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FRANCISZEK NEMECZEK 
MISTRZ PAPIERNICZY Z JEZIORNY

Witold rawski

Franciszek Nemeczek (Frantisek, Frantiszek, František, Franz Němeček), 
syn Franciszka i Barbary (z d. Lewe), urodził się ok. 1852 r. w miejscowości 
Lhota w Czechach1. Zapewne jako młody chłopak zaczął pracę w papier-
ni w Hradec Králové, która produkowała papier w Kuklenach2. Papiernia ta  
została uruchomiona w 1870 r. Niestety już sześć lat później zbankrutowała 
i w 1880 r. została sprzedana. Produkcji już nie podjęła. Franciszek jako 
doświadczony papiernik szukał pracy w swoim zawodzie. 

1 Być może Malšova Lhota koło Hradec Králové.
 2 W Hradec Králové i okolicy osoby o nazwisku Nemeczek występują często, m.in. mieszkał tam 
František Němeček (ur. 7.10.1882 r., zm. 26.9.1939 r.).
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Granica niemiecko-rosyjska. Wieruszów. Zdjęcie za: fotopolska.eu

Mirkowska Fabryka Papieru pod Wieruszowem. Zdjęcie za: fotopolska.eu
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W bliżej nieznanych okolicznościach znalazł się w nadgranicznym  
Wieruszowie. Istniała tu mała papiernia, która wyrabiała papier czerpany 
(ręcznie) jeszcze przed 1825 r. Później przez kilka lat była nieczynna i dopiero 
w 1865 r. zaczęła produkować papier maszynowy. W 1871 r. zakupili fabrykę 
Leopold Kronenberg i Natansonowie i powołali Towarzystwo Akcyjne Mirkowskiej 
Fabryki Papieru. W 1871 r. fabryka zatrudniała zaledwie kilkudziesięciu pra-
cowników. W 1885 r. pracowało w fabryce już 500 robotników. 

Na rzece Prośnie biegła w tym czasie granica niemiecko-rosyjska. Mirkows-
ka Fabryka Papieru leżała nad samą rzeką, po stronie rosyjskiej. Carskie 
wojska graniczne przez długie lata pozwalały pracownikom fabryki swobodne 
przemieszczać się przez granicę. 

W Mirkowskiej Fabryce Papieru zatrudnił się Franciszek Nemeczek. Jako 
doświadczony papiernik objął stanowisko mistrza papiernika. Miał wtedy  
28 lat. Poznał tutaj córkę Konstantego Tyczyńskiego z którym razem pracował. 
16 maja 1880 r. wziął ślub w Mirkowie w parafii Wieruszów z Walerią Wiktorią 
Tyczyńską (ur. 5 grudnia 1863 r. Sopel par. Wieruszów – zm. 17 października 
1902 r. Jeziorna Fabryczna).

Franciszek Nemeczek  
i Waleria Wiktoria Tyczyńska
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Ponieważ położenie Mirkowa na samej granicy nie wpływało pozytywnie na 
rozwój fabryki jej właściciele (Kronenberg i Natanson) postanowili przenieść ją 
w głąb Królestwa. W 1888 r. nastąpiła przeprowadzka fabryki do podwarsza-
wskiej Jeziorny. Wraz z fabryką około 100 rodzin pracowników zdecydowało się 
wyruszyć na nowe miejsce. 

Akt ślubu  
Franciszka  
Nemeczka  
i Walerii Wiktorii 
Tyczyńskiej 
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Wśród nich był także Franciszek3. Pracując w nowym miejscu rozwijał 
swoje umiejętności, a zdobyte doświadczenie pozwoliło mu na opatentowanie 
kilku pomysłów związanych z produkcją papieru.

3 Franciszka Nemeczka nie ma wśród wymienionych przez Zdzisława Kalicińskiego pracowników 
fabryki mirkowskiej przybyłych do Jeziorny. Z. Kaliciński, O Starówce, Pradze i ciepokach, Warszawa 
1983, s. 89. Być może Franciszek należał do tzw. arystokracji robotniczej (oficjaliści) sprowadzonej 
przez Natansona. Byli to wysokiej klasy fachowcy Polacy, Niemcy i Czesi. Zajmowali oni najczęściej 
stanowiska majstrów. Patrz B. Dymek, Z dziejów ruchu robotniczego w Jeziornie do 1939 r. [w:] 
“Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego”, Warszawa 1973, s. 304.

