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Spółdzielnia szewska w powojennym Międzyrzecu Podlaskim
Pojechałem do Lublina. Tam na ulicy Bernardyńskiej był Wojewódzki Związek
Spółdzielczości Pracy, potem przenieśli ich na ulicę Północną, a później z Północnej
na Chopina. Tam zakładałem tę pierwszą spółdzielnię. W Lublinie trzeba było
wszystkie dokumenty załatwiać. To był 1949 rok.
Spółdzielnia zaczęła dobrze funkcjonować. Zorganizowaliśmy się, mieliśmy
mieszkanie wynajęte na ulicy Lubelskiej, było 22 szewców. Dostawaliśmy
nakładztwo, czyli nie mieliśmy swojego towaru, tylko nam dawali materiały w Lublinie
i tu się robiło buty. Oni je rozprowadzali, a potem nam tylko płacili za robociznę. To
trwało dość długo, z 10 lat pewnie. Później przeszliśmy na samodzielność, sami
tworzyliśmy spółdzielnię i tak było od 1960 roku.
Braliśmy kredyty w banku, kupowaliśmy za swoje pieniądze towar i normalnie
robiliśmy i sprzedawaliśmy buty. Później mieliśmy rozdzielnictwo; jeździliśmy do
Poznania i tam było rozdzielnictwo, był przydział materiałów i przydział, komu mamy
te buty rozwozić. Po całej Polsce buty rozwoziliśmy. Ostatnio – kiedy odchodziłem już
na emeryturę – pracowało 560 osób. Robiliśmy 140 tysięcy par obuwia na rok. Już
nie robiło się ręcznie, przeszło się na maszyny, do dziś stoją wybudowane budynki.
Później się przenieśli z ulicy Lubelskiej na Staromiejską. Cały zakład został
wybudowany, biura i tak dalej, w 1969 roku; od 1969 roku produkcja była całkowicie
zmechanizowana i ja byłem szefem cały czas. Ja to założyłem, ja to wybudowałem i
ja prowadziłem do 1981 roku. Mając 60 lat, odszedłem na emeryturę.
Produkcja zawsze była najważniejsza. Trzeba było ustawić produkcję, trzeba było
wszystko wiedzieć, zamówić – to wszystko szło przeze mnie. Jeździłem do Poznania,
umowy podpisywałem, wykłócałem się o dobry towar przy rozdzielnictwie.
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