
Kwerenda dotycząca Huty Szkła w Wołominie

Podstawowy zbiór archiwalny poświęcony Hucie Szkła w Wołominie znajduje się w

Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział w Otwocku. Zbiór zatytułowany „Huta Szkła

"Wołomin" PP w Wołominie” (nr zespołu 401) zawiera dokumentację kartograficzną,

techniczną, ulotną oraz fotograficzną. W 996 jednostkach aktowych można znaleźć bilanse,

sprawozdania finansowe, zarządzenia dyrektora, schematy organizacyjne, karty maszyn,

regulaminy, kontrole, sprawozdania GUS, wywłaszczenia, analizy, plany, wypadki przy pracy,

akta osobowe pracowników. Zgromadzona dokumentacja obejmuje lata 1946-2000.

Spośród różnorodnego i licznego zbioru, pozwalającego prześledzić działalność

wołomińskiej huty szkła, warto wymienić kilka przykładowych jednostek aktowych.

Interesujący zbiór stanowią fotografie (syg. 722-727) ukazujące życie zakładu: pracowników

przy pracy, odpoczynku, wydarzeń kulturalnych i politycznych.

Niewątpliwą wartość stanowi dokumentacja Niezależnego Samorządnego Związku

Zawodowego „Solidarność” przy Hucie Szkła �„Wołomin” (sygn. 719), w której znajdziemy

komunikat informujący dyrekcję o powołaniu do życia komisji zakładowej wraz z podpisami

jej założycieli, a także jej postulaty.

Liczne teczki personalne pracowników i pracownic Huty (sygn. 730-966) dają wgląd w ich

losy – zawierają życiorysy, odznaczenia, podania, stanowiska pracy oraz dane osobiste.

Dokładny wgląd w życie huty dają teczki zawierające protokoły, uchwały i sprawozdania

zakładowej Rady Robotniczej (sygn. 706-717) oraz protokoły i sprawozdania z posiedzeń i

działalności Rady Zakładowej (sygn. 29-40).

Archiwalia dotyczące Huty, choć nieco rozproszone, znajdziemy również w Archiwum Akt

Nowych. Pojedyncze notatki prasowe poświęcone hucie zwarte zostały w zbiorze „Telewizja

Polska S.A. Zbiór wycinków prasowych” w teczce pt. „Wołomin miasto, powiat, gmina” (sygn.

7/1699).

Zespół „Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie”

zawiera dokumentację związaną z procesem nacjonalizacji Huty (sygn. 1/543).



Paszporty produkcyjno-techniczne zawierające m.in. plany sytuacyjne czy charakterystykę

konstrukcji budynków zwarte zostały w zbiorze Państwowej Komisji Planowania

Gospodarczego w Warszawie (sygn. 57.6/12661-57.6/12664).

Dokumenty związane z życiem i działalnością Feliksa Paplińskiego, pracującego w Hucie w

Wołominie w latach 20., który po wojnie został mianowany patronem zakładu, zgromadzone

zostały w jego teczce w zespole „Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego” (sygn.

4446). Oprócz poświadczeń, że ten komunistyczny i związkowy działacz pracował w Hucie,

w dokumentacji znajduje się również tekst przemówienia z uroczystości nadania Hucie

imienia Papińskiego. Teczka personalna innego działacza komunistyczno-związkowego,

pracownika wołomińskiej huty Mieczysława Liperta znajduje się natomiast w Centralnej

Kartotece KC PZPR (sygn. CK XX/18747).

O przejawach aktywności polityczno-związkowej prowadzonej na terenie zakładu świadczy

odezwa Związku Zawodowego Przemysłu Szklanego w Polsce – Oddział w Wołominie Firmy

"Vitrum" potępiająca represje rządu II RP wymierzone w Białoruską Włościańsko-Robotniczą

Hromadę datowaną na 1927 rok (Komunistyczny Związek Młodzieży Polski, sygn. 159/IV-6 t.

9).

Fotografie ukazujące pracę huty i jej wyroby zgromadzone zostały w Narodowym Archiwum

Cyfrowym.

W archiwum Muzeum Niepodległości znajduje się tylko jeden obiekt dotyczący Huty, jednak

wyjątkowy: jest to rysunek Henryka Albina Tomaszewskiego, rzeźbiarza specjalizującego się

w szkle artystycznym, zatytułowany „W Hucie Szkła w Wołominie” z 1950 roku, obrazujący

dmuchaczy szkła.