Mirkowska Fabryka Papieru w Jeziornie. Zdjęcie za: konstancin24.eu

Jeden patentów 
Franciszka  
Nemeczka
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Po śmierci pierwszej żony Franciszek ożenił się powtórnie. 4 maja  
1904 r. w kościele p.w. św. Elżbiety w Powsinie poślubił zamieszkałą w Bie-
lawie Jadwigę Władysławę 1 voto Różańską z Derdzikowskich (ur. 8 grudnia  
1860 r. Nowe w gm. Krośniewice – zm. 30 grudnia 1938 r. Włocławek), matkę 
trójki dzieci4.

4 Świadkami byli: Ludwik Rossman (lat 29) właściciel majątku Bielawa oraz Marcel Szpakowicz  
(lat 65) kasjer zamieszkały we wsi Bielawa.

Jadwiga Różańska 
z Derdzikowskich
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Akt ślubu Franciszka Nemeczka i Jadwigi Różańskiej z Derdzikowskich 
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Uruchomienie we Włocławku fabryki celulozy siarczynowej w 1899 r. 
przyczyniło się do powstania kilku papierni w tym mieście. W 1906 r. Salo-
mon Altman uruchomił fabrykę papieru, która w 1908 r. spłonęła, następnie 
została wykupiona przez Oskara Saengera, które ją odbudował i uruchomił.  
W 1908 r. Samuel Luidor uruchomił drugą fabrykę papieru. Skutkiem pow-
stania fabryki celulozy oraz dwóch fabryk papieru Włocławek stał się ważnym 
ośrodkiem przemysłu celulozowo-papierniczego. Włocławek potrzebował 
wybitnych specjalistów papierników. Oferowano im na ówczesne warunki 
bardzo dobre warunki pracy i płacy. W 1907 r. Franciszek po 27 latach pra-
cy w mirkowskiej fabryce zdecydował się przenieść do Włocławka. Zmarł tu  
6 kwietnia 1928 r. 

Dworzec kolejowy we Włocławku. Pocztówka z ok. 1910 r.

Podpis Franciszka Nemeczka
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Z pierwszego małżeństwa (z Walerią) miał ośmioro dzieci, z których połowa 
zmarła w bardzo młodym wieku: 

l  Józef Franciszek Nemeczek (ur.1884 r. Mirków – zm. 5 listopada 1890 r. 
w Jeziorna Fabryczna), 

l  Kazimierz Nemeczek (ur. 25 lutego 1890 r. w Jeziorna Fabryczna  
- zm. 1 kwietnia 1890 r. w Jeziorna Fabryczna), 

l  Tadeusz Nemeczek (ur. 13 czerwca 1891 r. w Jeziorna Fabryczna), 
Antoni Nemeczek (ur. 13 czerwca 1893 r. w Jeziorna Fabryczna), 

l  Stanisław Nemeczek (ur. 8 maja 1895 r. – zm. 31 maja 1895 r.  
w Jeziorna Fabryczna), 

l Wacława Nemeczek (ur. 28 września 1896 r. w Jeziorna Oborska),
l Jadwiga Teresa Nemeczek (ur. 22 września 1899 r. w Jeziorna Fabryczna), 
l  Henryka Maria Nemeczek (ur. 15 lipca 1902 r. w Jeziorna Fabryczna  

– zm. 20 stycznia 1903 r. w Jeziorna Fabryczna).

Franciszek Nemeczek 
ok. 1920 r.
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Z drugiego małżeństwa (z Jadwigą) miał jedną córkę:

Zofia Nemeczek (ur. 11 stycznia 1907 r. Jeziorna Fabryczna – zm. 18 maja 
1985 r. Szczecin) zamężna za Kazimierzem Kozłowskim. 
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Franciszek Nemeczek (siedzi pierwszy 
z prawej) z rodziną, ok. 1917 r. Po lewej 
siedzi jego druga żona Jadwiga. Obok 
Jadwigi stoi ich córka Zofia. Stojące 
z tyłu osoby i siedząca w środku to 
prawdopodobnie dzieci Franciszka 
z pierwszego małżeństwa: Tadeusz, 
Antoni, Wacława, Jadwiga Teresa oraz 
być może żona któregoś z wymienionych 
synów

5 Zapis nazwiska w dokumentach jest różny: Tęczyński, Tynczyński, Tenczyński. Jednak najczęściej 
spotykaną formą jest Tyczyński. 
6 Wieś Lubiec leży w powiecie piotrkowskim, gm. Szczerców, parafia Parzno. “Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego” Bronisława Chlebowskiego stwierdza: Jest tu papiernia, olejarnia, młyn  
i szkoła elementarna, położona w odległości 3 wiorst od Szczercowa.

