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Traktorzystów
Dzielnice: Ursus
Osiedla: Szamoty
Atrybuty: Nazwy pochodzące od wyrazów pospolitych Od nazw miejsc pracy
Rok utworzenia nazwy:

Opis
Ulica biegnie wzdłuż zabudowań dawnej Fabryki Traktorów "Ursus".

Ciekawostki
Stan obecny:
Nr 20: Fabryka Traktorów URSUS. Na pocz. XX w. 7 panów: 3 inżynierów i 4 przedsiębiorców.
Wszyscy mieli córki na wydaniu i odłożony posag, ale doszli do wniosku, że gdyby właściwie te
pieniądze zainwestować, zyskały by na tym i córki, i ojcowie. Założyli Przemysłowe Towarzystwo
Udziałowe P7P, które w 1907 otrzymało nazwę Towarzystwo Udziałowe Specjalnej Fabryki Armatur i
Motorów URSUS. Fabryka była największym dostawcą silników spalinowych do Rosji. W 1918
powstał prototyp traktora, zwanego &lsquo;ciągówką. Produkcję uruchomiono w 1922. Maszyny
wyposażone były w silniki spalinowe o mocy 25KM. Wytwórnia mieściła się najpierw na Siennej, od
1908 na Skierniewickiej, ale od 1924 zaczęła powstawać fabryka w ówczesnych Czechowicach.
Kupiono 29 ha ziemi od Rocha Skrzeszewskiego. Produkowano tu części do prawie wszystkich
przedwojennych pojazdów produkowanych w Polsce. Potem nastąpiła produkcja ciężarówek dla
wojska. W 1930 zakład przejął skarb państwa i wykonywano tu przede wszystkim czołgi, wozy
pancerne, silniki lotnicze i motory Sokół. Czołgi 7TP, najlepszy sprzęt kampanii wrześniowej,
zaopatrzone były w wynalazek polskiego kapitana Rudolfa Gundlacha: ruchomy peryskop,
pozwalający widzieć co się dzieje wokół czołgu. Wynalazek spopularyzowano potem na całym
świecie. W czasie okupacji niemieckiej hitlerowcy produkowali tu uzbrojenie i czołgi, choć co chwila
dochodziło tu do akcji sabotażowych ok. 30% sprzętu było wybrakowane. W 1947, po
przestudiowaniu ciągników Lanz Bulldog, wypuszczono pierwszą partię ciągników Ursus. 25.06.1976
robotnicy z Ursusa i Radomia wyłączyli maszyny na znak protestu przeciw drastycznym podwyżkom
cen żywności (mięso 69%, drób 30%, sery 50%) Robotnicy usiedli na torach i cały dzień protestowali,
rozkręcając nawet tory, dzięki zablokowaniu międzynarodowej trasy kolejowej usłyszał o tym cały
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świat. Pod wieczór ZOMO usunęło robotników z torów, a premier Jaroszewicz odwołał podwyżkę.
Jednak &lsquo;warchołów z Ursusa i Radomia należało ukarać: zatrzymano 172 osoby, 180
wyrzucono z pracy, 7 robotników skazano na więzienie. Do końca XX w. wyprodukowano ok. 1,7 mln
traktorów, pracowało tu nawet do 24.000 osób. W 2003 zakład upadł. Muzeum Fabryczne. Kino
Ursus. Dom Kultury Ursus.
Data nadania nazwy: po 1945 roku (na długo przed przyłączeniem Ursusa do Warszawy). Przed
wojną nazywała się Marsa.

Wszelkie prawa zastrzeżone. www.iutm.pl

