
PREZENTACJE

Pierwszą maszyną wyprodukowaną 
w Grudziądzu w 1882 r. był dwuskibowy 
pług wykonany w surowych warunkach 
pierwszego warsztatu. Z każdym rokiem 
powstawały nowe produkty, a w 1898 ro-
ku August Ventzki zaprezentował pod-
czas konkursu orki w Rothehaus w Niem-
czech swój jednoskibowy pług koleśny. 

Wykonana nim głęboka orka zachwy-
ciła jurorów i produkt Ventzkiego zdo-
był pierwszą nagrodę. Pług ten nazwano 
Zwycięzcą z Rothehaus, a wkrótce przy-
jęła się jego potoczna nazwa Zwycięzca. 
Narzędzie to było ciągle modyfikowane 
i ulepszane m.in. o pogłębiacz Ideał. Or-
ka tym pługiem polegała na odwracaniu 
przez główny korpus gleby na niewielką 
głębokość i wzruszaniu jej na głęboko-
ści do 17 cm poprzez wspomniany po-
głębiacz. Pługi z serii Zwycięzca wypro-
dukowano i sprzedano w setkach tysię-
cy sztuk. Ugruntowały one pozycję i re-

nomę grudziądz-
kiej firmy na rynku 
maszyn rolniczych.

5000 ton 
maszyn/rok

W momencie 
wybuchu I woj-
ny światowej  fir-
ma zatrudniała 
ponad 700 osób. 
W 1920 r., po po-
wrocie Grudziądza 
do Polski, fabryka 
stała się spółką ak-
cyjną pod nazwą 
Pomorska Fabryka 
Maszyn. August 
Ventzki zachował 
w niej 25% akcji 
oraz prawo zasia-
dania w radzie nadzorczej. Wysoka ja-
kość produktów oraz ugruntowana po-
zycja na rynku dawały grudziądzkiej fa-
bryce pozycję jednego z wiodących za-
kładów w ówczesnej Europie. W 1926 r. 
Unia wyprodukowała maszyny i urządze-
nia rolnicze o łącznej wadze 5 tys. t. Eks-
port stanowił wtedy ponad 10% produk-
cji, ale stanowiło to niemal 50% całego 
ówczesnego polskiego eksportu maszyn 
rolniczych!

Pomorska Fabryka Maszyn miała swoje 
przedstawicielstwa w wielu krajach w Eu-
ropie i na świecie, m.in. w Finlandii, Estonii, 
Litwie, Łotwie, Rumunii, Austrii, Jugosła-
wii, Bułgarii, Turcji, Grecji, Francji, ale rów-
nież w Brazylii, RPA i Mandżurii. W 1939 r. 
fabryka zatrudniała 1378 osób. W czasie 
wojny firma kierowana przez syna zało-
życiela – Rudolfa Ventzkiego – przesta-
wiła się głównie na potrzeby produkcji 
wojennej. W 1948 r. została znacjonalizo-

Marka Unia ma 135 lat
Niewielu polskich producentów maszyn rolniczych ma 
tak solidne korzenie. Historię marki Unia zapoczątkował 
inżynier August Ventzki. W 1882 r. ten niezwykle 
utalentowany konstruktor założył w Grudziądzu Fabrykę 
Maszyn i Narzędzi Rolniczych.

Taki pług Augusta Ventzkiego w 1898 r. wygrał konkurs orki w nie-
mieckim Rothehaus. Tutaj w wersji z tzw. pogłębiaczem Ideał, który 
mógł pracować na głębokości do 17 cm.

Stoisko marki Unia podczas wystawy rolniczej w 1924 r.

Kupując w tym roku maszyny grupy kapi-
tałowej Unia, otrzymamy je z logo 135-le-
cia tej marki.
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Zdjęcia: firmowe