W Jeziornie pracował także 
ojciec pierwszej żony Franciszka 
Konstanty Tyczyński5. Konstanty 
(ur. ok. 1840 r. Kościelnic parafii 
Uniejów – zm. 17 lutego 1905 r. 
Jeziorna Fabryczna) był synem An-
drzeja „czeladnika fabrykującego 
papier”. W drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych XIX w. poszedł 
w ślady ojca i zaczął pracować  
w papierni lubieckiej6, następnie 
od 1879 r. w wieruszowskiej 
“Mirkowskiej Fabryce Papieru”. 
Pracował na różnych stanowis-
kach: czeladnika w papierni, robot-
nika w papierni, podmajstra, ofic-
jalisty w papierni. Po przyjeździe  
w 1888 r. z Mirkowa pod  
Wieruszowem do Jeziorny pracował 
na stanowisku majster papiernik 
(bumażnyj mast’ier) i nadzorca 
w papierni. Miał ośmioro dzieci. 
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Akt urodzenia Józefy Tęczyńskiej (Tyczyńskiej) z 1833 r. z informacją o Andrzeju Tęczyń-
skim (Tyczyńskim) “czeladniku fabrykującym papier”

Akt ślubu Marii Władysławy Tyczyńskiej i Edmunda Józefa Rautmana
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Jedna z córek Konstantego, Maria Władysława (ur. w 1879 r. Mirków par. 
Wieruszów) 4 czerwca 1904 r. w kościele słomczyńskim pw. św. Zygmunta 
poślubiła Edmunda Józefa Rautmana (ur. ok. 1882 r. Łukowo pow. makows-
ki), oficjalistę fabrycznego w Jeziornie. Ślubu udzielił im proboszcz ks. Win-
centy Tymieniecki. Jednym ze świadków był Wiktor Kaczyński majster pa-
piernik z fabryki w Jeziornie. W Jeziornie urodziła się ich córka Janina Antonina  
(ur. 12 czerwca 1910 r. – zm. 8 lutego 1983 r. Sopot), która wyszła za mąż za 
Leona Szuca.

I na koniec jeszcze jedna osoba związana z rodziną Nemeczków. Henryk 
Ignacy Bardin (ur. 16 stycznia 1908 r. Jeziorna Fabryczna – zm. 29 grudnia 
1995 r. Gdynia), był synem Aleksandra oficjalisty w papierni w Jeziornie i Mag-
daleny Różańskiej, przyrodniej siostry Zofii z Nemeczków Kozłowskiej. Znalazł 
się także we Włocławku, jak rodzina Nemeczków. Całe życie przepracował 
w włocławskiej “Celulozie”. Henryk został uwieczniony w książce „Pamiątka 
z Celulozy”7.

7 “Pamiątka z Celulozy” powieść autorstwa Igora Newerly’ego z 1950 r. Powieść była drukowana  
w latach 1951-1952 w czasopiśmie “Twórczość”. Pierwsze wydanie książkowe ukazało się w 1952 r.

Cmentarz 
komunalny  
we Włocławku, 
kwatera 42/2/22



z n a d  j e z i o r k i
m i n i at u ry  h i sto ryc z n e

tWorZone Są na baZie bloga 
MiniaturyHiStoryCZne.blogSpot.CoM

·	 Miniatury historyczne poświęcone są terenom leżącym 
nad rzeką Jeziorką i w jej okolicy. o ludziach i wyda-
rzeniach. Sprawy błahe i poważne. odległe i niedawne. 
Smutne i wesołe. ot takie jakie było tutaj życie.

·	 uzupełnieniem do miniatur historycznych jest „biblio-
teczka skolimowska”, w której ukazują się publikacje 
dotyczące ważnych wydarzeń związanych z terenami 
na południe od Warszawy.

·	    W ramach minia-
tur ukazuje się pod tym podtytułem seria wspomnień 
dotyczących terenów leżących nad Jeziorką. 

nr 1: J. Chlistunow i H. Cieszkowska DoM ZWyCZaJny-nieZWyCZaJny 
nr 2: W. Zemło SZpital poloWy W SKoliMoWie W 1939 r.

uKaZały Się:


