Arkadiusz Ciechalski (Kowal)

CUKROWNIA W CHOCENIU
1. Cukrownia impulsem do rozwoju miejscowości
Niewątpliwie czynnikiem, który dał silny impuls do rozwoju Chocenia, był fakt
wybudowania tu fabryki cukru. Można go porównać to do takich kamieni milowych
w dziejach tej miejscowości, jakim było w najdawniejszych czasach pojawienie się
osadnictwa nad jeziorem Borzymowskim i założenia w jego pobliżu grodziska1 lub
wybudowanie kościoła i ustanowienie właśnie tutaj we wczesnym średniowieczu siedziby
parafii2. Uruchomienie w Choceniu zakładu przetwórstwa spożywczego spowodowało, że
senna wieś, która w ostatnich dekadach XIX w. po spaleniu się kościoła przed długi okres nie
miała nawet swojego plebana, po wybudowaniu cukrowni stała się miejscem atrakcyjnym do
osiedlenia ze względu na możliwość znalezienia tu pracy. Dlatego też przybywali do niej
najpierw budowniczowie, później fachowcy potrzebni do uruchomienia i obsługi powstałej
fabryki, liczni pracownicy zatrudnieni na stałe lub na okres kampanii cukrowniczej. Do
Chocenia zjeżdżali także ludzie, którzy w fabryce bezpośrednio nie byli zatrudnieni, ale
utrzymywali się z handlu, rzemiosła, pracy w oświacie, służbie zdrowia etc. Słusznie
przewidywał ówczesny proboszcz choceński, zarazem wielki lokalny patriota i budowniczy
pięknego, neogotyckiego kościoła postawionego po raz pierwszy nie nad jeziorem, lecz bliżej
wsi (w obecnym miejscu), ks. Władysław Siemaszko (1866-1935), który w zaprowadzonej
przez siebie kronice parafialnej tak pisał:
…w 1913 r. rozpoczęto budować na terenie folwarku Choceń, obok cmentarza grzebalnego „Udziałową
Ziemiańską Cukrownię”. Skutkiem czego właściciel Chocenia tworzy naokoło cmentarza osadę
„Marysinkiem” zwaną, na której osiądzie z górą 70 rodzin, szukających zarobku w przyszłej fabryce
cukru. Dzięki temu ludność parafii powiększy się o jaki tysiąc, co przy obecnej liczbie (2200) wyniesie
za rok, tj. w 1915, przeszło 30003.

Rzeczywiście, w czasie trwania cukrowniczej prosperity ludność napływowa całkowicie
zdominowała tubylców, miejscowość rozrosła się i pomimo zamknięcia cukrowni w latach
30. XX w. powstała infrastruktura przemysłowa, przyfabryczne osiedlowe domy, a także
kilka ulic domków jedno i wielorodzinnych spowodowało, że Choceń stał się najliczniejszą
osadą w tej okolicy. Kiedy w 1939 r. zaczęli swe okupacyjne rządy Niemcy, przenieśli
siedzibę gminy, która „od zawsze” była w królewskiej wsi Śmiłowice, do ludniejszego
Chocenia. Nadali mu zresztą „miejską” nazwę Ehrburg, później Ehrstätten4.
2. Okoliczni ziemianie założycielami cukrowni
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Na początku opisu cukrowni Choceń warto zastanowić się, jak w ogóle doszło do
wybudowania tutaj interesującego nas zakładu? Czyja była to inicjatywa? Światło na
wyjaśnienie tej kwestii rzuca Michał Rychter5, długoletni dyrektor do spraw handlowych,
który w krótkiej broszurce z 1925 r. zapisał:
Cukrownia „Choceń” jest wytworem pewnej idei, zapisanej w „Ziemianinie” jeszcze w 1841 r.
przez Maxymiljana Nowakowskiego, właściciela fabryczki w Drozdowie, jako „ta gałęź przemysłu
winna być oddana w ręce tych, do których istotnie z natury należy, to jest w ręce rolników” 6.
Jak widzimy antagonizm pomiędzy fabrykantem a producentem surowca datuje się od dawien
dawna. Jednakże form zbyt ostrych nie przybrał. Najznaczniejszy rozwój przemysłu cukrowniczego
przypada na okres ostatniego 40-lecia. W miarę przybywania cukrowni i zwiększania się eo ipso
obszarów plantacyjnych, powstaje walka konkurencyjna fabryk i dążenie plantatorów do osiągnięcia
wyższych cen za buraki. W Niemczech producent zostaje dopuszczony do udziału w zyskach
przedsiębiorstwa. Celem uregulowania wzajemnych stosunków powstaje między innemi „Towarzystwo
producentów buraków cukrowni Kruszwica” pod wodzą dr. Trzcińskiego. Przed 18 laty została
założona na Kujawach cukrownia „Dobre”, której akcjonariuszami byli nieomal wyłącznie plantatorzy.
W kilka lat później na terenach b. Kongresówki rozpoczyna działalność „Związek plantatorów buraków
cukrowych”.
Mniej więcej we wspomnianym ostatnio okresie czasu w gronie ziemian, zrzeszonych w „Kółku
rolniczym czerniewickim”, a niezadowolonych z polityki, uprawianej przez jedno z Towarzystw
Cukrowni, zakiełkowała myśl pobudowania wspólnemi siłami własnej cukrowni. Promotorem idei był
zasłużony działacz, p. Tadeusz Findeisen ze Śmiłowic. – Śmiały jego projekt z zapałem poparli sąsiedzi
– ziemianie i po paromiesięcznych studiach w dniu 17 października 1913 r. w Choceniu miejscowy
proboszcz, ks. Siemaszko, dokonał poświecenia fundamentów pod budowę przyszłej cukrowni.
Naczelnym dyrektorem mianowany został inż. Paweł Jarnuszkiewicz, wybitny cukrownik
i administrator, pozostający do dziś na swoim odpowiedzialnym posterunku 7.

Inny wybitny działacz, którego zasługi nie tylko na lokalnym, kujawskim polu
gospodarczym, społecznym i kulturalnym są po prostu nie do przecenienia, Antoni Byszewski
(1876-1963) w wydanym dopiero w 2013 r. pamiętniku „W służbie ludziom i Ojczyźnie”, tak
napisał o początkach cukrowni Choceń:
Rolnicy zjednoczeni w kołach rolniczych: Radziejowskim i Nieszawskim zorganizowali,
wybudowali i uruchomili jeszcze w okresie sprzed pierwszej wojny poważny zakład przemysłowy:
cukrownię w Dobrym, która egzystuje do teraźniejszych czasów. Koło Czerniewickie Ziemian w
przeciągu ostatnich lat 40-tu liczące 22 członków w tej liczbie 13 rolników z akademickim
wykształceniem ustaliło pewien rekord w organizowaniu przedsiębiorstw wchodzących w zakres
przemysłu spożywczego, jak również instytucji handlowych, których zadaniem był eksport produktów
naszych za granicę lub sprzedaż ich w kraju.
Wybudowano i uruchomiono: maślarnię w Czerniewicach, fabrykę bekonów produkującą
bekony na wywóz do Anglii, mączkarnię/krochmalnię w Borzymiu, cukrownię w Choceniu – po
ostatniej wojnie przerobioną na roszarnię lnu i konopi, założono w Czerniewicach spółdzielnię rolniczohandlową pod nazwą „Rolnik w Czerniewicach”, kasę pożyczkową też w Czerniewicach, Oddział
związku producentów jęczmienia browarnego w Czerniewicach oraz związek producentów ziemniaków
eksportowych8.

Zatem warte podkreślenia jest to, że wybudowanie cukrowni Choceń nie było efektem
projektów grupy fabrykancko-bankowej, której zależało li tylko na wygenerowaniu zysków,
ale grona producentów rolnych, w tym przede wszystkim ziemian. Bliskie im były ideały
spółdzielczości oraz chęć wyeliminowania pośredników między producentem
a konsumentem, przez co obie te grupy uzyskiwały lepszy efekt ekonomiczny. Trzeba to
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wyraźnie stwierdzić, iż większość ziemian, również tych z Koła Czerniewickiego, albo
należało do Narodowej Demokracji, albo z nią niejako w naturalny sposób sympatyzowało9.
Również tutaj na kujawskiej prowincji wprowadzali oni rzucone przez działaczy tej partii
hasła, np. „Nie kupuj u Żyda”, „Przemysł krajowy – a więc nie żydowski”10. Zauważył to
baczny obserwator ówczesnych stosunków społecznych i wiejskiego życia gospodarczego,
redaktor ukazującego się w Warszawie fachowego tygodnika „Gazeta Rolnicza” Stanisław
Prus-Wiśniewski. Zaproszony wraz z dużą grupą stołecznych dziennikarzy przez prezesa
Kujawskiego Towarzystwa Rolniczego Antoniego Byszewskiego i okolicznych ziemian,
wizytował Kujawy w lipcu 1925 r. Pisząc o osiągnięciach zawodowych i społecznych
gospodarujących tu ziemian i rolników zauważył, że:
„Rolniki” (spółdzielnie handlowo-rolnicze – przyp. A.C.), których już siedem funkcjonuje na
Kujawach, odegrały w dziedzinie tutejszego handlu rolniczego zasadnicza rolę, wyrwały bowiem
producentów tutejszych, przede wszystkim włościan, ze szpon handlarzy żydowskich. Dzięki
rzuconemu przez ziemian kujawskich w 1921 r. hasłu bojkotu żydów i unarodowienia handlu
rolniczego, dziś w Czerniewickiem naprz. nawet pół korca zboża, czy to od większego rolnika, czy od
drobnego, nie może wpaść w ręce obce, bo wszystko zakupuje „Rolnik” w Czerniewicach 11.

Dalej dziennikarz ten zauważa, iż pomimo „przeważających tu ziem lekkich,
piaskowatych, o glinkowatem, przechodzącem w glinkę marglową podłożu”, efekty
uzyskiwane przez rolników są imponujące. Dzieje się tak dlatego, ponieważ osiągnięto
wysokie standardy związane z wiedzą rolniczą, jak i świetną organizacją sprzedaży i przerobu
ziemiopłodów w działających na miejscu zakładach rolno-spożywczych:
Urodzaje wszędzie bajeczne – nie dziw, bo nawożenie obornikiem kompostowanym bardzo silne
i szerokie zastosowanie nawozów sztucznych, przede wszyskiem zaś intelekt. 60% ziemian
w Czerniewickiem posiada wyższe wykształcenie zawodowe. […] Czerniewickie, to typowy zakątek,
gdzie pług idzie ręka w rękę z kołem maszyny parowej, gdzie przemysł rolny spożywa na miejscu płody
wytwórczości rolnej i hodowlanej, gdzie spółdzielczość zastosowana w pracy i w zbycie produktów
wyklucza cały łańcuch pośrednictwa pomiędzy wytwórcą a spożywcą. Znać zatem troskę o interes
drobnego rolnika, o ułatwienie mu zbytu ziemiopłodów, o dostarczenie mu dobrych nasion i nawozów
sztucznych, widać na łanach włościańskich choć słabsze plony, ale odsiewy uszlachetnionych zbóż,
staranną obróbkę okopowych, prawie wszędzie podrasowaną trzodę chlewną i bydło rogate,
a miejscami wprost okazowe sztuki bydła holenderskiego 12.

Zaś przybyła po ślubie w te strony Jadwiga Siniarska-Czaplicka w wydanych po latach
wspomnieniach zauważyła, że:
W całej okolicy, zasobnych w dobrą ziemię, świetnie prowadzono gospodarstwa - jak na
ówczesne czasy bardzo uprzemysłowione. W Borzymiu znajdowała się fabryka mączki kartoflanej,
w Borzymowicach suszarnia cykorii, w Choceniu cukrownia i mechaniczny młyn, wreszcie
w Czerniewicach nowoczesna mleczarnia i pierwsza w Polsce bekoniarnia pracująca na eksport 13.

Inicjatorzy założenia w Chceniu cukrowni na pewno byli świadomi tego, że jej
funkcjonowanie dla zamieszkującej tu ludności przynosić będzie wiele korzyści. Dla
producentów uprawa buraków cukrowych była bardziej opłacalna od zbóż, przez co
podniesiona została również wartość rynkowa ziemi. Podczas wytwarzania cukru, jako
produkty uboczne powstaje karma dla zwierząt (wysłodki) oraz nawóz (pozostałości
buraczane). Wyprodukowany cukier i melas jest surowcem potrzebnym w innych gałęziach
przemysłu i rzemiosła, np. cukiernictwie, piekarnictwie, przy wyrobie cukierków, czekolady,
9
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konfitur, likierów, ciastek etc. Cukier, jako środek spożywczy, potrzebny jest w każdym
gospodarstwie domowym, może być przechowywany, gdyż się nie psuje. Wreszcie cukrownia
daje ludziom możliwość pracy, co zapobiega nędzy szczególnie w środowisku wiejskim
i małomiasteczkowym oraz zapobiega emigracji za chlebem14.
Kiedy przystępowano do budowy cukrowni choceńskiej, w Królestwie Polskim
czynnych było 53 takich zakładów przemysłowych, z czego 9 było własnością prywatną,
a pozostałe stanowiły towarzystwa akcyjne lub spółki udziałowe. Najwięcej cukrowni było w
guberni warszawskiej, do której należał również Choceń, bo aż 18, w innych guberniach
działały odpowiednio: w lubelskiej – 14, płockiej - 7, kaliskiej - 6, radomskiej - 3, kieleckiej 2, łomżyńskiej - 1, piotrkowskiej - 1, siedleckiej - 1, suwalskiej - 0. Równolegle z budową
cukrowni w Choceniu stawiono też cukrownię w sąsiedniej guberni płockiej w Opinogórze15.
3. Skład pierwszych zarządów cukrowni
Wiemy już zatem, kto był inicjatorem wybudowania cukrowni w Choceniu –
Ziemiańskie Koło Czerniewickie. A któż z jego członków szczególnie zaangażował się
finansowo i organizacyjnie? M. Rychter wskazuje, iż głównym propagatorem tego projektu
był zasłużony działacz gospodarczo-przemysłowy, a przy tym gorący patriota - Tadeusz
Findeisen (1875-1948), właściciel Śmiłowic16. Wcześniej przyczynił się do powstania zakładu
rzeźniczego w Czerniewicach, był prezesem zarządu tego przedsiębiorstwa, a później
wybrano go na prezesa Polskiego Związku Bekonowego w Warszawie. Położył wiele zasług
w dziedzinie polskiego eksportu bekonu do Anglii. Zaangażowany był również
w uruchomienie Banku Kujawskiego we Włocławku, w którym pełnił najpierw funkcję
wiceprezesa, a następnie prezesa. T. Findeisen odgrywał również pierwszorzędną rolę
w prowadzeniu choceńskiej cukrowni, gdyż przez długi okres czasu powierzono mu funkcję
Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej Fabryki Cukru „Choceń”. Stąd nie bez powodu S. PrusWiśniewski nazwał go miejscowym Steinkellerem17.
Inni ziemianie z tego koła również znaleźli się w składzie pierwszych zarządów spółki.
Funkcję wiceprezesa piastował właściciel Brzyszewa i Sobiczew (areał w 1933 r. – 902 ha) –
Lucjan Morzycki, o którym syn dziedzica pobliskich Jarantowic, Tadeusz Czaplicki w swoich
wspomnieniach pisał, że był to: „(…) człowiek zamożniejszy niż przeciętny poziom
okolicznych ziemian, utrzymywał także mieszkanie w Warszawie, ale gospodarstwo
w Brzyszewie prowadził sprężyście i fachowo. W Brzyszewie prowadzono hodowlę koni
pełnej krwi, której młody przychówek startował z powodzeniem na torze w Warszawie”18.
Wyhodował m.in. najlepszego w Polsce płotowca „Husarza”, trzykrotnego zwycięzcę
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najwyżej dotowanej w kraju dla płatowców nagrody Grudziądza. Zaś jego syn Zygmunt
wspominał, iż należał on do grona głównych akcjonariuszy cukrowni w Choceniu. W latach
30. XX w. został przyjęty do Klubu Myśliwskiego, najbardziej ekskluzywnego klubu
w Polsce, który skupiał arystokrację i wyższe ziemiaństwo. Przekazywał znaczne sumy na
cele wojskowe zarówno w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jak i przed II wojną
światową19. Członkami zarządu w pierwszym okresie działalności cukrowni byli także:
Aleksander Higersberger i Kazimierz Około-Kułak, którzy pełnili także funkcję prezesa bądź
wiceprezesa zarządu, a także Ignacy Kretkowski, Zygmunt Komecki, Michał Bojańczyk
i Paweł Jarnuszkiewicz20.

