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Swarzędz - Miasto 
Stolarzy

• Swarzędz do XIX w. był ośrodkiem sukiennictwa; po jego 
upadku (m.in. wskutek rozwoju Łodzi) od 1870 r. 
następował wzrost liczby stolarzy, wśród nich także 
Polaków;

• w 1890 r. w warsztacie Fietzów na ul. Wiankowej zaczęły 
pracować parowe maszyny do obróbki drewna;

• w 1905 r. swój własny warsztat założył Antoni Tabaka, 
który wyuczył się zawodu u mistrza Henryka Knade;

• w 1914 r. było już 51, w większości polskich, warsztatów 
stolarskich, a w nich 118 czeladników i 60 uczniów;

• w 1918 r. w zakładzie Tabaki rozpoczęto obróbkę 
maszynową drewna
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[mapa Szlaku - punkt 6]

Przy ulicy Poznańskiej (obecny nr 25) mieścił się 
tartak zięcia Tabaki – Franciszka Zawidzkiego, 
prowadzony pod firmą "Tartak Parowy i Obróbka 
Drewna". W czasie II wojny światowej fabryki 
przejęli Niemcy, a Antoni Tabaka zmarł w 
niemieckim obozie. Po wojnie Franciszek Zawidzki 
zarządzał oboma zakładami do czasu ich 
nacjonalizacji. Powstało przedsiębiorstwo 
państwowe Swarzędzkie Fabryki Mebli, 
które intensywnie się rozwijało, miało zakłady w 
różnych miastach Wielkopolski i wysyłało 
meble na cały świat. Dzięki fabrykom rozwinął się 
Swarzędz. W latach 90. Fabryki 
skomercjalizowano i sprywatyzowano, ich akcje 
trafiły na warszawską giełdę; niestety spółka 
popadała w kłopoty i w 2011 roku upadła.

Tablicę umieszczono na budynku, w 
którym mieściła się 
administracja SFM. Obok 
znajdowały się hale produkcyjne.





Dziś i dawniej – teren Zakładu nr 2,

ul. Wrzesińska 7 (obecnie nr 22)
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Ale piękne krzesła 
z fabryki 

Tabaki przetrwały. 
Te dzięki 

swarzędzkim 
mistrzom 
otrzymały 

właśnie nowe 
życie.



Budynek Cechu Stolarzy –
Pawilon Meblowy z 1936 r.
ul. Wrzesińska 41

[mapa Szlaku – punkt 1 i A]

po lewej: członkowie Cechu 
Stolarzy przed swoją siedzibą
w roku 1958



Patronem stolarzy i Swarzędza jest Święty Józef. 
Oficjalne Święto przypada na 19 marca, ale 
radosne obchody - Józefinki są 1 i 2 maja.
Po prawej: rzeźba Świętego Józefa autorstwa 
Ewy Wanat
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• Od kilkunastu lat na Józefinki 
członkowie Cechu Stolarzy 
wzbogacają przestrzeń miejską o 
meble. Na dwóch poprzednich 
zdjęciach ponadczterometrowe 
krzesło, które pojawiło się jako 
pierwsze.

• A tutaj:

wieszak na ul. Dworcowej [mapa 
szlaku – punkt E] oraz dwa 
krzesła na os. Edwarda 
Raczyńskiego [mapa szlaku –
punkt F]



Ławka i stół na Placu 
Niezłomnych ("Planty").
W meble wkomponowano 
elementy imitujące narzędzia 
stolarskie!
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Łóżko na przystani nad 
Jeziorem Swarzędzkim 
zachęca do odpoczynku...
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A regał na 
osiedlu Czwartaków przy 
Szkole
i Bibliotece – do lektury!

[mapa Szlaku – punkt C]



Swarzędzkie Centrum 
Historii i Sztuki
przy ul. Bramkowej 6
(dawna remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej) gromadzi 
pamiątki po dawnych 
mieszkańcach Swarzędza,
w tym eksponuje stare 
narzędzia stolarskie, które 
mają ciekawe nazwy (np. 
hebel, raszpel, szpilorek)!
Koniecznie na koniec 
wycieczki trzeba tu zajrzeć!
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