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Fornarina z WarszaWy. Mydlany interes, 
czyli dochodzenie W spraWie FirMy 
GustaWa stuerMera

Po raz pierwszy z nazwą firmy Gustawa Stuermera1 autorka spotkała się pod-
czas współpracy z  warszawskim kolekcjonerem Edwardem Szymczakiem 
w  2000 roku. Udostępnił on wówczas na potrzeby wystawy organizowanej 
w Muzeum Woli kilkaset etykiet produktów warszawskich zakładów przemy-
słowych z przełomu XIX i XX wieku2. Wśród nich znajdowały się etykiety i opa-
kowania luksusowych kosmetyków wyrabianych w  Parowej Fabryce Mydeł 
Toaletowych, Perfum i Kosmetyków Gustawa Stuermera oraz importowanych 
przez niego i sprzedawanych w jego hurtowni. Kolekcja, która liczy około 120 
obiektów, okazała się bogatym i  szczegółowym źródłem wiadomości na temat 
artykułów toaletowych, pielęgnacyjnych i  kosmetycznych używanych od lat 
osiemdziesiątych XIX wieku do początków wieku XX. Etykiety dają też wyob-

1 Fornarina to „postać o wątpliwej autentyczności, właśc. Margherita Lutti, modelka i kochanka Rafaela 
[...] córka piekarza (stąd przydomek wł. piekarzówna […]). Możliwe, że jej portretem jest Donna Velata [...] 
z obrazu Rafaela w Palazzo Pitti we Florencji”, W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 
1987, s. 292. Imię to, kojarzone z  ucieleśnieniem zmysłowości i  kwitnącej urody, w  nazwie firmy 
kosmetycznej Gustawa Stuermera miało być zapewne swoistą reklamą skuteczności produkowanych 
w niej kosmetyków. Nazwa Fornarina w historii firmy G. Stuermera funkcjonowała najpierw jako adres 
pocztowy, zob. Archiwum Państwowe w Warszawie (dalej: APW), Starszy Inspektor Fabryczny Guberni 
Warszawskiej, sygn. 364, k. 7, 8 (dalej: Starszy Inspektor Fabryczny); nazwą firmy stała się w  1906 
roku, po zmianie właściciela („Chemik Polski”, 1906, nr 38, s. 686); po 1910 roku występuje w reklamach 
prasowych; por. „Kurier Litewski: dziennik polityczny, społeczny i literacki”, 1910, nr 14, s. 4. 

2 M. Ejchman, Zbiór etykiet handlowych i  przemysłowych Edwarda Szymczaka. Na marginesie wystawy 
w Muzeum Woli, „Almanach Muzealny”, 2001, t. 3, s. 131.
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rażenie o grafice użytkowej z tego czasu. Te fakty, a także brak publikacji przed-
stawiających historię firmy Gustawa Stuermera zdecydowały o podjęciu próby 
odtworzenia jej losów.

***

W  Warszawie w  latach dwudziestych XIX wieku mydła „przezroczyste 
i  pachniące wyrabiano na Marymoncie”3 i  Nowolipiu, „[gdzie] P. Osili pro-
fesór Hemji [sic!], przybyły z  Paryża założył przed rokiem [1820] […] fabry-
kę mydła […], które dobrocią w  niczem nie ustępuje mydłu Paryskiemu 
i  Londyńskiemu”4. I  chociaż wiedza dotycząca dbałości o  higienę w  społe-
czeństwie nie była jeszcze wtedy powszechna, to jak się okazuje, mydło sta-
nowiło produkt chętnie kupowany. Potwierdza to dalsza relacja dziennikar-
ska: „Odbyt ma nader wielki, do Rossji, nie może nastarczyć zamówieniom, 
a fabryka ta powiększająca się, codziennie obiecuje nam, iż wkrótce obejdzie 
się bez sprowadzania wielu artykułów tak zwanej Parfumerji, gdy te równie 
dobre, a daleko taniej w Warszawie fabrykowane będą”5. Specjalistyczne fir-

3 J. S. Bystroń, Warszawa, Warszawa 1949, s. 187. 
4 „Kurier Warszawski”, 1821, nr 15, s. 1.
5 Tamże. 

1 Reklama Domu Handlowego Komisowo-Ekspedycyjnego, Fabryki i Składu Gustawa Stuermera, 
Informator handlowo-przemysłowy Cesarstwa Rosyjskiego, Królestwa Polskiego i Warszawy. Wydanie 
pierwsze na rok 1889, s. 171 / The advertisement of Second-Hand Expeditionary Department Store, 
Factory and Warehouse of Gustaw Stuermer, a commercial-industrial fact book for Russian Empire, 
Kingdom of Poland and Warsaw. First issue in 1889, p. 171
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my mydlarsko-perfumeryjne powstały jednak znacznie później, zaś sam po-
czątek rozwojowi tej branży dały wytwórnie wyrobów tłuszczowych. Miały 
one w swojej ofercie produkcyjnej świece i właśnie mydło6. Najsłynniejszym 
zakładem tego typu była Fabryka Mydła i  Świec Stearynowych Karola 
Scholtze, uruchomiona w 1838 roku7. Zaliczano ją wtedy w Warszawie do naj-
ważniejszych i najnowocześniejszych wytwórni, wdrażała bowiem nowator-
skie technologie produkcyjne. Jedną z nich był proces „destylacji przy parze 
przegrzanej”8, stosowany podczas zmydlania tłuszczów, czyli wyrabiania 
mydła. Obok Karola Scholtze znanymi producentami tego artykułu byli mię-
dzy innymi Jan Werner i Meisner z ulicy Nalewki, prowadzący fabryki o tym 
samym profilu – tłuszczowym9 oraz Epstein i Levy – właściciele Wytwórni 
Świec i Oleiny przy ulicy Gęsiej10. Mydło wytwarzały także licznie powstające 
wówczas zakłady chemiczne. Miały one szerszy i bardziej urozmaicony asor-

6 Ubocznym produktem otrzymywanym podczas wyrabiania świec była oleina – używana wtedy do 
wyrobu mydeł twardych; stąd wytwórnie świec prawie zawsze wytwarzały też mydło. J. Drège, Stan 
obecny przemysłu mydlarskiego, „Chemik Polski”, 1907, nr 16, s. 178. 

7 Jej pierwsza lokalizacja znajdowała się przy ul. Przejazd; w  1840 roku fabryka została przeniesiona 
w  rejon Szop Niemieckich. F.M. Sobieszczański, Rys historyczno-statystyczny wzrostu i  stanu miasta 
Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku, Warszawa 1974, s. 319. 

8 J. Pietruszyński, E. Trepka, Dzieje zakładów przemysłowych „Kijewski, Scholtze i  S-ka” na tle historii 
przemysłu Polski, Warszawa 1923, s. 3.

9 F.M. Sobieszczański, Rys historyczno-statystyczny…, s. 320.
10 W. Jankowska, Kosmetyki w  praktyce aptecznej i  przemysłowej na ziemiach polskich do roku 1939, 

rozprawa doktorska na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. 2015 r. dostępna w internecie: 
 http://www.wbc.poznan.pl/Content/356517/index.pdf [dostęp: 12 VIII 2016].

2 Zarysy budynków fabrycznych zakładów Fornarina d. Gustaw Stuermer, przy ul. Belwederskiej róg 
Chełmskiej, Plan miasta Stołecznego Warszawy, 1940, Archiwum Państwowe w Warszawie,  
zesp. 1001: Kolekcja map i planów Warszawy, sygn. K I 124I24 / The silhouette of industrial buildings of 
Gustaw Stuermer Fornarina Factory at Belwederska Street (Chełmska Street corner), map of the Capi-
tal City of Warsaw, 1940, the State Archive in Warsaw, group 1001: Collection I of maps and layouts of 
Warsaw, sign. K I 124/24
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tyment wyrobów niż wytwórnie przetworów tłuszczowych. I tak na przykład 
Edward Wasiański z ul. Brackiej, obok „zapałek chemicznych, atramentu che-
micznego” i kadzideł, dostarczał na rynek mydło, wodę kolońską i perfumy11. 

 Zainteresowanie warszawskich przemysłowców produkcją środków do 
pielęgnacji zdrowia i  urody zapoczątkowało wyodrębnienie się w  przemy-
śle na terenie Królestwa w  połowie XIX stulecia nowej branży mydlarsko-
-kosmetyczno-perfumeryjnej. Jej pierwszym przedstawicielem był Fryderyk 
Puls, który rozpoczął działalność w  1852 roku od uruchomienia niewielkiej 
wytwórni mydła i  perfum przy ul. Królewskiej 15 (obecnie w  tym miejscu 
znajduje się Zachęta). Później kilkakrotnie zmieniał siedzibę swojej firmy. 
W 1857 roku przeniósł się do Pałacu Saskiego (wówczas należącego do Iwana 
Skwarcowa), a rok później na posesji przy Marszałkowskiej 19 wzniósł własne 
budynki fabryczne i pałacyk dla siebie. Mieszkał tam i pracował do 1871 roku, 
dopiero potem przeniósł się na stałe do nowo wybudowanej fabryki przy ul. 
Daniłowiczowskiej12. Już w 1857 roku swoje „pomady maści i pachnidła” pokazał 
na wystawie przemysłowej w Warszawie13. Sławę przyniosło mu jednak znane 
ze „swej dobroci” mydło glicerynowe, które stało się synonimem mydła Pulsa. 
Oprócz mydła toaletowego wyrabiał także lecznicze karbolowe, dziegciowe 
i kreolinowe. W wydawnictwach warszawskich reklamował wody kolońskie 

11 F.M. Sobieszczański, Rys historyczno-statystyczny…, s. 318–319. 
12 Puls (Pulss) Fryderyk ( Johann Friederich Moritz) (1828–1905) (dalej: Puls Fryderyk), w: Polski słownik 

biograficzny (dalej: PSB), Kraków–Wrocław 1986, t. 29/2, z. 121, s. 362.
13 Tamże.

