo;sznitÃłw&rdquo;), a po zainstalowaniu noÅźyc (dÅ‚ugoÅ›ci ok. 400 mm) sÅ‚uÅźyÅ‚a jako
mechaniczne noÅźyce do ciÄ™cia blach, z ktÃłrych nastÄ™pnie wycinano elementu stalowe noÅźy,
- prasy ciernej Å›rubowej o nacisku nominalnym ok. 10 t, posiadajÄ…cej indywidualny napÄ™d za
pomocÄ… silnika elektrycznego o mocy ok. 3,5 kW; sÅ‚uÅźyÅ‚a do tÅ‚oczenia okÅ‚adek (scyzoryki
&bdquo;grawerki&rdquo;) prostowanie wyciÄ™tych elementÃłw stalowych noÅźy oraz do tÅ‚oczenia tzw.
&bdquo;pazurkÃłw&rdquo; sÅ‚uÅźÄ…cych do otwierania ostrzy kozikÃłw i scyzorykÃłw.
- pras rÄ™cznych Å›rubowych (&bdquo;balansÃłwek&rdquo;) &ndash; do wykonywania operacji
dziurkowania i cechowania (&bdquo;B.M.&rdquo;, &bdquo;A.M.&rdquo; &ndash; Antoni Michalski- syn
BolesÅ‚awa) ostrzy, okÅ‚adek i wkÅ‚adek (&bdquo;pletyn&rdquo;) oraz rolowania skuwek
&bdquo;kozikowych&rdquo;,
- bÄ™bnÃłw: stalowy do bÄ™bnowania wyciÄ™tych elementÃłw na sucho w trocinach oraz drewniany do
bÄ™bnowania na mokro z dodatkiem materiaÅ‚Ãłw Å›ciernych,
- kamieni szlifierskich &ndash; 2 szt. (1 &ndash; do szlifowania zgrubnego ostrzy; 2 &ndash; do
szlifowania koÅ„cowego ostrzy) &ndash; wykonanych z piaskowca wydobywanego w okolicach Å»arnowa,
Opoczna. Åšrednica nowego ok. 1800 mm, szerokoÅ›Ä‡: ok. 120 mm,
- szlifierki dwugÅ‚owicowej - do szlifowania zgrubnego ostrzy, operacji wykonywanej dla zastÄ…pienia
szlifowania zgrubnego na kamieniu piaskowcu. Zakupiona w zakÅ‚adach &bdquo;Gerlach&rdquo; w
Drzewicy ok. 1975 r. &ndash; posiadaÅ‚a wÅ‚asne napÄ™dy elektryczne i zamkniÄ™ty (wodny0
system chÅ‚odzenia. Szlifowanie za pomocÄ… miÄ™kkich tarcz Å›ciernych pierÅ›cieniowych o spoiwie
magnetyzowym, wykazujÄ…cych siÄ™ dobrymi wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciami w zakresie odpornoÅ›ci na
obecnoÅ›Ä‡ przypaleÅ„ szlifierskim (produkowane w Grodzisku Maz.- lepsze i w Å»ywcu - gorsze),
szlifierko - polerka 2 &ndash; gÅ‚owicowa &ndash; sÅ‚uÅźÄ…ca do finalnego szlifowania ostrzy,
finalnego szlifowania (wykoÅ„czania) niedokÅ‚adnoÅ›ci montaÅźowych scyzorykÃłw na specjalnych
drewnianym tarczach szlifierskich obijanych pasami skÃłrzanymi (&ne; 6-8 mm), na ktÃłre nanoszona
(naklejana) byÅ‚a warstwa (2-3 mm) materiaÅ‚u Å›ciernego. Polerka sÅ‚uÅźyÅ‚a do polerowania
wykoÅ„czajÄ…cego scyzorykÃłw (szczegÃłlnie &bdquo;grawerkÃłw&rdquo;) przy uÅźyciu filcowych tarcz
polerskich o Å›rednicy ok. 400 mm i gotowych past polerskich,
- kotlina kowalska (na koks) &ndash; sÅ‚uÅźÄ…ca do hartowania i odpuszczania ostrzy i sprÄ™Åźyn.
Temperatura hartowania ustalana byÅ‚a &bdquo;na kolor&rdquo; (najczÄ™Å›ciej:
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&bdquo;ciemnoczerwony&rdquo;) a temperatura odpuszczania (po wczeÅ›niejszym zabieleniu pakietu
ostrzy, sprÄ™Åźyn) &bdquo;na barwÄ™ nalotowÄ…&rdquo; (najczÄ™Å›ciej:
&bdquo;sÅ‚omkowÄ…&rdquo;). NapÄ™d dmuchawy wentylatora kotliny &ndash; rÄ™czny (z
wykorzystaniem wycinka ramy rowerowej i przekÅ‚adni Å‚aÅ„cuchowej),
- stÃłÅ‚ montaÅźowy &ndash; drewniany, sÅ‚uÅźÄ…cy do montaÅźu (skÅ‚adania) czÄ™Å›ci
skÅ‚adowych noÅźy w gotowy wyrÃłb.
BolesÅ‚aw Michalski (po lewej) wraz z synem Markiem i wnukiem Jackiem. W tle kamienne koÅ‚a
szlifierskie

