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Niezłomny: historia firmy St. Majewski1

Czy jedynym celem przedsiębiorstwa jest zysk? A może chodzi o coś więcej i jeżeli tak, to o co?
Co sprawia, że przedsiębiorcy podejmują wysiłek i wbrew wszystkim przeciwnościom losu dążą
do założonego celu? Czy jest to chęć zysku, potrzeba uznania, a może wizja nieśmiertelności? Co
trzeba zrobić, żeby to wszystko osiągnąć? Czy znaczenie ma branża, produkt, wartości kulturowe,
a może przywództwo? Jak odnieść sukces i co to w ogóle znaczy? Odpowiedzi na te pytania należy
poszukiwać na własną rękę w historii rodzimego biznesu i biografiach słynnych przedsiębiorców.
Jedną z takich firm jest St. Majewski, najstarszy polski producent materiałów piśmienniczych. Jej
założyciel, Stanisław Majewski, tak wspomina okres, kiedy jego firma zaczęła sprzedawać ołówki
i wypierać konkurencję w Galicji w zaborze austro-węgierskim:
Zadanie było trudne, bo trzeba było stanąć do konkurencji ze staremi zasobnemi austrjacko-niemieckiemi fabrykami, będąc obciążeni ciężkim cłem. Fabryka nasza postanowiła zrzec się wszelkiego
zysku, płacić cło, a dać żądany polski towar w ręce pragnące go otrzymać. Skutek był nadspodziewany, bynajmniej jednak nie dla fabryki, która absolutnie nic nie mogła zarobić, ale dla osób
obojętnych w popieraniu polskiego wyrobu. Młodzież szkolna po prostu szalała, żądając polskiego
ołówka u kupców, a gdy jej wciskano niemiecki – kupowała go, łamała i połamany rzucała pod
nogi obojętnego na polskość sprzedawcy. (Majewski, 1931, s. 7)

Ołówki same w sobie są niepozorne i kruche, ale firma je produkująca – St. Majewski – była
w stanie przetrwać wiele przeciwności losu i w 2014 roku obchodziła swoje 125-lecie. Obecnie
jest to największa polska firma produkująca materiały piśmiennicze. Oto jej historia.

Trudne początki (1889–1918)
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Początki firmy St. Majewski sięgają końca XIX wieku, kiedy to inż. Stanisław Jan Majewski2
ukończył studia w Petersburgu i w 1883 roku wrócił do Warszawy, by podjąć pracę w firmie swojego
ojca – Warszawskim Laboratorium Chemicznym. Niewielki zakład zlokalizowany przy ul. Złotej
61 wytwarzał w niewielkiej ilości mydła toaletowe, perfumy i kosmetyki (Kijewska-Wittstock,
2005). Majewski wpadł na pomysł nowej działalności w 1888 roku, kiedy to podwyższono cła na

1

Tytuł studium przypadku nawiązuje do animowanego serialu rysunkowego zrealizowanego w Studiu Małych Form
Filmowych Se-ma-for w latach 1964–1977. Informacje o serialu można znaleźć w internetowej bazie filmu polskiego na
stronie http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=422515. Wszystkie dane biznesowe występujące w niniejszym studium
przypadku zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnych źródeł i nie zostały w żaden sposób przez autora zmienione ani zmodyfikowane. Zgodnie z najlepszą wiedzą autora dane te są zgodne z prawdą. Autor nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność wykorzystanych danych biznesowych. Wszelkie dane osobowe osób występujących w studium przypadku
zostały wykorzystane jedynie dla celów dydaktycznych.
2
Stanisław Jan Majewski (1860–1944).
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import wyrobów ołówkarskich. Na rynku zdominowanym przez niemieckich producentów, takich
jak Faber czy Hardtmuth wydarzenie to tworzyło korzystne warunki dla rozwoju rodzimego
wytwórstwa. Mimo sprzyjających warunków i atrakcyjnych perspektyw Majewski nie posiadał
wystarczającego kapitału, dlatego musiał zaangażować w przedsięwzięcie wspólników – swojego
przyjaciela z gimnazjum i studiów inż. kolejnictwa Józefa Zaborskiego oraz dyplomowanego
handlowca Stanisława Starzeńskiego.
15 października 1889 roku w Warszawie została zarejestrowana spółka komandytowa o nazwie
„St. Majewski, Zaborski i Starzeński” z kapitałem w wysokości 15 tys. rubli. Majewski został
dyrektorem zarządzającym, Zaborski dyrektorem technicznym, a Starzeński dyrektorem handlowym. Nowo powstała fabryka zatrudniała zaledwie 20 osób i produkowała głównie na potrzeby
szkolnictwa, urzędów i firm. Działalność szybko się jednak rozwijała i w ciągu zaledwie 3 lat liczba
pracowników podwoiła się, a zakład zajmował już 20 pomieszczeń (Kijewska-Wittstock, 2005).
W celu umożliwienia dalszego rozwoju podjęto decyzję o przeniesieniu fabryki do Pruszkowa, który
wówczas był osadą fabryczną z dostępem do taniej siły roboczej z okolicznych wsi. W kwietniu
1894 roku Majewski zakupił teren powierzchni 38 250 m 2 wraz z budynkami pozostałymi po
poprzednim zakładzie, a w sierpniu dokonano ostatecznych przenosin fabryki (załącznik 1).
Początkowo pracowali w niej pierwotni pracownicy, jednak stopniowo zastąpiła ich lokalna ludność z Pruszkowa. Dalszy rozwój fabryki uzależniony był od skutecznej walki z nisko kosztową
konkurencją o nowe rynki zbytu. Sam Majewski wspomina ten okres tak:
Chociaż już rok 1889 był datą założenia do dziś trwającej naszej fabryki, jednak dopiero w roku
1898 zdołano ją przekształcić na Towarzystwo Akcyjne, walczące na całym polsko-rosyjskim
wówczas rynku z licznemi powstającemi konkurentami, których liczba wynosiła aż 15 rozrzuconych w 5 miastach, a mianowicie: w Warszawie, Moskwie, Rydze, Wilnie, i Grodnie. (Majewski,
1931, s. 5)