3 Budynki fabryczne zakładów Gustawa 
Stuermera, widok od ul. Chełmskiej; koniec 
XIX w.  – fragment etykiety ze zbiorów Edwarda 
Szymczaka / Industrial buildings of Gustaw 
Stuermer Factory: view from Chełmska Street, 
end of 19th century, fragment of a label, Edward 
Szymczak collection
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i  perfumy oraz specyfiki do pielęgnowania włosów, jak „pomady, fiksatury 
[brylantyna], olejki” oraz preparaty „do czyszczenia i konserwowania zębów”. 
W jego sklepie przy pl. Teatralnym można było ponadto zaopatrzyć się w środ-
ki pozwalające utrzymać higienę w domu, jak choćby kadzidła czy „pachnidła 
do bielizny (sachet)”14. Kosmetyki z zakładów Pulsa jakością dorównywały wie-
deńskim czy paryskim, a ich klasę potwierdzały otrzymane przez firmę me-
dale na wystawach międzynarodowych w Antwerpii i Paryżu15. W następnym 
dziesięcioleciu ważnym producentem kosmetyków był K. Sommer. Najpierw 
(w 1862 roku) w niewielkim zakładzie wytwarzał mydło toaletowe i perfumy, 
potem wzbogacił ofertę o szminki, olejki różane, kremy i „blansz”, czyli puder. 
Był uznanym i liczącym się producentem16. 

Przełomowym okresem dla przemysłu kosmetycznego okazała się ko-
lejna dekada, w  której wartość produkcji wyrobów kosmetycznych wzro-
sła z  około 1,5% do 6,0% wartości produkcji mydlarsko-tłuszczowej17. Do 
takiego postępu musiała się przyczynić działalność nowo uruchomionych 
mniejszych, lecz licznych wytwórni. Zakłady o  podobnej randze, jaką mia-
ła firma Pulsa, powstały bowiem w  Warszawie dopiero w  latach osiem-

14 Reklama firmy Fryderyka Pulsa w: Katalog wystawy higienicznej w  Warszawie, [Warszawa] 1896,  
s. nlb. 15. 

15 Ilustracja Przemysłu i  Handlu polskiego. Gubernia warszawska, red. K. Krzyżanowski, Warszawa 
1913, s. 114; W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego 1864–1914, Warszawa 1977, s. 163, 164. 
Wyroby z  fabryki Pulsa nagradzano także na wystawach organizowanych w  miastach Imperium 
Rosyjskiego, w Petersburgu na Wszechrosyjskiej Wystawie Przemysłowej w 1870 roku i na Pierwszej 
Wszechrosyjskiej Wystawie Higienicznej w 1893 roku, a w Moskwie na Środkowoazjatyckiej Wystawie 
w 1891 roku, w Petersburgu w 1893 roku oraz w Kijowie w 1897 roku; Puls Fryderyk, s. 363.

16 W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego…, s. 160, 161, 163. 
17 Tamże, s. 160.

4 Reklama mydła Primawera, Katalog wystawy higienicznej w Warszawie, [Warszawa] 1896, s. 12 nlb. / 
An advertisement of Primawera soap, a catalogue of hygiene exhibition in Warsaw, [Warsaw] 1896,  
p. 12 no page numbering
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dziesiątych XIX stulecia. Znalazły się wśród nich: Parowa Fabryka Perfum 
i  Kosmetyków Richarda Wilda18, Parowa Fabryka Mydeł Toaletowych, 
Perfum i Kosmetyków Gustawa Stuermera oraz Warszawskie Laboratorium 
Chemiczne Hipolita Majewskiego i  Synów19. Dwie pierwsze uruchomiono 
w  podwarszawskich Sielcach (Mokotów) przy ul. Belwederskiej, natomiast 
Laboratorium – w zachodniej części Śródmieścia przy ul. Złotej20. Pomyślna 
dla przemysłu koniunktura (m.in. bezcłowy handel z Rosją i rozwijający się 
stale transport kolejowy) gwarantowała fabrykom w  Królestwie – do czasu 
I wojny światowej – handlową prosperity. Potwierdzała ją wartość produkcji 
osiągająca wtedy ponad 1,5 mln rubli, a także wartość eksportu do Rosji wyno-
sząca 1,1 mln rubli. Na takie rezultaty składały się obroty czterech warszaw-
skich firm: Pulsa, Majewskiego, Wildta i  Stuermera21. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości poziom produkcji w  branży kosmetycznej, podobnie 
jak w  innych dziedzinach przemysłowych, ulegał znacznym wahaniom. 

18 Firma ta powstała w  1887 roku. Por. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i  placów Warszawy, 
Warszawa 1995, t. 1, s. 142.

19 Laboratorium powstało w  1881 roku; jego słynnym produktem, oprócz kosmetyków, było mydło 
„Tatrzańskie z kwiatów”; J.S. Majewski, Mydła od ojca i synów, „Gazeta Wyborcza”, 2002, nr 68, s. 9.

20 Obszar ograniczony ulicami: Marszałkowska, Towarowa, Leszno, Al. Jerozolimskie; I. Pietrzak -  
-Pawłowska, Funkcje Woli w  wielkomiejskim rozwoju Warszawy (do 1918 r.), w: Dzieje Woli, red.  
J. Kazimierski i in., Warszawa 1974, s. 112.

21 Wartość produkcji: Puls – 475 tys. rb.; Majewski – 310 tys. rb.; Wildt – 350 tys. rb.; Stuermer – 570 
tys. rb. Wartość eksportu do Rosji: Puls – 300 tys. rb.; Majewski – 200 tys. rb.; Wildt – 200 tys. rb.; 
Fornarina, d. G. Stuermer – 430 tys. rb.; T. Gąsiorowski, Przemysł perfumeryjno-kosmetyczny w Polsce, 
1927, s. 19, maszynopis w SGH.

5 Etykieta z opakowania po Mydle ziołowym – Trawianoje myło; zbiory Edwarda Szymczaka / label 
from a wrapping of herb soap (Trawianoje myło), Edward Szymczak collection
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Wynikało to ze złej sytuacji gospodarczej kraju wyniszczonego działaniami 
wojennymi i splądrowanego przez okupantów, a później było konsekwencją 
światowego kryzysu ekonomicznego. Produkcja mydła, perfum i wody koloń-
skiej w Warszawie osiągnęła maksimum w 1924 roku i wynosiła wtedy 464,3 
tony22. W ciągu następnych lat, do roku 1934, trwało spowolnienie w przemy-
śle, mimo że w  tym czasie na rynku warszawskim działało kilkudziesięciu 
handlowców i producentów mydła i kosmetyków23. Stabilizację gospodarczą, 
a tym samym wyraźny progres w przemyśle udało się uzyskać na cztery lata 
przed wybuchem II wojny światowej24. Warszawa stała się wówczas najwięk-
szym w Polsce ośrodkiem przemysłu tłuszczowo-kosmetycznego i osiągnęła 
prawie 50% zatrudnienia krajowego w  tej branży25. Funkcjonowały tu obok 
siebie wytwórnie i przedsiębiorstwa powstałe już w odrodzonej Polsce, a tak-
że firmy kontynuujące działalność od XIX wieku. Wśród nich znajdowała się 
Fornarina, dawna fabryka Gustawa Stuermera. 

22 T. Gąsiorowski, Przemysł perfumeryjno-kosmetyczny…, s. 26. Produkcja mydła, perfum i wody kolońskiej 
wynosiła w poszczególnych latach: 1922 – 688 q; 1923 – 3438 q; 1924 – 4643 q; 1925 – 2423 q.

23 Dane pochodzą z  sumowania firm z  branży kosmetyczno-mydlarskiej, ogłaszających się w  poszcze-
gólnych działach („Kosmetyczne wyroby – Fabryki”, „Mydło toaletowe – Fabryki”) Książki informacyjno - 
-adresowej „Cała Warszawa” 1930, Warszawa 1930, s. 84, 102.

24 M.M. Drozdowski, Dzieje Warszawy, t. 4: Warszawa w latach 1914–1939, Warszawa 1990, s. 288.
25 S. Misztal, Węzłowe problemy gospodarcze Warszawy 1918–1939, w: Warszawa II Rzeczypospolitej 1918–

1939, z. 3, Warszawa 1971, s. 338. 

6 Etykieta z opakowania po chińskich bibułach zapachowych – Papier chinois; zbiory Edwarda 
Szymczaka / A label from a wrapping of Chinese scented paper (Papier chinois), Edward Szymczak 
collection

237
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Gustaw

 Gustaw Stuermer (1855–1910) był synem26 Gustawa (1827–1875)27, warszawskiego 
kupca i właściciela Fabryki Farbki i Krochmalu, usytuowanej na Powiślu, przy ul. 
Drewnianej 728. Najwcześniejsze informacje związane z Gustawem synem pocho-
dzą z lat siedemdziesiątych XIX stulecia. Można z nich wnioskować, że wkrótce po 
śmierci ojca29 usamodzielnił się i założył firmę Stürmer & Co30. Choć nie wiadomo 
nic o jego wykształceniu, to można przypuszczać, że miał wiedzę z dziedziny che-
mii. Wykorzystał ją do nawiązania kontaktów z niemiec ką firmą Zabel & Co, zamie-
rzającą zaopatrywać rynek Królestwa Polskiego (a być może i Rosji) w „samodziała-
jące przyrządy do gaszenia ognia”. Efektem tej współpracy było otwarcie w centrum 
Warszawy, przy ulicy Marszałkowskiej 57, punktu sprzedaży „ekstynktorów” (tak 
brzmiała ówczesna nazwa gaśnic przeciwpożarowych)31. Prowadzenie przedsta-
wicielstwa handlowego musiało przynosić Gustawowi poważny dochód, wkrótce 
bowiem stać go było na uruchomienie produkcji „essencji octowej”. Wytwarzał jej 

26 W  aktach stanu cywilnego warszawskiej parafii ewangelicko-augsburskiej nie zachowały się wpisy 
dotyczące Gustawa Stuermera – zarówno ojca, jak i  syna. Z  nekrologu zamieszczonego w  „Kurierze 
Warszawskim” w 1910 roku (nr 27, s. 7) znane są daty urodzin i zgonu Gustawa syna oraz to, że miał 
siostry i  szwagrów. Jeden z  nich, Fryderyk Schwartz (1858–1932), jest pochowany na cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej (aleja 4/28/4) w jednym grobie z Gustawem seniorem – 
najprawdopodobniej jego teściem; autorka na tej podstawie wnioskuje o pokrewieństwie obu Gustawów.

27 Nekrolog w: „Kurier Warszawski”, 1875, nr 27, s. 3, (dalej: „Kurier Warszawski” 1875).
28 W. Dzierżanowski, Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1869, Warszawa 1983, s. 242. 