Jakie noÅźe produkowano w fabryce paÅ„skiego ojca?
Koziki, scyzoryki grawerki, scyzoryki pÅ‚askie, noÅźe rzeÅºnicze 5&rdquo; i 10&rdquo; (przejÅ›ciowo
teÅź: noÅźe kuchenne 4&rdquo; i 6&rdquo;, noÅźe jarzyniaki &ndash; 4&rdquo;).

Jakich materiaÅ‚Ãłw uÅźywano do produkcji noÅźy?
Na ostrza noÅźy uÅźywano stali konstrukcyjnej wÄ™glowej zwykÅ‚ej jakoÅ›ci (St6, St7), lub
sporadycznie stali konstrukcyjnej wÄ™glowej wyÅźszej jakoÅ›ci (&bdquo;45&rdquo;). Warunkiem
zastosowanie nieznanych gatunkÃłw stali byÅ‚a jej utwardzalnoÅ›Ä‡ w hartowaniu (zdolnoÅ›Ä‡ do
tworzenie struktur o twardoÅ›ci min. 50 HRC). W trudnych czasach lat piÄ™Ä‡dziesiÄ…tych
pamiÄ™tam sytuacje, kiedy jedynym dostÄ™pnym, dla indywidualnych, drobnych rzemieÅ›lnikÃłw,
byÅ‚y skÅ‚adowisko zÅ‚omu, np. to w miejscowoÅ›ci Herby koÅ‚o CzÄ™stochowy. NaleÅźaÅ‚o
wÃłwczas, po uzyskaniu zezwolenia na odsprzedaÅź zÅ‚omu (na tzw. &bdquo;potrzeby
gospodarskie&rdquo;) dokonaÄ‡ segregacji jakoÅ›ciowej odpadÃłw blach stalowych gruboÅ›ci: 1,5
&ndash; 2,0 mm. Ze stosu jednorodnych odpadÃłw pobieraÅ‚o siÄ™ prÃłbkÄ™, ktÃłrÄ… hartowano i
sprawdzano jej &bdquo;utwardzalnoÅ›Ä‡&rdquo; w ten sposÃłb, Åźe jeÅźeli po zahartowaniu, w prÃłbie
zginania pÄ™kaÅ‚a przy kÄ…cie do ok. 300 &ndash; to jednorodny rodzajowo stos odpadÃłw byÅ‚
zakwalifikowany pozytywnie i byÅ‚ potem wykorzystywany do produkcji ostrzy i sprÄ™Åźyn
(scyzorykowych).
Na okÅ‚adki i wkÅ‚adki (tzw. &bdquo;pletyny&rdquo;) do scyzorykÃłw uÅźywano stali konstrukcyjnej
niskowÄ™glowej, wysokotÅ‚ocznej (np. &bdquo;08X&rdquo;), &ne; 0,60 &ndash; 0,80 mm,
wyzyskujÄ…c najczÄ™Å›ciej odpady arkuszy z tÅ‚oczenia blach karoseryjnych w Kieleckich
ZakÅ‚adach WyrobÃłw Metalowych (dawne nazwy&rdquo; &bdquo;Huta LudwikÃłw&rdquo;, SHL w
Kielcach). W latach 70-tych ubiegÅ‚ego wieku wykorzystywano na okÅ‚adki scyzorykÃłw pÅ‚askich stal
tÅ‚ocznÄ… powlekanÄ… (laminowanÄ…), uÅźywana do produkcji mebli sklepowych.
Trzonki noÅźy rzeÅºniczych i kuchennych oraz kozikÃłw wykonywano z drzewa brzozowego. Na nity
stosowano drut stalowy zmiÄ™kczany (w latach 80-tych XX wieku &ndash; drut stalowy zmiÄ™kczany
ocynkowany). Skuwki do kozikÃłw wykonywano z tej samej co okÅ‚adki scyzorykÃłw blachy
niskowÄ™glowej, wysokotÅ‚ocznej.