Strategia spółki polegała na przejmowaniu konkurencyjnych zakładów, które ogłosiły upadłość,
jednak w celu pozyskania odpowiedniej wielkości kapitału konieczne było w 1898 roku przekształcenie w spółkę akcyjną. 21 lipca 1899 roku car Mikołaj II oficjalnie zatwierdził statut nowego
Towarzystwa Akcyjnego Fabryk Ołówków St. Majewski i S-ka3. Pakiet kontrolny akcji znajdował
się w rękach rodziny Majewskich, a nietypową jak na ówczesne warunki cechą spółki był czysto
polski kapitał zakładowy (Kijewska-Wittstock, 2005). Formalnie założycielami spółki byli Stanisław Majewski oraz książę Michał Korybut-Woroniecki, a w skład zarządu weszli również Zaborski,
Starzeński, kupiec Antoni Łubbe oraz Erazm Majewski – starszy brat założyciela. Podczas pierwszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 16 grudnia 1899 roku zatwierdzono znak fabryczny
w formie charakterystycznej pięcioramiennego gwiazdy w półksiężycu. Zaakceptowano też ambitny
program rozbudowy, modernizacji i rozszerzenia działalności fabryki o wszelkiego rodzaju materiały piśmiennicze, sprzęt i pomoce szkolne (Konecki, 1979, s. 4). Realizacja tych planów musiała
jednak zostać odłożona na kilka lat ze względu na kryzys gospodarczy lat 1900–1903 oraz późniejsze strajki związane z rewolucją rosyjską w latach 1905–1907.
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W latach 1907–1914 nastąpiła dynamiczna rozbudowa zakładu. Zakupiono specjalistyczne
maszyny ołówkarskie od niemieckich producentów z rejonu Norymbergii oraz wyposażono fabrykę
we własną maszynę parową (załącznik 2), dostarczającą zakładowi energię cieplną i elektryczną4.
W tych latach dobudowano również szereg budynków, takich jak siłownia i kotłownia (1907),
budynek główny, gdzie wykańczano produkty (1908), nowa hala produkcyjna, tzw. graficiarnia
i stalówkownia (1910) oraz pomieszczenia socjalne, magazyny i wiaty do sezonowania deseczek.
3