Informację tę autorka zawdzięcza p. Andrzejowi Kupczakowi. 
29 Nekrolog w: „Kurier Warszawski” 1875.
30 W  pisowni nazwiska Stürmer w  informacjach prasowych używane jest zarówno ue jak i  ü. „Gazeta 

Przemysłowo-Rzemieślnicza”, 1876, r. 5, nr 14, s. 56.
31 Tamże, s. 55–56, znajduje się tu artykuł promujący gaśnice firmy Zabel & Co. Adres firmy Stuermer 

i S-ka, zamieszcza Warszawski rocznik adresowy firm handlowych, przemysłowych i rękodzielniczych [...] 
pod redakcją Rafalskiego i Frendlera na rok 1878, Warszawa 1878, s. 70, w dziale „Ekspedytorzy”.

7 Etykieta z opakowania po Warszawskim mydle glicerynowym – Warszawskoje  glicerinowoje myło; 
zbiory Edwarda Szymczaka / The wrapping label of Warsaw glycerine soap (Warszawskoje glicerino-
woje myło), Edward Szymczak collection
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cztery rodzaje: estragonową i czerwoną winną – droższe i o bardziej wyszukanym 
smaku, oraz zwyczajne, tańsze – białą i brunatną. Chcąc zyskać zaufanie klientów, 
zadbał o  udokumentowanie oryginalności swoich produktów. Stosowny certyfi-
kat gwarantujący jakość octu wydała Pracownia Chemiczna Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa32. Magazyn główny „essencji”, podobnie jak poprzednia firma Gustawa, 
mieścił się przy ulicy Marszałkowskiej33. Jednak albo produkcja spożywcza nie da-
wała oczekiwanych zysków, albo też były jakieś inne powody, bo Stuermer posta-
nowił wrócić do pośrednictwa w handlu. Na pewno o wiele bardziej dochodowe 
i  atrakcyjniejsze od „ekstynktorów” i  „essencji octowej” mogły się okazać mydła 
i kosmetyki dostarczane na rynek Królestwa i Cesarstwa. Stuermer zainteresował 
się zatem branżą mydlarsko-kosmetyczno-perfumeryjną.

Antycypując upowszechnienie dbałości o  higienę34 i  wzrost popytu na tak 
zwaną „perfumerję”, postanowił sprowadzać z  zagranicy artykuły toaletowe. 

32 Reklama essencji w: „Kurier Warszawski”, 1880, nr 16, s. 8.
33 Tamże. Z  zestawienia adresów firmy Stuermera wynika, że często zmieniała siedzibę: Warszawski 

rocznik adresowy… na rok 1880 i 1881, podaje adres firmy Stuermer i S-ka przy ul. Niecałej 8; Warszawski 
rocznik adresowy… na rok 1882 i 1883: Stuermer & Comp. – Niecała 8 i Marszałkowska 57; Warszawski 
rocznik adresowy… na rok 1885: Stuermer i Sp. – Marszałkowska 50.

34 Pierwszą wystawę higieniczną zorganizowano w Warszawie w 1887 roku, por. Encyklopedia Warszawy, 
red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1994, s. 986.

8 Etykieta z opakowania po perfumach o zapachu 
różanym z serii Serce Róży – Cœur de Rose; zbiory 
Edwarda Szymczaka / The wrapping label of rose 
scent perfume from the Heart of Rose series (Cœur 
de Rose), Edward Szymczak collection



240

Maria Ejchman

W 1885 roku prasa warszawska podała, że „Kantor Domu Handlowego pod firmą 
Gust. Stuermer” przy ulicy Marszałkowskiej 54 posiada niedawno otwarty Skład 
Hurtowy Perfum i  Kosmetyków Zagranicznych35. Początkowo Skład oferował 
niewielki asortyment. Z reklam prasowych wiadomo o trzech sprzedawanych tu 
specyfikach: „eleopacie – środku wzmacniającym korzonki włosów i chroniącym 
takowe od wypadania”, mydle benzoesowym (antyseptycznym) o zapachu przy-
pominającym wanilię i „najdoskonalszym środku upiększenia twarzy” – balsa-
mie brzozowym. Do kupna tego ostatniego przekonywano potencjalnych klien-
tów następującymi argumentami: „wyrównywa zmarszczki na twarzy oraz ozna-
ki ospowe, nadając jej kolor młodości, skórze nadaje białość, delikatność i świe-
żość, usuwa w krótkim czasie piegi, plamy wątrobiane, czerwoność nosa, węgry 
[sic!] i inne nieczystości skóry”36. Mimo że oferta Składu była dosyć skromna, im-
porter zdołał zainteresować nią handlowców w wielu miastach Rosji i Królestwa. 
Z  „głównej ekspedycji” przy ul. Szkolnej   7 importowane produkty wysyłano 
między innymi do Grodna, Mińska oraz Wilna, Brześcia i Kowna. W Królestwie 
Polskim, gdzie miał wyłączność sprzedaży, Stuermer zaopatrywał kontrahen-
tów z Łomży, Płocka, Włocławka, Łodzi, Częstochowy i Lublina. W Warszawie 
eleopat, mydło i balsam dostarczał do „wszystkich lepszych składów aptecznych, 
aptek i  perfumerji”37. Działalność ta pomogła mu zgromadzić pieniądze i  zdo-

35 Reklama Składu w: „Kurier Warszawski”, 1885, nr 110b, s. 10.
36 Reklama eleopatu w: „Kurier Warszawski”, 1886, nr 218, s. 5; reklama balsamu brzozowego i  mydła 

benzoesowego w: „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1886, nr 151, s. 2.
37 Reklama artykułów sprzedawanych przez firmę Stuermera w: „Kurier Warszawski”, 1886, nr 190, s. 7.

9 Pismo do Inspektora Fabryczne-
go w sprawie ubezpieczenia  robot-
ników fabryki Fornarina (d. Gustaw 
Stuermer) w Kasie Chorych, 1914, 
APW, Starszy Inspektor Fabryczny 
Guberni warszawskiej sygn. 1257 k. 
35 / A letter to a factory inspector 
regarding workers’ insurance of 
Faornarina (Gustaw Stuermer) 
Factory at the health maintenance 
organisation, 1914, the State Ar-
chive in Warsaw, a senior factory 
inspector of Warsaw Governorate, 
sign. 1257 f. 35
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być informacje na temat popytu na artykuły toaletowe. Wiedzę i pieniądze za-
inwestował wkrótce w uruchomienie własnej firmy produkcyjnej. Na południe 
od Warszawy, za rogatką belwederską – w Sielcach – przy skrzyżowaniu Drogi 
Królewskiej i  Książęcej (dzisiejsze ul. Belwederska i  Chełmska) kupił narożną, 
dobrze usytuowaną działkę38 w kształcie trapezu, o powierzchni około 7000 m2. 
Wzniósł na niej dwu- i trzykondygnacyjne budynki fabryczne, w których w roku 
1888 uruchomił Parową Fabrykę Mydeł Toaletowych, Perfum i  Kosmetyków39. 

38 Hipoteka, Belwederska [2] 7046, wpis nr 2; Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Ksiąg Wieczystych, 
Al. Solidarności 58, dalej: Hipoteka, Belwederska; Sąd Okręgowy w Warszawie; „Gustaw Stuermer do 
spółki z  Maksymilianem Josierewiczem Balszewskim kupił od Eugeniusza Rambusza działkę nr 352 
w Sielcach kolonii nr 1 za sumę 3000 rubli”, w 1892 roku dokupił sąsiednią działkę; na planie Warszawy 
z 1935 roku widoczny jest kształt działki przy Belwederskiej róg Chełmskiej i zarysy budynków. Źródło: 
www.mapa.um.warszawa.pl [dostęp: 16 IX 2014]. Wcześniej teren kolonii nr 1 obwarowany był zapisem: 
„Czyni się wzmiankę, że właściciel tej kolonii [nr 1] Eugeniusz Rambusz nie ma prawa zakładać w tej 
kolonii zakładów, któreby zanieczyszczały powietrze lub byłyby łatwopalne. 29 stycznia 1880 r.”, 
Hipoteka, Belwederska, wpis nr 1, s. 56; Sąd Okręgowy w Warszawie. Wzmiankę tę uczyniono zapewne 
z uwagi na obecność ogrodów znajdujących się w sąsiedztwie dawnego folwarku sieleckiego wzdłuż 
ul. Chełmskiej. Po kilku latach (1892 rok) od wybudowania fabryki Stuermera w  bezpośrednim jej 
sąsiedztwie wytyczono trasę kolejki wilanowskiej; Encyklopedia Warszawy…, s. 343.

39 APW, Starszy Inspektor Fabryczny, k. 7, 8. Tę samą datę powstania fabryki podają również publikacje: L. 
Jeziorański, Przemysł fabryczny w  Królestwie Polskim, Warszawa 1904, A.R. Sroka, Księga Adresowa 
Przemysłu, Handlu i  Finansów, Warszawa 1922, nr ogłoszenia 832. W  literaturze podawana jest też 
wcześniejsza data uruchomienia fabryki – 1884 rok; być może łączono ją z  uruchomieniem Składu. 
Por. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury..., s. 142, A.R. Sroka Przemysł i  Handel Królestwa Polskiego, 
Warszawa 1912, nr ogłoszenia 4169. Pierwsza reklama fabryki znajduje się w: Informator handlowo- 
-przemysłowy Cesarstwa Rosyjskiego, Królestwa Polskiego i Warszawy, wydanie pierwsze na rok 1889, s. 171.

10 Etykieta z opakowania po mydle Palmira. Jedyna etykieta w zbiorze Edwarda Szymczaka związana 
z firmą Gustaw Stuermer Wdowa / The wrapping label of Palmira soap. The only label associated with 
Gustaw Stuermer in the Edward Szymczak collection
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Urządzono w nich m.in. dział perfumerii, gotowania mydła, pakownię i pudeł-
kownię40. Fabryka należała do dużych, nowoczesnych, zmechanizowanych zakła-
dów. Pracowała w niej maszyna parowa o sile 8–12 KM i w 1894 roku zatrudniała 
około 150 pracowników, którzy wypracowywali obroty w wysokości 200 tysięcy 
rubli rocznie41. W ciągu następnych kilku lat wyposażenie fabryki wzbogacono, 
instalując dwa kotły parowe i maszynę o mocy 25 KM, zmniejszając jednocześ-
nie liczbę robotników do 87 osób. Wysokość obrotów przez kilka kolejnych lat 
utrzymywała się na tym samym poziomie42 – na jej obniżenie nie wpłynął nawet 
pożar, który zdarzył się w 1889 roku43. Stuermera zaczęto wymieniać wówczas 
(obok Pulsa, Majewskiego i  Wilda44), jako jednego z  czterech najważniejszych 
producentów kosmetyków w Warszawie. Nadal zajmował się on też handlem za-
granicznymi kosmetykami, prowadząc Dom Komisowo-Ekspedycyjny, przy ul. 
Szkolnej 745, mający wspólną siedzibę z kantorem fabryki. Na początku XX wieku, 
kiedy wśród przedsiębiorców popularna stawała się tendencja do gromadzenia 
kapitału, Stuermer uruchomił procedurę sprzedaży akcji46, zakończoną w 1905 
roku. Pozwoliło mu to przekształcić firmę w spółkę akcyjną47, którą wkrótce po-
tem sprzedał48. Dokładnie nie wiadomo, czym zajmował się przez następne pięć 
lat, do momentu śmierci. Być może wycofał się całkowicie z działalności produk-
cyjnej, a zajął się wyłącznie handlem, prowadząc przy ul. Zielnej 12 Komisowe 
Biuro Ekspedycyjne49. Faktem jest, że po śmierci Gustawa okazało się, że był za-
dłużony na około 300 tysięcy rubli, tak że jego żona Olga50 musiała wnioskować 
o przeprowadzenie procesu upadłościowego firmy51.

40 APW, Starszy Inspektor Fabryczny, k. 1, 2, 11, 12.
41 W  1894 roku wśród zatrudnionych było: 88 kobiet, 42 mężczyzn, 18 „podrostków” (małoletnich  

– 5 chłopców i 13 dziewcząt); w liczbie pracowników znajdowali się również chałupnicy, ale nie wiadomo, 
w jakich proporcjach; pracowano od 7 rano do 7 wieczór, z półgodzinną przerwą na śniadanie i godzinną 
na obiad; robotnicy byli ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym 
Rossja na sumę 245 rb; APW, Starszy Inspektor Fabryczny, k. 7, 8.

42 APW, Starszy Inspektor Fabryczny, k. 2; dane za 1901 rok.
43 O pożarze w Składzie Stuermera (Szkolna 7) informował „Kurier Warszawski”, 1898, nr 86; informację tę 

autorka zawdzięcza p. Andrzejowi Kupczakowi.
44 W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego…, s. 167.
45 Księga adresowa miasta Warszawy, Józef H. Wiśniakowski, Warszawa 1896, s. 151.
46 Zarządzenie Ministra Skarbu o  przedłużenie terminu do października 1901 r., do zebrania wniosku 

pierwotnego na akcje Tow. Akc. Fabryki Mydeł Toaletowych i Kosmetyków p.f. Gustaw Stuermer, „Gazeta 
Sądowa Warszawska”, 1901, nr 30, s. 1–2.

47 „Gazeta Sądowa Warszawska”, 1902, nr 1, s. 2; Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych 1929 r., poz. nr 554.
48 Posiadłość fabryczna Stuermera została sprzedana w 1906 roku, „Chemik Polski”, 1906, nr 38, s. 686.
49 Adresy Warszawy na rok 1909, zebrane i opracowane przez A. Żwana, [Warszawa] 1909, s. 140. 
50 Olga Stuermer była siostrą Ottona Liphardta (od 1890 roku przy ul. Długiej 42 prowadził Dom 

Agenturowo-komisowy przędzy do robót ręcznych, nici gumowych, wyrobów gumowych; „Rocznik 
Polskiego Przemysłu i Handlu”, 1932, poz. 7394). Przez współczesnych była charakteryzowana w ten 
sposób: „«Tante Olga» była to postać komediowa. Ta starsza już pani, wdowa, dobrze posiwiała, starannie 
zawsze ubrana, bardzo małomówna, żyła na utrzymaniu swego brata, który z niewiadomych mi bliżej 
powodów po prostu jej nie znosił.[…] Jedna tylko rzecz łączyła ją z bratem, a rzeczą tą było wspólne 
zamiłowanie do kina, do którego biegała codziennie, chodząc czasem na ten sam film trzy, a nawet cztery 
razy”. R. Jasiński, Zmierzch starego świata, Kraków 2008, s. 461, 462. Informację o tym wydawnictwie 
otrzymałam od p. Andrzeja Kupczyka, za co Mu bardzo dziękuję. 

51 Do takiego wniosku skłania późniejsze ogłoszenie prasowe informujące o zadłużeniu „fabrykanta mydeł 
i perfum”, zmarłego Gustawa Stuermera, na sumę 300 tys. rb. i o „rozpoczęciu przez sąd postępowania 
upadłościowego majątku”. „Kurier Warszawski”, dod. „Poranny”, 1910, nr 274, s. 5.
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Asortyment i nagrody

Najsłynniejszym produktem pochodzącym z  fabryki Stuermera, który „do-
konał prawdziwego przewrotu w  dziedzinie krajowej wytwórczości”52, było 
mydło wazelinowe. Ponadto na przełomie XIX i XX stulecia dwie firmy tego 
przemysłowca: przedsiębiorstwo i hurtownia, miały w swojej ofercie ponad 
40 gatunków mydła toaletowego, ponad 20 rodzajów perfum, ekstrakty53, 
a także chusteczki zapachowe, pomadki, kremy wzmacniające włosy, balsamy 
mydlane, śmietanki kremowe „dla pięknej cery”, „eliksiry do zębów”, papier-
ki pudrowe, a także pudry ryżowe o zapachu róży, na bazie lanoliny, z „pusz-
kiem łabędzim”. Dodatkowo oprócz środków toaletowych fabryka Stuermera 
wytwarzała parafarmaceutyki: „skuteczne środki zaradcze na migrenę i każ-
dy ból nerwowy” w postaci ołówków oraz sztyfty do nacierania skóry, których 
zapach odstraszał komary. Być może kontakty z Dalekim Wschodem (z Japonii 
Stuermer importował mydło Lara-Lara) zainspirowały go do produkowania 
chińskiego papieru (Kuritelnaja bumaga/Papier chinois à brûler) i tabletek za-
pachowych (Kuritelnyja swiczi/Pastilles fumantes). Były one nasączone esen-
cjami o różnych aromatach, a wydzielająca się podczas ich spalania woń miała 
mieć różnorakie oddziaływania: dezynfekowała mieszkania, przynosiła ulgę 
w  niektórych dolegliwościach, a  nawet wzmacniała odporność na choroby 
(protéger des épidémies)54. 

W  kosmetykach oferowanych przez Stuermera utrwalony był cały wa-
chlarz nut zapachowych, zarówno tych znanych, jak na przykład róż (Coeur 
de Rose), bzów (Lilas Blanc, Lilas Fleuri), irysów (Iris Blanc, Iris de Florence), 
fiołków (Violette de Parme), kamelii (Camelias), hiacyntów (Jacinthe) czy mio-
du (Savon Miel), jak i  bardziej wyszukanych – ylang-ylang (Savon à l’Ylang-
-Ylang), piżma (Nastojaszczeje kitajskoje muskusnoje myło), rezedy, paczuli 
(Savon à l’Patchouli), iksory (Savon à l’Ixora Breoni). Oprócz pojedynczych 
produktów o danym zapachu Stuermer wprowadzał na rynek całe serie kos-
metyków aromatyzowanych konkretną nutą zapachową. Na przykład woń 
różaną utrwalono w perfumach, pudrze i saszetkach zapachowych, a zapach 
kwiatów z  drzew ylangowych w  mydle i  perfumach. Niektóre nazwy wyro-
bów kosmetycznych nie identyfikowały konkretnego aromatu, działały nato-
miast na wyobraźnię kupującego. W sprzedaży znajdowały się więc kosmety-
ki o wdzięcznych nazwach jak na przykład: Yum-Yum (mniam-mniam), Reine 
de Fleurs (królowa kwiatów), Reine de Nuit (królowa nocy), Bouquet Sirenè (bu-
kiet syreny), Trianon, Primavera (wiosna). Swoistą promocją Warszawy było 
Warszawskoje myło glicerinowoje (warszawskie mydło glicerynowe), którego 
opakowanie zdobiła nadwiślańska panorama miasta. Na uwagę zasługuje też 

52 Z naszego przemysłu perfumiarskiego. Wyroby Gustawa Stuermera, „Świat”, 1911, nr 35, s. 19. 
53 Ekstraktów zapachowych używano między innymi do perfumowania rękawiczek, koronek, chustek itp.; 

reklama francuskiej fabryki Violet w: „Wiek”, 1877, nr 17, s. 4.
54 Por. http://www.museudelperfum.net/?q=fr/fonds/consultation&id=103602 [dostęp: 7 VIII 2015]. 

W  Gandawie (Flandria) miała siedzibę Manufaktura de Pastilles Fumantes aux Parfums Divers – 
rachunek tej firmy z roku 1937 był wystawiony na aukcji delcampe.net. w 2015 roku.
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Nastojaszczeje kitajskoje muskusnoje myło (prawdziwe chińskie mydło piżmo-
we). Na jego etykiecie znajdował się wizerunek piżmowca i tekst promocyjny 
o treści: „Mydło to jest zrobione ze szczególnie wyselekcjonowanych składni-
ków, przy zastosowaniu najbardziej udoskonalonych metod pracy. Jest moc-
no aromatyczne, długo utrzymuje w stanie niezmiennym swoje walory, jest 
całkiem delikatne i robi skórę bardziej miękką; łatwo powstaje z niego spój-
na i trwała piana, przy tym starcza go na czas dwukrotnie dłuższy niż przy 
każdym innym rodzaju mydła. Gustaw Stuermer”. Oprócz mydeł typowo to-
aletowych oferowano także mydła o walorach leczniczych, a wśród nich kar-
bolowe i dziegciowe – łagodzące dolegliwości skórne, Savon à l’Opoponax, czy 
ylangowe – o  właściwościach antydepresyjnych, a  także natłuszczające, jak 
Spermaceti, w którego składzie znajdował się tłuszcz z głowy kaszalota. 

Przytoczone wyżej przykłady kosmetyków importowanych i  produko-
wanych przez sielecką fabrykę kosmetyków zaczerpnięte zostały jedynie ze 
zbioru etykiet z kolekcji Edwarda Szymczaka55. Z pewnością całkowita ofer-
ta Stuermera (Cennik Hurtowego Składu Perfum i Kosmetyków Zagranicznych 
oraz Własnej Fabryki Parowej) była bogatsza i mogła liczyć nawet ponad 1000 
produktów56. Liczbę tę potwierdzałyby wysokie numery katalogowe znajdu-
jące się na etykietach, na przykład mydło piżmowo-wazelinowe opatrzone 
było numerem 1021.

