
Kazimierz Arkuszewski 

Urodził się w 27 lutego 1870 roku w Krubkach pow. Nowomiński, jako syn 
Teodozego i Natalii z Zagajewskich zmarł w Szczecinie 2 lipca 1964 r. w wieku 94 
lat. Pochodził z wielkopolskiej rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem 
Jastrzębiec. Ukończył szkołę realną w Warszawie J. Arkuszewski na Wystawie 
Higieniczno-Spożywczej otrzymał złoty medal „Za wybitną działalność na polu 
swej specjalności". W 1903 r. w biurze technicznym J. Arkuszewskjego oprócz 
właścicieli pracowało 7 inżynierów a rok później Arkuszewscy zatrudniali aż 10 
inżynierów co wynikało z zapotrzebowania na fachowców przy pracach konstruk- 
cyjnych związanych z projektowaniem różnego rodzaju urządzeń oraz podczas 
kierowania bardziej skomplikowanymi pracami instalacyjnymi w większych 
budynkach. W 1904 roku zrealizowano ogrzewanie budynku seminarium w 
Czernichowie. 

W szczytowym okresie swego istnienia w Łodzi, w latach 1903-1904, 
zatrudniano tu maksymalnie (w 1904 r.) 117 pracowników i osiągano ponad 100 
000 rb. wartości wyprodukowanych urządzeń. Do chwili wybuchu rewolucji 1905 r. 
wartość wytworzonych towarów oraz liczba pracujących w przedsiębiorstwie 
robotników stale wzrastała. Okres rewolucji 1905-1907 r. przyniósł firmie znaczne 
obniżenie produkcji i liczby zatrudnionych pracowników co spowodowane było 
zmniejszeniem zamówień na usługi i produkty firmy w kryzysowej sytuacji w jakiej 
znalazł się przemysł i społeczeństwo uwikłane w przedłużające się strajki i walkę 
polityczną. 2/3 zainstalowanych maszyn w fabryce nie pracowało. 

Dodatkowo bardzo ciężką sytuację mieszkańców Łodzi pogłębił zorganizowany 
pod koniec 1906 r. przez fabrykantów wielkich łódzkich przedsiębiorstw lokaut. 
Kolejnym czynnikiem wpływającym na obniżenie liczby zamówień była zwiększa- 
jąca się w Łodzi konkurencja. W 1905 r. oprócz firmy należącej do braci Arku- 
szewskich, instalacją i produkcją aparatury do centralnego ogrzewania, kanalizacji, 
wodociągów czy wentylacji zajmowała się również firmy J. Teepe i Łódzka Fabryka 
Wyrobów Metalowych oraz biura techniczne należące do Behnkego, Kunzla, 
Stamirowskiego i Makarczyka. Urządzenia wykonywane w zakładzie Arkuszew- 
skich były instalowane w wielu domach i obiektach użyteczności publicznej w 
Łodzi i poza nią. 
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Na posiedzeniu zarządu Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Higienicznego w 
Warszawie w listopadzie 1903 r. zwrócono się do firmy „J. Arkuszewski" z prośbą 
o opracowanie szczegółowych planów odpowiedniego typu „kąpieli ludowych"
w powiecie łaskim. J. Arkuszewski wraz i doktorami: Adolfem Krusche, Sewerynem
Sterlingiem i Karolem Jonscheren był członkiem delegacji wysłanej do Pabianic w celu
zbadania i udzielenia wskazówek dotyczących szpitala miejskiego. Instalacje powstały
również w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Kochanówce koło Łodzi, w
szpitalu dziecięcym przy ul. Rokicińskiej im. Anny Marii i w pałacu Herbsta, w 
budynku szkoły w Jekatierinodarze. Według ogłoszenia reklamującego przedsię- 
biorstwo w 1905 r. firma wykonała do tego czasu ponad 1000 instalacji. Po okresie
zastoju, od 1907 r. przedsiębiorstwo łódzkie stopniowo wychodziło z kryzysu i osiąg- 
nęło stały wzrost produkcji, a od 1909 r. także i zatrudnienia.

Kazimierz Arkuszewski rozpoczął samodzielne większe inwestycje w 1906 roku, 
nabywając majątek z pałacem w Pilicy. Nie sposób dzisiaj stwierdzić co spowodowało 
jego zainteresownie tą miejscowością. Nabycie majątku daleko poza Łodzią mogło być 
spowodowane niebezpieczną sytuacją panująca w tym czasie w Łodzi. Warto 
wspomnieć, że Pilica nie była pierwszą jurajską miejscowością, którą zainteresowała się 
rodzina Arkuszewskich. W 1903 r. majątek Pieskowa Skała został wystawiony na 
licytację. 

Nabywcą została Spółka Pieskowa Skała, której udziałowcem był J. Arkuszewski. 
Po nabyciu majątku w Pilicy Kazimierz przystąpił do jego uprzemysłowienia. W 1910 
roku Kazimierz Arkuszewski wraz z grupą łódzkich przemysłowców (E. Heiman, T. 
Meyerhoff, Z. Richter, później A. Daube, C. Eisenbraun, W. Hordliczka, E. Leonhardt i 
D. Tempel) uzyskał koncesję na dzierżawę przez 10 lat łódzkiej gazowni.