Lucjan Morzycki (1887-1966), właściciel Brzyszewa i Sobiczew (z prawej) na drezynie torowiska
kolejki dojazdowej cukrowni Choceń (fot. ze zbiorów Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej
w Chodczu)

Aleksander Higersberger (1872-1945) to właściciel Chocenia i Janowa, na którego
gruntach zakład powstał. Na początku lat 20. XX w. pełnił funkcję prezesa zarządu tutejszej
cukrowni. Był potomkiem arystokratycznej rodziny niemieckiej przybyłej do Polski za
czasów saskich, która klucz majątków w XIX w. posiadała w okolicach Gostynina21. Dziedzic
dóbr choceńskich uważany był za człowieka majętnego, po osiedleniu się na Kujawach miał
zamiar nawet wystawić tu pałac, ale w rezultacie wybudował do dziś stojący dwór i otoczył
go czterohektarowym parkiem z pięknymi okazami drzew. Jednak tragiczna śmierć córki
Marii, a także ogólnoświatowy kryzys gospodarczy spowodowały, że zbankrutował
i zmuszony był Choceń sprzedać w 1933 r.22 Jego krewny, Józef Higersberger (1856-1921),
19

Z. Mo rz yc k i , Morzycki Lucjan h. Mora, [w:] Ziemianie polscy, t. III, cz. 3, s. 121-123.
J. P iasec k i, S. B r o n ie ws ki , Kalendarz dla cukrowników na rok 1921, Warszawa 1921, s. 214; Spis
cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1923, s. 7; M. R yc h ter , dz. cyt., s. 9.
21
B . Ko n ar s k a -P ab i n ia k , Higersbergerowie. Saga z Rataj, [w:] taż , Gostynin. Szkice z przeszłości,
Gostynin 2007, s. 207-218.; taż , Saga Higersbergerów z Rataj, „Głos Gostyniński”, nr 17-18, 2002, s. 6-7; taż ,
Walczyli tak, jak było trzeba, „Głos Gostyniński”, nr 8, 2008, s. 5; Na starej tabliczce nagrobnej rodziny
Higersbergerów w Choceniu zapisane były dokładne daty urodzin i śmierci Aleksandra Higersbergera: ur.
01.02.1872 r.– zm. 29.09.1945 r. (Notatki w zbiorach autora).
22
T . Czap l ic k i , dz. cyt., s. 84.
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polityk, prawnik, minister sprawiedliwości w gabinetach Jana Kantego Steczkowskiego
i Józefa Świeżyńskiego, pierwszy prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa, który prowadził
praktykę adwokacką przy ul Jerozolimskiej 58 w Warszawie - jak wynika z dokumentów
przechowywanych w Archiwum Państwowym w Toruniu Odział we Włocławku - również
zaangażowany był w urzędowy rozruch cukrowni23.
Kolejnym członkiem zarządu
cukrowni choceńskiej był właściciel Grodna
k. Baruchowa – Ignacy Kretkowski (1863-1948), potomek starej i zamożnej rodziny, licznie
osiadłej na Kujawach, ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej, Wielkopolsce i Prusach
Królewskich. W XX w. pozostał w jej posiadaniu duży klucz majątków położonych między
Kowalem a Gostyninem. Na przestrzeni minionych wieków wydała ona wielu wysoko
postawionych w hierarchii dostojników i urzędników państwowych, kościelnych oraz
wojskowych. Znana była z licznych fundacji, głównie na rzecz kościoła katolickiego (wiele
kościołów i klasztorów). Przywiązanie do wiary widoczne jest nawet w dewizie herbowej
(Deus Protector meus24), działalności charytatywnej i wspierania edukacji, w tym dzieci
i młodzieży chłopskiej (fundowanie ochronek i szkół rolniczych25). Ignacy Kretkowski,
absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach pod Lwowem, a także uniwersytetu
w Halle znakomicie prowadził swój majątek, współorganizował i należał do udziałowców
maślarni i zakładów mięsnych w Czerniewicach. Był ponadto człowiekiem łagodnym
i chętnie angażującym się w działalność gospodarczą i publiczną26.
Innym członkiem zarządu był jego cioteczny brat, właściciel Bogusławic i Loiszewa Zygmunt Komecki (1870-1948), również potomek rodziny o średniowiecznym rodowodzie,
którego członkowie piastowali wysokie godności kościelne i państwowe w Krakowie,
Gnieźnie, Płocku, Inowrocławiu i na Kujawach. Jego ojciec, Ludwik Paweł (1819-1897), był
współpracownikiem Oskara Kolberga, którego gościł u siebie dwukrotnie, przesyłał
korespondencje z opisem budowli zachowanych w Bogusławicach, które zostały
wykorzystane w głównym dziele tego wybitnego etnografa: „Lud. Jego zwyczaje, sposób
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”, w t. 3
poświęconym Kujawom27. Zygmunt Komecki studiował rolnictwo i architekturę na
Politechnice w Rydze, należał, podobnie jak jego cioteczny brat, Stefan Kretkowski,
właściciel pobliskich Więsławic, do studenckiej korporacji „Arkonia”. Po śmierci ojca objął
rodzinne dobra i okazał się dobrym gospodarzem. Wzorowo prowadził hodowlę krów rasy
holenderskiej, wybudował oborę na przeszło sto sztuk bydła, utworzył także stadninę
angloarabów, z której remonty odstawiane były do wojska. Oprócz gospodarowania
w Bogusławicach (508 ha w latach 30. XX w.), zajmował się administrowaniem majątku
Siemianowo do momentu, kiedy siostra Zofia wyszła za mąż. Dbał i upiększał rozległy,
ponad 11 hektarowy park z kilkoma stawami rybnymi. Współorganizował mleczarnię w
Czerniewicach, której był udziałowcem i członkiem Rady Głównej. Należał do Rady Banku
Kujawskiego, pracował w Kole Rolniczym, był honorowym prezesem straży ogniowej

23

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku (dalej: APW), Starostwo Powiatowe Włocławskie
we Włocławku 1918-1939 (dalej: SPW), sygn. 1221 - Pismo J. Higersbergera do dyrektora cukrowni Choceń z
dn. 28 X 1916 r.
24
T . Sła wi ń s k i , Deus Protector meus, „Ład Boży”, 1989, nr 4:531, s. 6,
25
Np. ochronka w Baruchowie, szkoły rolnicze w Mieczysławowie k. Kutna czy Marysinie k. Lubrańca.
26
T . Kretko ws k a - Kier s no ws k a , Kretkowski Ignacy., s. 80-81; T . Sła wi ń s k i, Kretkowscy i ich dzieje od
połowy XIV wieku. Włocławek-Warszawa 2007, s. 509-514; A. C iec h al s ki , Kretkowski Ignacy Zygmunt
Władysław h. Dołęga (1863-1948), [w:] Kazimierz Wielki, s. 117-119; tenż e , Ziemiańska rodzina Kretkowskich
z okręgu kowalskiego, [w:] Kowal poprzez wieki, p o d re d . Z.J . Zas ad y , Włocławek-Kowal 2007, s. 103104.
27
O. Ko lb er g , Dzieła wszystkie, t. 3 Kujawy, cz. 1, Wrocław-Poznań, s. 75-83.
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w Kowalu. Należał do Związku Hodowców Konia Szlachetnego i był członkiem Zarządu
Wyścigów Konnych w Warszawie28.

Zygmunt Komecki (1870-1948), właściciel Bogusławic i Łoiszewa (fot. z 1925 r. ze zbiorów
T. Kretkowskiej-Kiersnowskiej z Warszawy)

Następnym członkiem zarządu cukrowni, który w początkach lat 20. XX w. pełnił
również funkcję wiceprezesa, był właściciel Siewierska położonego nad Jeziorem
Krukowskim - Kazimierz Około-Kułak (1875-1947)29. Prowadził on przodującą w tym
rejonie hodowlę koni półkrwi angielskiej z przeznaczeniem na remonty do wojska. Chlubą
hodowli był folblut reproduktor, wnuk „Minorum”30. Warto dodać, że kasjerem cukrowni
„Choceń” był też Władysław Około-Kułak31 (ur. w 1863 r.), student Wydziału Handlowego
Politechniki Ryskiej (1885-89), członek studenckiej korporacji „Welecji”, obywatel ziemski
guberni płockiej32.
28

T . Kret ko ws k a - Ki er s no ws k a , Komecki Zygmunt, s. 75-76; A. C iec h al s ki , Komecki Zygmunt Marian
h. Ślepowron (1870-1948), [w:] Kazimierz Wielki, s. 110-112.
29
http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.94218.
30
S. Prus-Wiśniewski, dz. cyt., s. 950; T. Czaplicki, dz. cyt., s. 86; K. Około-Kułak miał trzech synów: Tadeusza
(1904-1933), ochotnika wojny polsko-bolszewickiej, z której powrócił z Krzyżem Virtuti Militari, Jerzego (ur.
1907), absolwenta SGGW i Stanisława (ur. 1911-1997), prawnika i dr hab. nauk ekonomicznych, zob.
T. Czaplicki, dz. cyt., s. 87; http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.94218.
31
J. P iasec ki , S . B r o ni e ws ki , dz. cyt., s. 214; Kalendarz pracowników cukrowni. Rok 1925/26, s. 21.
32
http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/ryga/k-welecja/.
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Inny członek zarządu w okresie budowy cukrowni, to znany włocławski przedsiębiorca
- Michał Bojańczyk (1886-1965), syn Wincentego. Rodzina, z której się wywodził, znana
była z działalności przemysłowej i społeczno-charytatywnej. Prowadzili jeden z większych
w guberni warszawskiej browar, a także zakład budowlany i dużą cegielnię, znani byli także
jako działacze miejskiej straży ogniowej, Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego,
propagowali sport wodny, wpłacali duże sumy przeznaczone dla biednych, zabiegali
o utworzenie na początku XX w. Szkoły Handlowej (z której powstała wielce zasłużona dla
miasta i regionu placówka oświatowa – Gimnazjum/Liceum Ziemi Kujawskiej). Matka
Michała, Helena Mariana Kocent Zielińska, była córką właściciela Kościelnej Wsi, zaś jego
siostra, Irena Aniela wyszła za mąż za przedsiębiorcę i ziemianina Artura Haacka, właściciela
kilku folwarków, w tym podwłocławskich Dębic. Michał Bojańczyk odziedziczył po swoim
stryju Leonie, który go usynowił, duży majątek, na który składała się cegielnia parowa, tartak
oraz przedsiębiorstwo budowlane i mieszkania robotnicze. Cegła wyrabiana w tym zakładzie
była użyta do budowy cukrowni w Choceniu33.
Paweł Jarnuszkiewicz (1857-1934) zamyka listę pierwszych członków zarządu
cukrowni Choceń. Urodzony w pobliskiej Kłobi, pochodził z rodziny ziemiańskiej
o tradycjach patriotycznych. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Chemiczny Politechniki
Ryskiej, gdzie zapisał się w annałach jako współzałożyciel studenckiej korporacji „Arkonia”,
do której należało wiele wybitnych osobistości II RP (m.in. gen. Władysław Anders, bp
Edward O′Rourke, prof. Józef Mikułowski-Pomorski34). Od początku swej pracy zawodowej
związał się z przemysłem cukrowniczym znajdując zatrudnienie m.in. w takich cukrowniach
jak: „Ostrowy” (1883-1884), „Łanięta” (1884-1885), „Leonów” w Duninowie (1886-1887),
gdzie w wieku 30 lat został wicedyrektorem fabryki, później zaś dyrektorem cukrowni
„Dziuńków” w obwodzie winnickim i na krótki czas dyrektorem cukrowni „Pohrebyszcze”
(1906-1908). W 1908 r. powierzono mu zadanie ratowania cukrowni „Borowiczki”, z czego
znakomicie się wywiązał. Od samego początku, czyli od 1913 r. przez nieomal dwadzieścia
lat pełnił funkcję dyrektora zarządzającego cukrowni Choceń. W roku 1928 był także
prezesem zarządu cukrowni „Świecie”, administrowanej przez jego syna Włodzimierza.
P. Jarnuszkiewicz był cenionym działaczem pracującym na rzecz polskiego cukrownictwa,
należał do współzałożycieli i członków Rady Zarządzającej Polskiego Towarzystwa
Wzajemnych Ubezpieczeń Cukrowni w Warszawie (1923-1934), był członkiem Rady
Naczelnej Polskiego Przemysłu Cukrowniczego oraz zarządu Związku Zawodowego
Cukrowni b. Królestwa Polskiego (do 1924 r.), a także członkiem rady nadzorczej Banku
Cukrownictwa w Poznaniu (1925-1934)35.

33

T . Dzik i , Przemysł włocławski w latach 1870-1918. Gospodarcze i społeczne aspekty industrializacji, Toruń
2004, s. 218-220; ten że, Bojańczyk Wincenty Albrecht (1850-1926), [w:] Włocławski słownik biograficzny,
p o d red . S K u ni ko ws k ie go , t. II, Włocławek 2005, s. 24-26; ten że , Bojańczyk Leon Piotr (1846-1907),
[w:] tamże, t. III, s. 25-28;, Z.J . Za sad a, B o j ań cz yk J e rz y Zyg mu n t (1 8 8 1 -1 9 4 7 ), [ w:] tamże, t. II,
s.2 1 -2 4 .
34
http://www.arkonia.pl/Album_Academicum.
35
Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej, Wydanie „Gazety Cukrowniczej”, Warszawa 1926, s. 45-48;
Z. Przyrembel, Ś. P. Paweł Jarnuszkiewicz, „Gazeta Cukrownicza”, R XLI, t. LXXIV, nr 13-14, 1934, s. 201202.
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Paweł Jarnuszkiewicz (1857-1934), dyrektor zarządzający cukrownią w Choceniu (źródło: „Gazeta
Cukrownicza”, R XLI, t. LXXIV, nr 13-14, 1934, s. 201)

Zapewne poprzez zakup akcji ideę budowy choceńskiej cukrowni wsparli także inni
okoliczni ziemianie. Kto do nich należał? Można przypuszczać z dużym
prawdopodobieństwem, że byli to ci, do których majątków poprowadzono linię kolejki
wąskotorowej. Jej budowę prowadzono równolegle do wznoszenia fabryki. Własna sieć
torowa łączyła cukrownię z folwarkami wyżej wspomnianych członków zarządu, ale także
docierała do dóbr, np.: prezesa Koła Czerniewickiego (w 1925 r.) – Bronisława Brzosko
z Wilkowiczek, Teodora Białeckiego z Ząbina (prezes w 1928), Kazimierza Gautiera
z Bodzanówka, Jana Siniarskiego-Czaplickiego z Borzymia, Lucjana Czaplickiego z
Jarantowic, Edwarda Hemplera z Wilkowic, Stanisława Romana z Krukowa, Jerzego Gabriela
z Olganowa36, Stefana Kretkowskiego z Więsławic37, Antoniego Sokołowskiego z Kępki
Szlacheckiej38 i innych. Kapitał zakładowy i akcyjny cukrowni przedstawiał się następująco:
w 1914 r. wynosił on 750 000 rubli, w 1921 r. - 6 000 000 marek, w 1923 r. - 300 000 000
marek polskich, a od 1926 do końca swej działalności w 1933 r. wynosił 2 400 000 zł
i podzielony był na 6 000 akcji po 400 zł nominalnej wartości na okaziciela39.
4. Budowa i rozruch cukrowni

36

Por. T. Czap l ic k i , dz. cyt., s. 81-94; J . Sin iar s ka - C z ap li c ka , dz. cyt., s. 107-112.; Jerzy Gabriel, obok
Michała Bojańczyka, Zygmunta Komeckiego, Hipolita Licińskiego i Bolesława Węsierskiego, wybrany był do
Komisji Rewizyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy cukrowni „Choceń” w dniu 9 XI
1932 r. w Warszawie, zob.: Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Bank Cukrownictwa Spółka
Akcyjna w Poznaniu (dalej: BCP), sygn. 44 – Sprawozdania roczne cukrownia Choceń 1931/32, s. 3.
37
Zob.: A. Cie c ha ls k i , Kretkowski Stefan Zygmunt h. Dołęga (1865-1925), [w:] Kazimierz Wielki, s. 125-126;
38
T enże , Sokołowski Maciej Artur Konstanty h. Pomian (1834-1893), [w:] Piotr Tylicki oraz niepospolici
z Kowala i okolic, p o d r ed . Z.J . Za sad y i B Zió ł ko ws ki e go , Włocławek-Kowal 2008, s. 372.
39
Kalendarz dla cukrowników na rok 1921, s. 214; Spis cukrowni 1923, s. 6; Spis cukrowni 1926, s. 6; Spis
cukrowni 1929, s. 6; Spis cukrowni 1932, s. 4; APW, Sąd Okręgowy we Włocławku i Sąd Okręgowy w Toruniu
Wydział Zamiejscowy we Włocławku (dalej: SOW) lata 1917-1939 [1955], sygn. 2421 - Odpis poświadczony
z Rejestru Handlowego, dział B, nr 174.
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Ciekawostką jest fakt, że kiedy zastanawiano się nad wybudowaniem w tych okolicach
cukrowni, lokalizacji w Choceniu nie brano pod uwagę. Członkowie Czerniewickiego Koła
Rolniczego szukali takiego miejsca, które byłoby stosunkowo niedaleko oddalone od stacji
kolejowej w tej miejscowości, bowiem to ona miała komunikować nowy zakład z całą siecią
połączeń kolei szerokotorowej w kraju i za granicą. Początkowo zamierzano ulokować
cukrownię w majątku Wilkowiczki, który był w posiadaniu prezesa Czerniewickiego Koła
Ziemian - Bronisława Brzusko, wzorowo prowadzącego swój majątek. W maju 1913 r.
powierzono firmie o nazwie „Biuro Melioracji Rolnych Konopiński i Kraski” z Warszawy40
dokonanie pomiarów rzeczki Lubieńki od jeziora w Kępce Szlacheckiej do granicy majątku
Wilkowiczki, aby zorientować się, czy wystarczy wody dla celów technologicznych
projektowanej cukrowni. Poczynione badania jednak jednoznacznie wykazały, iż wody jest za
mało, dlatego też lokalizacja zakładu w tym miejscu musiała upaść. Oddalono ją jeszcze
o jakieś 3 kilometry od Czerniewic, ale uzyskano dostęp do największego zbiornika wody
w tym rejonie, tj. do Jeziora Borzymowskiego41.
Po zdecydowaniu się na ulokowaniu cukrowni w Choceniu, w okresie kilku miesięcy
sporządzono odpowiednie plany, zakupiono od właściciela Aleksandra Higersbergera ziemię,
i przystąpiono do robót budowlanych. W ich wyniku dnia 17 października 1913 r. urzędujący
jeszcze wówczas proboszcz ks. Władysław Siemaszko poświęcił fundamenty pod budowę
fabryki. Jak wspomina M. Rychter zadbano o to, aby pracę przy jej budowie otrzymały
przedsiębiorstwa rodzime:
Wszystkie roboty powierzono firmom polskim: wznoszenie budowli firmie „Leon Bojańczyk”
pod kierunkiem Karola Xiężopolskiego, urządzenia mechaniczne f. „Borman, Szwede i Sp.” 42 Pod
kierunkiem inżynierów J. Morze i ś. p. Z. Marusieńskiego, 500-koną machinę parową wykonała f.
„Lilpop, Rau i Loewenstein”43 podług projektu prof. L. Karasińskiego – instalację elektryczną
zaprojektował inż. W. Byszewski. Kierownikiem budowy z ramienia zarządu fabryki był inż. Lucjan
Sztark44 przy udziale uzdolnionych sił pomocniczych45.

40

Firma ta realizowała m.in. „Plan regulacji pola wzlotów” tworzonego w 1920 r. lotniska wojskowego
w Dęblinie. Zob.: http://www.polot.net/?p=123.
41
M. Piekarski, Cukrownia Choceń 1914-1933, mps., w zbiorach autora, s. 1.
42
Znane Towarzystwo Akcyjne Zakładów Mechanicznych Borman, Szwede i Spółka działające przy. ul.
Srebrnej 6 na warszawskiej Woli.
43
Spółka Akcyjna i fabryka założona w 1866 r. w Warszawie, zlikwidowana w 1944 r. Oferowała szeroki zakres
produkowanych urządzeń to m.in.: lokomotywy, szyny, wagony kolejowe, wagony motorowe - w tym dla kolei
wąskotorowych.
44
Lucjan Sztark (ur. 1863), pochodził z guberni kowieńskiej, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki
Ryskiej (1883-93), członek korporacji „Welecja”, dyrektor cukrowni „Brzanka” w dobrach hr. Andrzeja
Potockiego w guberni kijowskiej, administrator cukrowni „Wielkij Bobrik”, zasłużony inż. dla polskiego
cukrownictwa, wkrótce po oswobodzeniu Wielkopolski po I wojnie światowej znalazł się w grupie osób
skutecznie zabezpieczających tamte cukrownie przed dewastacją i zabiegał o obsadzanie ich polskim
personelem. Zob.: Z. Ko wale ws k i , Tradycje i prace cukrowników polskich na tle rozwoju przemysłu
cukrowniczego, [w:] Pół wieku działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników 1919-1969, pod red. S.
Ni k iel a ,
Warszawa
1969,
s.
21;
http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeumkorporacyjne/ryga/k-welecja/
45
M. Rychter, dz. cyt., s. 8.
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Fot. zaświadczenia wydanego przez wójta gminy Śmiłowice z 14 III 1914 r. odnoszącego się do
cukrowni Choceń (źródło: APW, Fabryka Cukru „Choceń” w Choceniu lata 1913-1932, sygn. 3)

Prace rozpoczęto z impetem i ze względu na wyjątkowo łagodną zimę, kontynuowano
nieomal bez przestojów. Trzeba dodać, że wyprzedzały one działania formalne. Bowiem akt
notarialny powołujący Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru „Choceń” z kapitałem 750 000
rubli podpisany został dopiero 7 lipca 1914 r. w kancelarii notarialnej J. Zborowskiego
w Warszawie46. Zaś w protokole pokontrolnym komisji sanitarno-technicznej z roku 1921
odnaleźć można jeszcze zapis, że cukrownia „pozwolenia nie posiada”47. Na początku lata
1914 r. pobudowany został pawilon główny cukrowni, magazyn, kotłownia wraz z 55
metrowym kominem, który do roku 1999 dominował w pejzażu Chocenia i stanowił z daleka
widoczny punkt orientacyjny. Gotowe ponadto były także 4 domy mieszkalne i gmach
administracji fabryki. Zaczęto montować już maszyny i urządzenia. Prace te oceniano jako
doprowadzone do połowy pełnego wyposażenia. Dobrze zapowiadały się również plony
buraków cukrowych, których areał wynosił prawie 3 tysiące morgów. Niestety, 28 lipca tego
roku wybuchła I wojna światowa, nastąpiła mobilizacja i wielki plac budowy opustoszał.
Pozostała jedynie nieduża grupa pracowników, którzy byli świadkami przemarszu wojsk
rosyjskich i niemieckich oraz dokonywanych rekwizycji. Przetrwali oni także dwukrotne
bombardowanie murów fabrycznych, które prowadziły oddziały niemieckie w listopadzie
1914 r. Działania wojenne wstrzymały wszelkie prace budowlane na okres 20 miesięcy.
Zarysował się wówczas stan niepewności, co do powodzenia podjętego przedsięwzięcia. Tym
46
47

APW, SOW, sygn. 2421.
APW, SPW, sygn. 1221.
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bardziej, że zarząd cukrowni został zdekompletowany. Główny projektodawca budowy,
Tadeusz Findeisen, znalazł się w głębi Rosji i przez długie lata przyjdzie mu się po niej tułać,
zanim powróci na Kujawy. Z Chocenia wyjeżdża również kierownik budowy inż. Lucjan
Sztark.