Już po kilku latach od uruchomienia fabryki jej wyroby wystawiano na 
przemysłowych wystawach w kraju i za granicą. Informacje o sukcesach tam 
odniesionych umieszczano potem na opakowaniach kosmetyków. Wiadomo 
stąd, że na paryskiej Wystawie Narodowego Towarzystwa Nauki i  Sztuki 
Przemysłowej w  1890 roku firma Stuermera otrzymała złoty medal za myd-
ło i perfumy57. Wśród nagrodzonych produktów znalazło się mydło ziołowe 
(Trawjanoje myło58), różane (Savon Glycérine aux fleurs de roses), piżmowe 
(Savon surfin de musc), glicerynowe (Savon Glycérine transparent), o  zapa-
chu białego bzu (Savon surfin Lilas Blanc) oraz perfumy pachnące białym 
irysem (Essence concetrée Iris Blanc). W tym samym roku na wystawie „Prób 
i  Wzorów” w  Muzeum Przemysłu i  Rolnictwa w  Warszawie za „różnorod-
ność i  dobroć wyrobów kosmetycznych” fabrykę Stuermera uhonorowano 
Medalem Wielkim Srebrnym59. Z  wystawy w  Niżnym Nowogrodzie w  1896 
roku warszawska firma powróciła z  brązowym medalem za produkcję per-
fum60. Jednym z  ostatnich osiągnięć był złoty medal przyznany w 1900 roku 
na wystawie w Paryżu, „gdzie na perfumerii dobrze się znają”. Medalem tym 

55 Reklama mydła Primavera, zob. Katalog wystawy higienicznej, s. nlb. 12. 
56 Cennik pochodzący z  1896 roku, liczący 64 strony, został sprzedany w  2012 roku przez jeden 

z  warszawskich antykwariatów, zanim obejrzała go autorka. Okładka z  podobnego cennika z  firmy 
Stuermera znajduje się w zbiorach Edwarda Szymczaka.

57 „Gazeta Warszawska”, 1890, nr 308, s. 2. 
58 Zołataja medal/Pariż 1890/ trawjanoje myło/ fabryki Gust. Sztyrmer /w Warszaw. 
59 „Gazeta Rzemieślnicza”, 1890, nr 15, s. 120. Na awersie tego medalu reprodukowanego m.in. na etykiecie 

Savon Glycérine aux fleurs de Ross. widnieje wizerunek Aleksandra III z  napisem: „za trudoljubie 
i iskusstw.” (’za pracowitość i kunszt’).

60 „Gazeta Rzemieślnicza”, 1896, nr 39, s. 310.
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nagrodzono „wytworne esencje pachnące do chusteczek”61. Trzy lata później 
w  laboratorium przy Belwederskiej opracowano perfumy, których nazwa 
– Chicago 1893 – najprawdopodobniej sugerowała miejsce i  czas mającej się 
odbyć światowej wystawy zwanej Kolumbijską62. Być może były one tam wy-
stawione, chociaż nic nie wiadomo o ich amerykańskim sukcesie.

Największe fundusze Stuermer inwestował w produkcję mydła wazelino-
wego – sztandarowego towaru firmy, który „przekonał wybredną klientelę, 
że w  Warszawie można wytwarzać toaletowe wykwintne mydła nie gorsze 
od zagranicznych”63. W  1900 roku wyprodukował go za sumę 120 tysięcy 
rubli, podczas gdy na perfumy przeznaczył 40 tysięcy, wodę toaletową 6 ty-
sięcy, zaś na pudry, pomadki, proszek mydlany, papier i  tabletki zapachowe 
34 tysiące rubli64. Rok później wartość wyprodukowanego mydła zwiększyła 
się do 135 tysięcy rubli, a wody kolońskiej do 15 tysięcy65. Zdecydowana więk-
szość tych artykułów była sprzedawana do Imperium Rosyjskiego i jeszcze po 
śmierci Stuermera, w 1910 roku, wspominano o jego legendarnych obrotach 
w Rosji66. Rynek zbytu na kosmetyki z fabryki przy Belwederskiej był zapew-
niony, więc między innymi z tego powodu nie dbano specjalnie o ich reklamę 
w gazetach Królestwa. Anonse reklamowe kosmetyków pojawiały się w nich 
rzadko i promowały jedynie mydło67. Prawdopodobnie Stuermer miał udział 
w  zaopatrywaniu Cesarstwa również w  kosmetyki z  Europy Zachodniej, 
które importował przecież od dawna, bo od 1885 roku. Nie wiadomo jednak, 
jaki ich procent wysyłany był do Rosji. Pewne jest natomiast, że europejskie 
przedsiębiorstwa różnych branż wykorzystywały uprzywilejowaną pozycję 
Królestwa Polskiego w handlu z Imperium Rosyjskim i chętnie rozpoczynały 
współpracę z polskimi firmami. Korzyści były obopólne68. 

Kosmetyki produkowane w sieleckiej fabryce, zapewne adekwatnie do ich 
jakości sugerowanej określeniami extra-fin, surfin, exquis – najprzedniejszy, 
znakomity, wykwintny, miały niezwykle luksusowe opakowania. Zrobione 
były one z  eleganckich nabłyszczanych papierów o  wyszukanych barwach 
i  różnorodnej fakturze z  tekstem wykonanym ozdobnym krojem pisma. 

61 Z naszego przemysłu perfumiarskiego..., s. 20.
62 Międzynarodowa Wystawa Kolumbijska w  Chicago w  1893 roku została zorganizowana z  okazji 

czterechsetnej rocznicy odkrycia Ameryki przez Kolumba. Spośród polskich wystawców medal 
(nie odnotowano, jakiego rodzaju) „za zbiór polskich i  międzynarodowych utworów muzycznych 
drukowanych i ogłaszanych przez firmę” przyznano wydawnictwu Gebethnera i Wolffa, por. „Przegląd 
Tygodniowy”, 1893, nr 43, s. 493. 

63 Z naszego przemysłu perfumiarskiego..., s. 19.
64 APW, Starszy Inspektor Fabryczny, k. 9–10.
65 Tamże, k. 2.
66 Z naszego przemysłu perfumiarskiego..., s. 20.
67 Jedną z nielicznych reklam warszawskiego mydła toaletowego z fabryki Stuermera zamieściła „Gazeta 

Toruńska”, 1906, nr 7, s. 4.
68 Producenci z Europy Zachodniej, którzy eksportując swoje wyroby na Wschód, korzystali z pośrednictwa 

firm z  Królestwa, omijali wysokie cło rosyjskie. B. Kokoschka, WMF czy Plewkiewicz, czyli o  drogach 
i  bezdrożach przemysłu artystycznego, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w  Płocku”, 2002, nr 18,  
s. 38–39.
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Wydawano na nie niemałe kwoty69. Brak sygnatur na większości etykiet 
uniemożliwia identyfikację firm litograficznych współpracujących z fabryką. 
Tylko nieliczne są sygnowane nazwą warszawskiej pracowni litograficznej 
Liberty, jak na przykład etykieta Nastojaszczeje kitajskoje muskusnoje myło70. 

Oprócz sygnatury wykonawcy na niektórych etykietach nad dolną krawę-
dzią zamieszczano drobnym drukiem informację: Заяв. Деп. Торг. и Мануф. 
(Zajawlenije Departament Torgowli i  Manufaktur)71. Można wnioskować, że 
tekst, a być może i wzornictwo opakowań na kosmetyki musiało być uzgadnia-
ne w Departamencie Handlu i Przemysłu. Takie potwierdzenie Departamentu 
widnieje na przykład na opakowaniach po wyrobach Essence Coeur de Rose 
czy Kuritelnyja swiczi/Pastilles fumantes ze zbioru Edwarda Szymczaka. 

Towarzystwo Fornarina d. Gustaw Stuermer

W  roku 1906 Gustaw Stuermer sprzedał swoją Parową Fabrykę Mydeł 
Toaletowych, Perfum i  Kosmetyków w  Sielcach trzem wspólnikom: Jakubowi 
Frendzlowi, Adolfowi Hamburgerowi i  Herszowi Kluegerowi, którzy ogłosili 
w  „Chemiku Polskim”, że „nabywszy na wyłączną własność nieruchomość fa-
bryczną w Sielcach (dawniej własność firmy «Gust. Stuermer»), prowadzić będą 
na mocy umowy spółki handlowej zawartej między nimi w dniu 1 b.m. [wrze-
sień] fabrykę mydeł toaletowych, perfum i kosmetyków pod firmą Towarzystwo 
Fornariny”72. Nowi właściciele zaczęli stopniowo wprowadzać zmiany w zarzą-
dzaniu fabryką. Unowocześnili park maszynowy, instalując maszynę parową 
o mocy 30 KM73. Zmniejszyli tygodniowy wymiar pracy z sześciu do czterech 
dni, skrócili też dzień pracy do 10 godzin, z godzinną przerwą na obiad74. Zmiany 
dotyczyły także zatrudnienia. Najpierw liczba robotników wynosiła 180, a oko-
ło 1910 roku osiągnęła 26075. Od zatrudnionych żądano dokładnej i  rzetelnej 
pracy i choć nieznane są warunki panujące w fabryce, to wiadome jest rozpo-
rządzenie dyrekcji wydane w 1910 roku dotyczące rygorystycznej staranności 
w wypełnianiu obowiązków. Regulamin jasno precyzował, co na konkretnym 
stanowisku uznawane będzie za uchybienie w pracy. Przede wszystkim karze 
podlegało niechlujstwo zaniżające jakość wyrobów. Ukaranym można było 
zostać na przykład za „nierówne nalepianie etykiet, za brudne oblepianie 

69 W 1906 roku na zakup etykiet przeznaczono 32 tys. rb.; dla porównania na zakup butelek wydano 10 tys. 
rb., APW, Starszy Inspektor Fabryczny, k. 19.

70 Zakład litograficzny Maurycego Kona – Liberty wymieniony jest w: I. Tessaro-Kosimowa, Historia 
litografii warszawskiej, Warszawa 1973, s. 251.

71 Departament Handlu i Przemysłu znajdował się w Ministerstwie Finansów Rządu Królestwa Polskiego; 
B. Jewsiewicki, J. Koliński, Przemysł miasta Płocka i  powiatu płockiego w  świetle rosyjskich statystyk 
przemysłowych końca XIX w., „Notatki Płockie”, 1968, t. 13, nr 1/45, s. 28.