Jak wyglÄ…daÅ‚ proces powstawania noÅźy w fabryce paÅ„skiego ojca i jak to siÄ™ zmieniaÅ‚o na
przestrzeni lat?
Ostrza - Wycinanie na prasie mimoÅ›rodowej (&bdquo;lochmaszynie&rdquo;), bÄ™bnowanie
(gratowanie) w bÄ™bnie stalowym - trociny, prostowanie w pakietach na prasie ciernej Å›rubowej
(&bdquo;talerzÃłwce&rdquo;), dziurkowanie na prasie rÄ™cznej Å›rubowej
(&bdquo;balansÃłwce&rdquo;), cechowanie na prasie rÄ™cznej Å›rubowej, pazurkowanie na prasie
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ciernej Å›rubowej, a nastÄ™pnie:
Do lat siedemdziesiÄ…tych ubiegÅ‚ego wieku: szlifowanie wstÄ™pne na piaskowcu (do gruboÅ›ci ostrza
- ok. 0,40 mm), hartowanie, odpuszczanie, prostowanie (rÄ™czne, mÅ‚otkiem: mÅ‚otkowanie),
szlifowanie koÅ„cowe na piaskowcu, szlifowanie wykoÅ„czajÄ…ce (&bdquo;blatowanie&rdquo;) na
drewnianych tarczach ("szajbach&rdquo;), obciÄ…gniÄ™tych na walcowej ich powierzchni pasem
skÃłrzanym &ne; 6-8 mm pokrytym warstwÄ… klejowÄ… materiaÅ‚u Å›ciernego (elektrokorundu,
granulacji 80-100), czyszczenie w trocinach.
Po poÅ‚owie lat siedemdziesiÄ…tych: hartowanie, odpuszczanie, prostowanie (mÅ‚otkowanie),
szlifowanie wstÄ™pne na szlifierce pÃłÅ‚automatycznej (produkcji: GERLACH Drzewica), szlifowanie
koÅ„cowe na piaskowcu, szlifowanie wykoÅ„czajÄ…ce (&bdquo;blatowanie&rdquo;), czyszczenie.
OkÅ‚adki scyzorykÃłw grawerowanych - Wycinanie formatek na dwie okÅ‚adki na prasie
mimoÅ›rodowej, tÅ‚oczenie (&bdquo;grawerowanie&rdquo;) okÅ‚adek na prasie ciernej Å›rubowej,
wycinanie okÅ‚adek z formatek na prasie mimoÅ›rodowej, bÄ™bnowanie (gratowanie), dziurkowanie
na prasie rÄ™cznej Å›rubowej, polerowanie (po koÅ„cowym montaÅźu scyzorykÃłw).
WkÅ‚adki (&bdquo;pletyny&rdquo;) - Wycinanie na prasie mimoÅ›rodowej, bÄ™bnowanie
(gratowanie), prostowanie w pakietach na prasie ciernej Å›rubowej, dziurkowanie na prasie rÄ™cznej
Å›rubowej.
SprÄ™Åźyny (do scyzorykÃłw) - Wycinanie na prasie mimoÅ›rodowej, bÄ™bnowanie (gratowanie),
prostowanie pojedynczo na prasie ciernej Å›rubowej, dziurkowanie, hartowanie, odpuszczanie.
Trzonki (rÄ™kojeÅ›ci) do kozikÃłw - Toczenie na tokarce do drewna z noÅźnym napÄ™dem (operacja
zlecana wykonawcom jarmarcznej galanterii drewnianej w pobliskich wioskach: p. CieÅ›lik ze wsi DÄ™ba
i p. Dymczyk ze wsi Wierzchlas), suszenie, malowanie: w czerwonej w farbie wodnej i nastÄ™pnie
politurowanie, lakierowanie zanurzeniowe w lakierze &bdquo;NITRO&rdquo;, a nastÄ™pnie przeÅźynanie
(wykonanie rowka na ostrze), nabijanie skuwki, obrzynanie koÅ„cÃłwki czopa, wiercenie otworu na
zamocowanie ostrza.