Plac budowy cukrowni Choceń (fot. ze zbiorów Muzeum Cukrownictwa w Pszennie)

Jednak stan bierności zostaje przełamany jeszcze w trakcie trwania wojny. Udaje się
ruszyć z budową w 1916 r., kiedy to rezydujący w Warszawie dyrektor zarządzający inż.
Paweł Jarnuszkiewicz, wystarał się w Banku Przemysłowym Warszawskim (którego szefem
był wtedy książę Stanisław Sebastian Lubomirski48) o pożyczkę na dokończenie inwestycji.
Również ziemianie – członkowie zarządu: A. Higersberger, L. Morzycki, K. Około-Kułak, M.
Bojańczyk i I. Kretkowski, stanęli na wysokości zadania i z prywatnych pieniędzy
wyasygnowali poważne kwoty na potrzeby fabryki i powstającej równocześnie sieci kolejki
wąskotorowej. Znów wielkim wysiłkiem ruszyły prace budowlane. Dnia 9 września 1916 r.
w obecności notariusza w biurze zakładu została podpisana umowa zamiany gruntów (łąk)
między proboszczem choceńskim ks. Wincentym Kwiecińskim a Towarzystwem Akcyjnym
Cukrowni „Choceń” reprezentowaną przez członków zarządu: L Morzyckiego, M.
Bojańczyka, A. Higersbergera, Z. Komeckiego i I. Kretkowskiego, na podstawie której
fabryka uzyskała dostęp do wód Jeziora Borzymowskiego. Zalegalizowano w ten sposób

48

Ks. Stanisław Sebastian Lubomirski (1875-1932) był znanym działaczem przemysłowym i finansistą. Założył
również Centralny Związek Przemysłu Polskiego „Lewiatan”, którego był prezesem do 1932 r. Związek
propagował idee rozwoju przemysłu – obniżenie podatków, świadczeń socjalnych dla robotników i zwiększenie
pomocy państwa dla przemysłu. Był także kuźnią politycznych kadr. Członkowie organizacji zasiadali w sejmie,
senacie, byli członkami wielu rządów II RP i innych instytucji państwowych. Mieli rozbudowane zaplecze
informacyjne – wydawali trzy czasopisma „Przegląd Gospodarczy”, „Kurier Polski” i „Depeszę”. Założył Bank
Przemysłowy Warszawski S. A., był prezesem Banku Handlowego w Warszawie, Centralnego Związku
Przemysłu Polskiego, Związku Banków Polskich, Stowarzyszenia Przemysłowców Polskich. Życie poświęcił
walce o uniezależnienie polskiej gospodarki od wpływów zaborczych, a po odzyskaniu niepodległości – państw
sąsiednich. Zob.: http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/index.php/pl/rod-ksiazat-lubomirskich.
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wcześniejsze ustalenia ustne, w wyniku których wykopany już został kanał do czerpania
wody dla potrzeb cukrowni49.
W trakcie sukcesywnie posuwających się robót budowlanych zadbano o wykonanie
dokumentalnych zdjęć fotograficznych. Dzięki nim możemy zapoznać się z jeszcze
„księżycowym”, szczerym polem, na którym fabryka powstawała, obejrzeć twarze
robotników, inżynierów i majstrów, wykonywane prace etc. Ciekawostką jest fakt, że przy
niektórych robotach pojawiają się też kobiety, ubrane w długie suknie do ziemi (dopiero po
I wojnie światowej przyszła moda na skracanie spódnic), na które zakładały białe fartuchy
ochronne. Na głowach obowiązkowo wszystkie nosiły chustki. Widać, że zatrudnione były
przy transporcie i układaniu cegieł oraz przy pracach ziemnych.

Kobiety pracujące przy układaniu cegieł podczas budowy cukrowni w Choceniu
(fot. ze zbiorów Muzeum Cukrownictwa w Pszennie)

Zebrane fundusze i trud budowniczych doprowadziły już wkrótce, bo w grudniu 1916 r.
do zakończenia budowy, którą kierował inż. Stefan Gockowski. Pozwoliło to na rozpoczęcia
jeszcze tegoż roku w nad wyraz trudnych warunkach pierwszej kampanii w cukrowni Choceń.
Rok następny przyniesie kolejną dolegliwość, z którą musieli sobie poradzić budowniczowie,
mianowicie pożar, który wyrządził straty ocenione na kwotę 15 tys. marek50.
49

APW, Fabryka Cukru „Choceń” w Choceniu lata 1913-1932, sygn. 3 - Umowa z dn. 9 IX 1916 r. dotycząca
zamiany gruntów; została ona obwarowana świadczeniami cukrowni, która miała dostarczyć parafii:
1. corocznie po 120 korcy węgla na opał, 2. 30 funtów cukru na miesiąc bądź w naturze, bądź płacąc za tę ilość
cukru gotowizną według cen bieżących, 3. 1000 centnarów wytłoków corocznie bez prawa odstępowania
komukolwiek, 4. bezpłatnie ze swej stacji elektryczność, dla oświetlenia plebanii, lecz o tyle, o ile: a) przez
Proboszcza lub parafii kosztem zaprowadzone zostaną: połączenie elektryczne plebanii ze stacją elektryczną w
fabryce i odpowiednia instalacja w plebanii, b) ile stacja elektryczna w cukrowni czynną będzie, w razie gdyby
cukrownia sama nie korzystała ze swej instalacji elektrycznej i oświetlała się naftą lub innym sposobem,
wówczas Proboszczowi taki sam sposób oświetlenia plebani dostarczony będzie. Jako norma w tym wypadku
służyć będzie deputat przyznany familijnym urzędnikom cukrowni.
50
„Głos”, R. 1, 1917, nr 217, s. 2.
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Warto dodać, że w 1921 r. podczas robót ziemnych na dziedzińcu cukrowni na wschód
od komina fabryki natrafiono na znaleziska archeologiczne. Dyrektor Bohdan Romanowski
poinformował odpowiednie służby, czego skutkiem było przeprowadzenie poszukiwań
archeologicznych prowadzonych pod kierunkiem młodego wówczas Stefana Krukowskiego
(1890-1982), a późniejszego profesora (1956)51. Podczas badań w Choceniu odkryto jamy
między innymi z ceramiką nieornamentową, ułamki naczyń zdobionych, kości zwierzęce,
wióry i okrzeski krzemienne, a na terenie przy Jeziorze Borzymowskim fragment siekiery
gładzonej52. Późniejsze badania archeologiczne prowadzone w okolicach tegoż jeziora
wykazały ślady osadnictwa najstarszych kultur ludzkich, mianowicie osadnictwa ludów
kultury ceramiki wstęgowej53 oraz ślady funkcjonowania średniowiecznego grodziska54.

Prace budowlane. W głębi widoczny główny pawilon cukrowni (fot. ze zbiorów Muzeum
Cukrownictwa w Pszennie)

6. Wielkość i wyposażenie techniczne cukrowni
Wybudowana z takim trudem cukrownia w porównaniu z innymi fabrykami cukru była
obiektem o średniej wielkości. Jej przerób dobowy określany był na 4 000-5 000 kwintali

51

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Krukowski.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Oddział we Włocławku, Biuro Badań i Dokumentacji
Zabytków we Włocławku, Arch./C-4/II R; S. Kr u ko ws k i , Sprawozdanie z działalności państwowego Urzędu
konserwatorskiego na okręg warszawski-południowy, „Wiadomości Archeologiczne”, t. VI, 1921, s. 156-157;
53
J . Grze ś ko wi a k , Najdawniejsze dzieje powiatu włocławskiego, [w:] Monografia powiatu włocławskiego,
p o d red . S . La g u n y, Włocławek 1968, s. 54-55, 61.
54
H. Sar no ws k a , Podanie o ruinie choceńskiej, „Wisła”, t. IX, 1895, s. 398-399; O. Kr ut , dz. cyt., s. 7
52
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buraków, a obszar plantacji wahał się od 960 w 1916 do 2 500 mórg w roku 1924. Z 9
działających wtedy na Kujawach cukrowni była najmniejszą. Obrazuje to poniższa tabela:
L.p. Nazwa cukrowni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mątwy
Kruszwica
Janikowo
Wierzchosławice
Brześć Kujawski
Pakość
Dobre
Tuczno
Choceń

Rok
założenia
1880
1880
1875
1880
1894
1880
1907
1884
1916

Przerób
dobowy w q.
20 000
15 500
14 000
12 500
12 000
11 500
9 000
9 000
4 000

Źródło: M. Rychter, Cukrownia „Choceń”…, s. 5.

Jeżeli zaś chodzi o porównanie krajowe, to największą cukrownią wówczas w Polsce była
pomorska cukrownia w Chełmży o przerobie dobowym 28 000 q, a najmniejszą cukrownia
w miejscowości Korzec na Wołyniu o przerobie dobowym 1 700 q. Wyposażenie choceńskiej
fabryki cukru uznawano za nowoczesne, pozwalające swobodnie na zwiększenie przerobu
dobowego. Areał plantacji buraczanych systematycznie rósł, powiększając się w 1924 r.
prawie trzykrotnie w stosunku do pierwszego roku działalności zakładu. Z poniżej
zamieszczonej tabeli można wywnioskować również, że więcej buraków dostarczały folwarki
szlacheckie niż gospodarstwa chłopskie. Ponadto przeciętny plon z 1 morga plantacji
dworskiej był wyższy niż z upraw włościańskich (wyjątek stanowi rok 1919, kiedy to
z powodu wczesnej i surowej zimy na dużych plantacjach folwarcznych nie zdążono zebrać
wszystkich buraków):
Lata

1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

Obszar
plantacji

Obszar
plantacji

(w morgach)

(w morgach)

Dwory
760
1 110
1 155
1 265
960
1 020
1 200
1 320
1 440

Włościanie
200
422
496
580
566
499
774
1 960
1 076

Obszar plantacji
(w morgach )

Razem
960
1 532
1 651
1 845
1 526
1 519
1 974
2 380
2 516

Przeciętn
y plon

Przeciętny
plon

(z 1 m w q)

(z 1 m w q)

Dwory
101
98
107
76
92
95
117
110
122

Włościanie
90
94
95
83
88
72
105
107
93

Źródło: M. Rychter, Cukrownia „Choceń…, s. 5

Jak wynika z protokołu sporządzonego w obecności dyrektora Bohdana
Romanowskiego przez Komisję Sanitarno-Techniczną w składzie: inż. przemysłowy - Feliks
Grabarski, architekt powiatowy i jednocześnie przedstawiciel Starostwa Włocławskiego Karol Osterloff, lekarz powiatu włocławskiego – dr Mieczysław Szelest i inspektor pracy
X Obwodu – Jan Kowalik, cukrownia choceńska w 1921 r. zatrudniała 250 robotników. W jej
skład wchodziły: 1. oddział wapienny, 2. kotłownia główna, 3. kotłownia pomocnicza
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z lokomobilą, 4. maszynownia z maszyną parową 500-konną, 5. oddział mycia
buraków, 6. sala główna, 7. góry cukrowe, 8. wytłoczarnia, 9. magazyn cukru, 10. pomost
z kolejką dla wytłoków, 11. spławy dla buraków, 12. łapacz kamieni (w oddzielnym
budynku), 13. łazienki (3 wanny, 2 natryski), 14. warsztat mechaniczny, 15. zbiornik na melas
600 m sześciennych, 16. kolejka wąskotorowa z 3 parowozami, 120 wagonetkami o tonażu
420 ton. Ponadto na dziedzińcu cukrowni, w odległości ok. 80 m od głównego budynku był
wybudowany w 1920 r. tartak, który zatrudniał 8 pracowników. Fabryka posiadła również
kantor, magazyny, domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze rozpostarte na ok. 13 ha.
Wód odciekowych cukrownia sama nie oczyszczała, odprowadzała je kanałem na podstawie
umowy na pola sąsiednie A. Higersbergera55.
Bardzo szczegółowe opisy wyposażenia technicznego, rodzaje i parametry maszyn
i urządzenia cukrowni choceńskiej zawarte są w wydanych do 1937 r. pięciu „Spisach
cukrowni Rzeczpospolitej Polskiej”, opracowanych przez redaktorów bardzo zasłużonej dla
tej branży przemysłu „Gazecie Cukrowniczej”. Bowiem obok swojej normalnej pracy
polegającej na wydawaniu periodyka, redakcja w latach 1921-1939 pełniła również funkcję
oficyny drukującej książki, broszury i inne materiały wiążące się z przemysłem
cukrowniczym56. W aneksie do niniejszego artykułu cytuję dokładny opis wyposażenia
technicznego cukrowni Choceń z 1926 r.

Widok na urządzenia produktowni w cukrowni Choceń (fot. ze zbiorów Muzeum Cukrownictwa w Pszennie)

55

APW, SPW, sygn. 1221 - Protokół nr 152 z dn. 7 XII 1921 r. oględzin cukrowni i tartaku Tow. Akc. „Choceń”
w Choceniu sporządzonego w obecności dyrektora Romanowskiego przez Komisję Sanitarno-Techniczną
w składzie: inż. przemysłowy - Feliks Grabarski, architekt powiatowy i jednocześnie przedstawiciel Starostwa
Włocławskiego - Karol Osterloff, lekarz powiatu włocławskiego – dr Mieczysław Szelest i inspektor pracy X
Obwodu – Jan Kowalik.
56
B . P eretj at k ie wic z , Gazeta Cukrownicza 1893-1968, [w:] Pół wieku działalności Stowarzyszenia, s. 148149.
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Dodać jeszcze trzeba, że w latach 20. XX w. zarząd cukrowni planował uruchomić
produkcję cukru w kostkach (sporządzono odpowiednią dokumentację technologiczną), ale
przedsięwzięcie to ostatecznie nie zostało zrealizowane57.
Cukrownia w Choceniu za swoją działalność, zwłaszcza za dążenie do ścisłej
współpracy z producentami buraków cukrowych, została odznaczona na wystawie rolniczoprzemysłowej we Włocławku w 1923 r. dyplomem honorowym Ministerstwa Rolnictwa
i Dóbr Państwowych58. Stosowna informacja o tym fakcie została umieszczona na druku
firmowym cukrowni w jego górnej partii, na samym środku obok danych adresowych, konta
bankowego etc.59
Wyniki techniczno-produkcyjne cukrowni Choceń w trakcie całego okresu jej
funkcjonowania przedstawia poniższa tabela:
Kampanie

1916/17
1917/18
1918/19
1919/20
1920/21
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33

Plantacje
buraków
cukrowych

Ilość
przerobionych
buraków

(w hektarach)

(w cetnarach
metrycznych)

534
858
925
1 029
853
851
1 104
1 332
1 408
1 343
1 688
2 186
2 142
2 097
1302
1178
929

86 481
137 477
161 160
132 043
124 361
126 569
206 908
241 200
254 472
293 000
263 016
345 087
404 811
446 160
384 000
299 584
205 400

Produkcja
cukru
(w cetnarach
metrycznych)

8 371
18 217
18 219
18 259
18 609
21 782
32 921
34 218
38 119
45 005
40 923
47 552
56 926
77 620
62 519
52 834
36 365

Źródło: Spisy cukrowni Rzeczpospolitej Polskiej wydawane w Warszawie przez „Gazetę Cukrowniczą”
w latach 1923, 1926, 1929, 1932, 1937.

7. Sieć kolejki wąskotorowej
Zakład przemysłowy potrzebujący do produkcji dużej ilości surowca i materiałów
niezbędnych w procesie technologicznym (węgiel, koks, kamień wapienny, etc), a później
posiadający tysiące ton gotowego produktu w postaci cukru, wysłodków i melasu musiał mieć
doskonale zorganizowany i niezawodny transport. W tamtych czasach za taki uważano koleje
wąskotorowe. W powiecie włocławskim w okresie międzywojennym funkcjonowały
dojazdowe kolejki wąskotorowe państwowe i prywatne, które tworzyły dość gęstą sieć. Wiele
z nich łączono ze stacjami kolei szerokotorowej, przez co uzyskiwano połączenie krajowe
i zagraniczne. Był to transport przede wszystkim towarowy, choć osobowy również. Kolejki
57

M. Piekarski, dz. cyt., s. 1.
M. Rychter, dz. cyt., s. 12.
59
APW, SPW, sygn. 1221 - Druki firmowe Sp. Akc. Fabryki Cukru „Choceń”.
58
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państwowe szły od Włocławka przez Smólsk do Boniewa. Z Boniewa prowadziła linia do
Lubrańca i Osięcin, drugie odgałęzienie wiodło do Krośniewic, trzecie do Izbicy Kujawskiej.
W ten sposób z terenów sąsiednich powiatów dowożono i wywożono towar do stacji
szerokotorowej we Włocławku. Siec kolejek wąskotorowych na własne potrzeby posiadał
także zarząd lasów państwowych i dwie cukrownie, tj. Brześć Kujawski i Choceń60. Fabryka
choceńska przede wszystkim połączona była ze stacją kolei szerokotorowej w Czerniewicach,
gdzie przeładowywano najwięcej towarów, które zamawiano do fabryki bądź ekspediowano
w świat. Poza tym zakład dysponował 9 odnogami torowisk prowadzących do punktów
krańcowych plantacji buraczanych. Ich długość szacuje się na ok. 50 km. Do tego trzeba
dodać długość mijanek i żeberek oraz torów przeładunkowych i stacyjnych w cukrowni i na
stacji Czerniewice, która wynosiła łącznie 8,9 km61.