Statut Tow. Akcyjnego Fabryk Ołówków St. Majewskiego w Pruszkowie pod Warszawą, zatwierdzony 13 lipca 1931 r.
w: Monitor Polski Nr 177 z dn. 4 sierpnia 1931 r.
4
Warto dodać, że taka maszyna stanowiła wówczas serce fabryki i była na tyle wydajna, że po powstaniu warszawskim
zaopatrywała w energię pruszkowskie szpitale i budynki mieszkalne. W 1956 roku po 50 latach bezawaryjnej pracy została
przekazana do Muzeum Techniki w Warszawie.
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Rozbudowana fabryka stała się charakterystycznym elementem krajobrazu Pruszkowa (załącznik
3). Warto wspomnieć też o wczesnej działalności zarządu i załogi na rzecz lokalnej społeczności
– założono szkołę podstawową dla dzieci pracowników, a także podjęto szereg inicjatyw, takich
jak założenie towarzystwa pożyczkowego, budowa kościoła św. Kazimierza, założenie orkiestry
i chóru czy członkostwo w organizacjach społecznych, takich jak ochotnicza straż pożarna czy
Liga Ochrony Powietrznej. Wraz z rozbudową zakładu rozszerzano asortyment i rozpoczęto prace
badawcze w nowo powstałym laboratorium przyzakładowym. W wyniku inwestycji doszło do
znacznego wzrostu wartości spółki, w związku z czym 29 lutego 1912 roku zapadła decyzja o podwyższeniu kapitału do 400 tys. rubli. W ten sposób zakład stał się dominującą fabryką na rynku
cesarstwa rosyjskiego i rozpoczął eksport do tak odległych krajów jak Indie Brytyjskie, Brazylia,
Argentyna, Meksyk, Australia. Z punktu widzenia głównych konkurentów, tj. niemieckiego Fabera
oraz austriackiego Hardtmutha najistotniejsza i najbardziej drażliwa była jednak decyzja o wejściu na
rynek Galicji, na którym kupowanie ołówków St. Majewski szybko stało się aktem patriotycznym.
Dynamiczny rozwój fabryki został przerwany przez I wojnę światową. W 1914 roku w trakcie
walk na przedpolu Warszawy ostrzelano pruszkowską fabrykę ołówków, mimo iż ze strategicznego
punktu widzenia była to lokalizacja bez znaczenia. Zdaniem właściciela fabryki powody bombardowania były ściśle ekonomiczne, a według niektórych źródeł w sztabie niemieckiej jednostki
artyleryjskiej znalazł się niejaki major Faber związany ze słynną niemiecką wytwórnią kredek
i ołówków i jedną z najbardziej znanych do dziś marek Faber-Castell (Mini-przewodnik..., http).
Sam Majewski wspomina te wydarzenia tak:
Aż nadszedł 1914 wybuchła wojna, a z nią w październiku zjawiły się w Pruszkowie pod Warszawą pułki z artylerją niemiecką, bijąc celnie przez cztery doby z armat, stojących o dwa kilometry
– w Helenowie, a kierowanych przez rezerwowych oficerów-inżynierów z niemieckich fabryk ołówkowych. Strzały dobrze trafiały, bo przecież chodziło o jedyną, a tak niemiłą im polską fabrykę
konkurencyjną. (Majewski, 1931, s. 5)

W efekcie bombardowania budynki zakładowe zostały doszczętnie zrujnowane (załącznik 4),
a produkcja wstrzymana. Resztki maszyn i kadry został ewakuowane do Borysowa w Rosji, gdzie
na chwilę wznowiono działalność, ale postępy wojenne wymusiły dalszą ewakuację w głąb Rosji.
Awaria pociągu przeszkodziła w transporcie pozostałości zakładu i załogi na Syberię i ostatecznie
fabryka rozpoczęła po raz trzeci działalność w opuszczonym młynie nad Donem (załącznik 5).
Działalność ta trwała przez blisko 2 lata, a kierownictwu udało się nawet zgromadzić pewien kapitał
na powrót do kraju, ale rewolucja bolszewicka w Rosji pokrzyżowała te plany:
[...] przyszedł rok 1917 i 1918, a z nimi zapanował bolszewizm, zagrabiając czynną znów na terenie rosyjskim fabrykę, konfiskując przytem wszystkiej jej kapitały, jakie zdołała nagromadzić
i złożyć w bankach. Jedynie sami jej kierownicy zdołali ujść cało, ale z próżnemi rękami [...] Tak
oto w Donieckim Zagłębiu miała się dokonać ostateczna zagłada polskiej fabryki ołówków rozpoczęta w Polsce przez jednego odwiecznego wroga, a dokończona w Rosji przez drugiego. (Majewski,
1931, s. 6)

Dwudziestolecie międzywojenne i wojna (1918–1945)
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W 1918 roku po powrocie do kraju Majewski wypłacił akcjonariuszom dotychczasowej zrujnowanej fabryki niewielką sumę, jaką jeszcze posiadał. Sam – pozbawiony majątku – musiał pozyskać
środki finansowe na rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia, zaciągając pożyczkę z nowo powstałej
Pocztowej Kasy Oszczędności oraz z Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Skromne środki finansowe
wystarczyły tylko na częściową odbudowę i uruchomienie, we wrześniu 1922 roku, produkcji
w bardzo ograniczonym zakresie. Towarzystwo Akcyjne Fabryk Ołówków „St. Majewski” zostało
ponownie zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie 15 marca 1920 r., a statut spółki
akcyjnej zatwierdzono 13 lipca 1931 roku. Stanisław Majewski nadal formalnie pełnił funkcję
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dyrektora naczelnego i prezesa rady nadzorczej, de facto jednak poświęcił się działalności społeczno-politycznej i naukowej5. Nieformalnie stery fabryki przejął jego syn Leszek Majewski, który
wraz z dawnymi wspólnikami z rodziny Zaborskich stanowił trzon zarządu fabryki. Pod kierownictwem Leszka Majewskiego do 1923 roku fabryka została całkowicie odbudowana i zmodernizowana, a latach 30. przeżyła okres największej prosperity. Powiększenie grona akcjonariuszy
pozwoliło na zaciągnięcie kredytów na modernizację zakładu i ponowny zakup niemieckich
maszyn ołówkarskich w jedynej, wówczas, firmie operującej w tej branży w Europie – Fr. Ehrhardt.
Ponownie uruchomiona fabryka musiała jednak po raz kolejny zwalczać ostrą konkurencję ze
strony fabryk zarówno zagranicznych, jak i rodzimych. Stanisław Majewski był szczególnie oburzony omijaniem płacenia podatków w Polsce przez obcy kapitał:
Niemiecki nasz wróg odwieczny, pomimo dokonania wyżej opisanych na polskiej fabryce gwałtów,
nie zaniechał dalszej walki, zmieniając tylko oręż: armaty i bomby – na niby pokojową konkurencję,
ale opartą na istotnych przywilejach, a później na zajęciu stanowiska podstępnie uprzywilejowanego
w opodatkowaniu dochodów. (Majewski, 1931, s. 7)