Czy paÅ„ski ojciec produkowaÅ‚ wyÅ‚Ä…cznie noÅźe?
W zasadzie tylko noÅźe, scyzoryki i koziki. W okresie wojny produkowaÅ‚ teÅź blaszki do butÃłw,
ktÃłrymi &bdquo;wzmacniane&rdquo; byÅ‚y powszechnie ich podeszwy i obcasy; pÃłÅºniej w latach
szeÅ›Ä‡dziesiÄ…tych ubiegÅ‚ego wieku ich produkcjÄ… zajmowaÅ‚y siÄ™ (jednorazowo, 1- seria
blaszek) dzieci BolesÅ‚awa Michalskiego: Maciek (Wojciech) i Marek. StanowiÅ‚o to element
zachÄ™cenia dorastajÄ…cych dzieci pracami warsztatowymi, co w poÅ‚Ä…czeniu z oczekiwanymi
(choÄ‡ niespeÅ‚nianymi) &bdquo;wÅ‚asnymi&rdquo; dochodami z tej produkcji byÅ‚o
&bdquo;miÄ™kkim&rdquo; wprowadzaniem synÃłw w Å›wiat produkcji artykuÅ‚Ãłw metalowych
powszechnego uÅźytku.
Na specjalne zamÃłwienie (dla znajomych) wykonywaÅ‚ teÅź kosy do sieczkarni, ktÃłre cieszyÅ‚y siÄ™
b. dobrÄ… opiniÄ…, lecz ich produkcja nie byÅ‚a w Åźaden sposÃłb oprzyrzÄ…dowana, a rozwaÅźania o
jej ewentualnym uruchomieniu koÅ„czyÅ‚y siÄ™ na barierze zaopatrzenia w materiaÅ‚
(peÅ‚nowymiarowÄ… blachÄ™ stalowÄ…, wobec dostÄ™pnego zaopatrzenia w odpady tejÅźe blachy
nadajÄ…ce siÄ™ do wykorzystania przy produkcji ostrzy noÅźy).
Maciej (Wojciech) Michalski, syn BolesÅ‚awa

Kto byÅ‚ odbiorcÄ… produktÃłw wytwarzanych w tej manufakturze?
Do lat 70-tych, gÅ‚Ãłwnymi odbiorcami wyrobÃłw noÅźowniczych byÅ‚y dwie prywatne hurtownie
artykuÅ‚Ãłw gospodarstwa domowego, a mianowicie:
StanisÅ‚aw Zuchora, Warszawa ul. PrÃłÅźna 9 (pl. Grzybowski 3),
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Henryk SzumlaÅ„ski, CzÄ™stochowa ul. Katedralna 7,
oraz wÅ‚aÅ›ciciele stoisk (tzw. budek) na bazarach przy pl. Szembeka w Warszawie (Wolicki, Wysocki,
PrzÄ…stkowa), przy pl. RÃłÅźyckiego w Warszawie (JÃłzef Minczenko), a takÅźe sklepy galanteryjne w
CzÄ™stochowie (Szyma, Nowak), ktÃłre prowadziÅ‚y zarÃłwno sprzedaÅź detalicznÄ… (o bardzo niskim
udziale) i wydatna sprzedaÅź hurtowÄ… dla kramarzy handlujÄ…cych na odpustach i targowiskach.
W latach 70-tych i pÃłÅºniej (po zlikwidowaniu hurtowni prywatnych przez ekipÄ™ Gierka) wyroby
noÅźownicze produkowane w warsztacie BolesÅ‚awa Michalskiego kierowane byÅ‚y rÃłwnieÅź na
bezpoÅ›rednie zamÃłwienia do sklepÃłw galanterii metalowej i AGD, gÅ‚Ãłwnie na obszar tzw.
&bdquo;Å›ciany wschodniej&rdquo; i MaÅ‚opolski.
Czy BolesÅ‚aw Michalski pracowaÅ‚ sam?
Do kwietnia 1951 r., kiedy to warsztat zostaÅ‚ zabrany pod tzw. &bdquo;przymusowy zarzÄ…d
paÅ„stwowy&rdquo; zatrudnione byÅ‚o w nim ok. 7-9 pracownikÃłw najemnych (patrz zdjÄ™cie):
bracia Jan i JÃłzef Wyciszkiewicz, bracia Madejscy, WiesÅ‚aw CieÅ›lak i jego matka, p. Cieslakowa, p.
MoÅ‚olepszy. P. KaÅ‚uziÅ„ski i inni. Po oddaniu wyposaÅźenia w 1957/8 roku zatrudnionych byÅ‚o 2ch pracownikÃłw: Jan i JÃłzef Wyciszkiewicz, potem ze wzglÄ™dÃłw fiskalnych pozostaÅ‚ tylko JÃłzef
Wyciszkiewicz. OkoÅ‚o 1962/3 roku w warsztacie pozostaÅ‚ sam BolesÅ‚aw Michalski z najstarszym
synem Antonim, ktÃłry w 1974 r. przejÄ…Å‚ po ojcu warsztat. W kaÅźdym okresie dziaÅ‚alnoÅ›ci
warsztatu aktywny udziaÅ‚ w jego pracach braÅ‚a maÅ‚Åźonka BolesÅ‚awa &ndash; Eugenia, synowie
Maciej (Wojciech) i Marek oraz w okresie urlopowym ziÄ™Ä‡ wÅ‚aÅ›ciciela, a mÄ…Åź jego cÃłrki
BolesÅ‚awa Michalskiego Barbary &ndash; Alfred Kaak, zamieszkujÄ…cy stale w Gorzowie Wlkp.
Pracownicy Fabryki NoÅźy BolesÅ‚awa Michalskiego