Kierownictwo cukrowni Choceń podczas inspekcji na wagoniku otwartym kolejki wąskotorowej (fot. ze zbiorów
Muzeum Cukrownictwa w Pszennie)

Układanie torowisk kolejki wąskotorowej cukrowni w Choceniu, której prześwit
wynosił 75 cm, rozpoczęto prawie jednocześnie z budową fabryki, tj. w roku 1914. Wojna
przerwała wszelkie prace budowlane, a nagromadzony materiał do kładzenia torów został
częściowo zarekwirowany przez władze okupacyjne. W 1916 r. ruszyły ponownie roboty
i ułożono najbardziej potrzebne połączenia, które działały już w pierwszej kampanii tegoż
samego roku. Były to linie: Choceń – Czerniewice, Czerniewice – Więsławice oraz Choceń –
Rzeżewo o łącznej długości 24 km. Zaznaczyć jednak trzeba, że odcinki z Chocenia do
Czerniewic i z Czerniewic do Więsławic wybudowano z szyn odpowiedniego typu na
60

E. He mp ler , Żegluga wodna, kolejki, koleje, [w:] Monografia powiatu włocławskiego, t. I, p o d red . A.
B ysze ws k ie go , Włocławek 1930, s. 260.
61
Tamże, s. 559; M. R yc h ter , dz. cyt., s. 11.
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podkładach drewnianych do trakcji parowej, zaś odcinek z Chocenia do Rzeżewa wykonano
z szyn lżejszych na stalowych podkładach do trakcji konnej. W następnych latach sieć została
modernizowana i powiększana. Do 1925 r. odcinek kolejki do Rzeżewa został przystosowany
do trakcji parowej i pobudowano nowe odgałęzienia: Wilkowiczki – Śmiłowice – Lijewo,
Śmiłowice – Wichrowice, Ząbin – Szczytno, Kępka Szlachecka – Unisławice, a także Choceń
– Krukowo. Dane opracowane przez dyrektora Bohdana Romanowskiego, a podane przez
Edwarda Hemplera z 1928 r. przedstawiają się następująco:
L. p.

Odcinek kolejki

1.

Choceń–WilkowiczkiCzerniewice
Czerniewice-Kępka
Szlachecka-Więsławice
Kępka SzlacheckaUnisławice
Wilkowiczki-ŚmiłowiceLijewo
Choceń-Ząbin-Szczytno
Ząbin-Rzerżewo
Śmiłowice-OlganowoWichrowice
Choceń-Krukowo
Połączenie z krochmalnią
Borzymie od linii ChoceńZąbin-Szczytno
Razem

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Długość
toru w km
5,96

Długość
żeberek
i toru stacji
3,96

12,90

0,89

3,10

0,16

6,32

0,53

6,72
6,34
5,65

0,60
0,39
1,60

2,91
0,64

0,57
0,27

49.64

8,97

Źródło:. E. He mp ler , Żegluga wodna, kolejki, koleje, [w:] Monografia powiatu włocławskiego, t. I,
p o d red . A. B ys ze ws k ie go , Włocławek 1930, s. 260.

Warto zauważyć, że teren przez który prowadzono torowiska kolejki, był pofałdowany,
co wymagało wykonanie znacznych robót ziemnych, a także poprzecinany był korytami rzek
Lubieńki i Chodeczki oraz ich dopływami. Wynikła zatem potrzeba zbudowania wielu
mostów, które osadzono na drewnianych palach zabijanych w ziemię. Natrafiano także na
innego rodzaju przeszkody. Niekiedy torowisko kolejki choceńskiej przebiegało przez grunty
drobnych właścicieli, jak to np. było w Więsławicach. Ustalono, iż 11 miejscowych
gospodarzy otrzyma grunty od właściciela miejscowych dóbr – Stefana Kretkowskiego
w ilości, jakiej obie strony wynegocjują. Z tym, że cukrownia zapłaci właścicielowi
Więsławic (po 1000 marek za morgę) za potrójną ilość ziemi zajętej pod kolejkę. Gdyby
chłopi chcieli więcej ziemi, Kretkowski musiałby ją dać bez odszkodowania fabryki. Tak się
stało, że zażądali oni ziemi nie w stosunku 1 do 3, ale 1 do 5 lub zamiany łąki na ziemię orną.
Sprawa oparła się o Sąd Polubowny, który zobowiązał S. Kretkowskiego do uregulowania
umowy62, ale strony miały do siebie pretensje jeszcze w początkach lat 20. XX w.63

62

APW, SPW, sygn. 1221 - Wyrok Sądu Polubownego z dn. 8 VI 1918 r.
Tamże - Pismo do Spółki Akcyjnej Cukrowni „Choceń” z dn. 27 czerwca 1923 r. podpisane przez
więsławickich gospodarzy: Wyżykowskiego Jana, Baranowskiego Wojciecha, Lewandowskiego Antoniego,
Matusiaka Józefa, Michałowskiego Floriana, Pietrzaka Józefa, Raszki Józefa, Skibińskich Józefa i Mikołaja,
Śmigielskiego Antoniego i Szarwasa Feliksa.
63
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W 1928 r. tabor kolejowy cukrowni choceńskiej składał się z 4 parowozów64 i 140
wagoników odkrytych65 o nośności łącznej 702 ton, 6 wagoników krytych po 7,5 tony każda,
kilku platform i wózków specjalnych oraz cystern do przewozu melasu. Ogółem 162
jednostki. Dane roczne od 1 lipca 1927 do 1 lipca 1928 r. wykazały, że kolejka cukrownicza
przewiozła w tonach: buraków 31 700, wysłodków 16 000, węgla i koksu 6 500, kamienia
wapiennego 2 000, cukru 4 75066.
Po przejęciu cukrowni Choceń przez cukrownię w Brześciu Kujawskim
wykorzystywano zarówno tabor kolejowy, jak i torowisko przed II wojną światową i jeszcze
długo po niej. Ostatecznie tory b. choceńskiej cukrowni zostały rozebrane w latach 1965197567.

Kolejka dojazdowa cukrowni Choceń
(źródło: http://www.geocaching.com/geocache/GC4RNED_sladem-kolei-waskotorowej-cukrowni-chocen)

8. Kadra kierownicza i pracownicy cukrowni

64

W sochaczewskim magazynie Muzeum Kolei Wąskotorowej przy ul. Towarowej 7 od 1986 r. znajduje się
parowóz wyprodukowany przez Orenstein & Koppel AG, Berlin-Drewitz w 1905 r. o numerze fabrycznym
1372, który był użytkowany przez Cukrownię Choceń, a w 1931 r. został przejęty przez fabrykę cukru
w Brześciu Kujawskim, oznaczony CBK 9. Wycofano go z eksploatacji w 1966 r. Zob.:
http://tomi.holdys.pl/index2.php?desc=on&par=cbk9.
65
Wagony te o ładowności 5 000 kg, tor 150 mm, zostały zamówione (nr zamówienia 961) w Spółce Akcyjnej
Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich W Ostrowcu Świętokrzyskim, firmie która po I wojnie światowej
zmonopolizowała niemal produkcję wagonów towarowych, szczególnie kolei wąskotorowej dla potrzeb
cukrownictwa
wypierając
tym
samym
producentów
zagranicznych.
http://allegro.pl/ShowItem2.php/itemNotFound/?item=4158478739&title=s-a-wielkich-piecow-i-zakladowostrowieckich.
66
E. He mp ler , dz. cyt., s. 261.
67
A. Ciechański, Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881-2010, Warszawa 2013, s.
67.
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Zarząd spółki akcyjnej choceńskiej cukrowni pozostawał długi czas w swym
zasadniczym trzonie niezmienny i jak już to zostało odnotowane, składał się z okolicznych
ziemian. Dopiero światowy kryzys gospodarczy doprowadził do bankructw niektórych z nich,
wówczas musieli oni sprzedać swoje akcje, co doprowadziło do przejęcia spółki przez
sąsiednią cukrownią Brześć Kujawski i w konsekwencji do jej zamknięcia. W latach
normalnego funkcjonowania fabryki cukru w Choceniu dyrektorem zarządzającym był
wspomniany wyżej, zasłużony inżynier tej branży - Paweł Jarnuszkiewicz, który na stałe
mieszkał w Warszawie. Udzielał się w pracach rozmaitych organizacji i towarzystw
cukrowniczych o charakterze ogólnopolskim. Na miejscu fabryką kierował jej budowniczy
Lucjan Sztark68, a później dyrektor techniczny Bohdan Romanowski69, którego wspomagał
Michał Rychter – dyrektor handlowy. Funkcję chemika pełnił Wacław Popławski, później
E. Owidzki, a głównego mechanika Izydor Sławiński, następnie Władysław Kwiatkowski70.
Zmianowymi byli Franciszek Antoniewski i Władysław Gębarski. Księgowym (buchalterem),
również po objęciu rządów przez dyrektora Leona Nowakowskiego, wyznaczonego przez
cukrownię w Brześciu Kujawskim w 1933 r., był Stefan Bruszewski, a jego pomocnikiem
Stanisław Apponowicz. Funkcję korespondenta pełnił P. Czernichowski później Piotr
Warszyński, ekspedytora Józef Kułakowski, kasjera Władysław Około-Kułak, inspektora
plantacji Bolesław Jankowski, później Zygmunt Paczkowski, magazyniera Edmund Kusiak,
później Paweł Gołubowicz, pomocnika magazyniera Teodor Grochowski, zarządcy
gospodarstwem fabrycznym Bolesław Dobrowolski, a pracownikami biura byli: Anna
Antoniewska, Natalia Romanowska i przez pewien czas także Piotr Warszyński i Paweł
Gołubowicz71. Cukrownia zatrudniała ponadto felczera, którym był Józef Keczmer,
nauczyciela – Jana Tobolczyka, ochroniarkę (nauczycielkę ochronki) - Helenę Antoniewską
i dozorcę kolejki – Stanisława Goździalskiego72.
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J. P iasec ki , S . B r o ni e ws ki , dz. cyt., s. 215.
W 1939 r. wraz z rodziną wyjechał do Anglii, gdzie nadal mieszka jego syn Tomasz. Zob.: „Goniec Polski”,
(Londyn), nr 11 (115), z 18 III 2006, s. 37. Na cmentarzu choceńskim, można by rzecz w kwaterze pracowników
cukrowni (środkowa część nekropolii, od głównej alei na północ), jest pochowany syn B. Romanowskiego,
Wiktorek, który zmarł 11 IX 1929 r. trzy dni po urodzeniu. Zachowały się jeszcze m.in. nagrobki Heleny
Rychter zmarłej w 1924 r. w wieku 38 lat czy Pawła Gołubowicza zmarłego w 1932 r. w wieku 62 lat.
70
Spis cukrowni 1926, s. 7; Spis cukrowni 1932, s. 5.
71
Na cmentarzu choceńskim zachował się nagrobek Pawła Gołubowicza z inskrypcją informującą, że był
urzędnikiem tutejszej cukrowni.
72
J. P iasec ki , S . B r o ni e ws ki , dz. cyt., s. 215; Spis cukrowni 1923, s. 7; Spis cukrowni 1926, s. 7;
Kalendarz pracowników cukrowni. Rok 1925/26, cz. 1, Gniezno 1925, s. 20-21 i 147; Z. Polkowski, J.
Błażejewski, Podręczna książka do użytku cukrowników, Warszawa 1928, s. 144-145; Spis cukrowni 1929, s. 7;
Spis cukrowni 1932, s. 4.
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Kierownictwo Spółki Akcyjnej Fabryki Cukru „Choceń” (fot. ze zbiorów Bractwa Miłośników Ziemi
Chodeckiej w Chodczu)

Dla tej grupy wybudowano 4 domki w stylu polskim zaprojektowane przez inż.
Kwapiszewskiego, Popławskiego i prof. Rudolfa Świerczyńskiego (1883-1943)73, wybitnego
polskiego architekta okresu międzywojnia, autora projektów wielu reprezentacyjnych
gmachów w Warszawie (m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego), ale także projektu
przebudowy pałacu w Falborzu, k. Brześcia Kujawskiego, realizowanego w latach 1912-14
dla Henryka Krzymuskiego74. Domy urzędnicze posiadały także ogrody owocowo-warzywne
i zabudowania gospodarcze. Standard ich musiał być dość dobry, skoro po unieruchomieniu
cukrowni i wyjeździe tej grupy pracowników umysłowych z Chocenia w poszukiwaniu pracy,
najczęściej do innych cukrowni (np. I. Sławiński osiadł w Gnieźnie), zamieszkali w nich
również okoliczni ziemianie. Tak było w przypadku Janiny Siniarskiej-Czaplickiej,
dziedziczki Borzymia, która po ślubie jej syna Kazimierza jesienią 1934 r. usunęła się
z dworu, ponieważ synowa bojąc się jej despotycznego charakteru, zażyczyła sobie, aby nie
mieszkać razem z teściową. Również w sąsiedztwie swojej matki postanowiła zamieszkać jej
córka Wanda z mężem Zbigniewem Korolkiewiczem. Zajmowali oni budynek „składający się
z dwu mieszkań otoczony dość rozległymi ogrodami”75. Oczywiście, mieszkali tu także
niektórzy oficjaliści administrujący fabryką i siecią kolejek wąskotorowych po
unieruchomieniu cukrowni. Wśród nich byli: dyrektor W. Kwiatkowski, zarządca majątku
fabrycznego Kowalkiewicz pełniący również funkcję naczelnika miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej, kierownik parowozów i cukrowniczej linii wąskotorowej Marian Piekarski
czy zarządca gospodarczy Bolesław Dobrowolski.
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M. Rychter, dz. cyt., s. 11.
P . B o ko t a, P . No wa ko ws ki , Falborz. Pałac, [w:] Materiały do dziejów rezydencji, t. I, cz. 1, s. 94.
http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/983/.
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Planiści osady cukrowniczej nie zapomnieli również o założeniu parkowym, które
bezpośrednio dochodziło do budynku biur cukrowni od strony wschodniej i jednocześnie
oddzielało domki urzędnicze od fabryki od strony południowej. Miejsce to pełniło funkcje
rekreacyjne, odbywały się tam koncerty cukrowniczej orkiestry dętej, loterie fantowe i inne
uroczystości oficjalne, a także prywatne „majówki”. Osada miała rozprowadzony wodociąg,
który dostarczał bieżącą wodę do wielu mieszkań, stajen i obórek, jednak tylko w części była
skanalizowana. Wzdłuż biegła długa na ok. 1 km aleja, która była wybrukowana i z obu stron
wysadzana czereśniami oraz wiśniami76.
Majstrowie i fachowcy typu mechanicy, ślusarze, stolarze i inni rzemieślnicy
zatrudnieni na stałe zamieszkiwali duży, murowany budynek piętrowy, tzw. kamienicę
i posiadali także ogródki oraz budynki gospodarcze, w których mogli trzymać inwentarz taki,
jak krowy, świnie, kozy, króliki, kury, kaczki etc. Wypasaniem bydła zajmował się etatowy
pastuch, który nazywał się Mitelsztet, zaś jego syn Walenty grał na trąbce w cukrowniczej
orkiestrze, a później był jej długoletnim kierownikiem77. Cukrownia zatrudniała ogrodnika,
który nie tylko dbał o tereny zieleni zakładu i parku, ale również służył radą całej
społeczności Chocenia. Nazywał się Jankowski. Po zamknięciu cukrowni pracował
w folwarku Kępka Szlachecka78. Kierownik choceńskiej szkoły, Teodor Sujczyński, zachował
w swej wdzięcznej pamięci ślusarza zakładowego, Stefana Flisa, który był członkiem Opieki
Szkolnej, działaczem Spółdzielczego Stowarzyszenia „Orzeł”, człowiekiem inteligentnym,
niezwykle pożytecznym dla szkoły, wspierającym go w różnych przedsięwzięciach
organizacyjnych79.
Dla zwykłych pracowników cukrowni wybudowane były także drewniane domy, zwane
barakami, w których zamieszkiwało po kilka rodzin. Dla nich wodę doprowadzono za
pomocą pompy znajdującej się w studni artezyjskiej, zlokalizowanej na terenie cukrowni,
która tłoczyła ją do kilku hydrantów rozlokowanych po osadzie. Stąd przenoszono ją
wiadrami do mieszkań. Ubikacja była wspólna na 10 oczek i znajdowała się w centrum osady.
O porządek w niej, jak i w całej osadzie, dbał specjalnie wyznaczony człowiek (nazywał się
Jaskulski). Posiadał wóz asenizacyjny ciągnięty przez parę koni, systematycznie oczyszczał
szamba, śmietniki, zlewiska etc. i wywoził te nieczystości na okoliczne pola 80. Wśród
nazwisk pracowników cukrowni autorzy wspomnień oraz potomkowie dawnych
pracowników wymieniają takie jak: Józef Trzeciak, pracownicy konnego transportu Roch
Krajewski, Bartłomiej Rutkowski, Sałaciński, ponadto Marceli Łyszkowski, Kazimierz
Wojko, Grób, Szydłowski, Łukasiak, Tomecki, Cichecki, Zając, Wnukowski, Janiak, Karolak,
Budner81.
9. Działalność społeczna organizacji i stowarzyszeń
Jak słusznie w swej pracy dotyczącej historii polskiego cukrownictwa zauważył
Waldemar Brociek, większość cukrowni w Polsce centralnej wschodniej i południowej
tworzyły oddzielne osady fabryczne położone w pewnym oddaleniu od miast i miejscowości.
Osady te miały duży wpływ na podnoszenie zamożności jej mieszkańców, a jednocześnie
przyczyniały się do rozwoju oświaty, kultury i aktywności społecznej. Wiele budowli
powstało za pieniądze cukrowni i było przez nią utrzymywane. W wielu fabrykach cukru
76
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funkcjonowały straże pożarne, biblioteki, czytelnie i ochronki. W większych działały zespoły
teatralne, orkiestry, chóry i organizacje sportowe (np. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”)82.
Tak też było w Choceniu.
Wraz z uruchomieniem cukrowni i osiedleniem się tutaj inteligencji,
wykwalifikowanych majstrów i robotników zaczęły powstawać organizacje i stowarzyszenia
społeczne o różnych celach i kierunkach działania. Wysocy urzędnicy, inżynierowie to
absolwenci wyższych uczelni, ludzie często pochodzenia ziemiańskiego, obyci z kulturą i tej
kultury potrzebujący, dążyli więc do stworzenia sobie choćby jej małej namiastki. Część
kadry cukrowniczej związana była z dużymi ośrodkami na dawnych kresach wschodnich
(np. Kijów), skąd musieli uciekać po zwycięstwie rewolucji październikowej w Rosji.
W Choceniu byli to np. dyrektor budujący cukrownię Lucjan Sztark, dyrektor handlowy
Michał Rychter i główny mechanik Izydor Sławiński, którego syn Kazimierz (1914-1985),
wychowujący się w tutejszej osadzie, został lotnikiem, architektem, publicystą i literatem,
m.in. autorem książki „Przygody kanoniera Dolasa”, na podstawie której Tadeusz
Chmielewski nakręcił komedię „Jak rozpętałem II wojnę światową”. Ciekawostką jest to, że
dzięki protekcji barona Kronenberga z Brzezia pracę w cukrowni Brześć Kujawski po
przymusowej ucieczce z bolszewickiej Rosji, podjął książę Łopuchin83.
Najpierw w Choceniu zadbano o to, aby dzieci pracowników zakładu otoczone zostały
fachową opieką i miały dobre warunki do nauki. Dlatego też utworzona została cztero
oddziałowa szkoła i ochronka (przedszkole dla dzieci od lat 3). Mieściły się one w gmachu
fabrycznego biurowca, z wejściem od strony parku. Zachowały się zdjęcia przedstawiające
dzieci wraz z siostrami zakonnymi, a także klasy z opiekunką ochronki Heleną Antoniewską,
córką zmianowego w cukrowni i ks. Wincentym Kwiecińskim. Stan liczebny dzieci w tych
placówkach przedstawiał się następująco:
Rok szkolny
1918/19
1919/20
1920/21
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25