Na terenie Polski funkcjonowały wówczas dwie fabryki ołówków, rodzima spółka Iskra-Karmański w Krakowie oraz czeska spółka Hardtmuth-Lechistan. Dzięki silne pozycji finansowej,
mechanizacji i wysokiej jakości wyrobów fabryka Majewskiego wyszła zwycięsko z walki konkurencyjnej, doprowadzając do upadłości fabrykę Hardtmutha w Polsce, a spółkę Iskra-Karmański
zmuszając do ograniczenia asortymentu wyrobów do farb, tuszy i plasteliny.
Lata 1930–1939 były okresem największego rozkwitu pruszkowskiej fabryki ołówków. W 1937
roku na światowej wystawie EXPO w Paryżu ołówki grafitowe techniczne „Polonia 340” zostały
uznane za najlepsze na świecie, a ich producent otrzymał złoty medal (załącznik 6). Produkowany
asortyment cały czas się rozszerzał i obejmował całą gamę ołówków, kredek specjalistycznych,
ołówków kosmetycznych i artystycznych oraz szereg artykułów biurowych i szkolnych, takich jak
spinacze, stalówki, liczydła, linijki itd. (załącznik 8). Rozwijano również eksport, otwierając nowe
rynki zbytu, zarówno dla tańszych ołówków, np. w Indiach, Egipcie czy Brazylii, jak i dla droższych produktów w Ameryce Południowej, Australii czy Stanach Zjednoczonych, w których
ołówek „Polonia” naturalnie cieszył dużym powodzeniem wśród mieszkającej w Chicago polonii.
Za moment kulminacyjny międzywojennego okresu prosperity uznać można rok 1938, kiedy
zatrudnienie osiągnęło poziom 360 pracowników, a produkcja roczna – ponad 34 mln ołówków,
16 mln stalówek, 11 mln spinaczy, i blisko 3 mln pinezek o łącznej wartości blisko 3 mln zł.
Maksymalna wartość produkcji eksportowej w okresie przedwojennym wyniosła 430 tys. o wartości 14 tys. zł. (załącznik 7).
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Wybuch II wojny światowej spowodował ograniczenie do ok. 1/3 poziomu produkcji, mimo
że infrastruktura fabryki zachowała się w niezniszczonym stanie. Produkowane były przede
wszystkim wyroby tzw. kryzysowe, tj. niewymagające obróbki wykańczającej, w prostych opakowaniach. W późniejszych latach na zamówienie wojska niemieckiego wytwarzano nosze, a nawet
trumny. Paradoksalnie, mimo ograniczenia produkcji, zatrudnienie w zakładzie wzrosło prawie
dwukrotnie do poziomu 600 pracowników. Było to intencjonalne działanie dyrektora Leszka
Majewskiego, zatrudniającego ludzi, którym groziły represje ze strony władz okupacyjnych.
Dyrektor kilkukrotnie wykupywał również pracowników z rąk gestapo. Żeby zdobyć fundusze na
płace dla pracowników, Leszek Majewski sprzedał dom przy ulicy Łowieckiej w Warszawie.
W czasie okupacji hitlerowskiej pracowników zakładu nie ominęły działania wojenne i prześladowania, tym bardziej, że część z nich aktywnie uczestniczyła w ruchu oporu. Wielu pracowników
poniosło śmierć w czasie kampanii wrześniowej, na Pawiaku i w innych hitlerowskich więzieniach,
w Oświęcimiu czy w czasie Powstania Warszawskiego (Konecki, 1979). Warto w tym miejscu
5

