
Turek to wyjątkowe miasto, to miejsce które ma bogatą historię i 

które warto odwiedzić. Zdecydowałam się opisać miejsce pracy mojej 

babci, ponieważ Turek kiedyś był nazywany miastem tkaczy. To 

miejsce, które opisuje już nie istnieje dlatego warto również o nim 

pamiętać.  

Spółdzielnia Pracy „Tkacz” w Turku 

   Historia ta zaczyna się w 1820 roku gdy namiestnik carski 
Królestwa Polskiego wyodrębnił kilka miejscowości leżących w 
granicach ówczesnego województwa kaliskiego, wśród których 
znalazł się Turek, na osady fabryczne . Nad rozwojem miasta 
miała czuwać komisja specjalnie do tej pracy powołana przez 
Komisje Województwa Kaliskiego . 
  Komisja przeprowadziła zmianę i regulację siatki ulic 
miasta, wyodrębniając przy tym dwie dzielnice robotnicze: 
Pólko (obecnie ulica Żeromskiego), oraz Nowy Świat (obecnie 
ulica Kaliska).  

Przy tych ulicach dokonano podziału gruntów, z których 
utworzono działki dla osadników. Przybywający emigranci 
otrzymywali pożyczkę ze Skarbu  Państwa w wysokości jak 
podają źródła 400 talarów z przeznaczeniem ich na 
wybudowanie domów  dzisiaj nazywanych  domami 
tkackimi. Rząd królestwa wysłał na tereny Saksonii 
,Wielkopolski i Czech działaczy którzy zachęcali na 
przeprowadzkę do Turku.  Zwerbowani nowi osadnicy 
zaczęli przyjeżdżać do miasta już w 1823 roku.  

Emigranci mieli obowiązek zgłoszenia się do 
Magistratu  w celu pozwolenia mieszkania w mieście i na 
budowanie domu. Warunkiem otrzymania pozwolenia 
było zgadzanie się na wytwarzanie tkanin, posiadanie 



wspólnego znaku którym znaczyli towary oraz List 
Majstrowski dzięki niemu można było prowadzić zakład.  

Tak oto zaczynały się początki zakładu słynącego  
z pięknych  narzut na łóżka i pieluch tetrowych.  
Spółdzielnia Pracy „Tkacz” została założona w 1936 roku.  
Do jej otwarcia przyczynili się min. Osoby wchodzące w 
skład Związku Zawodowego Tkaczy Ręcznych. Pracowało w 
niej około 1000 osób. Produkowano tam również tkaniny 
dekoracyjne i tkaniny lniane szczególne na zamówienie 
wojska. Jak podają źródła, w czasie drugiej wojny 
światowej Spółdzielnia działała tylko rok pod niemiecką 
nazwą „Weberigenossenschaft”. Gdy wojna się skończyła 
produkcja ponownie ruszyła. 

 
 
 

Spółdzielnia „Tkacz” 
 

 
 



Z pamiętnika Babci Ireny 
 

„Wychodziłam do pracy zawsze o  4 rano.  
I jechałam do mojego zatrudnienia który się znajdował 
tu w tym samym miejscu gdzie teraz tworzy się guziki  w 
Turku. 
Na początku jechałam rowerem do przystanku  w 
Brudzewie . Autobus miałam na 5:05, a początek mojej 
zmiany był o 6:00.  
Mijałam zawsze snowalnie czyli to gdzie nawijano białe 
nici na narzuty . 
Witałam się z koleżankami i zaczynałyśmy pracę, dzień 
jak co dzień. 
Dzisiaj za zadanie miałam utkać zieloną narzutę  w 
rozmaite wzory na krośnie . 
Ah , pamiętam jak długo ja to robiłam!! 
Jedną taką narzutę to co najmniej 10 do 12 godzin 
tkałam. 
Ile to potrzebowało pracy i skupienia.  
Robiłyśmy także pieluchy tetrowe dla dzieci. Były takie 
delikatne…. 
Był tam dział zwany snowalnią, gdzie nawijano białe nici 
na czółna. 
To co tkałyśmy wszystko było wysyłane do ówczesnego  
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich”. 

Oto dobre wspomnienia mojej babci pracującej w tym 
zakładzie. 
Spółdzielnia Pracy „Tkacz” została całkowicie zamknięta w 
1998 roku na jej miejscu postawiono zakład produkujący 
guziki. 
 



 
Tutaj zdjęcie 
narzuty którą 

babcia utkała w 
Spółdzielni ‘’Tkacz’’ 

w Turku 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oto zdjęcia, ważnych miejsc które są związane z historią 

tkaczy w Turku. Zdjęcia są zrobione przeze mnie. 
 
 

Ulica Kaliska dawniej zwana Nowym Światem  
 

 
 



Jeden z domów tkaczy. 
 

 

 
 
 
Poniżej przedstawiam zdjęcie pieczątek z dowodu 
osobistego, potwierdzających zatrudnienie babci  
w zakładzie „Tkacz” 
 
 



 

 
 
 



 
Źródła z których korzystałam: 
 
http://www.muzeum.turek.pl/pl/48/strona/2/100/ 
 
https://searcharchives.pl/54/203/0#tabZespol 
 
https://www.miastoturek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=472 
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