Z jakimi problemami musiaÅ‚ borykaÄ‡ siÄ™ producent noÅźy? Czy byÅ‚y one zaleÅźne od, np.
sytuacji politycznej?
GÅ‚Ãłwnym problem dla dziaÅ‚alnoÅ›ci warsztatu byÅ‚y trudnoÅ›ci zaopatrzeniowe; sytuacja
polityczna w zasadzie nie miaÅ‚a tu istotnego znaczenia. raczej sytuacja spoÅ‚eczno- gospodarcza
wpÅ‚ywaÅ‚a bezpoÅ›rednia na popyt, ktÃłry np. w okresie kryzysu lat 80-tych przybraÅ‚ niepoczytne
rozmiary; sprzedawaÅ‚o siÄ™ wszystko, w kaÅźdych iloÅ›ciach i kaÅźdej jakoÅ›ci i za kaÅźdÄ… cenÄ™.
Z tego okresu pochodzÄ… &bdquo;atrapy&rdquo; noÅźy stoÅ‚owych z plastikowymi trzonkami, ktÃłre
produkowane byÅ‚y ze zbrakowanych w &bdquo;Gerlachu&rdquo; kutych ostrzy
(&bdquo;KLING&rdquo;), ktÃłre po szlifowaniu i &bdquo;blatowaniu&rdquo; oprawiane byÅ‚y w trzonki
na wtryskarkach w ramach kooperacji rzemieÅ›lniczej.
JeÅ›li zaÅ› idzie o inne problemy, to faktycznie czasy tuÅź po wojnie nie sprzyjaÅ‚y prywatnej
przedsiÄ™biorczoÅ›ci, mam tu na myÅ›li przymusowe przejÄ™cia przez paÅ„stwo.
Do tzw. przejÄ™cia warsztatu &bdquo;pod przymusowy zarzÄ…d paÅ„stwowy&rdquo; doszÅ‚o w
kwietniu 1951 r., po wczeÅ›niejszym odrzuceniu przez BolesÅ‚awa Michalskiego propozycji zatrudnieniu
go na funkcji kierownika warsztatu (zakÅ‚adu). Ojciec kierowaÅ‚ siÄ™ niesÅ‚usznym przekonaniem,
Åźe wÅ‚asnoÅ›Ä‡ &bdquo;dorobkowa&rdquo; nie moÅźe zostaÄ‡ zabrana. ByÅ‚ to zasadniczy
bÅ‚Ä…d w rozpoznaniu zamiarÃłw Ãłwczesnej WÅ‚adzy, ktÃłry skutkowaÅ‚ wieloma przykrymi
konsekwencjami osobistymi (depresja) i rodzinnymi (bieda). ToÅźsamy warsztat noÅźowniczy,
bÄ™dÄ…cy wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Franciszka Piotrowskiego (w Przedborzu byÅ‚y tylko te prywatne warsztaty
noÅźownicze) przekazany zostaÅ‚ &bdquo;dobrowolnie&rdquo; pod przymusowy zarzÄ…d paÅ„stwowy,
jego wÅ‚aÅ›ciciel byÅ‚ jego kierownikiem i takÄ… sytuacjÄ™ chwaliÅ‚ sobie ze wzglÄ™du na brak
kÅ‚opotÃłw wÅ‚aÅ›cicielskich i duÅźÄ… swobodÄ™ w rozliczaniu efektÃłw produkcji, a takÅźe
bezkosztowe utrzymywanie jego wyposaÅźenia w ciÄ…gÅ‚ej sprawnoÅ›ci technicznej.
Po zmianach politycznych 1956 r., w 1957 r. pojawiÅ‚a siÄ™ moÅźliwoÅ›Ä‡ odzyskania zabranego do
miejscowego zakÅ‚adu przemysÅ‚u terenowego &bdquo;Staldrzew&rdquo; (produkujÄ…cego rÃłwnieÅź
m.in. noÅźe) wyposaÅźenia warsztatu. BolesÅ‚aw Michalski pojechaÅ‚ osobiÅ›cie (taki byÅ‚ wymÃłg)
do Warszawy z wnioskiem o zwrot przejÄ™tego, gdzie zostaÅ‚ przyjÄ™ty przez Ãłwczesnego
PrzewodniczÄ…cego Komitetu Drobnej WytwÃłrczoÅ›ci &ndash; min. MoskwÄ™, ktÃłry obiecaÅ‚ zwrot
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wyposaÅźenia. Na poczÄ…tku 1958 r. BolesÅ‚aw Michalski z synem Antonim zaczÄ™li demontaÅź
urzÄ…dzeÅ„ wyposaÅźenia warsztatowego w miejscowym zakÅ‚adzie &bdquo;Staldrzew&rdquo;,
podczas ktÃłrego powaÅźnemu wypadkowi zmiaÅźdÅźenia stopy ulegÅ‚ 20 &ndash;letni syn Antoni przy
zaÅ‚adunku prasy mimoÅ›rodowej. Ponowne uruchomienie warsztatu odbyÅ‚o siÄ™ przy poniesieniu
olbrzymich kosztÃłw, jak na skromne moÅźliwoÅ›ci rodziny wÅ‚aÅ›ciciela BolesÅ‚awa Michalskiego.
Trudna sytuacja materialna firmy (warsztatu) trwaÅ‚a nieprzerwanie do poczÄ…tku lat
siedemdziesiÄ…tych uw., kiedy to zostaÅ‚y czÄ™Å›ciowo uwolnione zakazy zaopatrzeniowe,
wÅ‚aÅ›ciciel &ndash; BolesÅ‚aw Michalski przeszedÅ‚ na emeryturÄ™ (caÅ‚y czas uczestniczÄ…c
aktywnie w prowadzeniu warsztatu), warsztat przejÄ…Å‚ formalnie syn Antoni, a ja zajÄ…Å‚em siÄ™
caÅ‚Ä… sferÄ… logistycznÄ….