Ilość dzieci
w szkole
45
45
48
49
62
64
48

Ilość dzieci
w ochronie
32
32
34
25
38
29
28

Źródło: M. Rychter, Cukrownia „Choceń”…, s. 11.
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83

W .R. B ro cie k , dz. cyt., s. 64.
Relacja Teresy Kretkowskiej-Kiersnowskiej z Warszawy z dn. 20 V 2014 r., w zbiorach autora.
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Grupa zakonnic z dziećmi przed budynkiem biura i ochronki cukrowni Choceń (fot. ze zbiorów Waldemara
Ryszarda Broćka z Ostrowca Świętokrzyskiego)

Dzieci z ochronki działającej przy choceńskiej cukrowni wraz z ks. Wincentym Kwiecińskim
i ochroniarką Heleną Antoniewską (fot. ze zbiorów Waldemara Ryszarda Broćka
z Ostrowca Świętokrzyskiego)
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Oczywiście z chwilą oddania do użytku siedmioklasowej szkoły w Choceniu, co
nastąpiło 1 września 1929 r., wybudowanej na gruntach podarowanych przez córkę
właściciela Chocenia - Marię Higersbergerównę84, dzieci pracowników cukrowni przeniosły
się do nowoczesnego, jak na owe czasy obiektu, nie tylko w skali regionu, ale i całego kraju.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wspólnie ze Starostwem
Powiatowym we Włocławku realizowało bowiem na tym terenie swoisty eksperyment.
Postanowiono zorganizować tu pokazową sieć szkół siedmioklasowych, łącznie
z wybudowaniem domów dla nauczycieli. Autorem ten koncepcji był pracownik
ministerstwa, znany powszechnie autor popularnego elementarza, Marian Falski. Powodzenie
tego przedsięwzięcia miało prowadzić do rozpowszechnienia go w całej Polsce85. Jak
wspomina ówczesny kierownik tej placówki T. Sujczyński, piękny i nowoczesny obiekt
powstał, ale wyposażenie trzeba było wysiłkiem i pomysłowością wykonać samemu. Dlatego
też wspólnie z tzw. Opieką Szkolną, na czele której stał wyżej wspomniany ślusarz z
cukrowni - Stefan Flis, organizowano imprezy dochodowe, typu loterie, zabawy etc.
Spotykało się to ze zrozumieniem dobrze i regularnie opłacanych pracowników fabryki cukru.
Zresztą to oni zawsze stanowili trzon organizacyjny wszystkich imprez szkolnych86. Dlatego
w stosunkowo krótkim czasie szkoła została wyposażona w niezbędne meble i pomoce
naukowe87.
Z inicjatywy pracowników cukrowni działała w Choceniu kooperatywa spożywcza,
która nosiła nazwę Spółdzielcze Stowarzyszenie „Orzeł” i skupiała ok. 200 osób. Mieściła się
ona w budynku przylegającym do terenu fabrycznego i została wybudowana przez spółkę
akcyjną. Kierował nią zarząd, na czele którego stał dyrektor cukrowni. Mogli do niej należeć
nie tylko pracownicy fabryki. Okoliczni mieszkańcy chętnie tu robili zakupy, ponieważ ceny
były umiarkowane, a towar zawsze najlepszego gatunku. Członkom spółdzielni wypłacano
rokrocznie wysokie dywidendy, uzależnione od czynionych zakupów w sklepie.
Wyróżniającym się działaczem ruchu spółdzielczego był kierownik choceńskiej szkoły,
T. Sujczyński, który wkrótce został wybrany przewodniczącym zarządu włocławskiego
spółdzielni i udzielał się w pracy organów krajowych „Społem”88.
Pracownicy fabryki dla obrony swoich praw założyli Związek Zawodowy Robotników
Cukrowni, którego szefem w latach 30. XX w. był Wawrzyniec Rosiak Przy cukrowni została

utworzona Kasa Chorych. Komórką, która nastawiona była na działalność charytatywną, była
Kasa Przezorności i Pomocy Pracowników Cukrowni. Swoistą ciekawostką jest fakt, że
funkcjonowało przy cukrowni choceńskiej inne koło o charakterze pomocowym. Chodzi
mianowicie o dość mało znane w szerszych kręgach społecznych Koło Towarzystwa
Przyjaciół Akademika89. Jak sama nazwa wskazuje miało ono na celu nieść szczytną pomoc
młodzieży studiującej, a mającej trudną sytuację materialną. Nie chodziło tu o wparcie
doraźne, jednorazowe, podejmowane często z okazji balów dobroczynnych, „Dni
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Akademika” itp., ale pomoc stałą. W pobliskim Włocławku towarzystwo zaczęło
funkcjonować w 1926 r., w Choceniu działało już nieco wcześniej90.
Organizacją ze wszech miar pożyteczną była straż ogniowa rekrutująca swych
członków głównie z pracowników cukrowni. Jej sprawność musiała być dość dobra,
ponieważ dwukrotnie została nagrodzona na zawodach i konkursach strażackich91. Kierował
nią dyrektor Bohdan Romanowski. Oprócz wypełniania swoich podstawowych zadań, czyli
dbania o bezpieczeństwo pożarowe w zakładzie i osadzie, realizowała ona wiele innych
funkcji, w tym kulturalną. Działała bowiem przy niej amatorska orkiestra dęta, w czasie
prosperity cukrowniczej prowadzona przez zawodowego kapelmistrza. Swoim graniem
uświetniała większość ważniejszych uroczystości państwowych i kościelnych. Witała
przybywające do Chocenia ważne delegacje i osobistości92. Później jej nieetatowym
kierownikiem był Walenty Mitelsztet, który grał na pierwszej trąbce. W jej składzie
znajdowali się m.in.: Grób (główny trębacz), bracia Karolakowie (trąbka, werbel – Teofil),
Tomecki (bęben). Dyrygentem tejże orkiestry był także Kazimierz Wojko. Po II wojnie
światowej, kiedy duża grupa byłych pracowników choceńskiej cukrowni przeniosła się do
podwrocławskiej Kleciny, on również tam się przeprowadził przywożąc ze sobą wszystkie
zachowane instrumenty. W ten sposób tradycje choceńskiej orkiestry były wciąż
kontynuowane. W. Wojko był dyrygentem klecińskiej orkiestry cukrowniczej aż do lat 70.
XX w. 93
Uzupełnieniem kulturalnej działalności orkiestry była także aktywność Koła TeatralnoŚpiewaczego, o którego szczegółowej działalności niewiele dziś wiemy. Kierował nim
Władysław Kwiatkowski. Zapewne powiązane było ono personalnie z prężnie
funkcjonującym, szczególnie w początkach lat 20. XX w., Kołem Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego. Z jego zaś działalności zachowały się sprawozdania świadczące, że
wystawiane były amatorskie przedstawienia cieszące się dużym powodzeniem. W 1923 r.
z biletów wstępu uzyskano dochód w wysokości 1 200 000 000 marek. Z tej kwoty,
56 000 000 marek przeznaczono na cele oddziału, zaś resztę przekazano na pomoc dla
bezrobotnych w Choceniu i okolicy. Budżet oddziału zamknął się zyskiem w wysokości
56 262 000 marek94.
Niewątpliwym ewenementem w skali Polski było funkcjonowanie przy cukrowni
w Choceniu pierwszego w kraju wiejskiego Koła Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego95.
Zapewne inicjatorem jego powstania był Antoni Byszewski, właściciel pobliskich
Borzymowic i Szczytna, jeden z założycieli (1908 r.) i wieloletni prezes Oddziału
Kujawskiego PTK we Włocławku96. Choceńskie koło ukonstytuowało się w marcu 1921 r.
i skupiało w roku następnym aż 74 członków. Warte odnotowania jest to, że szczególnie w
początkach swej działalności liczebność koła przewyższała znacznie ilość członków w takich
renomowanych krajoznawczo ośrodkach miejskich jak, np. Toruń!97 W składzie zarządu
znaleźli się pracownicy umysłowi cukrowni. Długoletnim prezesem koła był inż. Wacław
Popławski, chemik i zmianowy fabryczny, sekretarzami byli Cygler (1924), później
Czerniakowski (1925), a w zarządzie zasiadali: dyrektor Bohdan Romanowski, główny
90

Tamże, s. 12; T -Zs ki, T.P.A., „Życie Włocławka i Okolicy”, R. 1927, nr 2, s. 3-5.
M. R yc ht er , dz. cyt., s. 12.
92
Np. warszawskich dziennikarzy i członków Czerniewickiego Koła Rolniczego. Zob.: S. P ru s -W i ś ni e ws k i ,
dz. cyt., s. 950.
93
Relacja H. Kobylańskiej z Wrocławia z dn. 15 VI 2014 r., w zbiorach autora.
94
„Ziemia”, R. IX, 1924, nr 3, s. 48.
95
J . U mi ń s ki , Dzieje Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i PTT w regionie pomorsko-kujawskim,
Bydgoszcz 1987, s. 4; M. R acz ko ws k i , Pierwszy w kraju wiejski Oddział Choceński PTK w latach 19211927, „Biuletyn Przewodnicki” (Włocławek), 2014, nr 108, s. 11-13.
96
W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego Byszewskiego, s. 10-11.
97
M. R acz ko ws k i , Pierwszy w kraju, s. 1.
91

27

mechanik Izydor Sławiński i nauczyciel Jan Tobolczyk98. Działały sekcje: biblioteczna,
odczytowa i wycieczkowa. Z biblioteki korzystali zarówno członkowie oddziału, jak
i pracownicy cukrowni. W 1922 r. koło otrzymało od Wydziału Pozaszkolnego Ministerstwa
Wychowania Religijnego i Oświecenia Publicznego 200 tomów książek popularnych, które
wzbogaciły księgozbiór99. Sekcja odczytowa (zwana też oświatową) organizowała liczne
odczyty, które uzupełniane były również pokazami przeźroczy. Prelegentami byli aktywiści
koła i przyjeżdżający do Chocenia goście z innych regionów. Sekcja wycieczkowa zarówno
zajmowała się organizowaniem wycieczek, jak i przyjmowaniem przybywających, głównie
w celu oglądania okolicznych jezior, turystów z innych regionów. W trakcie swej działalności
zorganizowano wycieczki m.in. do: Poznania, Płocka, Bydgoszczy, Łowicza, Torunia,
wielokrotnie do Włocławka i na Wybrzeże (Gdańsk, Gdynia, Puck, Hel). Prezes koła
choceńskiego uczestniczył w zjazdach krajowych, a aktywność koła odnotowywana była
w prasie centralnej, w czasopiśmie „Ziemia”, miesięczniku krajoznawczym, gdzie obok
relacji z kół bydgoskiego, toruńskiego, krakowskiego, lwowskiego, etc. znalazły się relacje
z koła choceńskiego100.
Do organizacji typu paramilitarnego działających przy cukrowni należy zaliczyć Ligę
Obrony Powietrznej Państwa, która założona została w kraju w 1923 r. jako organizacja
masowa i miała za zadanie popularyzację lotnictwa sportowego, komunikacyjnego
i wojskowego. Najmniejsze jej ogniwa terenowe, koła, powstawały w szkołach, uczelniach,
zakładach przemysłowych i urzędach. Duże znaczenie przykładano do zainteresowania
tematyką lotniczą młodzież, zbierano datki na infrastrukturę związaną z lotnictwem.
Wspomagano budowę wież spadochronowych, lotnisk, zakup samolotów i szybowców.
Organizacja wydawała swoje czasopisma, m.in. dwutygodnik „Lot Polski”. W Choceniu na
czele 20 osobowego Komitetu Miejscowego LOPP stał dyrektor Bohdan Romanowski.
Jednym z efektów pracy koła choceńskiego był fakt, że syn głównego mechanika cukrowni,
Kazimierz Sławiński, konstruował już jako dziecko machinę latającą, a jako młody człowiek
został pilotem walczącym na polskim niebie we wrześniu 1939 r.
Nie zabrakło w Choceniu również członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, pionierskiej organizacji wychowania fizycznego i sportu. Działacze
„Sokoła” przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim,
powstania wielu klubów sportowych oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Organizacja
postulowała podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży, popularyzowała sporty
letnie oraz zimowe, a także wyrabianie tężyzny fizycznej i sił moralnych. Towarzystwo
hołdowało ideom olimpijskim zaczerpniętym z antycznych ideałów wychowawczych. Motto
„Sokoła”, inspirowane klasyczną sentencją rzymskiego poety Juwenalisa brzmiało: „Mens
sana in corpore sano” („W zdrowym ciele zdrowy duch”). Choceńskie gniazdo „Sokoła”
liczyło na dzień 1 stycznia 1928 r. 30 druhów. Skupiało okoliczną, elitarną młodzież męską
głównie z kręgu ziemiańskiego. Jej członkami byli tez urzędnicy cukrowni, w tym dyrektor
Bohdan Romanowski, Franciszek Antoniewski, Władysław Kwiatkowski i Michał Rychter.
Ten ostatni ponadto pełnił funkcję sekretarza zarządu w Podokręgu Kujawskim we
Włocławku101.
Jako ostatnią wymienię, działającą w latach późniejszych na terenie Chocenia, także
paramilitarną organizację młodzieży męskiej, Związek Strzelecki, popularnie zwany
„Strzelcem”. Nawiązywał on do tradycji Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914. Zrzeszał
pozaszkolną, przedpoborową młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Prowadził
98

„Ziemia”, R. X, 1925, nr 9, s. 169.
„Ziemia”, R. VII, 1922, nr 10, s. 304
100
Zob. np.: „Ziemia”, R. VIII, nr 3, 1923, s. 63-64, tamże, R. IX, nr 3, 1924, s. 48, tamże, R. X, nr 9, 1925, s.
169-170,
101
„Życie Włocławka i Okolicy”, R. 1929, nr 6-7-8, s. 9; B . Trzec ia k , dz. cyt., s. 25-26.
99

28

działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. W jego
ramach organizowano kursy podstawowe, kursy instruktorskie, pogadanki, odczyty, biblioteki
i czytelnie. Należał do Polskich Związków Sportowych. Ściśle związany z obozem
J. Piłsudskiego. W Choceniu jego prezesem był pomocnik buchaltera Paweł Sawicki,
a komendantem nauczyciel Antoni Stefaniak Liczył 45 członków. Zebrania „Strzelca”
odbywały się mieszkaniu państwa Bakalerskich102.
10. Życie codzienne w osadzie cukrowniczej
Uruchomienie w Choceniu cukrowni stało się dla dużej grupy ludzi prawdziwym
dobrodziejstwem. Dlatego licznie ściągali tutaj skuszeni stałymi zarobkami i licznymi
dodatkami wydawanymi w naturze. Utrzymywanie przez cukrownię połączenia ze stacją
kolejową w Czerniewicach, dzięki własnej kolejce lub drezynie, łączyło mieszkańców
z Włocławkiem, Warszawą (ówczesną stolicą kraju, ale i siedzibą władz wojewódzkich,
którym Choceń podlegał) oraz całym krajem. Dobre warunki do życia znajdowali tu
wykształceni inżynierowie, kadra urzędnicza, fachowcy, robotnicy, a także szukający
jakiegokolwiek zatrudnienia ludzie bez zawodu, bezrobotni, których w ówczesnym
społeczeństwie było naprawdę dużo. Obok cukrowni wyrosły w krótkim czasie trzy osiedla.
Pierwsze to Kolonia Marysinek103, popularnie nazywana Marysinem (od imienia
wspomnianej wyżej córki ówczesnego właściciela Chocenia). A. Higersberger wydzielił ze
swoich dóbr ziemię, podzielił na ok. 70 działek i sprzedawał zainteresowanym. Wkrótce
wyrosły tu domki jedno i wielorodzinne biegnące wzdłuż dwóch ulic (dzisiejszej
Świerczewskiego i 19 Stycznia), powstały sklepy spożywcze, przemysłowe, mięsnowędliniarskie, restauracja, zakłady rzemieślnicze: szewski, krawiecki, fryzjerski (oprócz
zwykłych usług fryzjer Jan Skoczylas oferował także dentystyczne - rwanie zębów) itp. Poza
rzemieślnikami i kupcami osiedlający się tu ludzie mieli nadzieję otrzymać pracę, już to stałą
lub choćby sezonową w cukrowni, co nie zawsze się udawało.
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Wyciąg z planu Kolonii Marysin z podpisem m.in. Aleksandra Higersbergera (ze zbiorów autora)

Przy osiedlu cukrowniczym od strony północnej powstało w latach kryzysu kolejne
osiedle „składające się z ruder skleconych przez bezrobotnych”104 – Jerzewo. Grunt na działki
wydzielił ze swego majątku Jarantowice – Lucjan Czaplicki. Sytuacja ziemian wówczas była
tak dramatycznie zła, że w ten sposób próbował podreperować nadwątlony budżet rodzinny.
Z projektowanych 16 ha przeznaczonych na nowe osiedle, ostatecznie sprzedano tylko 4 ha,
gdyż później koniunktura się poprawiła. Nazwa tej części miejscowości pochodzi od imienia
starszego syna Czaplickiego - Jerzego105.
Inny biedny przysiółek powstał nieopodal stacji kolejki wąskotorowej pomiędzy
Choceniem a Zakrzewkiem. Nazywano go dlatego Banchowem (z niem. Bahnhof – dworzec).
Oczywiście obok tych nowych osiedli istniało to najstarsze, składające się z choceńskiego
majątku wraz z czworakami i dawną karczmą na tzw. Kaczym Dołku oraz przeniesionym
znad jeziora pod koniec XIX w. kościołem i plebanią. Wśród tej małej „aglomeracji”
mieszkańcy osady cukrowniczej wyróżniali się jako duża grupa pozytywnie i w czasie, kiedy
fabryka funkcjonowała normalnie, żyło im się dostatnio.
Kierownictwo cukrowni oraz pracownicy chętnie wspierali różnego rodzaju inicjatywy
i przedsięwzięcia służące lokalnej społeczności. O zaangażowaniu w życie miejscowej szkoły
już było wspomniane. Warto jeszcze odnotować choćby dwa fakty o patriotycznej wymowie.
Otóż kiedy mieszkańcy sąsiedniego Chodcza pod koniec I wojny światowej wymogli na
niemieckim zaborcy zgodę na wystawienie w miasteczku pomnika Tadeusza Kościuszki,
postanowiono przetransportować na ten cel ogromny głaz. Nie znaleziono jednak
w najbliższej okolicy pojazdu, który byłby w stanie ten ciężar przewieźć. Dopiero odpowiedni
konny furgon bezpłatnie użyczyła cukrownia choceńska, której wiceprezesem zarządu był
wówczas Lucjan Morzycki, właściciel podchodeckiego Brzyszewa. Pojazd ten, wraz
z potrzebnymi łańcuchami, linami, drągami, był bardzo ciężki, bez ładunku musiały go
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ciągnąć 4 konie. Przewiezienie głazu było zatem przedsięwzięciem wymagającym dużej
sprawności technicznej, którą posiadali pracownicy cukrowni montujący rok wcześniej duże
maszyny i urządzenia w cukrowni. Pomnik uroczyście został odsłonięty 15 października 1917
r., jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości106. Zarząd cukrowni wspierał
również inne społeczne przedsięwzięcia. Jednym z nich była budowa gmachu Muzeum Ziemi
Kujawskiej, które powstawało dzięki inicjatywie Oddziału Kujawskiemu Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, a finansowane było przez instytucje samorządowe,
organizacje lokalne, przedsiębiorstwa i prywatnych sponsorów. W 1928 r. cukrownia Choceń
wpłaciła na ten cel 500 zł107.
O tym jak się żyło pracownikom cukrowni pisał B. Trzeciak:
Dobrze było pracownikom cukrowni, niektórzy nazywali to „Kanadą”. Deputaty węgla i cukru,
chlewik z prosiaczkiem, własne kurki, kaczki, króliki – oto obraz, jaki wbił mi się w pamięć
dziecięcych lat. Wypiekanie ciast i różnych smakołyków w cukrowniczej piekarni, szczególnie w czasie
różnych świąt, magiel, łaźnia, stojące do dyspozycji pracowników i ich rodzin, nawet osobowy wagonik
kursujący do stacji szerokotorowej w Czerniewicach ciągniony przez własną cukrownianą lokomotywę,
częste zabawy taneczne urządzane w sali znajdującej się we wspomnianym baraku, kończące się często
bitkami. […] Wujek Kazik Łukasiak był zamiłowanym wędkarzem, […] zabierał mnie często na łódkę,
z której łowiliśmy ryby na choceńskim jeziorze.
W latach mego wczesnego dzieciństwa, szczególnie w czasie cukrowniczej prosperity,
odwiedzały Choceń różne grupy pseudo-teatralne, przynoszące wiele radości i swoistej zabawy.
Pamiętam występ słynnego siłacza-zapaśnika o znanym wówczas nazwisku, który wystąpił w
zaadaptowanej po dawnym tartaku cukrowni sali. […] W miejscowym parku […] koncertowała w
niedzielę strażacka orkiestra, organizowano loterie fantowe, zbierały się całe rodziny na tzw.
„majówki”. […] Organizowano występu chóru parafialnego, występy teatrzyku szkolnego, kolorowe
jarmarki i odpusty dopełniały życie rozrywkowo-kulturalne ówczesnego Chocenia108.