72 Por. przyp. nr 48. 
73 APW, Starszy Inspektor Fabryczny, k. 3–6. 
74 Tamże, k. 17, 20. 
75 Tamże, k. 3-6; W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego..., s. 167; zatrudnienie 220–260 robotników 

w 1911 roku podaje: A.R. Sroka, Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim, Warszawa 1911, nr ogłoszenia 
4149.
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[Oddział perfumerii], za niedokładne pakowanie [Pakownia], za nierówne zszy-
cie pudełek [Pudełkownia]”76. Rok później do regulaminu wprowadzono za-
rządzenie wymagające od pracowników kultury osobistej, zachowania dyscy-
pliny w pracy i ponownie sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań. 
Restrykcje nakładano za „wadliwą robotę z winy pracujących, [...] nieakuratne 
przyjście do roboty lub samodzielne opuszczenie takowej, […] przyjście do ro-
boty w stanie nietrzeźwym, […] urządzanie niedozwolonych gier na pieniądze 
(karty, orła i reszkę), […] nieposłuszeństwo zarządzającemu, [...] niezachowanie 
czystości”, a  także „za niedokładne sztancowania mydła [Oddział gotowania 
mydła]”77. Dyrekcja zapewniała równocześnie, że kary wymierzone za wymie-
nione przewinienia nie przewyższą „w ogólnej sumie 1/3 części płacy zarobko-
wej przypadającej rzeczywiście robotnikowi w  ustalonym terminie wypłaty, 
zgodnie z §148 Ustawy o Przemyśle”78. 

Wkrótce okazało się, że zmiany wprowadzone przez dyrekcję w  kiero-
waniu fabryką przy Belwederskiej, zaczęły przynosić wymierne korzyści. 
W  1908 roku odnotowano wzrost obrotów do 275 tysięcy rubli79, a  na trzy 
lata przed wybuchem I  wojny światowej osiągnęły one 700 tysięcy rubli80. 
Tak wysokie dochody brutto z  pewnością generował eksport kosmetyków 
do Cesarstwa, który stanowił 75% całej produkcji Fornariny, ale też sprzedaż 
do krajów Europy Zachodniej, stanowiąca jednak zaledwie 5% produkcji81. 
Dalekowzroczna polityka eksportowa sprawiła, że przedsiębiorstwo to zaj-
mowało wówczas czołową pozycję wśród warszawskich producentów kosme-
tyków82 i jednocześnie było najbardziej liczącym się eksporterem na wschód83. 
Trudno jedynie ustalić asortyment towarów produkowanych w  Fornarinie, 
który przynosił jej krociowe zyski. O ile listę kosmetyków (chociaż niepełną) 
sprzedawanych przez Stuermera można spisać na podstawie kolekcji etykiet 
Edwarda Szymczaka, to odtworzenie pełnej oferty Fornariny jest raczej nie-
możliwe. Jej skromna promocja w  polskiej prasie sprzed I  wojny światowej 
dostarcza informacji o mydłach, perfumach i wodach kwiatowych produko-
wanych w dwóch liniach zapachowych Chrysanthême d’Or i Fleurs d’Amour84.

Po zakończeniu I wojny światowej nowe uwarunkowania polityczne spowo-
dowały przede wszystkim utratę dotychczasowego korzystnego rynku zbytu 
na terenie dawnego Imperium Rosyjskiego. Wyniknęły z tego trudności gospo-

76 APW, Starszy Inspektor Fabryczny, k. 28. 
77 Tamże, k. 27. 
78 Tamże. W 1918 roku dziedziniec fabryczny przy ul. Belwederskiej 2 był miejscem wiecu organizowanego 

przez Komunistyczną Partię Robotniczej Polski z Dzielnicy Mokotów; reprodukcja ulotki nawołującej do 
udziału w wiecu zob. S. Misztal, Rozwój przemysłu na Mokotowie, w: Dzieje Mokotowa, Warszawa 1972, 
s. 253. 

79 APW, Starszy Inspektor Fabryczny, k. 3–6, sprawozdanie za rok 1908. 
80 A.R. Sroka, Przemysł fabryczny…; por. przyp. 75.
81 Tamże.
82 Wartość produkcji: w Fornarinie – 700 tys. rb., fabryce Pulsa – 500 tys. rb., fabryce Wilda – 400 tys. rb.; 

W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego..., s. 167.
83 Wartość eksportu w: Fornarinie – 430  tys. rb., u  Pulsa – 300 tys. rb., u  Wildta – 200  tys rb.;  

T. Gąsiorowski, Przemysł perfumeryjno-kosmetyczny..., s. 19.
84 Reklama w: „Kurier Litewski”, 1910, nr 14, s. 4; „Świat”, 1910, nr 27, 1914, nr 22 – IV s. okładek.
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darcze i w Europie, i w Polsce. Nie był to więc czas sprzyjający kontynuowaniu 
produkcji przez przedwojenne przedsiębiorstwa. Zarząd Fornariny85, chcąc 
uruchomić działalność, musiał dostosować swój potencjał do realnej sytuacji 
panującej w kraju i za granicą. Wiadomo, że na początku lat dwudziestych XX 
wieku firma dysponowała kapitałem w  wysokości 50  tysięcy marek86. Z  tego 
czasu znany jest również niemały asortyment kosmetyków i środków do pie-
lęgnacji ciała produkowanych w sieleckiej fabryce. Oprócz mydeł dostarczała 
ona wówczas do sklepów perfumy, wody kwiatowe i kolońskie, proszek do zę-
bów, olejek do włosów, brylantynę, wodę chinową, proszek do golenia i pudry87. 
Popyt na te towary nie był jednak duży. Luksusowe artykuły toaletowe nie cie-
szyły się popularnością w społeczeństwie powojennej Polski, doświadczającej 
braku stabilizacji finansowej i gospodarczej. Dodatkowe napięcie w kraju i nie-
pewną przyszłość wzbudzała atmosfera, która towarzyszyła przygotowywanej 
przez premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego reforma pieniężna. 
Dlatego wysiłek właścicieli sieleckiej fabryki włożony w  opracowanie nowej 
oferty produktów i  ich sprzedaż nie mógł przynieść firmie trwałych korzy-
ści. Być może pojawiły się jeszcze dodatkowe przeciwności (o których jednak 
niewiele wiadomo), skoro decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie Fornarina 
została w  latach 1926–1927 objęta „postępowaniem nadzorczym”88. Po zakoń-
czeniu nadzoru wspólnicy zaciągnęli pożyczki, mające pomóc w rozwiązaniu 
trudnej sytuacji w firmie. W ciągu następnych czterech lat hipoteka nierucho-
mości przy Belwederskiej 2 trzykrotnie była obciążana kredytami89. Dzięki nim 
kapitał zakładowy stopniowo wzrastał, osiągając w 1930 roku 600 tysięcy zło-
tych90. Niewykluczone też, że część nowo pozyskanych pieniędzy zainwestowa-
no w opracowanie i uruchomienie produktów z serii Trianon91. Niestety, próby 
mające na celu utrzymanie firmy na rynku nie powiodły się. Jej niewypłacal-
ność spowodowała konflikt z  akcjonariuszami, który doprowadził do tego, 
iż „wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 września 1931 r. N. op. 
176/31 postanowiono układ zawarty między firmą Fabryka Mydeł Toaletowych, 
Perfum i Kosmetyków Fornarina sp. akc. a jej wierzycielami zatwierdzony wy-
rokiem z dnia 13 lutego 1931 r. unieważnić, ogłosić upadłość firmy”92.

Trzyletnią przerwę w funkcjonowaniu fabryki, od 1931 do 1934 roku, właś-
ciciele wykorzystali na działania mające pomóc w ponownym jej uruchomie-
niu. Do zarządu wprowadzono nowe osoby. Zasiedli w nim prawdopodobnie 

85 W skład zarządu w 1922 roku wchodzili: Maurycy Flaum, Jakub Frendzel, Grzegorz Klüger, Eugeniusz 
Stuermer, Rejestr Handlowy Warszawa B. [dalej: R.H.B.], XI, nr wpisu 2214.

86 Tamże.
87 A.R. Sroka, Księga Adresowa…
88 R.H.B, XXXV 5286, nr wpisu 7.
89  Właściciele Fornariny Jakub Frendzel i Hersz Klueger zaciągnęli na poczet firmy kredyty w wysokościach: 

2750 dol. amer. – 1927 rok; 5000 dol. amer. i 20 tys. dol. w złocie – 1931 rok, Hipoteka, Belwederska 
2-W-2326, numery wpisów: 6, 9, 11; Sąd Okręgowy w Warszawie.

90 R.H.B, XXXV 5286, nr wpisu 9; w 1927 roku kapitał wynosił 150 tys. zł; wpis 7; w 1929 roku kapitał 
wynosił 450 tys. zł; wpis 8. 

91 „Wiadomości Urzędu Patentowego”, 1930, z. 1, s. 30. Mydło Trianon miała w  swojej ofercie fabryka 
Gustawa Stuermera. 

92 Hipoteka, Belwederska 2-W-2326, nr wpisu 10; Sąd Okręgowy w Warszawie.
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krewni jej dotychczasowych właścicieli, m.in. Zdzisław Frendzel i  Grzegorz 
Klueger, a także Maurycy Flaum i Leon Gutman93. Stanowisko dyrektora tech-
nicznego powierzono Eugeniuszowi Stuermerowi94. Nowy zarząd i dyrekcja 
rozpoczęły reorganizację Fornariny od zdobycia kapitału. Osiągnęły to, emi-
tując w 1934 roku 3000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. Pozwoliło to 
opanować kłopoty ekonomiczne i  wznowić produkcję. Jeśli chodzi o  wypo-
sażenie fabryki, wiadomo tylko, że oprócz maszyny parowej o  mocy około 
30  KM, w  użyciu był silnik elektryczny o  mocy około 23 KM. Zatrudnienie 
w porównaniu z rokiem 1914 drastycznie zmalało i wynosiło 17 osób w tym 15 
robotników i 2 urzędników. Można się tylko domyślać, że w tej sytuacji obroty 
firmy nie mogły być porównywalne z tymi sprzed I wojny światowej. Niemniej 
jednak takie warunki ekonomiczne i techniczne umożliwiały Fornarinie pro-
wadzenie działalności do września 1939 roku.

