
 

 
 

FABRYKA TLENU PIERWSZA 
POŁOWA XX. W. 
Obiekty przemysłowe 
znajdujące się przy ulicy 
Nowej należały do 
przemysłowca Antoniego 
Jezierskiego. W roku 1907 
powstały tutaj Zakłady 
Mechaniczne. W roku 1910 
pod zaborem pruskim 
tworzył on Związek 
fabrykantów, który był 
zalążkiem polskiego 
przemysłu w Wielkopolsce i 
na Pomorzu. Od 1919 był organizatorem i nauczycielem „Pierwszej Wojskowej Szkoły 
Szoferów” w Śremie.  

Gdy przemysł w Wielkopolsce, zaczynał się dopiero rozwijać Antoni Jezierski w roku 
1921 po konsultacji ze szwagrem Sewerynem Samulski, który od 1913 r. kierował fabryką H. 
Cegielski Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu (kierował nim przez 22 lata powiększając fabrykę 
z 800 pracowników do 8500; był inicjatorem Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r.  
w Poznaniu oraz „Targów Poznańskich”) oraz bratem Władysławem Jezierskim zakłada  
fabrykę tlenu „SAWJA”. W 1924 r. wybudował nowoczesny młyn zbożowy o przerobie 10 ton 
na dobę, pod nazwą „Nowi-na”. 

W okresie międzywojennym w kraju wykonywała sprzęt spawalniczy tylko jedna 
fabryka, z kapitałem francuska tj Spółka Akcyjna „Perun” Warszawa. Od roku 1930 
konkurencją, jedyną w kraju, stają się zakłady Antoniego Jezierskiego, które zaczęły 
produkować: wytwornice, palniki i reduktory. Ostatnim opatentowanym towarem był aparat 
„WIGOR” do wytwarzania kwasowęglowych, tlenowych i powietrznych kąpieli, przeznaczone 
zarówno do użytku domowego, ale przede wszystkim do zdrojowisk, lecznic i pensjonatów. Na 
temat właściwości zdrowotnych tychże kąpieli Antoni Jezierski pisał w tytule „Kąpiele gazowe” 
wskazując na ich dobroczynny wpływ na zdrowie dzięki bezpośredniemu wchłanianiu tlenu 
przez powierzchnię skórę, co odciążało cały obieg krwionośny. Zabiegi te są stosowane do dnia 
dzisiejszego w szpitalach i uzdrowiskach. W budynkach znajdujących się na ulicy Nowej w 
Czempiniu wykonywano poważne remonty maszyn i urządzeń przemysłowych, budowano 
maszyny rolnicze, urządzenia sanitarne i centralnego ogrzewania oraz pługi parowe, które 
rekwirowane były w późniejszych czasach i wykorzystywane na frontach wojennych. 

Za wyroby swoich przedsiębiorstw Antoni Jezierski otrzymał nagrody: w roku 1912 
wystawa w Pleszewie: medal brązowy; 1924 r. wystawa w Kościanie: medal złoty; w 1929 r. 
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu medal srebrny, w 1934 r. wystawa w Lesznie medal 
złoty; w 1937 r. wystawa w Pleszewie medal złoty. Natomiast za udział w Powstaniu 
Wielkopolskim otrzymał Krzyż Pamiątkowy, a od kapituły niepodległościowej Krzyż 
Niepodległości. Za pracę społeczną i gospodarczą otrzymał Krzyż Zasługi. Przez lata zasiadał  
w Głównym Zarządzie Związku Towarzystw Przemysłowych i Rzemieślniczych na Wielkopolskę 
i Pomorze, a od roku 1934 do 1953 był radcą Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu.  



 

 
 

W latach 2019/2020 kompleks poprzemysłowy przeszedł kompleksową rewitalizację  
i adaptację na Centrum Aktywizacji Społecznej, w tym Izbę Muzealną.  
 
 
 