Obejmujący obowiązki kierownika Szkoły Powszechnej w Choceniu T. Sujczyński
zauważył, że:
… pracownicy cukrowni – to inteligencja i robotnicy wykwalifikowani o dużej kulturze, wyrobieni
społecznie. O pracę w cukrowni z uwagi na dobre zarobki było bardzo trudno. Przyjęcie do swego
rodzaju klanu pracowniczego traktowano jako sukces życiowy. Wysokie zarobki, stałość pracy, warunki
mieszkaniowe – to wszystko składało się na relatywnie dobry standard życiowy. […] Inaczej trzeba
było postępować z zahukanym dzieckiem służby folwarcznej, inaczej znów z dzieckiem pracownika
cukrowni – zadbanym, dobrze traktowanym w domu, pilnowanym przez samych rodziców, dbających
o dobre wyniki nauczania109.

Oczywiście nie wszystkim się w tamtych czasach dobrze powodziło i nie zawsze
stosunki międzyludzkie między różnymi grupami społecznymi układały się poprawnie.
Szczególnie w okresie kryzysów gospodarczych, kiedy zdesperowani, zazwyczaj
najbiedniejsi członkowie społeczeństwa, buntowali się, szukali lepszych perspektyw
życiowych dla siebie i swoich rodzin. Tak było zaraz po zakończeniu wyniszczającej
wszystkich I wojnie światowej i w latach wielkiego światowego kryzysu gospodarczego lat
30. XX w. W początkowym okresie konsolidowania się państwa polskiego, jesienią 1918 r. na
wzór płynący z sowieckiej Rosji, przez kraj przelewała się fala wystąpień robotniczych
i służby folwarcznej. Tworzono Rady Delegatów Robotniczych i Chłopskich. Tak też było w
powiecie włocławskim. Inicjatywa ich tworzenia wychodziła przede wszystkim od
robotników przemysłowych. Pierwsze Rady małomiasteczkowe i wiejskie powstały na
Kujawach w pobliżu zakładów przemysłowych mieszczących się na wsi, takich jak:
cukrownie, gorzelnie, cegielnie. Korespondencja Nr 4 „Gromady” z grudnia 1918 r. donosiła
o powstawaniu Rad Delegatów Robotniczych i Chłopskich w powiecie włocławskim:
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…utworzyła się Rada w Choceniu pow. włocławskiego, do której wchodzą delegaci robotników
miejscowej cukrowni i 18-tu okolicznych folwarków. Rada na pierwszym posiedzeniu 21 listopada
między innymi uchwaliła: wprowadzenie 8 godzinnego dnia pracy w cukrowni, zniesienie rewizji,
wybudowania nowej studni i że przyjmowanie i wydalanie robotników odbywać się może tylko za
zgodą Rady110.

Również „Głos Robotniczy” z 1 grudnia 1918 r. podawał, że:
Dnia 24 ubm. z inicjatywy delegatów fabrycznych do rady odbył się wiec służby folwarcznej
i włościan do wyboru delegatów. Przyjęto następujące rezolucje: My, służba folwarczna i włościanie
małorolni, zebrani na wiecu w Choceniu dnia 23 listopada 1918 r. uchwalamy solidaryzowanie się ze
stanowiskiem PPS-Lewicy i postanawiamy wybrać delegatów do Rady Robotniczej powstałej
w cukrowni Choceń, przekazując jej interesy ludu roboczego okolic Chocenia… 111.

Skupisko robotników przyciągało także, szczególnie w okresie przedwyborczym,
różnego rodzaju lewicowych działaczy partyjnych, a także legalnie działających posłów. O
jednym takim incydencie w swoich wspomnieniach pisze B. Trzeciak:
Którejś przedwojennej niedzieli lewicowcy choceńscy, członkowie PPS-Lewicy112 ogłaszają
wiec, na którym ma przemawiać znany w kraju wówczas działacz PPS – Rusinek113. Naprędce sklecona
trybuna składająca się z jakiegoś rozchwianego stołu, na którym dla podwyższenia ustawiono krzesło.
Mój ojciec wyznaczony został z racji swej silnej budowy na chroniącego mówcę, co polegało na
przytrzymywaniu, co rusz chwiejącego się krzesła w momentach wzrastania emocji, co groziło
upadkiem zacnego przywódcy. W pewnym momencie od strony sklepu „Orzeł” wypadło dwóch
posterunkowych z karabinami i pałkami w rękach, kierując się chyżo ku wspomnianej trybunie. Mój
ojciec w słusznym przewidywaniu, co może go spotkać ze strony nacierających policjantów, puścił owo
krzesło salwując się ucieczką. Wuj Mietek zdążył jeszcze chwycić czerwony sztandar powiewający nad
trybuną i poszedł w ślady ojca. Niewzruszony pozostał jedynie sam Rusinek, który jako ówczesny
lewicowy poseł chroniony był immunitetem, co potwierdziwszy para granatowych zasalutowawszy
odeszła, wywołując gwizdy wśród zgromadzonych słuchaczy. Zarówno ojciec, jak i wuj otrzymali
nazajutrz nagany ze strony organizatorów za przedwczesną ucieczkę 114.

110

W . K us z yk , Walki klasowe na wsi polskiej 1918-1919. Materiały źródłowe, Warszawa 1968, s. 444.
T . Kuź mi ń s k i , Wieś w walce o Polskę Ludową 1918-1920, Warszawa 1960, s. 80.
112
Wg B. Trzeciaka liderem tej grupy był Bańkowski, właściciel sklepu masarniczego, prywatnie zięć Andrzeja
Rybackiego, który miał młyn i sklep piekarniczy. Do zapalonych działaczy lewicowych należeli także bracia
Kazimierz i Tadeusz Słodkowscy (w Choceniu nazywani byli popularnie „komunistami”), z zawodu stolarze, do
których dołączył, również z uwagi na powiązania rodzinne, ojciec piszącego wspomnienia, Józef Trzeciak. B .
T rzecia k, dz. cyt., s. 33, 60.
113
Kazimierz Rusinek (1905-1984), kontrowersyjny działacz socjalistyczny i komunistyczny, więzień obozów
koncentracyjnych, polityk, poseł, współpracownik J. Cyrankiewicza i M. Moczara, po II wojnie członek
Komitetu Centralnego PZPR,
minister, dziennikarz prasy lewicowej, działacz ZBOWiD.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Rusinek.
114
B . T rzecia k , dz. cyt., s. 32-33.
111

32

Fot. pisma na druku firmowym cukrowni Choceń z dn. 10.09.1925 r. (źródło: APW, Fabryka Cukru
„Choceń” w Choceniu lata 1913-1932, sygn. 3)

12. Czas kryzysu i zamknięcie cukrowni
Okres dostatniego życia w choceńskiej osadzie cukrowniczej nie trwał długo. Główną
tego przyczyną był wielki kryzys gospodarczy, który rozpoczął się krachem na giełdzie
nowojorskiej (słynny czarny czwartek 24 października 1929 r.) i wkrótce objął również kraje
europejskie, w tym Polskę. Sięgnął bardzo głęboko, swym oddziaływaniem objął zarówno
przemysł, jak i rolnictwo, a więc te działy gospodarki, w obrębie których funkcjonowały
cukrownie. Sytuacja na wsi była dramatycznie zła. Kryzys spowodował głównie spadek cen
artykułów produkowanych i sprzedawanych przez rolników. W 1935 r. spadły one średnio
o 65% w porównaniu ze stanem z 1928 r. Oblicza się, że producent rolny, aby otrzymać tę
samą sumę pieniędzy co w roku 1928, musiał sprzedać w roku 1935 ich trzykrotnie więcej.
Mimo spadku opłacalności produkcji rolniczej wieś nie mogła powstrzymać się od sprzedaży
swych produktów, gdyż musiała płacić podatki, spłacać długi oraz kupować niezbędne
wyroby przemysłowe. Trudną sytuację przedstawia fakt zadłużenia wsi, które w 1932 r.
szacowane było na 4,3 mld zł. Co prawda najboleśniej skutki kryzysu odczuła w kraju
ludność najuboższa, zamieszkująca tereny wschodnie i południowe, gdzie gospodarstwa były
bardzo rozdrobnione, ale i na zasobnych Kujawach załamanie było także dotkliwe. Dopadało
ono także dużych właścicieli ziemskich, którzy niejednokrotnie musieli zadłużać bądź
sprzedawać swoje dobra. Ówczesną sytuację gospodarczą w okolicach Chocenia dokładnie
przedstawił T. Czaplicki:
Jesienią 1929 roku krach na giełdach światowych zapoczątkował kryzys gospodarczy także w
Polsce. Ceny zbóż spadły z ok. 40 zł za kwintal pszenicy do 20 złotych, a w niektórych rejonach kraju
jeszcze niżej. Za zbożem wszystko spadło na łeb na szyję, a zobowiązania powstałe w czasach wojny
i powojennych (z przykręcania śruby podatkowej przez Grabskiego) pozostawały bez zmian. Wszyscy
ziemianie zaczęli robić bokami, nie mogą podołać zobowiązaniom. Lata 1929-33 były najcięższe dla
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polskiego ziemiaństwa. Wiele majątków w naszej okolicy zbankrutowało. Dla przykładu: pan Doliński
rozparcelował Bodzanów; Antoni Sokołowski, ojciec naszych przyjaciół, sprzedał Kępkę Szlachecką,
która była ponad 300 lat w rękach jego rodziny; Aleksander Higersberger sprzedał Choceń, kupując dla
głuchoniemego syna czterokrotnie mniejsze Struże; pan Skibiński sprzedał ze stratą Bodzanówek
zakupiony dwa lata wcześniej; pan Rytel sprzedał Krukowo, pan Białecki w Ząbinie był właściwie
administratorem majątku należącego do wierzycieli. Podobna sytuacja, może tylko nie w tak
drastycznej formie, była w wielu innych majątkach115.

Podobnie ówczesną zapaść na wsi zapamiętała J. Siniarska-Czaplicka w odniesieniu do
położonych w pobliżu Chocenia trzech majątków należących do jej rodziny:
Gospodarstwa te, zarówno Borzymie, jak i Niemojewo, nie stały na wysokim poziomie. Ojciec
niezbyt energiczny, a wówczas już w nie najlepszym stanie zdrowia, gospodarował ekstensywnie. Gdy
obowiązki przejęli młodzi, natychmiast zaczęli inwestować. Nabyli nowoczesny sprzęt i wydrenowali
ziemię. Zakupili niedaleko położony folwark Pyszkowo dla swej siostry Wandy, która wychodziła za
mąż za ich kolegę ze studiów, niezwykle przystojnego Zbigniewa Korolkiewicza. Zaciągnęli kredyty.
Gdy w 1929 roku nastał wielki kryzys, wszystkie trzy majątki znalazły się w katastrofalnej sytuacji.
Raty do spłacenia – szczególnie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego - były wysokie. Wartość
produkowanego zboża spadła trzykrotnie. Każdego roku groziła sprzedaż z licytacji. W 1933 r. zmarł
mój teść. Pyszkowo zostało wydzierżawione. Zbyszek Korolkiewicz podjął pracę W Komisji
Rozjemczej we Włocławku. Wanda z synkiem Olgierdem zjechała do Borzymia. Gdy w 1934 r.
przybyłam do Borzymia, sytuacja pozostawała wciąż krytyczna. Tylko dzięki wielkiej pracy, tak
Ludwików, jak i naszej, około 1938 roku trudności w zasadzie zostały opanowane 116.

