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Wstęp
• Dzień dobry,

chciałbym dzisiaj wszystkim pokazać nasz Swarzędzki Szlak Meblowy jak i 
meble miejskie. Zawarte na tym szlaku informację pomogą nam przenieść się 
do tamtych czasów kiedy to Swarzędz był stolicą Polski jeśli chodzi o 
stolarstwo. Będziemy mogli się przyjrzeć z bliska najważniejszym obiektom tego 
rodzaju rzemiosła. Z uwagi na sytuację panującą na świecie, bez wychodzenia z 
domu, przejdziemy się tą droga i zobaczymy bardzo ciekawe obiekty. Bez 
dalszego przedłużania, wyruszamy!



1. Salon Meblowy Stolarzy 
Swarzędzkich 



• Pierwszym punktem naszego zwiedzania jest Salon Meblowy Stolarzy Swarzędzkich, który 
dawniej nazywał się Rzemieślniczy Pawilon Meblowy. Znajduję on się przy ulicy 
Wrzesińskiej pod numerem 41.

• Jesteśmy na początku XX w. W całym Swarzędzu czuć zapach świeżo przetartego drewna. 
Po szybkim rozwoju naszej, branży stolarskiej przyszedł kryzys gospodarczy. Nam, 
stolarzom ze Swarzędza bardzo szybko dało się to we znaki. Sytuacja poprawiła się dopiero 
po wystartowaniu na Targach Poznańskich w 1933 roku. Rok później zorganizowaliśmy                                           
I Targi Meblowe. Skutek przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Po sukcesie tej imprezy 
zaczęła się ona odbywać regularnie. W tym samym roku zaczęto budowę pawilonu 
meblowego. Ma mieć on 840 m . Jest zaprojektowany przez Edmunda Szafrańskiego. Jego 
uroczyste otwarcie odbędzie się 1936 roku.

• Dziś jest siedzibą Cechu Stolarzy Swarzędzkich, który zrzesza około 75 osób, a wewnątrz 
znajduję się wystawa mebli naszych miejscowych rzemieślników.

dzisiejszy wygląd pawilonu-

2



2. Krzesło XL



• Następnym celem tej wycieczki jest krzesło XL, które znajduję się tuż obok poprzedniego 
miejsca.

• W 1995 roku z celu promocji mebli w Swarzędzu postawiono je przed budynkiem Salonu 
Meblowego Stolarzy Swarzędzkich. Miało ono rozmiary na wysokość 4,60 m i 1,65 m na 
szerokość. Zostało wykonane przez Pana Stefana Grajewskiego. W 2011 roku zostało 
zastąpione nowym zrobionym przez Pana Grzegorza Zarembę.

Ja przy krześle XL-



3. Figura Świętego Józefa



• Figura Świętego Józefa znajduję się po drugiej stronie ulicy. Dzieli nas od niej około 50 
kroków.

• Ja, Święty Józef  jestem opiekunem ludzi pracujących i wszystkich mieszkańców Swarzędza. 
Od lat czuwam nad swarzędzkimi stolarzami i tapicerami. Jestem tak samo pracowity jak 
oni. Są bardzo zdeterminowani w osiągnięciu celu. Moim zdaniem przez to wybrali mnie na 
swojego patrona. Doczekałem się nawet własnego pomnika na, którym jestem 
przedstawiony jako młody człowiek mający u swojego boku Jezusa. Lilie przedstawione 
koło mnie maja oznaczać czystość i są one moim atrybutem. Cieszę się, że mogę być 
patronem tak skromnych i dobrych ludzi.

• Pomnik wykonała Pani Ewa Wanat w 2002 roku.

• Swarzędz co roku obchodzi dwa razy święto Świętego Józefa: 19 marca i na początku maja.



4. Dom Antoniego Tabaki



• Kolejne miejsce na naszej liście to dom Antoniego Tabaki. Jest on na tej samej ulicy co 
poprzednie obiekty, w odległości 200 metrów od nich.

• Kiedy tu zamieszkałem, pracowałem u Henryka Knade. Zdobyłem tam dużo 
doświadczenia. W 1905 roku poślubiłem córkę mojego pryncpała, Marię i założyłem zakład 
stolarski obok mojego domu. Nabierał on tempa ,a w 1921 roku zatrudniał on już 30 osób. 
Postanowiłem ograniczyć asortyment do krzeseł i stołów. Zacząłem je też produkować na 
skale masową. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Stałem się pierwszą polską 
zmechanizowaną fabryką mebli. Połowę moich mebli eksportowałem do Holandii, Niemiec 
i Turcji. Wspierałem cech stolarzy swarzędzkich i organizowałem spółkę akcyjną oraz 
wspierałem budowę pawilonu meblowego.

• Dom Tabaki znajduję się pod numerem 24 na ulicy Wrzesińskiej. W 2010 roku ufundowano 
tablice pamiątkową powieszoną koło wejścia do domu.