W latach 1919–1927 Stanisław Majewski był posłem sejmu z ramienia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i pisał
książki z zakresu filozofii, fizyki, atomistyki i problematyki społecznej.
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podkreślić działania dyrektora Leszka Majewskiego na rzecz ludności Pruszkowa i Warszawy.
Fabryka m.in. pomagała warszawiakom wywiezionym po upadku powstania do obozu przejściowego
w Pruszkowie, przygarnęła siedmiu osieroconych chłopców z Zamojszczyzny. W czasie Powstania
Warszawskiego na terenie fabryki zakwaterowane były wojska niemieckie, które wycofując się
w styczniu 1945 roku, wysadzały w powietrze szereg obiektów przemysłowych w Pruszkowie,
oszczędziły jednak fabrykę ołówków. Po wyzwoleniu pracownicy od razu zorganizowali wydawanie gorących posiłków dla żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, jadących na front.
Wspólny trud czasów okupacji oraz postawa dyrektora zapisały się głęboko w pamięci pracowników. W 1945 roku rozpoczęto nacjonalizację zakładów i wielu ówczesnych dyrektorów i właścicieli
zakładów wywieziono „na taczkach”. Tymczasem w kwietniu 1945 roku załoga pruszkowskiej
fabryki ołówków zorganizowała uroczystości z okazji 25-lecia pracy dyrektora Leszka Majewskiego,
wręczając mu z tej okazji Księgę Pamiątkową (załącznik 9). Pomimo zagrożenia nacjonalizacją
rodzina Majewskich tuż po zakończeniu wojny poczyniła, własnymi środkami i z pomocą pracowników, szereg inwestycji, takich jak: odbudowa i uruchomienie Wytwórni Materiałów Biurowych
Schneidera w Paczkowie na Dolnym Śląsku oraz fabryki stolarskiej Pernacka w Olsztynie. Obie fabryki,
kolejno, pod koniec 1945 i w 1946 roku, przekazano państwu. Dodatkowo w styczniu 1947 roku
podpisano umowę dzierżawy fabryki Centralnemu Zarządowi Związku Spółdzielczości Pracy
„Społem”, która to umowa miała uchronić przedsiębiorstwo przed upaństwowieniem. Dzięki
takim zabiegom i wstawiennictwu pracowników, mimo powszechnej nacjonalizacji Majewskim
udało się utrzymać stanowiska jeszcze przez 3 lata po wojnie. 1 lipca 1948 roku, na podstawie Ustawy
Krajowej Rady Narodowej o nacjonalizacji przemysłu, fabryka została jednak upaństwowiona.
Rodzina Majewskich, której zabroniono wstępu na teren zakładu, opuściła Pruszków i przeniosła
się do Warszawy, skąd Leszek Majewski nadal pośrednio starał się wspierać zakład, m.in. poprzez
swoją działalność w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i opracowanie norm dla wyrobów
ołówkarskich (Kijewska-Wittstock, 2005).

Socjalizm (1945–1995)

Po upaństwowieniu w zakładzie zaszło dużo zmian. Pierwszym dyrektorem został dotychczasowy
kierownik pudełkowni Wiktor Lesiewicz, a kierownictwo zakładu przejął Komitet Fabryczny,
składający się z reprezentacji pracowników. Od lat 60. zakład zarządzany był przez tzw. Konferencję Samorządu Robotniczego, będącą organem składającym się z członków Komitetu Zakładowego,
Plenum Rady Zakładowej oraz Rady Robotniczej. Lata 1946–1950 cechowało pełne poświęcenie
i silne zaangażowanie załogi w sprawy społeczności i polityki lokalnej oraz uczestnictwo w wydarzeniach takich jak odgruzowywanie Warszawy, skupy żywności czy udział w wyborach. Jeden
z ówczesnych pracowników, a zarazem autor historii zakładu opublikowanej w 1979 roku, tak
wspomina ten okres:

ww

To wszystko działo się w okresie, w którym przedsiębiorstwem kierowali ludzie prości bez specjalnego
wykształcenia i doświadczenia w zarządzaniu, niedysponujący środkami finansowymi. Posiadali
natomiast młodzieńczy zapał do pracy i gorące serca dla sprawy, a sprawą tą była praca dla Polski
Ludowej, dla dobra przyszłych pokoleń. (Konecki, 1979)

