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Niebawem ukaże się książka Mariana Torzewskiego pod tytułem „Ziemia wrzesińska w Polsce Odrodzonej. Czasy i ludzie”. Jest to trzecia część cyklu; dwie poprzednie 

książki, traktujące o czasach zaboru pruskiego i I wojny światowej, zostały wydane w latach 2013 i 2014. W najnowszej, obejmującej lata II Rzeczypospolitej, z różnych powo-

dów nie znalazły się zaplanowane początkowo dwa rozdziały, które zostały obecnie przygotowane przez autora do publikacji w Przeglądzie Powiatowym.

Pierwszy rozdział, zatytułowany „Handel i usługi”, podzielony został na kilkanaście części, z których każdą można by rozpocząć od słów:

Wrześnianin 
udaje się...

Marian Torzewski

2. Do piekarni i cukierni
Pieczywo jest „artykułem pierw-

szej potrzeby”. Jego produkcją i 
sprzedażą zajmowali się rzemieśl-
nicy z dyplomem mistrza piekar-
skiego. Piekarze kupowali mąkę 
bezpośrednio lub przez pośredni-
ków od właścicieli wiatraków i mły-
nów znajdujących się w najbliż-
szych okolicach Wrześni lub we 
wsiach powiatu. Wszyscy pieka-
rze (podobnie jak rzeźnicy) musieli 
bardzo zabiegać o klienta, bo kon-
kurencja była duża. 

Wielkim sukcesem piekarza było 
zawarcie kontraktu na dostawę pie-
czywa, mięsa i wędlin dla wrzesiń-
skiego garnizonu wojskowego. Do-
wództwo 68 pp co pewien czas roz-
pisywało przetarg (nazywany wów-

czas konkursem) na dostawę, a 
jego wygranie oznaczało zdobycie 
kilkuset „klientów” – żołnierzy gar-
nizonu. Trudno prześledzić wszyst-
kie kontrakty żywieniowe 68 pp; 
dla przykładu powiedzieć można, 
że w pewnym okresie pieczywo do-
starczał pułkowi mistrz piekarski 
Stanisław Kobielski.

Niełatwo też dokładnie odnoto-
wać wszystkie wrzesińskie warsz-
taty i składy piekarzy; cechowała je 
duża zmienność – te same warszta-
ty zmieniały właścicieli, a ci zmie-
niali swe miejsca pracy. Krótko 
więc tylko o kilku piekarniach zna-
nych w latach 30., bo ich właścicie-
le albo lokalizacja często przetrwa-
ły do czasów Polski Ludowej.

Przy ulicy Warszawskiej funkcjo-
nowały w latach 30. dwie piekarnie. 

Jedna z nich mieściła się w kamie-
nicy Warszawska 6, Franciszka To-
kłowicza (jego ojciec Józef – stąd 
na frontonie budynku widnieją ini-
cjały JT – prowadził tu piekarnię 
od początku XX. w., Franciszek To-
kłowicz i jego brat Roman byli mi-
strzami rzeźnickimi). Piekarnię w 
podwórzu tej posesji na początku 
lat 30. prowadził Franciszek Śmido-
wicz, który w 1932 roku przeniósł 

warsztat do budynku Warszaw-
ska 2, obejmując piekarnię po ro-
dzinie Sommerfeldów (ten budy-
nek już nie istnieje, w jego miej-
scu od 1960 roku stoi blok PSS). 
W 1937 roku piekarnię przy War-
szawskiej 2 przejął Seweryn Jani-
szewski, poszerzając asortyment 
produkcji i sprzedaży o wyroby cu-
kiernicze. Piekarnię po Śmidowiczu 
przy Warszawskiej 6 przejął Karol 
Dobierski. Piekarnia istniała jeszcze 
wiele lat w czasach Polski Ludowej, 
a prowadził ją już od ostatnich lat II 
RP Jan Bartkowiak. 