5. Swarzędzkie Fabryki Mebli
Zakład nr 2



• Swarzędzkie Fabryki Mebli(Zakład nr 2) mieścił się tuż obok domu Pana Tabaki. Mamy do 
przejścia więc 20 metrów.

• Dzisiaj wytwarzamy meble do ambasady Polski w Japonii. Musimy się bardzo przyłożyć. 
Dziecko już odprowadziłem do zakładowego żłobka, kupiłem ,,Segmenty”, można już iść 
pracować. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby wzywania Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Kiedy już skończę pracę pójdę na ogródki działkowe. Ciekawe, jakie meble będziemy 
produkować: skrzyniowe, tapicerowane, a może krzesła czy fotele? Prawdopodobnie 
użyjemy jakiś super nowinek technologicznych. No cóż, trzeba iść do pracy.

• Niestety dzisiaj zakład jest już zburzony, a firma zakończyła działalność w 2011 roku.

• Na pewno w tym zakładzie posługiwano się gwarą. Robotnicy używali takich słów jak:

fumel-błąd,  glanc-połysk, sznyt-krawędź,  zwajhowany-krzywy, chachlyrz-oszust



6. Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki



• Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki mieści się na ulic Bramkowej 6. Mamy do pokonania 
700 metrów.

• Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki dawniej było remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Dzisiaj mieszczą się tam ciekawe atrakcje i zabytki takie jak: makieta Swarzędza, stoły 
stolarskie, zabytki związane z tym rzemiosłem, czy możemy się wcielić w Strażaka. 
Znajdziemy tam wydania ,,Segmentów”, stoły mistrzowskie i uczniowskie, ciekawe 
informację dotyczące Swarzędza. Miejsce to również oferuję programy zajęć edukacyjnych.

nych.                                                         -Salon Meblowy Stolarzy Swarzędzkich na makiecie 

Swarzędza.



7. Ławka i stół



• Ławka i stół mieszczą się na pl. Niezłomnych. Musimy pójść kawałek prosto i tam się 
znajdziemy.

• Ławka jest pierwszym meblem miejskim wykonanym na Józefinki w 2009 roku, natomiast 
stół był zrobiony na to święto w 2010 r. Oba obiekty były wykonane przez Bogdana 
Nowickiego.



8. Regał na  kwiaty



• Regal na kwiaty mieści się na os. Czwartaków pomiędzy SP3, a przedszkolem Miś Uszatek.

• Został wykonany przez Piotra Kasprzaka na Józefinki w roku 2018. Zimą się tak ładnie nie 
prezentuję jak latem, ale teraz też wygląda dobrze.



9. Łóżko plażowe



• Jest to mebel miejski, który znajduję się nad Jeziorem Swarzędzkim.

• To najpopularniejszy i najbardziej użytkowy mebel miejski. Zmęczeni mieszkanie Swarzędz 
mogą sobie tam usiąść i podziwiać widoki. Nawet przy robieniu zdjęć w środku tygodnia 
było mi ciężko natrafić na moment, w którym nikt na tym meblu nie siedział. Został on 
wykonany przez Czesława Kowala na święto Świętego Józefa.



10. Wieszak z ławeczką



• Ten obiekt znajduję się naprzeciwko dworca kolejowego. Jest to ulica Dworcowa 7.

• Wieszak z ławeczką jest też przydatnym meblem, choć wieszak jest zbyt wysoko by coś na 
nim powiesić. Był on wykonany na Józefinki w 2015 roku przez Grzegorza Zarembę.



11. Zakład nr 1 Swarzędzkich Fabryk Mebli



• Dawny Zakład nr 1 Swarzędzkich Fabryk Mebli mieści się na ulicy Poznańskiej 25.(opiszę 
to miejsce jako tartak parowy przed wojną)

• Zapach drewna unosił się wszędzie. Z dala widać było potężne maszyny do cięcia drewna. 
Ludzi tu się uwijało co nie miara. Ludzie pracowali jak mogli. Co chwilę przybywały wózki 
na kłody. Było to miejsce niesamowite. Za moimi plecami znajdował się budynek, w którym 
to mój szef  założył tą firmę. Robiło się już ciemno. Lampy zaczynały już świecić. Czas było 
wracać do domu.

• Dzisiaj miejsce dawnego tartaku parowego zajmuję Castorama.



12. Dwa krzesła



• Ostatnim punktem naszej wycieczki są dwa krzesła, które mieszczą się na skrzyżowaniu ulic 
Granicznej z Tysiąclecia.

• Zostały one wykonane na święto naszego patrona przez Marka Burdę. Są one lubiane przez 
młodzież, która często tam przesiaduję. 



Do zobaczenia na szlaku 
meblowym…













Dziękuje z uwagę!!!