Podczas okupacji niemieckiej sytuacja prawna firmy skomplikowała się, 
a praca zarządu została przerwana. Dotychczasowi jego członkowie Frendzel 
i Klueger, jako osoby pochodzenia żydowskiego, prawdopodobnie zostali usu-
nięci z zarządu, natomiast Eugeniusz Stuermer zmarł w 1941 roku. Niemcy nie 
byli jednak zainteresowani przejęciem fabryki i wznowieniem produkcji. Nie 
wyznaczyli też żadnego zarządcy. Wywieźli natomiast maszyny i  urządze-
nia95. W  takiej sytuacji wierzyciel – Powszechny Bank Związkowy w  Polsce 
S.A. – nie mogąc odzyskać pieniędzy ulokowanych w  Fornarinie, skierował 
sprawę do sądu, który wydał nakaz przejęcia firmy przez komornika96.

Po zakończeniu II wojny światowej akcjonariusze Fornariny zaczęli się do-
magać od swojego powiernika odzyskania praw do papierów wartościowych 
(akcje spłonęły podczas powstania warszawskiego)97. Największa ich liczba 
(1500 sztuk, czyli 25% kapitału zakładowego98) znajdowała się w rękach Janiny 

93 Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce, 1930, s. 514.
94 Eugeniusz Stuermer s. Ottona Gustawa i  Marii z  d. Greczychin, ur. w  Warszawie w  1877 roku, zm. 

w Warszawie w 1941 roku, nr aktu małżeństwa I-1/424/1929 przechowywanego w USC m.st. Warszawy, 
Wydział Archiwum, dalej: USC m.st. Warszawy; oprócz pełnienia funkcji dyrektora technicznego (co najmniej 
od 1908 roku; Adresy Warszawy 1908, s. 294) i członkostwa w zarządzie Fornariny (co najmniej od 1922 roku; 
A.R. Sroka, Księga Adresowa Przemysłu…, nr ogłoszenia 7501), był dyrektorem i współwłaścicielem firmy 
kosmetycznej Tow. Cazimi; nekrolog w: „Nowy Kurier Warszawski”, 1941, nr 280, s. 2.

95 Zeznanie Aleksandry Dobosz Handtkowej (córki Janiny Stuermer i  pasierbicy Eugeniusza Stuermera; 
do 1939 roku pracowała na stanowisku kierowniczym w  Fornarinie) przed Sądem Okręgowym 
w  Warszawie 29 stycznia 1949 roku w: Akta Rejestrowe Firmy w  sprawie cywilnej Fabryka Mydeł 
Toaletowych, Perfum i kosmetyków Fornarina Sp. Akc., APW, oddział w Milanówku, sygn. 2214 (dalej: 
Akta Rejestrowe Firmy).

96 Zapis z  1942 roku w księdze hipotecznej informuje o  „egzekucji skierowanej do nieruchomości” przy 
Belwederskiej 2 „w poszukiwaniu przez Powszechny Bank Związkowy w Polsce SA sumy 60 036 zł z % 
i kosztami”. Hipoteka, Belwederska, nr wpisu 12, Sąd Okręgowy w Warszawie.

97 Podczas okupacji niemieckiej Zarząd Komisaryczny Belgijskiej SA Zakładów Przemysłowych Borysze 
w Warszawie, pl. Napoleona 7 (obecnie pl. Powstańców Warszawy) poinformował Bank Dyskontowy 
w Warszawie, że „z dniem 30 czerwca 1940 r. Zakłady nasze przestają regulować należności WPanów 
z tytułu przechowywania walorów w depozytach «Leontyna Klüger», «Janina Stuermer», i inż. «Czesław 
Frendzel»”. Akta Rejestrowe Firmy.

98 Odpis dokumentu z 14 marca 1947 roku, wystawionego przez Bank Dyskontowy, Warszawski Oddział 
w Krakowie, Dr/TR/ Bank Dewizowy Kraków; według Aleksandry Dobosz przed 1939 rokiem Eugeniusz 
był właścicielem 40% akcji i prawa do nich przekazał swojej żonie Janinie; por. Akta Rejestrowe Firmy.
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Stuermerowej, wdowy po Eugeniuszu99. Była więc ona osobą najbardziej zain-
teresowaną reaktywowaniem firmy, dlatego zainicjowała starania o uporząd-
kowanie spraw majątkowych spółki i  zabezpieczenie nieruchomości. W  1946 
roku zaangażowała prawnika Witolda Dąbrowskiego do pełnienia obowiąz-
ków kuratora firmy. Adwokat podjął się odtworzenia i  usystematyzowania 
interesów starej firmy w nowej rzeczywistości. Podczas procesu toczącego się 
wówczas w Sądzie Okręgowym w Warszawie wyjaśniono wiele zawiłości praw-
nych związanych z dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Priorytetem 
dla Dąbrowskiego było odzyskanie majątku spółki, czyli nieruchomości poło-
żonej przy Belwederskiej 2, która mogła przynosić dochód, chociażby z tytułu 
dzierżawy100. Jednak Okręgowy Urząd Likwidacyjny w  Warszawie odmówił 
przywrócenia tej własności Fornarinie i działka znalazła się w gestii Wydziału 
Administracji Nieruchomości Zarządu Miejskiego. Próbując ratować sytuację, 
w styczniu 1948 roku zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariu-
szy, na którym wybrano nowy zarząd. Znalazła się w nim Aleksandra Handtke 
(córka Janiny Stuermerowej i  pasierbica Eugeniusza Stuermera) oraz oso-
by, które znane są tylko z nazwiska: Wiera Burkow, Mieczysław Krychowski, 
Tadeusz Handtke, Zofia Brzezińska101. Trudno też odtworzyć kierowanie przed-
siębiorstwem przez nowy zarząd Fornariny i stwierdzić, czy i w jakim zakre-
sie zdołano uruchomić produkcję. Pochodzący z  marca 1953 roku dokument 
dotyczy potwierdzenia złożenia w Sądzie Powiatowym w Warszawie zaległych 
bilansów za lata 1949–1951102. Najprawdopodobniej jest to ostatnia informacja 
o działalności przedsiębiorstwa Fornarina d. Gustaw Stuermer. 

Olga i Fryderyk

Odtwarzając losy sieleckiej fabryki kosmetycznej Stuermera, nie można po-
minąć epizodycznej działalności firmy Gust. Stuermer Wdowa. Powstała 
ona w 1911 roku103 z inicjatywy żony Gustawa Stuermera Olgi i  jego szwagra 
Fryderyka Schwartza104. Istniała około trzech lat, a  jej działalności towarzy-
szyło wiele nieprzyjemnych sytuacji.

99 Janina (wdowa po Aleksandrze Doboszu) była drugą żoną Eugeniusza (wdowca po Helenie Dobosz), 
którego poślubiła w  1929 roku, nr aktu małżeństwa I-1/424/1929 przechowywanego w  USC m.st. 
Warszawy. Eugeniusz miał syna Gustawa (1925–1944), pseud. „Geniek”, który był strzelcem w kompanii 
B3 batalionu Bałtyk pułku Baszta – poległ w pierwszym dniu powstania warszawskiego, podczas walk 
o zdobycie budynku Szkoły Rękodzielniczej przy ul. Kazimierzowskiej róg Narbutta, obsadzonego przez 
Niemców; zob. E. Ajewski, Mokotów walczy 1944, [Kalisz] 1990, s. 19, 331; „Monitor Polski”, 1946, nr 101, 
s. 2.

100 „Był to plac z ruinami po zburzonych w czasie wojny budynkach fabrycznych. Wywożenia cegieł i innych 
materiałów przez osoby trzecie przynosiło firmie straty”; por. Akta Rejestrowe Firmy.

101 Siedziba zarządu spółki od czerwca 1948 roku mieściła się przy ul. Noakowskiego 10/45; por. Akta 
Rejestrowe Firmy.

102 Autorce nie udało się odnaleźć wymienionych bilansów za lata 1949–1951, a  jedynie dokument 
potwierdzający ich złożenie w sądzie; por. Akta Rejestrowe Firmy.

103 Nasze mydła perfumeryjne, „Tygodnik Ilustrowany”, 1911, nr 36, s. 721.
104 Fryderyk Schwartz w 1930 roku opatentował środek zapobiegający tworzeniu się kamienia kotłowego; 

por. „Wiadomości Urzędu Patentowego”, 1930, z. 7/8, s. 465.
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Po śmierci Gustawa Stuermera105 i zakończeniu postępowania upadłościo-
wego jego firmy106 Olga Stuermer porozumiała się z Fryderykiem Schwartzem 
– właścicielem fabryki kosmetyków przy ul. Polnej – w sprawie uruchomie-
nia wspólnej fabryki kosmetyków. Wspólnicy wnieśliby w  majątek nowego 
przedsięwzięcia odpowiednio: Fryderyk – doświadczenie (pracował przecież 
wcześniej w  fabryce jej męża107), a  Olga udostępniłaby dawną nazwę produ-
centa – Gust. Stuermer. Popularny, wypracowany przez lata wizerunek firmy 
Gustawa identyfikowany był z  produktami wysokiej klasy. Dlatego ponow-
ne pojawienie się w  handlu nowych wyrobów kosmetycznych pod dawnym 
szyldem mogło się okazać niezwykle pomocne w początkowej fazie funkcjo-
nowania firmy Fryderyka i Olgi. Ułatwiłoby im zmaganie się z konkurencją, 
nawiązanie współpracy z wieloma (dawnymi) kontrahentami krajowymi i za-
granicznymi i w dużym stopniu pomogło zapewnić znaczący popyt. 

