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Tytuł interpelacji : utworzenie izby pamięci – piotrkowskie huty szkła 
 
Treść interpelacji : 
 
 Nawiązał zemną kontakt były pracownik piotrkowskich hut szkła i 

przekazał mi w formie brudnopisu wniosek, który przekazuję bez zmieniania 

formy i treści. 

                                           W n i o s e k  

dotyczy: utworzenia w mieście Piotrkowie Trybunalskim izby historycznej  
piotrkowskich hut szkła 
Uzasadnienie: 
 Piotrkowskie huty szkła /3/, które powstały w latach 1880 – 1921 
przyczyniły się w dużym stopniu do rozwoju naszego miasta a w skali kraju 

uczyniły miasto „zagłębiem” przemysłu szklarskiego. 
 Wyroby szklane tych hut a szczególnie „Hortensji” znane były nie 
tylko w Polsce, ale Europie i w Świecie, o czy świadczą m.in. medal Grand 
Prix i Złoty na targach w Rzymie w 1926, medale Grand Prix i Złoty w 1928 
na wystawie w Liege i na wystawie w Paryżu. Spory udział w polski 
eksporcie towarów przemysłowych stanowiło piotrkowskie szkło do wielu 
krajów Ameryki, Ameryki i Afryki. 

 Niebagatelną rolę odegrały piotrkowskie huty szkła w rozwoju 
naszego miasta. Zatrudniały w niektórych latach ponad 4 tys. Pracowników 
zapewniając im nie tylko pracę ale także mieszkania i zaplecze socjalne. 
 Z inicjatywy hut, powstała w Piotrkowie pierwsza w kraju i historii 
Polski – średnia szkoła – Gimnazjum Przemysłu Szklarskiego, kształcąca 
technologów szkła. Było to w 1948, a siedzibą szkoły był budynek przy ulicy 

Dąbrowskiego 13 /d. Legionów/. Szkołę tą w 1951r. przeniesiono do 
Wołomina do nowego budynku. 
Lata 70-te ub.w 
„Kara”-powstanie 1897 – eksport do USA ok. 22§ 
„Hortensja”  - „ -   1889 /130/    -   „   -             20§ 
„Feniks”       - ‘ -    1921 – produkował tylko na kraj 
 Utworzenie Izby przyniosłoby wiele korzyści w kształtowaniu dumy 

ze swego miasta, poznania jego bogatej historii i wkładu tamtych pokoleń w 
rozwój historycznego grodu. 
Ps. Wystarczą 3 izby i kilkadziesiąt eksponatów których mogą dostarczyć 



„jeszcze żyjący” pracownicy tych hut, których należałoby zaprosić do 

tworzenia Izby. 
Proponuję nową Bibliotekę – łatwy dostęp 
 
 Nadmieniam, że posiadam telefony kontaktowe do osób mogących 

doprecyzować sprawę. 

  
                                                                                                                podpis elektroniczny 
Uwaga:                                                                                            

1. Zgodnie z regulaminem Rady Miasta interpelacje składam 

    do Przewodniczącego RM, który przekazuje ją do Prezydenta 

     Miasta a tenże kieruje do właściwej komórki organizacyjnej 

     celem podjęcia stosownych działań. 

 

Do wiadomości: 

1.Suweren 

 