Mimo braku pieniędzy na inwestycje i przestarzałego parku maszynowego starano się maksymalnie wykorzystać moce produkcyjne i podnosić efektywność pracy tak, żeby sprostać powojennemu deficytowi produktów piśmienniczych. Dynamiczny wzrost skali produkcji odbył się
jednak kosztem znacznego ograniczenia zakresu działalności. Zgodnie z ustawami o centralizacji
i planowaniu przemysłu do 31 grudnia 1950 roku fabryka podlegała Ministerstwu Przemysłu
Lekkiego, a później Ministerstwu Przemysłu Drzewnego i Centralnemu Zarządowi Przetworów
Papierowych i Materiałów Biurowych. W końcu w 1973 roku zakłady stały się częścią Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego. Te centralne organy kształtowały zakres działalności przedsiębiorstwa,
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podejmując decyzje ograniczające działalność zakładu wyłącznie do wyrobów ołówkarskich.
W 1950 roku zlikwidowano i przeniesiono do Szczecińskich Zakładów Materiałów Biurowych
produkcję metalową, tj. stalówek, spinaczy i pinezek. Zlikwidowano też wszelkie udziały i kontakty
z odbudowanymi fabrykami w Paczkowie i Olsztynie. W końcu zlikwidowano również produkcję
artykułów szkolno-biurowych, prowadzoną dotychczas w stolarni. 1 stycznia 1951 roku zakład
zmienił nazwę na Pruszkowskie Zakłady Materiałów Biurowych i zmienił logo, ostatecznie zrywając z przedwojenną historią.
W latach 1950–1960 prowadzono stopniową modernizację parku maszynowego, ze względu
na brak środków finansowych dokonywaną przeważnie własnymi siłami. Dzięki tym usprawnieniom
uzyskano wzrost mocy produkcyjnych. W latach 1955–1975 opracowano jednak ambitny program
inwestycyjny modernizacji i rozbudowy przedsiębiorstwa, zorientowany na dalszy znaczący wzrost
mocy produkcyjnych. Wybudowano nową kotłownię, nowe hale graficiarni i halę do przetwórstwa
tworzyw sztucznych wyposażoną w prasy wtryskowe do produkcji mazaków. Ograniczono również istniejącą drewnianą zabudowę i organizację terenu fabryki, podnosząc efektywność i bezpieczeństwo. Inwestycji dokonano za pomocą pożyczek z Banku Handlowego, zakupując głównie
maszyny pochodzenia krajowego. Większość maszyn została zmodernizowana z użyciem najnowszych dostępnych technologii z uwzględnieniem sterowania elektronicznego. Dokonano również
szeregu usprawnień w procesie produkcyjnych w ramach działalności Zakładowego Klubu Racjonalizacji i Techniki.
Na przestrzeni lat przeprowadzono również szereg zmian w strukturze organizacyjnej i organizacji procesu produkcyjnego. W 1950 roku fabryka podzielona została na 4 podstawowe wydziały
produkcyjne:
1) wydział chemiczny (graficiarnia);

2) wydział drzewny (tartak i deseczkarnia);
3) wydział ołówkowni;

4) wydział obsadkowni.

W 1959 roku zlikwidowano w Pruszkowie tartak, a w 1976 roku całość wydziału drzewnego
została przeniesiona poza miasto. W 1961 roku utworzono nowy wydział przetwórstwa tworzyw
sztucznych, która to technologia stopniowo wyparła obsadki drewniane, doprowadzając do likwidacji tego działu w 1968 roku. Z kolei wzrost skali i złożoności procesu produkcji grafitów doprowadził w 1977 roku do podzielenia wydziału ołówkowni na 2 mniejsze działy – montażu i wykańczania.

ww

W zakresie organizacji i zarządzania wprowadzono również wiele zmian opartych na tzw. socjalistycznych metodach pracy w przemyśle. Rozpoczęto m.in. normowanie pracy i wyliczanie zarobków
na podstawie indywidualnej i zespołowej wydajności, wprowadzono system jednoosobowego
kierownictwa z określeniem zakresu uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych służb, wprowadzono zmianowość pracy i podział na brygady, wprowadzono normy zużycia materiałów i surowców, zorganizowano kontrolę techniczną i kontrolę jakości, wprowadzono rachunek ekonomiczny
obejmujący koszty produkcji i płac, zastosowano nowe, socjalistyczne metody rozliczeń finansowych i podziału zysku. Szczególny priorytet uzyskały służby produkcji, technologii i inwestycyjne,
podczas gdy władze centralne określały miejsce zakładu w strukturze polskiego przemysłu.
W latach 60. i 70. zakład kontynuował również przedwojenne tradycje w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu, wspierając pracowników w poszukiwaniu i zakupie mieszkania oraz
oddając do użytku pracownikom i mieszkańcom Pruszkowa kryty basen znajdujący się na terenie
fabryki oraz żłobek zorganizowany w dawnym mieszkaniu Majewskich. W Zdworzu koło Łącka
wybudowano ośrodek kolonijno-wypoczynkowy dla pracowników i ich rodzin. W końcu podjęto
również działania proekologiczne, m.in. przenosząc tartak i produkcję deseczek do nowej hali
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Działalność inwestycyjna i modernizacja doprowadziły do znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych z 70 mln sztuk na początku lat 50. do blisko 300 mln pod koniec lat 70. Z tej liczby
ok 70 mln przeznaczonych było na eksport do Europy Zachodniej. Rozszerzono również asortyment z 26 typów wyrobów w 6 głównych grupach produktowych do 112 typów wyrobów w 30
grupach produktowych. Pomimo tych osiągnięć pod koniec lat 80. i na początku 90. wraz z rozpoczęciem się okresu transformacji zakład znalazł się w poważnych problemach finansowych.
Załamanie produkcji i eksportu, zbyt wąskie skupienie się na produkcji głównie materiałów
piśmienniczych i nieprzystosowanie do warunków konkurencji rynkowej spowodowały, że fabryka
znalazła się na skraju bankructwa.