Kiedy w dramatycznie złej sytuacji finansowej znaleźli się ziemianie i drobni
właściciele rolni, którzy byli głównymi akcjonariuszami cukrowni w Choceniu, w równie złej
sytuacji musiała znaleźć się i sama fabryka. Dla wielu z nich środkiem na polepszenie złej
kondycji finansowej było po prostu sprzedanie akcji. W anonsie zamieszczonym na pierwszej
stronie warszawskiej „Gazety Handlowej”, która ukazała się 15 października 1929 r.,
możemy przeczytać, że: „Jak się dowiedzieliśmy, trzej główni akcjonariusze, posiadający
54% wszystkich akcyj cukrowni Choceń, postanowili sprzedać swoje udziały towarzystwu
zagranicznemu”117. Gazeta ta śledziła dalsze losy choceńskiego zakładu. W notatce z dnia 29
października tr. pod wymownym tytułem: „Cukrownie polskie przechodzą w obce ręce”
poinformowano czytelników, że angielskie konsorcjum, którego przedstawicielem był niejaki
Golodec (były obywatel rosyjski) pertraktuje z głównymi akcjonariuszami cukrowni
w Choceniu w celu zakupu ich akcji. Transakcja zapowiadała się wyjątkowo niekorzystnie.
Obiekt wyceniany na ok. 8-10 milionów miałby przejść w obce ręce za ok. 2 miliony zł.
Konsorcjum to było już w posiadaniu 2 polskich cukrowni118. Nie są wymienieni ci
najważniejsi udziałowcy, jednak należy przypuszczać, że byli to członkowie zarządu.
Z zachowanych dokumentów wynika119, że po 1929 r. w jego składzie zaszły zmiany.
Członkami zarządu choceńskiej cukrowni przestali być: dawny prezes Aleksander
Higersberger, wiceprezes Kazimierz Około-Kułak oraz członek - Ignacy Kretkowski.
Wiadomym jest, iż Aleksander Higersberger, właściciel Chocenia, na którego ziemi fabryka
stanęła, miał wówczas poważne problemy finansowe. Decyzją Dyrekcji Głównej
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z dn. 19 kwietnia 1932 r. na skutek niespłaconej
pożyczki jego dobra zostały wystawione do pierwszej publicznej licytacji. Już wkrótce, bo
w 1933 r., majątek Choceń nabywa małżeństwo Maria i Władysław Chudzyńscy120. Zapewne
podobne problemy dotknęły również dwóch wyżej wspomnianych ziemian-akcjonariuszy.
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Wbrew temu, o czym donosiła prasa, nie sprzedali oni jednak swych udziałów
„towarzystwu zagranicznemu”, ale zbyli je ludziom związanym z rodzimą, konkretnie
wielkopolską korporacją cukrowniczą. Od kampanii 1925/26 cukrownia w Choceniu, zresztą
jako jedyna z terenu byłej Kongresówki121, należała do ówczesnej kartelowej organizacji
o nazwie Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego (ZZPPC) z siedzibą w
Poznaniu. Była to w okresie międzywojennym najsilniejsza organizacja zawodowa działająca
w tej branży w Polsce. Zrzeszone w niej cukrownie wytwarzały około 75% produkcji cukru w
kraju. To powodowało, że wywierała ona decydujący wpływ na politykę państwa w obrębie
tej gałęzi gospodarki, np. w sprawach takich jak ceny cukru, kredytów, cła, opłat
przewozowych etc. Jej działalność zmierzała do tego, aby stworzyć cukrowniom zachodnim
jak najlepsze warunki działania i rozwoju. Z drugiej strony warto zauważyć, że
przedstawiciele fabryk cukru niezrzeszonych w ZZPPC mieli jej dużo do zarzucenia. Na
przykład Jan Zagleniczny wytykał jej to, że: „stojąc na gruncie egoistycznym, przyrodniczym,
stawiali zupełnie wyraźnie teorię, że co słabsze musi zginąć, że nie należy się interesować
słabymi cukrowniami byłej Kongresówki, że szkoda na to wysiłków i pieniędzy, gdyż ich
wielkie cukrownie są w stanie dostarczyć Polsce potrzebną ilość cukru, a nawet wyrobić na
eksport”122. Niestety dla cukrowni Choceń, mimo że należała do ZZPPC, w obliczu trudnej
sytuacji związanej z kryzysem światowym, działacze tej organizacji uznali, że ten stosunkowo
nieduży zakład należy zamknąć.
W 1930 r. w Zarządzie Spółki Akcyjnej Fabryki Cukru „Choceń”, obok dawnych
członków, tj. prezesa T. Findeisen i wiceprezesa L. Morzyckiego, znaleźli się przedstawiciele
organizacji cukrowniczych z regionu Wielkopolski, w tym dyrektorzy działających tam
fabryk cukru. Nowymi członkami zarządu zostali: Bolesław Mikulski, jeden z dyrektorów
Banku Cukrownictwa Spółki Akcyjnej w Poznaniu, Edward Olex, dyrektor cukrowni
w Witaszycach, Zygmunt Psarski, dyrektor cukrowni w Gostyniu oraz Władysław Psarski,
dyrektor cukrowni w Kościanie, członek rad nadzorczych Banku Cukrownictwa w Poznaniu,
Banku Handlowego w Warszawie, prezes Spółki „Cukroport” Składy Portowe ZachodnioPolskich Cukrowni, członek władz kartelu Związku Zachodnio-Polskiego Przemysłu
Cukrowniczego, przewodniczący Wielkopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego, honorowy
prezes Związku Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w II RP, poseł na sejm II RP III
kadencji123. Warto dodać, że ważnym akcjonariuszem cukrowni Choceń, który pełnił też
odpowiedzialne funkcje w spółce, był dr Hipolit Liciński124, dyrektor cukrowni w Środzie,
a później w Opalenicy, działacz Związku Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego,
członek prezydium Komisji Propagandy Konsumpcji Cukru przy Radzie Naczelnej Polskiego
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Przemysłu Cukrowniczego, członek Rady Naczelnej i Rady Zarządzającej Towarzystwa
Wzajemnych Ubezpieczeń Cukrowni w Polsce125.
W tym trudnym czasie cukrownia w Choceniu starała się pracować normalnie i co
najważniejsze, przynosiła dochód. Sprawozdania roczne zysków i strat z kampanii 1931/32
wykazały zysk brutto przedsiębiorstwa w kwocie 203 934, 62 zł126.
Jednak to właśnie wspomniane wyżej grono wytrawnych działaczy cukrowniczych
z Wielkopolski skupiło większościowy pakiet akcji cukrowni Choceń, a następnie z dużym
zyskiem odsprzedało go konkurencyjnej i większej cukrowni w Brześciu Kujawskim, która
nie była zainteresowana prowadzeniem tu produkcji, lecz jej wygaszeniem. Kapitał
zakładowy „Towarzystwa Cukrowni Brześć-Kujawski, Spółka Akcyjna” w 1925 r. wynosił
4 800 000 zł. Po fuzji dokonanej ze Spółką Akcyjną Fabryki Cukru „Choceń", jej kapitał
akcyjny w 1937 r. obliczono na sumę 7.200.000 zł127.
W dniu 1 marca 1933 r. cukrownia w Choceniu po 17 przepracowanych kampaniach
została unieruchomiona, a 5 marca tr. odbyło się pożegnanie załogi fabrycznej. Rozwiązanie
stosunku pracy wiązało się jednak ze swoistym odszkodowaniem i wypłaceniem pieniędzy,
które miały stanowić kapitał ułatwiający odnalezienie się na trudnym rynku pracy. Zarówno
pracownicy umysłowi, jak i fizyczni uhonorowani zostali pieniędzmi za każdy przepracowany
rok w cukrowni w wysokości jednej miesięcznej pensji wraz ze wszystkimi należnymi
deputatami (obliczonymi w gotówce), takimi jak: wartość bezpłatnego mieszkania,
utrzymanie kosztem fabryki 1-2 krów, w naturze cukier, węgiel, drzewo opałowe i deputat
ziemniaków w stosunku rocznym128. B. Trzeciak podaje, że była to suma około tysiąca
ówczesnych złotych. Duża grupa zwolnionych pracowników cukrowni wybudowała za
otrzymane pieniądze własne domki rodzinne i przeszła na obecnie określaną tzw. „działalność
gospodarczą”129.
Na mocy uchwały walnego nadzwyczajnego zebrania akcjonariuszy w dniu 9 marca
1933 r. wybrano całkowicie inny już zarząd, który związany był ściśle z nowym właścicielem
czyli „Towarzystwem Cukrowni Brześć-Kujawski, Spółka Akcyjna”. W jego skład wchodzili:
Stanisław Watraszewski, Leon Nowakowski, Tadeusz Karszo-Siedlewski, Witold
Sokołowski, Teodor Watraszewski i Józef Lutomski. Uchwałą tegoż zgromadzenia na
dyrektora zarządzającego spółki w miejsce Pawła Jarnuszkiewicza (miał wtedy 76 lat i rok
później zmarł) wybrano Leona Nowakowskiego130, wybitnego i zasłużonego dla polskiego
cukrownictwa człowieka, dra chemii, który ogłaszał szereg naukowych artykułów w „Gazecie
Cukrowniczej”. Pełnił on wysokie funkcje w organizacjach branżowych, m.in. był
przewodniczącym Związku Kierowników Cukrowni RP, wieloletnim przewodniczącym Koła
Techników Cukrowników, wiceprezesem Związku Zawodowego Cukrowni b. Królestwa
Polskiego, wiceprezesem Spółki Handlowej Cukrowni Związkowych SHC, członkiem
Komitetu Wykonawczego Banku Cukrownictwa, zastępcą członka Rady Naczelnej Przemysłu
Cukrowniczego. Drugi z członków zarządu cukrowni „Choceń”, Stanisław Watraszewski to
także wybitna persona. Był członkiem zarządu Spółki Handlowej Cukrowni Związkowych
SHC, przewodniczącym Delegacji Nasiennej przy Radzie Naczelnej Polskiego Przemysłu
Cukrowniczego, członkiem rady zarządzającej Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń
Cukrowni w Polsce131. Członkiem zarządu został też 30 letni wówczas Teodor Watraszewski,
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syn Stanisława i Marii Tekli z Krzymuskich, pochodzącej z podbrzeskiego Falborza –
inżynier, który zaginął później w powstaniu warszawskim132. Kolejny członek zarządu,
Tadeusz Karszo-Siedlewski, to absolwent berlińskiej Handelshochschule, senator II RP IV
kadencji, wybitny działacz gospodarczy, członek rady tzw. Lewiatana, wielu rad nadzorczych
przemysłu ciężkiego, spożywczego (w tym też cukrowni: Brześć Kujawski, Garbów,
Zakrzówek, Choceń, Lublin - od 1933 r. prezes zarządu - i Milejów) ekspert rządowy,
związany politycznie z obozem narodowym133.
Jak już wspomniano nowy właściciel postanowił wygasić produkcję w tej cukrowni
i przejął zakontraktowane buraki do przerobu w swojej cukrowni w Brześciu Kujawskim.
Okres lat 1930-35 to trudny czas dla wielu cukrowni w Polsce. Już od 1921 r. wystąpiła
nadwyżka produkcji cukru na rynku wewnętrznym. Stąd eksportowano go głównie do Anglii,
Holandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i krajów bałtyckich. Jednak sprzedaż cukru na rynek
wewnętrzny była wówczas bardziej zyskowna niż eksport. Cukrownie, aby móc korzystnie
sprzedawać w Polsce, musiały eksportować go ze stratą, by uzyskać zezwolenie na sprzedaż
w kraju. Rynek w Polsce chroniony był przez wysokie cła wynoszące od 115 do 130 zł za 100
kg. Minister Skarbu w porozumieniu z ministrem przemysłu i Handlu oraz Ministrem
Rolnictwa ustalał wysokość kontyngentów produkcji cukru na działające w kraju
poszczególne cukrownie. I tak, np. na kampanię 1928/29 cukrowni Choceń przyznano
kontyngent w wysokości 56 926 q cukru. Dla porównania sąsiedniej cukrowni: Brześć
Kujawski – 134 767, największej w kraju cukrowni Chełmża – 366 172, zaś najmniejszej
w Czersku – 23 799134.
Polityka kartelów cukrowniczych w okresie kryzysu polegała najczęściej na
przejmowaniu kontyngentów słabszych cukrowni przez silniejsze. W latach 1930-1935
zamknięto z tego powodu nie tylko fabrykę cukru w Choceniu, ale i inne, głównie mniejsze
zakłady, które przegrywały konkurencję z jednostkami ekonomicznie potężniejszymi. Taki las
spotkał również następujące cukrownie: Strzelce, Tomczyn, Młynów, Model, Pakość, Cielce,
Nowinki, Zakrzówek, Milejów, Trawniki, Nieledew i ostatnią, niedaleko położoną - Łanięta
(1937 r.)135.
Oczywiście zamknięcie cukrowni miało bardzo destruktywne znaczenie dla
mieszkańców Chocenia. Pracę straciło ok. 250 zatrudnionych tu ludzi. Tylko niewielka ich
część znalazła zatrudnienie u nowego właściciela przy zabezpieczeniu majątku fabrycznego,
utrzymaniu i obsługi przejętego obszaru plantacyjnego buraków cukrowych oraz taboru
i torów kolejki wąskotorowej. Duża grupa pracowników, szczególnie dobrze wykształconych
fachowców, rozjechała się po kraju w poszukiwaniu nowej pracy, również w cukrowniach,
część znalazło zatrudnienie w położonych niedaleko zakładach cukrowniczych takich, jak
Brześć Kujawski, Ostrowy, do których dojeżdżano najczęściej rowerem. Jednak zdecydowana
większość pozostała bez pracy i przed nimi oraz ich rodzinami pojawiło się widmo głodu.
T. Sujczyński w bardzo emocjonalny sposób wspominał ten czas:
Gromem z jasnego nieba była wiadomość o likwidacji cukrowni, jedynego źródła utrzymania dla
wielu rodzin. Istotnie kartel cukrowniczy podjął taką decyzję, ze wszech miar szkodliwą społecznie.
Wyjaśniano, że cukrownia w Choceniu nie przynosi należytych wysokich zysków i dla kartelu nie
opłaca się jej utrzymanie. Przed wieloma rodzinami zarysowało się widmo utraty pracy. Kapitalistów
z kartelu nie obchodziło, że głodne dzieci będą przychodziły bez śniadań do szkoły.
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Osada cukrownicza zamarła. Wiele rodzin przeniosło się do innych miejscowości szukając
pracy. Dla robotników sezonowych z Marysina nawet możliwość zarobku sezonowego w czasie
kampanii cukrowniczej urwała się. Po zamknięciu cukrowni szkoła natychmiast zorganizowała
dożywianie dzieci136.

13. Demontaż i wywiezienie aparatury do cukrowni „Podole” pod Tarnopolem
Spółka Akcyjna Cukrowni Brześć Kujawski po zamknięciu choceńskiej fabryki
poszukiwała chętnych na kupno jej wyposażenia. Na kresach wschodnich w Berezowscy
Wielkiej pod Tarnopolem budowano właśnie nową cukrownię137 i to tam ostatecznie
sprzedano wymontowane z choceńskiego zakładu maszyny i urządzenia. Kresową cukrownię
„Podole” uruchomiono w 1938 r., a jesienią 1936 r. zaczął się demontaż urządzeń
w Choceniu. Z pisma komendanta posterunku policji w Choceniu, przodownika Mieczysława
Rutkowskiego, do komendanta powiatowego policji we Włocławku z 13 listopada tr.
dowiadujemy się, że transakcja ta nie obyła się bez pośrednika: „urządzenia cukrowni
Choceń zostały sprzedane Zakładowi Przemysłowemu Cegielski w Poznaniu i w najbliższych
dniach rozpocznie się rozbiórka maszyn, które zostaną wywiezione w Tarnopolskie do
nowobudującej się tam Cukrowni. Rozbiórka urządzenia Cukrowni Choceń ma być
ukończona do końca stycznia 1937 r.”138
Jak wspomina B. Trzeciak, przez ten krótki czas znów w osadzie zrobiło się gwarno
i wesoło. Zjechało tu wielu inżynierów i techników do kierowania tą akcją. Pracę otrzymało
wielu bezrobotnych mieszkańców Chocenia139 i okolic. Wymontowaną aparaturę ładowano
na wagony cukrowniczej kolejki wąskotorowej i przewożono do stacji PKP w Czerniewicach,
gdzie przeładowywano z kolei na transport szerokotorowy i wywożono pod Tarnopol. Po
zakończeniu demontażu ostatnim transportem do Berezowicy Wielkiej wyjechała też duża
grupa byłych pracowników choceńskiej cukrowni, aby na nowym miejscu zamontować cały
sprzęt. Większość z nich po zakończeniu robót instalacyjnych wróciła do Chocenia, ale część
już tam została, gdyż zaoferowano im stałą pracę. Historia przesądziła, że nie był to
najszczęśliwszy wybór. Wielu osiadłych tam choceniaków po zajęciu tych terenów we
wrześniu 1939 r. przez Związek Radziecki poddanych było różnym represjom, niektórzy
wywiezieni zostali na Syberię i do Kazachstanu. Tylko niektórym po zakończeniu wojny
i przebyciu życiowej gehenny udało się wrócić do Chocenia, wśród nich była, np. rodzina
Głowackich140.

136

T . Suj cz yń s k i , Dzieje jednej szkoły, s. 225.
W zasobach Narodowej Agencji Cyfrowej znajdują się 2 zdjęcia wykonane dla Ilustrowanego Kuriera
Codziennego: 1. wykonane w kwietniu 1937 r. przedstawia poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę
cukrowni, na którym ks. proboszcz Malinowski w otoczeniu władz oraz tłumu robotników odczytuje akt
erekcyjny fabryki – NAC, sygn. 1-G-2099; 2. wykonane 13 II 1938 r. przedstawia grupę oficjeli przybyłą na
uroczystość poświęcenia cukrowni „Podole S.A.” w Berezowscy Wielkiej. Wśród nich są: wicepremier, inż.
Eugeniusz Kwiatkowski, wojewoda lwowski Alfred Biłyk, starosta tarnopolski Tomasz Malicki, NAC, sygn. 1G-2100.
138
APW, SPW, sygn. 1221 - Pismo komendanta posterunku policji państwowej w Choceniu do komendanta
powiatowego policji z dn. 13 XI 1936 r.
139
W ich gronie był też dziadek autora ze strony mamy: Stanisław Koronowski, który uległ w czasie demontażu
urządzeń niegroźnemu wypadkowi.
140
B . T rzecia k , dz. cyt., s. 30.
137

38

Cukrownia „Podole” S.A. w Berezowicy Wielkiej - poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę zakładu.
Ks. proboszcz Malinowski odczytuje akt erekcyjny (źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-2099)

14. Incydent w b. cukrowni na początku września 1939 r.
Po wywiezieniu wyposażenia choceńskiej cukrowni na Podole, przez dwa lata do
wybuchu II wojny światowej nie uruchomiono w zakładzie żadnej działalności produkcyjnej.
Funkcjonowało na rzecz cukrowni w Brześciu Kujawski gospodarstwo rolne, kolejka
wąskotorowa i pracowali inspektorzy plantacyjni. Kiedy wybuchła wojna, w początkach
września 1939 r. na terenie cukrowni choceńskiej rozegrały się dramatyczne sceny. W byłych
magazynach cukru umieszczeni zostali prowadzeni z zachodu na wschód internowani
Niemcy, prawdziwi i często też rzekomi członkowie tzw. V kolumny, którzy mieli
uskuteczniać na tyłach polskiego wojska działalność dywersyjną. Część z nich dowieziona
została kolejką wąskotorową ze stacji Czerniewice. Konwojowani byli przez członków
paramilitarnej organizacji młodzieżowej „Strzelec”. Nienawiść społeczeństwa polskiego
wobec nich była duża, traktowano ich jak szpiegów. B. Trzeciak zapamiętał, że kiedy jeden
z Niemców podjął próbę ucieczki, wówczas padł strzał, który położył trupem nieszczęśnika.
Ofiarę pogrzebano w pobliskim prywatnym ogródku na Jerzewie. Na przybywających
w kolumnie Niemców czekał przy bramie fabrycznej tłum rozgorączkowanych
i nastawionych nieprzyjaźnie przebywających wówczas licznie w Choceniu polskich
uciekinierów, a także mieszkańców osady i okolic. Padały wyzwiska i groźby. Pomimo
eskorty granatowych policjantów i członków „Strzelca”, sypały się na konwojowanych razy,
kuksańce, a nawet i kamienie. Dopiero zamknięcie bramy spowodowało uspokojenie
nastrojów.
Po krótkim pobycie w Choceniu, setki osób zgromadzonych w pomieszczeniach
fabrycznych zostały, głównie nocami, wyprowadzone i popędzone dalej na wschód, w
kierunku Łowicza. Najprawdopodobniej w wyniku naporu i szybkiego marszu wojsk
niemieckich zostali oni ostatecznie w tym wojennym rozgardiaszu rozpuszczeni i większość
wróciła do swych domów. Kiedy nastały rządy Niemców, zorganizowali oni akcję retorsyjną,
w czasie której internowani mieli rozpoznawać swoich niedawnych prześladowców.
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Indagowani przez żandarmów choceniacy całą winę zrzucili na uciekinierów z północnych
i zachodnich stron Polski, których na początku września było w osadzie dużo. Zaś najbardziej
zaangażowani miejscowi ulotnili się z Chocenia do momentu aż sprawa przycichła141.
Przez choceńską cukrownię przewinęli się też profilaktycznie internowani mieszkańcy
Włocławka, których ze względu na niemieckie nazwiska podejrzewano o sympatyzowanie lub
nawet współpracę z wrogiem. Tadeusz Nowakowski, polski dziennikarz i pisarz142, który
w pierwszych latach okupacji mieszkał we Włocławku w swoim „Diariuszu włocławskim”
wspominał o dwóch takich, w sumie porządnych ludziach, których później propaganda
hitlerowska nazywała męczennikami uczestniczącymi w „marszu śmierci”:
Po wkroczeniu nieprzyjaciela do Włocławka, organizacją nowych władz miejskich zajął się
dwudziestoletni podoficer – smukły i uśmiechnięty Konrad Thiele, w cywilu nieźle zapowiadający się
fryzjer damski z Akwizgranu. Kiedy miejscowi męczennicy, pp. Reitzig (fabryka „Stella”) i Dyko
(skład żarówek „Helios”) wrócili z tzw. „marszu śmierci”, (przeszli trasę Włocławek – Łowicz, po
drodze zostali poturbowani przez tłum uciekinierów w cukrowni Choceń) z miejsca zaoferowano im
burmistrzostwo. Reitzig odmówił: młodszego syna miał w harcerstwie, a starszego na polonistyce.
Wtedy zgłosił się na ochotnika niejaki Dunhorst, b. nauczyciel gimnastyki w żydowskiej szkole.
Odbudowa administracji, przy wrodzonym Niemcom talencie organizacyjnym, raźno ruszyła z
kopyta143.