Niestety ze względu na rozłam wśród akcjonariuszy władze miejskie już w 1913 r. 
zerwały umowę. W tym samym czasie K. Arkuszewski zrealizował swoją największą 
inwestycję w przemyśle maszynowym wykupując od rodziny Plage udziały w firmie 
Zakłady Mechaniczne E. Plagę i T. Laśkiewicz w Lublinie. W r. 1911 dawny przedsta- 
wiciel łódzkich zakładów w Odessie, Tadeusz Laśkiewicz utworzył z Kazimierzem 
Arkuszewskim spółkę pod dawną nazwą Zakłady Mechaniczne Plage & Laśkiewicz. 
Fabryka składała się z zakładu mechanicznego oraz dwóch kotlarni: miedzianej i 
żelaznej. Firma specjalizowała się w produkcji kompletnych urządzeń do gorzelni, 
cukrowni, rektyfikacji, browarów, fabryk słodu i syropu, drożdży, krochmalni oraz 
kotłów parowych różnych systemów i kuchni wojskowych oraz maszyny do wyrobu 
cegły. Wyroby sprzedawano w kraju oraz wielu guberniach Rosji. Firma miała własne 
przedstawicielstwa handlowe w Petersburgu, Mińsku, Rostowie nad Donem, Żyto- 
mierzu, w Warszawie i Kijowie. Zainwestowanie przez K. Arkuszewskiego w firmę w 
Lublinie, która poprzez rynki zbytu silnie związała się gospodarczo z Rosją, w znacznej 
mierze zadecydowało o losach zakładu w Łodzi. Firma pod zmienioną nazwą 
„Arkuszewski K. i Ska" została w 1911 roku przeniesiona do Lublina i funkcjonowała 
przy Zakładach Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz. Przeniesienie firmy do Lublina 
wpłynęło na wycofanie się Arkuszewskich z Łodzi. J. Arkuszewski ostatecznie zaprzestał 

FUNDACJA LOTNICZY LUBLIN



działalności w przemyśle maszynowym. W 1911 r. J. i K. Arkuszewscy sprzedali swoją 
fabrykę Rudolfowi Planerowi. 

Sprzedaż fabryki w Łodzi nie oznaczała jej całkowitej likwidacji. Przedsiębiorstwo 
pod nowym szyldem utrzymało dotychczasowy profil swojej działalności, zachowując 
również swoje przedstawicielstwa na terenie Rosji, a w Królestwie Polskim przeniosło 
biuro w Łodzi na ul. Mikołajewską i utworzyło nowe w Warszawie. W Lublinie 
Kazimierz Arkuszewski poza inwestycjami w branży maszynowej, w 1913 r. ulokował 
swoje kapitały w przemyśle spożywczym. Założona w 1909 r. fabryka krochmalu 
należąca pierwotnie do Chuchrowskiego, Eustachiewicza, Laśkiewicza i Rodkiewicza 
została w 1913 roku przekształcona w Towarzystwo Akcyjne. Wśród założycieli 
nowopowstałego towarzystwa znaleźli się: K. Arkuszewski, J. Chuchrowski, T. Laśkiewicz 
i Bronisław Edward Lilpop. W 1913 r. starania Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. 
Laśkiewicz o uzyskanie zamówień rządowych przynoszą wyniki w postaci podpisania 
umowy z Towarzystwem Rosyjskich Fabryk Artyleryjskich na dostawę kotłów dla 
okrętów wojennych. Trafiają się zamówienia odbiegające od profilu produkcji. Fabryka 
podejmuje się m.in. dostarczenia olbrzymich zbiorników nafty dla Bucharskiego 
Towarzystwa Kolei Żelaznych. Firma otrzymała w maju 1914 r. propozycję uruchomie- 
nia produkcji kadłubów pełnomorskich okrętów wojennych. Właściciel przedsiębiorstwa 
stoczniowego Iwan Zablin gotów był zamówić sześć takich kadłubów, deklarując kupno 
dalszych szesnastu w roku 1915. Całkowita produkcja wraz z częściami wyposażenia 
miała odbywać się na w Lublinie. gdzie zorganizowana przez lubelski zakład ekipa 
zajmowałaby się ich ponownym montażem. 

Doskonale rozwijającą się działalność gospodarczą firm K. Arkuszewskiego 
zahamował na kilka lat wybuch pierwszej wojny światowej. Działania wojenne 
oszczędziły fabrykę. Działalność firmy została ograniczona do wykonywania prac 
remontowych w zakładach przemysłu rolno-przetwórczego. Produkcję na niewielką 
skalę wznowiono we wrześniu 1914 r. Fabryka występuje o zamówienia wojskowe 
próbując podjąć wyrób kuchni polowych, menażek i kociołków. 

Trudności z dokonywaniem zagranicznych zakupów sprzętu lotniczego skłoniły 
Sekcję Żeglugi Napowietrznej MS Wojsk. do uruchomienia produkcji sprzętu lotniczego 
w kraju. Zwrócono wówczas uwagę na Zakłady Mechaniczne Plage i Laśkiewicz. 
Inspektor Wojsk Lotniczych gen. Macewicz powołał komisję, która potwierdziła 
możliwość przestawienia się firmy na nową produkcję. Kolejna komisja zadecydowała o 
budowie w Lublinie samolotów Ansaldo Balilla A1 oraz Ansaldo A300 według licen- 
cyjnej dokumentacji. Pierwsza umowa opiewająca na 200 samolotów wywiadowczych 
A300 oraz 100 samolotów myśliwskich Balila A1 została podpisana 14 lutego 1920 roku a 
zatwierdzona w lutym 1921 roku. Naczelnym dyrektorem zakładu został Kazimierz 
Arkuszewski. Pierwszy samolot zbudowany w ramach zlecenia wzleciał w powietrze w 
dniu 19 czerwca 1921 r. Szczegółowy opis produkcji znajduje się w dziale Produkcja 
Lotnicza w Zakładach mechanicznych Lublin. 

Kazimierz Arkuszewski zmarł w Szczecinie 2 lipca 1964 r. w wieku 94 lat. 
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