Kilku mistrzów piekarskich pro-
wadziło swe warsztaty przy ulicy 
Mickiewicza. W kamienicy Mickie-
wicza 2 funkcjonowała na począt-
ku lat 30. piekarnia Bolesława Tylic-
kiego. W 1934 roku przejął ją Win-

centy Koperski, który oferował też 
wyroby cukiernicze. Potem, przez 
wiele lat Polski Ludowej piekar-
nię w tym miejscu prowadził Ja-
kub Jankiewicz. Prawie naprze-
ciwko, w kamienicy Mickiewicza 
4 jeszcze na początku lat 30. pie-
karnię miał Franciszek Drzewiecki. 
W 1933 roku przejął ją Stanisław 
Kobielski. Przy ulicy Mickiewicza 10 
istniała do połowy lat 30. piekarnia 
Władysława Matuszewskiego, którą 
w 1936 roku przejął Henryk Deckert, 
oferując szeroką gamę wyrobów 
cukierniczych. Piekarnia i cukiernia 
Deckerta ma swoją dalszą historię 
w czasach Polski Ludowej w połą-
czeniu z kawiarnią w sąsiednich ka-
mienicach Rynek 6, a potem rów-
nież Rynek 7. „Piekarniczy” obraz 
ulicy Mickiewicza dopełniała istnie-
jąca na jej rogu z ulicą Miłosławską 
(ówczesny adres Miłosławska 10) 
piekarnia Niemca Hermanna Zie-
glera. 

Na koniec o jeszcze jednej piekar-
ni, która przetrwała do czasów Pol-
ski Ludowej. Mieściła się w kamie-
nicy Langego przy Poznańskiej 29, 
dogodniejsze wejście i wjazd były 
jednak od strony ulicy Dzieci Wrze-
sińskich 10. W 1932 roku po Janie 
Wiertelaku (jeszcze wcześniej pra-
cował tu Józef Kilkowski) piekar-
nię uruchomił Feliks Sura. Naprze-
ciwko, przy ulicy Dzieci Wrzesiń-
skich 6 piekarnię miał Marcin Zię-
tek. Obie te piekarnie przetrwały 
do czasów PRL. Nie można też za-
pominać o piekarni Franciszka Za-
mysłowskiego przy Poznańskiej 11 
(dziś w tym miejscu, na rogu z ulicą 
Sądową nowy budynek), którą pro-
wadził później jego syn Antoni, wi-
ceburmistrz Wrześni.

Stałych klientów miały we Wrze-
śni dwie cukiernie, już wtedy po-
siadające długie tradycje. Starszą 
była „Cukiernia Szwarc”. Jej zało-
życiele – Józef i Stanisława Szwar-

cowie, przybyli do Wrześni w koń-
cu lat 60. XIX w. i pierwszą cukier-
nię otworzyli przy ulicy Zamkowej 
(Harcerskiej). Cukiernię przy Po-
znańskiej 7 uruchomili w 1874 roku 

i pozostaje ona w tym samym miej-
scu do dziś (jest młodsza od słyn-
nej warszawskiej cukierni Bliklego 
tylko o 5 lat). Młodszą od „Szwar-
ca” tylko o 5 lat była nieistniejąca 
obecnie już od prawie 80 lat „Cu-
kiernia i Winiarnia Ueberle”. Otwo-
rzył ją w 1879 roku przybyły do 
Wrześni Zygmunt Ueberle, naj-
pierw w Rynku, a wkrótce prawie 
po sąsiedzku z „Cukiernią Szwarc”, 
przy ulicy Poznańskiej 9 (Jana Paw-
ła II). Właściciel cukierni był także 
kolekcjonerem – jego różnorodne 
zbiory – od znaczków pocztowych 
i monet przez preparowane owa-
dy, po broń i trofea myśliwskie, eks-
ponowane w obszernych pomiesz-
czeniach cukierni, były dodatko-
wą atrakcją dla klientów. Zygmunt 
Ueberle zmarł w wieku 80 lat w 
1930 roku, ale od wielu wcześniej-
szych lat (być może od początku 
XX w.) cukiernię faktycznie prowa-
dziła jego żona Janina (stąd w na-

zwie firmy „J. Ueberle”), prawdopo-
dobnie przy pomocy syna Wacła-
wa, który jednak zmarł rok po ojcu. 
Już w 1928 roku przy Poznańskiej 
9 sklep otworzył mistrz rzeźnicki 

Antoni Szkudlarek. Obecnie w tym 
miejscu cukiernię otworzyła firma 
„Kandulski”, więc jest to powrót do 
tradycji sprzed prawie 90 lat. Wśród 
innych lokali cukierniczych mia-
sta wymienić należałoby działającą 
od 1930 roku „Cukiernię Warsza-
wianka” prowadzoną przez Włady-
sława Woźniakiewicza przy Poznań-
skiej 29 (Jana Pawła II), przeniesio-
ną w 1935 roku na Poznańską 2 (ten 
parterowy budynek stojący przed 
synagogą dziś nie istnieje).

Marian Torzewski

* Wycinki pra-
sowe (reklamy i 
ogłoszenia) wy-
korzystane przez 
autora pocho-
dzą z Orędowni-
ka Wrzesińskiego.