15. Informacje o dalszym losie zakładu
W czasie okupacji hitlerowskiej budynki fabryczne, gospodarstwo rolne i osada po byłej
cukrowni zostały przejęte przez Niemców. W początkach marca 1943 r. planowali oni
uruchomić w zakładzie suszarnię zielonek, która miała być mielona i mieszana z innymi
produktami na paszę treściwą dla zwierząt. Wykonane już zostały różne konstrukcje
betonowe. Zaczęto zwozić ze stacji kolejowej Czerniewice odpowiednie maszyny
i urządzenia i rozładowywać na placu fabrycznym. Jednak z niewiadomych względów plany
te zostały zmienione. Jeszcze w marcu tr. maszyny i urządzenia na powrót załadowano
i odwieziono do Czerniewic, skąd wyruszyły w niewiadomym kierunku. W lipcu 1943 r. zaś
wojskowymi samochodami ciężarowymi przywieziono na teren zakładu sprzęt przydatny do
naprawiania pojazdów mechanicznych. Wkrótce rozpoczęły działalność trzy cywilne firmy
naprawiające głównie samochody wojskowe dowożone tu z frontu i nie tylko. Teren
traktowany był jako wojskowy i pilnowany przez pluton dowodzony przez oficera w randze
kapitana. Wystawione były posterunki przy wejściach na podwórze fabryczne, a ono samo
było patrolowane. Oczywiście niezatrudnionym wstęp był wzbroniony.
Taki stan trwał do początków stycznia 1945 r., kiedy to zaczęto ewakuować zdolne do
ruchu samochody i wywozić urządzenia warsztatów naprawczych. Dnia 19 stycznia tr.
wkroczyły do Chocenia oddziały Armii Czerwonej, które na placu fabrycznym zastały dużo
niesprawnych samochodów i jeden duży czołg. Oddział rosyjski w sile 10 żołnierzy z
dowódcą w randze porucznika ochraniał zakład jeszcze przez okres jednego miesiąca.
Po II wojnie światowej z Chocenia wyjechała kolejna duża grupa byłych pracowników
fabryki cukru wraz z rodzinami, gdyż nadarzyła się okazja podjęcia pracy i uzyskania
mieszkań w uruchamianych cukrowniach na tzw. ziemiach odzyskanych. Najwięcej osób
wyjechało do Kleciny pod Wrocławiem, ale też i do innych cukrowni, np. do Nowego Stawu
czy Malborka. Część z nich powodowana tęsknotą za Choceniem – powróciła w rodzinne
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strony. Jak już to było wspomniane w Klecinie za sprawą Kazimierza Wojko powstała
orkiestra cukrownicza grająca na instrumentach przywiezionych przez niego właśnie
z Chocenia. W tejże cukrowni pracowali ponadto: Walenty Mitelsztet, Józef Trzeciak,
Mieczysław Słodkowski, Henryk Tomecki, Wojciech Nitecki, Jan Ratajczak, Stanisław
Cichecki, Roman Słomczewski, Jan Kolanowski, Grób, Sałaciński, Janiak i inni144.
Od dnia 20 stycznia 1945 r. do 17 lutego 1948 r., jak w okresie bezpośrednio
przedwojennym, funkcjonowało na obszarze b. cukrowni Choceń na własnym rozrachunku
gospodarstwo rolne, działał transport wąskotorowy i rejon plantacji buraków cukrowych,
pracujący na rzecz Cukrowni w Brześciu Kujawskim. Głównym zarządzającym był wtedy
Marian Piekarski.
Dnia 17 lutego 1948 r. w Choceniu w obecności 12 przedstawicieli Cukrowni
Pomorskich w Toruniu, Dyrekcji Cukrowni Brześć Kujawski oraz Centralnego Zarządu
Roszarniczego w Wałbrzychu protokołem zdawczo-odbiorczym przekazano budynek
fabryczny z magazynami i innymi budynkami pomocniczymi takimi jak: elektrownia letnia,
parowozownia, warsztaty, ponadto całą osadę fabryczną i gospodarstwo rolne na rzecz nowo
powstałej Państwowej Roszarni Lnu i Konopi w Choceniu, która funkcjonowała do lat 90.
XX w. Z dawnego majątku wyłączono i pozostawiono w jurysdykcji cukrowni brzeskiej
jedynie dom mieszkalny z budynkami gospodarczymi i ogrodem dla kierownika rejonu
plantacyjnego (był nim Marian Piekarski), budynek stanowiący kwatery służbowe dla
maszynistów kolejowych, zatrudnionych w czasie kampanii oraz magazyn przy stacji w
Czerniewicach.
W 1972 r. władze cukrownicze przekazały magazyn w Czerniewicach miejscowej
spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i jednocześnie zdecydowano o likwidacji, łącznie z
rozbiórką torowisk, całej sieci kolejki wąskotorowej byłej cukrowni Choceń. Transport
szynowy został zastąpiony transportem kołowym145. Już po likwidacji tzw. roszarni
właścicielem obiektu od 1988 r. były Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych z
Włocławka, (później Delecta S.A.), które przystosowały go do własnej produkcji.
Początkowo traktowano ten zakład jako potencjalne miejsce do rozwoju firmy. Duży teren,
który obejmował 10 ha doskonale nadawał się pod planowane inwestycje. Niestety,
przemiany ustrojowe 1989 r. wstrzymały śmiałe zamierzenia dyrekcji przedsiębiorstwa.
Dopiero w połowie lat 90. XX w. uruchomiono produkcję panieru głównie do ryb, a także
i do mięsa, zatrudniając początkowo około 20 osób. W zakładzie produkowano również
syropy w siedmiu smakach, napoje alglomerowane, a także uruchomiono linię do produkcji
słonych paluszków. Zakładano, że docelowo po rozwinięciu zakładu, pracować w choceńskim
filii będzie ok. 100 osób146. Trudna sytuacja na rynku spowodowała, że ostatecznie nie tylko
nie doszło do rozbudowy, ale nastąpiło jego zamknięcie.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w dniu 1 września 1999 r. wyburzony został
komin fabryczny, który nie był potrzebny, a wymagał konserwacji, gdyż groził
zawaleniem147. W ten sposób z pejzażu Chocenia zniknął z daleka widoczny,
charakterystyczny element wiążący się z byłą cukrownią.
Obecnie budynki pofabryczne użytkowane są przez różne, zmieniające się podmioty
gospodarcze.
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16. Zakończenie
Jeżeli obecnie mieszkańcy Chocenia mają aspiracje do tego, aby miejscowość
otrzymała prawa miejskie, to należy mieć świadomość, że niewątpliwie najważniejszy wpływ
na utworzenie się tutaj większej jednostki osadniczej miał fakt uruchomienia cukrowni. To do
tego zakładu przybyli wraz z rodzinami z różnych stron Polski wysokiej klasy specjaliści,
inteligencja, rozmaici fachowcy, wreszcie robotnicy wykwalifikowani zatrudnieni na stałe i
na sezon trwania kampanii. Wokół osady cukrowniczej wkrótce powstały inne satelickie
osiedla takie jak Marysin, Jerzewo, Banchowo, które pośrednio również żyły z obsługi ludzi
zatrudnionych w fabryce. Krótki, bo zaledwie 17 letni okres funkcjonowania zakładu, zapisał
się bogatym życiem społeczno-kulturalnym ówczesnego Chocenia. A przecież początki
odradzania się państwa polskiego nie były łatwe. Zgromadzone tutaj środowisko potrafiło
wypełniać sumiennie swoje obowiązki zawodowe i uczestniczyć w różnorodnym, bogatym
życiu kulturalnym i społecznym, przejawiającym się w działalności rozmaitych, wcześniej
wspomnianych organizacji i stowarzyszeń. Pracownicy cukrowni byli najczęściej spiritus
movens podejmowanych inicjatyw zarówno tu na miejscu, jak i w skali regionu, a nawet
kraju.
Wygaszenie produkcji, wynikłe z kryzysu ogólnoświatowego i decyzji władz
konkurencyjnej cukrowni w Brześciu Kujawskim, spowodowało załamanie się dynamicznego
rozwoju Chocenia, odpływ najwartościowszej grupy pracowniczej i miało też wielki wpływ
na zubożenie jej mieszkańców. Nie zatrzymało jednak rozwoju Chocenia. Po II wojnie
światowej na bazie byłej cukrowni uruchomiono inną fabrykę, Państwową Roszarnię Lnu
i Konopi, która stanowiła również jeden z większych zakładów pracy w okolicy. Szkoda
tylko, że podjęta przez miejscowych działaczy z kręgu ziemiaństwa inicjatywa
funkcjonowania – jak pisał M. Rychter – „jednej z niewielu placówek przemysłowych,
stworzonej przez rolników – dla rolników”148, musiała upaść. Wniosła ona bowiem dużo
dobrego w życie lokalnej społeczności. Szkoda także, iż pamięć o tym, że istniała w Choceniu
cukrownia, jest obecnie bardzo nikła. Artykuł ten – choć na pewno niewyczerpujący - jest
próbą przypomnienia, jak ważną rolę cukrownia w historii Chocenia odegrała, a także próbą
zachowania jej dziejów i ludzi z nią związanych w zbiorowej pomięci.
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Aneks
Opis cukrowni Choceń
Źródło: Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej, Wydanie „Gazety Cukrowniczej”, Warszawa 1926,
s. 60-63.

CUKROWNIA „CHOCEŃ”. Budowa cukrowni rozpoczęta w 1913 r. na
przerób dobowy 5 000 q. Obszar plantacyj 2 500 mrg. Toru kolejki o prześwicie 750
mm ogółem 50 km. Kolejka łączy fabrykę ze stacją Czerniewice i obsługuje plantacje.
Przerób dobowy c/a 4 000 q buraków i c/a 100 q melasu; błoto defekacyjne
rozcieńczone wodą wypompowywa się wraz z wodą brudną do odstojników, wysłodki
odwozi się wywrotkami (koleby) do specjalnego dołu wysłodkowego oraz kolejką
i wozami plantatorom. Fabryka ogrzewa się parą, oświetlenie elektryczne, kotły
parowe ogrzewane węglem.
Buraki przeczowają się w spławiakach i niewielki zapas w pryzmach na placu obok
spławiaków. 2 rynny spławiakowe odkryte, każda długości 100 mb i pojemności c/a
9 000 q buraków, obsługiwana linią kolejkową pomiędzy rynnami i z jednej strony
zewnętrznej, druga strona pozostawiona do obsługi wozowej. Łapacz do kamieni
systemu Mayera, ślimak na płuczkę Puszyńskiego, ślimak na podnośnik do buraków,
podnośnik kubełkowy wysokość 16 m, krajalnica Maguin'a z 8 otworami na ramki
nożowe, noży czynnych 48 sztuk; przenośnik do krajanki grabkowy, ustawiony
wzdłuż ba. dyf. Bateria dyfuzyjna z 12 naczyń po 45 hl każde; D 1 775 mm, wys. 2460
mm, górny otwór D 820 mm, dolny – D 1 000 mm, wyładowanie dolne, uszczelnianie
hydrauliczne, uzbrojenie trójwentylowe – odciąganie soku po ca 24 hl, ogrzewanie –
12 kaloryzatorów po 12 m² powierzchni. Woda dyfuzyjna i wysłodki zbierają się w 2
rynnach z blachy żelaznej pod dyfuzją, następnie wysłodki podawane są za pomocą
ślimaka na podnośnik, skąd za pomocą rozdzielacza idą na trzy pasy o D 700 mm – 2
syst. Pascheu′a w Cőtten i jedną Bydgoskiej fabryki, a następnie prasowane ślimak
wyprowadza na zewnątrz fabryki. Wodę spod dyfuzji łącznie z rozcieńczonem błotem
def. Zabiera pompa na odstojniki i pola irygacyjne. Na dyfuzję podaje pompa wirowa
wodę z kondensacji i zimną o t. 25° C. Łapacz do krajanki syst. Powidzkiego. Miernik
do soku dyfuzyjnego I – podwójny pojemność 84, 2 hl, 3 ogrzewacze do soku
dyfuzyjnego szybkoprądowe, każdy po 35 m² pow. ogrzew., 2 defekatory, każdy
pojemności 79,4 hl, 2 mierniki do ml. wap. Nad defekatorami każdy pojemności 420 l.
Kocioł do saturacji I ciągłej z przegrodą pojemności 585,2 hl. Łapacz do piasku
i szlamu przed pompą błotną po I satur. Ogrzewacz szybkoprądowy o pow. og. 30 m²
– 4 błotniarki „Monstre”, każda po 42 ramy – ogólna pow. filtr. prasy 54,6 m2 – 3
cedzidła mechaniczne „Proksza”, każde po 40 ram – ogólnej powierzchni cedzenia
cedzidła – 56 m². Przekipiacz do soku przed II satur. o pow. ogrzew. 100 m². Kocioł
do satur. II ciągłej z przegrodą pojemności 253 hl. Łapacz do szlamu i piasku przed
pompą po II satur. 2 błotniarki „Monstre” do soku po drugiej satur. każda po 42 ramy
ogól. pow. filtr. prasy 56,8 m². 2 cedzidła mechaniczne „Proksza” do soku po 40 ram,
ogólna powierzch. cedzenia I cedzidła 56 m². Kocioł do satur. III ciągłej z przegrodą
pojemności 252 hl. 2 cedzidła mechaniczne „Proksza” po 40 ram ogól. pow. cedzenia
I cedzidła 56 m². Przekipiacz do soku cedzonego po III satur. o pow. ogr. 100 m².
2 cedzidła mechaniczne „Proksza” ogólna pow. cedzenia I cedzidła 56 m². Ogrzewacz
szybkoprądowy przed wyparką o pow. ogr. 30 m². Ślimak do przesyłania
rozcieńczonego błota saturacyjnego poziomy. Mieszadła do błota satur. Pojemności
13,5 hl. Piecyk do spalania siarki. Zbiornik na wodę wysłodkową po błotniarce
pojemn. 37 hl. Pralnia do serwet bębnowa. Zbiornik żel. Do płukania serwet
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i woreczków. Odpornica „Kestner'a” działająca jako 0 korpus o pow. ogrz. 100 m².
Odpornica stojąca „Roberta”, jako I dział o pow. ogrz. 340 m² i pojemności 246 hl.
Odpornica stojąca, jako II dział o pow. ogrz. 220 m² i pojemności 106,2 hl. Odpornica
stojąca „Roberta”, jako III dział o pow. ogrz. 130 m² i pojemności 138,4 hl. Odpornica
stojąca „Roberta”, jako IV dział o pow. ogrz. 80 m2 i pojemności 101,7 hl. Łapacz do
porwanego soku po IV dziale pojemności 13,3 hl. 2 kotły do siarkowej saturacji
ciągłej soku ½ gęstego po siarkowaniu o pow. ogrz. 30 m². 2 cedzidła mechaniczne
„Proksza” do soku ½ gęstego ogólna powierzchnia cedzenia I cedzidła 56 m².
Ogrzewacz szybkoprądowy do soku gęstego pow. ogrz. 20 m². Zbiornik do syropu z
IV działu przed filtrami pojemności 18,8 hl. 2 cedzidła mechaniczne „Proksza” do
soku gęstego, ogólna powierzchnia cedzenia I cedzidła 56 m². 2 zbiorniki żel. na
syrop, przed warnikami cuk. I każdy o pojemności 58,4 hl. I zbiornik na odciek od
cuk. I na zalew do mieszadeł i końcowe dociągi o pojemności 37 hl. I zbiornik na
odciek od cukrzycy II przed warnikiem cukrzycy III o pojemności 58,4 hl. I zbiornik
podzielony na połowę, na odciek od cuk. II i na melas o pojemności 58,4 hl. 2 warniki
do cuk. I z owalnemi wężami jednakowych wymiarów. Każdy po 32 750 kg objętości
użytecznej i łącznej pow. ogrz. 74 m². 2 mieszadła do cuk. I, każde po 38 000 kg
pojemn.; 2 warniki komorowe, jeden do cuk. II, drugi do cuk. III, każdy po 24 560 kg
objętości użytecznej i łącznej pow. ogrz. 70,5 m²; 4 łapacze żelazne do powyższych
warników, każdy o pojemności 13,3 hl; 1 mieszadło do cuk. II o pojemności 34 000
kg; 5 mieszadeł do cuk. III każde o pojemności 34 000 kg; 1 ślimak rozdzielacz nad
wirówkami do cuk. I i II dług. 8 800 mm; 4 wirówki Weston'a transmisyjne, każda
Dbębna 1 200 mm; 2 zbiorniki żel. pod wirówkami do odcieku od cuk. I każdy
o pojemności 18,8 hl. 4 przenośniki-trzęsła do cukru białego ogólnej długości 60 000
mm; 1 podnośnik kubełkowy do cukru białego, wysok. 14 000 mm; 1 przenośniktrzęsło-segregator do cukru białego długość 15 500 mm. 1 wirówka Weston'a D bębna
1 200 mm i 1 wirówka Weston'a D bębna 1 050 mm do cuk. II; 1 śruba pozioma do
mączek II rzutu z klarowaniem dług. 8 000 mm; 1 zbiornik żel. pod wirówkami do
odcieku od cuk. II pojemności 18,8 hl i 1 ślimak rozdzielacz nad wirówkami do cuk.
III rzutu dług. 6 000 mm; 4 wirówki Weston'a (transmisyjne) D bębna 1 050 mm do
cuk. III; 1 śruba pozioma do mączek III rzutu z klarowaniem dług. 8 000 mm; 1
zbiornik żel. pod wirówkami do melasu pojemności 18,8 hl; 3 klarownice
cylindryczne, każda pojemności 17,6 hl. 1 zbiornik wód amoniakalnych z pompą po
III i IV dz. Wyparki pojemności 36,4 hl; 1 pompa wirowa transmisyjna do
rozrzedzonego błota satur. 1 kompresor o wydajności 50 m²/godz. Powietrza. 1 pompa
wirowa do wody ciepłej na spławy. 1 pompa wirowa do wody na dyfuzję,3 pompy
wirowe transmisyjne, do soków: surowego, po III satur. i na wyparkę. Grupa 3-ch
pomp plunżerowych leżących – do soku z pierwszej satur.; z drugiej satur. I do wody
ciepłej na wysłodzenie błotniarek. Grupa 4-ch pomp leżących transmisyjnych: do soku
½ gęstego, gęstego i do wody amoniakalnej z III i IV działu. Grupa 5 pomp
odciekowych, 1 pompa wirowa do wody brudnej o wydajności c/a 4 000 lit/min, 1
cylindryczny zbiornik gazu CO2 pojemności 1,96 m³, 1 cylindryczny zbiornik do wód
skroplonych z pary niskiego ciśnienia pojemności 23,5 hl;1 cylindryczny zbiornik do
wód skroplonych z pary wysokiego ciśnienia pojemności 15,7 hl.
Piec wapienny systemu „Khern'a” – szachtowy o pojemności użytecznej 35,3
m³ z windą do ładowania, 1 płóczka do gazu CO2, 1 przyrząd do lasowania wapna
„Micka”, 2 mieszadła do mleka wapiennego, każde o pojemności 13,5 hl. 1 pompa
stojąca, transmisyjna do mleka wapiennego.
Centralna parowa maszyna jednocylindrowa zaworowa o sile 500 HP na
ciśnienie 8 atm, D cylindra 700 mm, skok 900 mm – regulator „Proella” z nim
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sprzężone 2 pompy z rozrządem suwakowym do gazu i próżniowa (powietrzna)
o wymiarach D cylindra 650 mm i skok 600 mm dla obu. Silnik parowy, stojący,
szybkobieżny o wymiarach D cylindra 200 mm skok 250 mm o sile 35 HP, 1
generator prądu trzyfazowego, prowadzący elektromotory na wodociągach, moc 100
kw. i 500 V napięcia, 1 generator prądu stałego (oświetlenie) moc 16,8 kw. i 220 V
napięcia, 1 tablica marmurowa rozdzielcza, 1 transformator 3 fazowy 7,5 kw z 530 V,
na 230 V 50 okr/sek, 1 lokomobila Wollff'a 2 cylindrowa – tandem o sile 45 HP
ciśnienie 12 atmosfer – prowadzi generator prądu stałego (światła) latem. 5 kotłów
„Fairbairna”, każdy na ciśnienie robocze 8 atm. i o powierzchni ogrz. 200 m². 1 kocioł
parowy płomienno-rurowy o pow. ogrz. 100 m² ciśnienie robocze 8 atm. 1 aparat
Schaffa i Sterna do samoczynnego zasilania wodą kotłów parowych, 2 pompy
„Worthingtona” do zasilania wodą kotłów parowych, każda o D cylindra parow. 180
mm i D cylindra wodnego 130 mm, skok 150 mm, wydajność 450 litr/min. 1
cylindryczny zbiornik do wód zasil. Kotły parowe o pojemności 28, hl. 1 waga do
węgla kam. I odważonej szlaki. Skraplacz centralny talerzowy, kaskadowy z łapaczem
do wody, z dużą i małą rurami barometrycznymi na zewnątrz fabryki. 1 zbiornik do
melasu za zewnątrz fabryki, cylindryczny o pojemności wody 7 067 hl, a melasu (o c.
wł. 1,35) – 9540 q.
Wodociągi: 1) elektromotor prądu 3 fazowego typ VD moc 40 kw. i 500 Volt
napięcia sprzężony z pompą wodną wirową-turbinową o wydajności 4 000 litr/min. i
wylotem D 125 mm. 2) elekromotor prądu 3-fazowego typ D moc 20 kw. i 500 Volt
napięcia sprzężony z pompą wirową o wydajności 4 000 litr/min. i wylotem D 150
mm.
Wodociągi Nr. I i II połączone ze sobą na przestrzeni c/a 600 m rynną
drewnianą ustawioną ze spadem w kierunku wodociągu Nr 1.
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