Jeszcze raz od nowa (1995–2014)

Próby odzyskania fabryki przez rodziny pierwotnych właścicieli podejmowane były już w latach 80.,
ale przyniosły efekt dopiero w latach 90. roku, kiedy podjęto decyzję o prywatyzacji fabryki
(Wasiak, 2014). Co ciekawe, prywatyzacja i sprzedaż fabryki spadkobiercom rodzin Majewskich
i Zaborskich nastąpiła na wniosek pracowników i we współpracy z nimi. W 1991 roku pracownicy
pruszkowskich „Ołówków” odszukali Antoniego Majewskiego – prawnuka założyciela fabryki.
Antoni nie miał nic wspólnego z produkcją ołówków, był inżynierem konstruującym linie do produkcji cegieł i dopiero co przeszedł na emeryturę. Po otrzymaniu propozycji naradził się z rodziną
Majewskich oraz skoligaconych z nimi Zaborskich i zdecydowali się podjąć wyzwanie (Zahorska,
http). W roku 1993 odbyło się referendum pracownicze, w którym załoga zdecydowała o prywatyzacji zakładu. Jak wspomina ówczesny dyrektor ds. produkcji, Andrzej Federkiewicz:
Na przełomie 1992 i 1993 r. stwierdziliśmy, że trzeba radykalnie zmienić sposób funkcjonowania
firmy, bo nie jesteśmy w stanie utrzymać się na rynku z dotychczasowym asortymentem. Zmian
wymagało również podejście do klienta i eksportu. [...] Musieliśmy znaleźć inwestora strategicznego,
bo zakładowi były potrzebne pieniądze na rozwój. Majewscy je mieli, a oprócz tego posiadali opracowany plan rozwoju firmy. Dodatkowo ludzie pamiętają, że Majewski sprzedał w czasie powstania
warszawskiego własny majątek, by wykupić od Niemców uwięzionych pracowników. Nie chcieliśmy,
aby kupił nas inwestor zagraniczny, bo każdy sugerował zwolnienie ponad połowy załogi i stworzenie hurtowni materiałów biurowych. (Oktaba, 1995)

W czerwcu 1995 roku pod długich targach z Ministerstwem Skarbu Państwa fabryka została
sprywatyzowana. Spadkobiercy założycieli weszli w posiadanie 65% akcji, pozostałe 35% stało
się własnością pracowników. Firma powróciła do dawnej nazwy „St. Majewski Spółka Akcyjna”,
a Antoni Majewski w 1995 roku został laureatem Nagrody Kisiela przyznanej za „odzyskanie firmy
„drogą porozumienia byłych właścicieli z załogą i skarbem państwa”6.

ww

Plany nowych właścicieli były ambitne: zmodernizowano opakowania, odświeżono logo,
stworzono dział marketingu i dział ekonomiczny zajmujący się kontrolą bieżących wydatków, ołówkom przywrócono skalę twardości i planowano rozpoczęcie współpracy z branżą kosmetyczną
(Oktaba, 1995). Początkowo sytuacja wyglądała obiecująco. Lata 1994 i 1995 zamknięto z niewielkim zyskiem, a firma nadal posiadała około 50% krajowego rynku. Ciężary transformacji okazały
się jednak zbyt duże. Popyt na produkty stopniowo spadał, zachodnia i chińska konkurencja rosła
w siłę, a fabryce brakowało pieniędzy na inwestycje. Dodatkowo pakt socjalny, w ramach którego
spółka zobowiązała się utrzymać poziom zatrudnienia, wynagrodzenia świadczeń socjalnych,
kosztował spółkę 2 mln złotych rocznie. Słabe wyniki spowodowały zmiany w zarządzie. Od 1996
roku prezes zmieniał się co rok, co z kolei destabilizowało zarządzanie. W 1998 roku fabryka zaczęła
6

http://kisiel.wprost.pl/historia-nagrody/1995/ (29.12.2015).
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zalegać z wynagrodzeniami, co wywołało strajk pracowników. Pod koniec lat 90. prasa nie zostawiła na właścicielach suchej nitki i, opierając się na głównie na opiniach przedstawicieli związków
zawodowych fabryki, donosiła, że potomkowie Majewskich nie sprawdzili się w roli menedżerów
i że fabryka znajduje się na skraju upadku (Gadomski, http). Do najgorszego jednak nie doszło
i po serii przekształceń fabryka zdołała wyjść na prostą.
W latach 2000. nowym, do dziś urzędującym prezesem został Michał Skolimowski. Za jego rządów
St. Majewski ze spółki akcyjnej stał się znowu spółką komandytowo-akcyjną, niejako wracając
do leżącej u korzeni formy prawnej. Prezesowi udało się pozyskać fundusze unijne na rozwój, przeprowadzić niezbędne modernizacje, utrzymać zatrudnienie na poziomie około 300 pracowników
i stopniowo wyprowadzić spółkę na prostą od strat na koniec 2002 roku do spektakularnych
zysków na koniec 2013 roku (załącznik 10). Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem w tym
najnowszym etapie historii firmy była fuzja ze Strzegomskimi Zakładami Wyrobów Papierowych
„Unipap” w 2010 roku. Zakłady zlokalizowane na południu Polski uzupełniły ofertę fabryki o materiały papiernicze, w efekcie czego St. Majewski po raz kolejny stał się największą w Polsce grupą
produkcyjno-handlową na rynku artykułów szkolno-biurowych. Obecnie firma oferuje ponad
1000 wyrobów w czterech głównych grupach produktów7:
artykuły

plastyczne (długopisy, kredki, farby itd.)

tekstylia

(plecaki, piórniki, torby, trolleye itd.)

artykuły

papiernicze (zeszyty, bloki rysunkowe itd.)

artykuły

reklamowe w segmencie B2B (np. spersonalizowane zeszyty czy długopisy).