Jak dÅ‚ugo dziaÅ‚aÅ‚a manufaktura paÅ„skiej rodziny?
Warsztat noÅźowniczy powstaÅ‚ w istocie w okresie wojny ok. 1942 r., zlikwidowany czasowo w okresie
1951-1957, reaktywowany w 1958 r. (wyposaÅźenie zwrÃłcone po dojÅ›ciu do wÅ‚adzy
WÅ‚adysÅ‚awa GomuÅ‚ki) dziaÅ‚aÅ‚ do poczÄ…tku lat 90-tych ubiegÅ‚ego wieku, chociaÅź
oficjalnie istniaÅ‚ do roku 2001, czyli do roku, w ktÃłrym zmarÅ‚ ostatni z jego wÅ‚aÅ›cicieli, Antoni
Michalski.

Serdecznie dziÄ™kujÄ™ Maciejowi UmiÅ„skiemu za pomoc.
ZdjÄ™cia pochodzÄ… ze zbiorÃłw prywatnych pana Marka Michalskiego oraz od kolegÃłw z forum
Knives.pl (czÄ™Å›Ä‡ zdjÄ™Ä‡ noÅźy). Janusz Å•angowski (1974-2017) ArtykuÅ‚ pochodzi ze
strony navaja.pl Publikujemy za zgodÄ… Autora. OryginaÅ‚ znajduje siÄ™ TUTAJ. Polecamy takÅźe:
Biogram BolesÅ‚awa Michalskiego w Przedborskim SÅ‚owniku Biograficznym
http://psbprzedborz.pl/michalski-boleslaw/

http://www.przedborz.com.pl

Kreator PDF

Utworzono 27 November, 2021, 19:24