SPIS

Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział w Otwocku

Huta Szkła "Wołomin" PP w Wołominie

Archiwum Akt Nowych

Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego w Warszawie



- 2/274/0/57.6/12661 - Wołomińskie Zakłady Szklarskie. Zakład A. Huta Vitrum.

Paszport techniczno-produkcyjny za 1950. - Plan sytuacyjny 1:500, charakterystyka

konstrukcji budynków z lat 1905, 1939, 1947, 1949, 1951.

- 2/274/0/57.6/12663 - Wołomińskie Zakłady Szklarskie. Zakład A. Huta "Vitrum",

Zakład B. Huta "Praca". Paszport techniczno-produkcyjny za 1950. Załącznik. Część

rysunkowa.

- 2/274/0/57.6/12664 - Wołomińskie Zakłady Szklarskie. Zakład A. Huta "Vitrum".

Paszport techniczno-produkcyjny. Aktualizacja za 1952.

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie

- 2/2126/0/1/1/543 - Przejmowanie przedsiębiorstw na własność państwa - orzeczenia,

protokoły zdawczo-odbiorcze, korespondencja merytoryczna.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie

- 2/1815/0/13/13/1630 - Zmiany w akcie erekcyjnym: Huta Szkła "Wołomin" w

Wołominie.

Ministerstwo Skarbu w Warszawie

- 2/1595/0/16.6/1660 - Biuro Studiów i Projektów Przemysłu szklarskiego w Wołominie.

Bilans netto za rok 1949.

Ministerstwo Finansów w Warszawie

- 2/318/0/23.1/26/432 - Huta Szklana Vitrum - Renglewski i Franclejch, Wołomin.

Orzeczenie, protokoły z załącznikami

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie

- 2/1154/0/-/40/237 - Kontrola Huty Szkła w Wołominie w zakresie efektywności

techniczno-ekonomicznych - sprawozdanie, protokół, notatki, korespondencja

- 2/1154/0/-/40/309 - Kontrola Huty Szkła w Wołominie w zakresie wykorzystania

zdolności produkcyjnej i osiągania projektowanych wskaźników

techniczno-ekonomicznych, inwestycji - sprawozdanie, protokół, korespondencji



- 2/1154/0/-/76/169 - Kontrole niekoordynowane - Realizacja dostaw w 1976 r.
ceramicznych i szklanych wyrobów stołowych na zaopatrzenie odbiorców rynkowych
- Huta Szkła im. Paplińskiego w Wołominie

- 2/1154/0/-/76/475 - Kontrole koordynowane - Realizacja asortymentowego planu
produkcji - Huta Szkła Gospodarczego i Technicznego w Wołominie

- 2/1154/0/-/76/563 - Kontrole grupy "A" - Realizacja inwestycji rynkowych z

uwzględnieniem inwestycji modernizacyjnych pod nazwą "Instalacja dwóch linii do

automatycznej produkcji szklanek" - Huta Szkła im. Feliksa Paplińskiego w

Wołominie

- 2/1154/0/5/22/880 - Kontrola kształtowania się kosztów inwestycji z uwzględnieniem
inwestycji priorytetowych Huty Szkła im. F. Paplińskiego w Wołominie

Instytut Badawczy Budownictwa. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

- 2/724/0/68/78/520 - Praca naukowo-badawcza nr FA-15. Metody ochrony

przeciwhałasowej w przemyśle szklarskim. Huta Szkła w Wołominie, Huta Szkła w

Jeleniej Górze, Huta Szkła Ujście, Huta Szkła Antoninek w Poznaniu , Huta Szkła w

Ząbkowicach Będzińskich, Huta Szkła w Radomsku , Huta Szkła Warta w

Sierakowie, Huta Szkła w Stroniu Śląskim, Huta Szkła w Szczytnej Śląskiej z

oddziałami w Polanicy i Dusznikach, Huta Szkła w Szczakowej - Wymagania

normowe, załączniki, wyniki pomiarów, analiza 1676/A Tom II mgr Iwonna

Żuchowicz.

Archiwum Muzeum Niepodległości

- „W Hucie Szkła w Wołominie” - Henryk Albin Tomaszewski