Firma buduje swoją pozycję, opierając się na relacjach z największymi sieciami handlowymi
i hurtowniami, silnych licencjach pozwalających na produkcję modnych materiałów szkolnych
z logo Star Wars, Barbie czy postaciami Disneya oraz jakości i bezpieczeństwie produktów. Kontynuowane są również tradycje społecznej odpowiedzialności poprzez szeroko zakrojone działania
charytatywne, edukacyjne, programy motywacyjne i społeczne, czego przykładem może być
niedawno podjęta współpraca z fundacją UNICEF, w ramach której w 2016 roku na rynku pojawią się artykuły szkolne, z których 7% przychodów zostanie przekazane na programy pomocy
najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie8.

Epilog: 125 lat i końca nie widać

W 2014 roku Spółka obchodziła swoje 125-lecie. Uroczystości zbiegły się w czasie ze zmianą siedziby, fabryka pozostała jednak w rodzimym Pruszkowie. Nowy zakład został zlokalizowany na
terenie podstrefy pruszkowskiej w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Historyczne
zabudowania przy ulicy Ołówkowej w centrum Pruszkowa zostały przekazane miastu i sprzedane
deweloperowi, a fabryka przeniosła swoją główną siedzibę na ul. Kredkową (załącznik 11). Michał
Skolimowski, urzędujący prezes zarządu fabryki, w okolicznościowym przemówieniu, dziękując
miastu i wspierającym firmę instytucjom, powiedział:

ww

Patrząc dziś z perspektywy czasu na pruszkowski katalog firm, jesteśmy bodajże jedynym dużym
zakładem pracy, który istnieje od tak wielu lat. Stało się to możliwe dzięki Państwa dalekowzrocznym decyzjom oraz determinacji naszych właścicieli i pracowników. [...] Życzymy sobie kolejnych
tak pięknych jubileuszy – widząc, jak szybko naszej firmie minęło 125 lat.

7
8

Na podstawie prezentacji firmy i katalogu reklamowego.
http://st-majewski.pl/st-majewski-i-unicef-razem-dla-dzieci/ (29.12.2015).
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Załącznik 1. Widok zakładu St. Majewski po przeniesieniu do Pruszkowa
(1895–1898)

Źródło: http://st-majewski.pl/o-nas/nasza-historia/ (29.12.2015).
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Załącznik 2. Maszyna parowa – serce fabryki

Źródło: http://www.pruszkowmowi.pl/2014/11/historia-fabryki-olowkow-w-pruszkowie/ (29.12.2015).
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Załącznik 3. Widok zakładu St. Majewski po rozbudowie (1907–1914)

Źródło: http://www.pruszkowmowi.pl/2014/11/historia-fabryki-olowkow-w-pruszkowie/ (29.12.2015).
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Załącznik 4. Zniszczona fabryka po bombardowaniu w czasie
		
I wojny światowej

Źródło : http://www.pruszkowmowi.pl/2014/11/historia-fabryki-olowkow-w-pruszkowie/ (29.12.2015).
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Załącznik 5. Odyseja zakładu St. Majewski 1915–1918
(Pruszków–Borysów–Sławiańsk–Pruszków)

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 6. Ołówek „Polonia 340” zdobywca złotego medalu na wystawie
w Paryżu w 1937 roku

Źródło: Kijewska-Wittstock (2005).

Załącznik 7. Poziom zatrudnienia i produkcji fabryki St. Majewski
w latach 1889–1979

ww

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych w Konecki (1979) i Kijewska-Wittstock (2005).
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Załącznik 8. Katalog produktów z lat 30.

Źródło: Katalog produktów Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Ołówków „St. Majewski i S-ka”, lata trzydzieste XX wieku, s. 9–10.
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Załącznik 9. Wpis do księgi pamiątkowej dedykowany
Leszkowi Majewskiemu
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Źródło: fragment oryginalnej księgi pamiątkowej zamieszczony w: Kijewska-Wittstock (2005).
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Załącznik 10. Przychody i zyskowność firmy St. Majewski w latach 2002–2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów KRS.

Załącznik 11. Nowa siedziba spółki przy ulicy Kredkowej
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Źródło: Google Maps, zdjęcie: Patrycja Zieja, listopad 2014, https://goo.gl/maps/CScda1NpHWy (29.12.2015).
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