Fryderyk Schwartz był z  wykształcenia chemikiem, który doświadcze-
nie w  branży kosmetycznej zdobył, pełniąc obowiązki dyrektora techniczne-
go w  Parowej Fabryce Mydeł Toaletowych, Perfum i  Kosmetyków Gustawa 
Stuermera przy Belwederskiej108. Po kilku latach – niewykluczone, że miało 
to związek ze zmianą właściciela firmy109 – zrezygnował z  tej posady i  usa-
modzielnił się. W  1906 roku przy ul. Polnej 36 uruchomił własną Fabrykę 
Perfumeryjną110. Był to średniej wielkości zakład wyposażony w cztery silniki 
elektryczne o mocy 11 KM, jeden kocioł parowy i siedem maszyn do mieszania 
składników. Było w nim zatrudnionych, w różnych okresach, od 8 do 40 robot-
ników111. Wyrabiali oni mydło, perfumy, wody toaletowe oraz środki pielęgna-
cyjne, na przykład „mollipel” stosowany w celu „udelikatniania skóry” i „filo-
lodendron” pomagający w „utrzymaniu czystości głowy” i skuteczny w kuracji 
wzmacniającej włosy112. Niewyszukane rodzaje kosmetyków i  ich skromny 
asortyment wytwarzany w fabryce przy Polnej nie przynosiły wysokich docho-
dów. Wiadomo, że w 1909 roku Schwartz wydał na produkcję perfum i mydła 
23 tysiące rubli113. Być może z powodu mało satysfakcjonujących zysków przyjął 
atrakcyjną propozycję współpracy z Olgą Stuermer i w 1911 roku rozpoczął pro-
ces modernizacji wspólnego przedsiębiorstwa. Zwiększył kapitał zakładowy 
i zatrudnienie, angażując około 100 robotników. Wymagano od nich „umiejęt-
ności i staranności” w pracy, aby nie powstała skaza na znaku firmowym Gustaw 
Stuermer, ale też aby jakość wyrobów spełniała oczekiwania wymagających 
klientów. W  1911 roku oferowano im wody kolońskie, brylantynę o  nazwie 

105 Por. przyp. 26.
106 Ogłoszenie syndyka tymczasowego masy upadłości zmarłego Gustawa Stuermera, „Kurier Warszawski”, 

1911, nr 228, s. 13. Por. też przyp. 51. 
107 Z naszego przemysłu perfumiarskiego…, s. 19.
108 Tamże. 
109 Por. przyp. 48.
110 W  pobliżu Polnej, przy Marszałkowskiej 31 otworzył biuro sprzedaży; Z  naszego przemysłu 

perfumiarskiego…, s. 19–20. 
111 APW, Starszy Inspektor Fabryczny, sygn, 1172, k. 173, 174.
112 Z naszego przemysłu perfumiarskiego…, s. 20.
113 APW, Starszy Inspektor Fabryczny, k. 173, 174.
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Vegetal, eliksir do zębów, proszek mydlany do golenia114. Dominującym produk-
tem było mydło, wyrabiane w różnorodnych gatunkach, na przykład o nazwie 
Szarotka Zakopiańska115, które zyskało sobie uznanie klientów szczególnie 
w Królestwie Polskim, czy pełne wytwornego zapachu – Trefl. Oferowano też 
mydło Palmira, tanie – kokosowe oraz glicerynowe w trzech wariantach – Java, 
Musc, Mignon116. Jednak priorytetowo traktowano produkcję mydła wazelino-
wego, będącego „wybitną specyalnością zakładów pana Schwartza”, stanowiące 
5/6 całej produkcji. O doskonałym gatunku tego mydła świadczyły opinie od-
biorców, którzy „chętnie płacą więcej o 5 kop. na tuzinie, byleby posiadać towar 
wyborny”117. Ogromną sprzedaż potwierdzały roczne obroty wynoszące 250 ty-
sięcy rubli (85% obrotów stanowił eksport do Rosji)118. 

W 1911 roku na rynku handlowym pojawiły się mydła wazelinowe sygnowane 
znakiem firmowym „Gust. Stuermer”, a  pochodzące od dwóch różnych produ-
centów – Schwartza i Fornariny. Nieuczciwa konkurencja zapoczątkowała spór 
między przedsiębiorcami. Oskarżali się nawzajem o bezprawne posługiwanie się 
marką fabryczną dawnej firmy Gustawa Stuermera, zamieszczając anonse w pra-
sie. Przestrzegali w  nich klientów przed kupnem „mydlanych falsyfikatów”. 
W reklamie mydła z fabryki Schwartza pisano: „Prawdziwe wazelinowe mydło 
Gust. Gust. Stuermera Wdowy wyłącznie z marką Wdowa”. Fornarina zaś ripo-
stowała w ogłoszeniu prasowym: „Wskutek zjawienia się w sprzedaży wyrobów 
z napisami Gust. Stuermer – Wdowa Szwagra lub Krewnego […] zwracamy uwa-
gę szanownej klijenteli […] , że prawdziwe wyroby «Gust. Stuermer» zaopatrzone 
są na wszystkich etykietach […] jedynie słowami Gust. Stuermer”119.

 Konflikt nie trwał długo. Fornarina kontynuowała produkcję, natomiast 
firma Gustaw Stuermer Wdowa wkrótce zakończyła działalność. Nie jest 
dokładnie wiadome, czy pogrążył ją właśnie spór z  konkurencją. Jej proces 
upadłościowy rozpoczął się pod koniec 1912 roku120, a  Inspektor Fabryczny 
odnotował: „Olga Stuermer Fabryka Perfum, dawniej «Fr. Schwartz». Firma 
zamknięta w  1913 roku”. O  jej istnieniu przypomina dzisiaj jedynie etykieta 
z mydła Palmira, przechowywana przez warszawskiego kolekcjonera. 

***

Ten krótki zarys działalności firmy Gustawa Stuermera pozostawia wiele 
nierozwikłanych kwestii dotyczących zarówno jej historii, jak i osób z tą firmą 
związanych. Przypuszczenia i hipotezy zastępują jednoznaczną interpretację 
faktów. Nie ma zatem pewności co do pokrewieństwa obu Gustawów, a także nie 

114 Z naszego przemysłu perfumiarskiego…, s. 20.
115 Nazwie tej przypisywana jest również woda kolońska, Nasze mydła perfumeryjne…
116 Z naszego przemysłu perfumiarskiego…, s. 20.
117 Nasze mydła perfumeryjne…, s. 721.
118 A.R. Sroka, Przemysł i Handel Królestwa…
119 „Kurier Wileński”, 1911, nr 40, s. 4.
120 „W  upadłości firmy Gustawa Stuermera wdowa Olga Stuermer upłynął czteromiesięczny termin do 

sprawdzania wierzytelności”; zob. „Gazeta Sądowa Warszawska”, 1912, nr 47, s. 727. 
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udało się wyjaśnić, kim był dla nich – noszący to samo nazwisko – Eugeniusz. 
Niepowodzeniem zakończyła się próba ustalenia tożsamości Maksymiliana 
Josierewicza Balszewskiego121, z którym Gustaw Stuermer wspólnie kupił dział-
kę w Sielcach, oraz osób będących w zarządzie Fornariny po 1945 roku. Niejasne 
są też powody i okoliczności sprzedaży przez Gustawa posiadłości fabrycznej 
w 1906 roku, w czasie kiedy nic nie wskazywało na kryzys w firmie. Nie wiado-
mo też, czy po II wojnie światowej Fornarina podjęła jakąkolwiek produkcję. 
Nie udało się ustalić miejsca pochówku Gustawa i Olgi Stuermer, mimo dużego 
prawdopodobieństwa, że jest to warszawski cmentarz ewangelicko-augsburski. 
Kobieta nazywająca się Olga Stuermer została pochowana w jednym grobowcu 
z Eugeniuszem na cmentarzu prawosławnym na Woli 122. Jednak odkrycie to ni-
czego nie wyjaśniło, wręcz przeciwnie – wprowadziło dodatkowy intrygujący 
wątek i jeszcze bardziej zaciemniło całą historię. 

Niezwykłą wartość mają natomiast etykiety i  opakowania po kosmety-
kach z  firmy Stuermera. Ich proweniencja nie jest do końca przejrzysta. 
Kolekcjoner kupił je w jednym z warszawskich antykwariatów. Stuletnie ety-
kiety były naklejone na kartki zwykłych zeszytów szkolnych. Po mozolnym 
ich odklejeniu otrzymał fascynujący zbiór. W ten sposób zgromadzona zosta-
ła bogata kolekcja autentycznych, barwnych litografii. Są one cennym mate-
riałem do badań nad historią chemii kosmetycznej, obyczajowością warszaw-
ską, a także uzupełnieniem monografii polskiej grafiki użytkowej z przełomu 
XIX i XX wieku. Jest to najprawdopodobniej jedyny tak bogaty zbiór etykiet 
produktów warszawskiej firmy kosmetycznej z tego okresu123. Na niektórych 
– oprócz nazwy konkretnych perfum czy mydła – znajdują się interesujące 
widoki dziewiętnastowiecznej Warszawy, jak chociażby zabudowania fa-
bryczne Stuermera przy Belwederskiej 2 czy nadwiślańska panorama miasta.

Powyższe studium otwiera drogę do dalszych badań i poszukiwań, chociaż 
należy się liczyć z tym, że pewne niewyjaśnione do końca fakty na zawsze ta-
kimi pozostaną.

Fornarina of Warsaw. The soap business, or an inquiry in 
the case of the Gustav Stuermer company – summary

The article concerns a history of the Warsaw based cosmetic company of 
Gustav Stuermer, established towards the end of the 19th century. The in-

121 Por. przyp. 38.
122 Olga Stuermer z d. Ansimow, c. Mikołaja i Aleksandry, urodzona w 1898 roku w miejscowości Daryszcze 

(najprawdopodobniej Kresy), wdowa (brak informacji o małżonku), zmarła w 1984 roku w Warszawie, 
nr aktu zgonu I/1392/1984 przechowywanego w USC m.st. Warszawy.

123 Bardziej znana jest natomiast ikonografia dotycząca kosmetyków wytwarzanych po I wojnie światowej; 
por. katalog wystawy „Kosmetologia i  chemia gospodarcza w  XX–leciu międzywojennym w  Polsce” 
przygotowanej przez dr n. med. Katarzynę Pytkowską i eksponowanej w Wyższej Szkole Zawodowej 
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie w 2010 roku, dostępny w  internecie: http://docplayer.
pl/11387483-Katalog-wystawy-kosmetologia-i-chemia-gospodarcza-w-xx-leciu-miedzywojennym-w-
polsce-warszawa-27-28-maja-2010-r-www-cosmetology-congress-pl.html [dostęp: 19 VIII 2016].
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troduction presents the context of a rise of a new soap-cosmetic industry in 
Warsaw. The article then proceeds to describe the stages of Gustav Stuermer’s 
professional development, the making of a soap factory and its subsequent 
progress as well as details pertaining to the change of the company’s owner-
ship. The article also sketches the economic and political context as well as ex-
ternal conditions which exerted a direct impact on the company’s operation, 
including crises which beleaguered Fornarina and attempts of overcoming 
these crises, up until the company’s final liquidation in the 1950s. 
A private collection of labels and packaging of Fornarina cosmetics provided 
an inspiration to write a monograph on the Gustav Stuermer’s company. The 
collection’s content provided information on the assortment of goods which 
had been used at the turn of the 20th century, mostly by the affluent layers of 
the society.

Key words: soap-cosmetic industry, Gustav Stuermer, Fornarina, soap facto-
ries in Warsaw, Reine de Fleury, Savon surfin de musc




