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  Jedn¹ z pierwszych czynnoœci, jakie 
wykonujê rano, jest podpalenie p³o-
mienia pod czajnikiem z wod¹ na 
herbatê. Bior¹c pod uwagê, ¿e pijê jej 
bardzo du¿o, to czynnoœæ tê wykonu-
jê œrednio kilkanaœcie razy na dzieñ. 
W pude³ku znajduje siê przeciêtnie 40 
zapa³ek, wiêc iloœæ ta starcza mi na 
oko³o 3 dni. Pude³ko za pude³kiem, 
mechanicznie, bez zastanowienia. I tak 
jest na ca³ym œwiecie ju¿ od ponad 
1000 lat. Historia zapa³ek jest d³uga i 
barwna jak etykiety, które przez lata 
powstawa³y. Warto pochyliæ g³owê 
i przyjrzeæ siê kawa³kowi tektury w 
d³oni. Dla œcis³oœci, przez lata pojem-
noœæ pude³ek siê zmienia³a - pude³ka 
z 48 zapa³kami produkowa³y fabryki 
w B³oniu, Bystrzycy, Czêstochowie 
oraz Gdañsku. Pude³ka z 64 zapa³ka-
mi - fabryki w Czechowicach i Sia-
nowie. Obecnie pude³ka pakuje siê 
przeciêtnie w³aœnie po 40 sztuk.

„Przeciętnie pakowane po 40 sztuk”, 
czyli od zapałki do etykiety i pudełka.

ELŻBIETA NOWACZYK

s¹czano chloranem potasu i dodatka-
mi (siarka, cukier, guma arabska, bar-
wnik) a zapalenie nastêpowa³o przez 
zanurzenie go w stê¿onym kwasie siar-
kowym. Zapa³ki te by³y jednak drogie, 
niebezpieczne i ma³o popularne, gdy¿ 
czêsto dochodzi³o do poparzeñ.
  Prze³omem okaza³a siê zapa³ka po-
tarkowa wynaleziona w Anglii. Do 
zapalenia dochodzi³o poprzez potarcie 
patyczka z chloranem potasowym, 
siarczkiem antymonu i krochmalem 
o szorstk¹ powierzchniê, czyli szklisty 
papier ze zwi¹zkami fosforu, który sta-
nowi³ substancjê ³atwopaln¹. Jednak 
zapalenie nastêpowa³o z trudnoœci¹ i 
przebiega³o w gwa³towny sposób. 
  Produkowano te¿ zapa³ki z g³ówk¹ 
z bia³ego fosforu pokrytego mas¹ izo-
luj¹c¹ od dostêpu powietrza. Przy po-
tarciu o dowoln¹ powierzchniê izolacja 
œciera³a siê, a fosfor ulega³ zapaleniu. 
Zapa³ki fosforowe – zwane popularnie 

  „Zapa³ki w rêku dziecka to po¿ar”, 
przestrzega etykieta. „Mniej po¿arów 
- wiêcej chleba”, konkluduje inna. 
  Pa³ka-zapa³ka, wiêc czym jest za-
pa³ka? Krótkim drewnianym patycz-
kiem nas¹czonym substancj¹ u³atwia-
j¹c¹ spalanie. Jego koniec pokryty jest 
mas¹, która ulega zap³onowi wskutek 
tarcia – ten koniec to g³ówka (lub 
³ebek) zapa³ki, a powierzchni¹, o któr¹ 
pocieramy, to draska. Potarcie g³ówki 
o draskê powoduje wzrost temperatu-
ry do ok. 200oC i zapalenie siê g³ówki, 
a nastêpnie drewienka. Obecnie zap³on 
wskutek potarcia wyklucza niekontro-
lowany samozap³on wskutek potarcia 
o inn¹ powierzchniê (s¹ to tzw. safety 
matches). Przeciwieñstwem s¹ „strike 
anywhere matches”, które klasyfikuje 
siê jako niebezpieczne i ca³kowicie 
zabrania ich posiadania oraz przewo-
¿enia na przyk³ad na pok³adzie samo-
lotu.
   Zapa³ka ma swoj¹ anatomiê, ma 
swoj¹ chemiê, ma te¿ swoj¹ historiê. 
Ta ostatnia siêga Chin VI wieku n.e. 
Zapa³ka znana by³a wówczas jako 
„ognisty calowy patyk”, bo by³ to 
sosnowy patyk z g³ówk¹ siarki. I to
w³aœnie impregnacja siark¹ wskazy-
wa³aby na to, ¿e do Europy zapa³ki 
zosta³y przywiezione z Chin w cza-
sach Marco Polo. Nie ma jednak bez-
poœrednich dowodów na ich istnienie
na starym kontynencie przed 1530 ro-
kiem. W Europie historia zapa³ek za-
czyna siê w Pary¿u w roku 1805 od 
tzw. zapa³ek maczanych. Patyczek na-

zapa³kami Lucyfera – oprócz ³atwo-
palnoœci by³y niebezpieczne zarówno 
przy produkcji jak i w u¿yciu. Bia³y 
fosfor sta³ siê przyczyn¹ problemów 
zdrowotnych robotników w fabrykach 
zapa³czanych, zatruæ bawi¹cych siê 
nimi dzieci oraz samobójstw z u¿y-
ciem trucizny sporz¹dzanej z ³ebków 
– dawka fosforu w jednym pude³ku 
wystarcza³a by zabiæ cz³owieka. W 
niektórych krajach ca³kowicie zaka-
zano ich produkcji.
  Zmiana nast¹pi³a z rokiem 1845, 
kiedy odkryto czerwon¹ odmianê fos-
foru, a 10 lat póŸniej powsta³y pierw-
sze bezpieczne zapa³ki, tzw. szwedz-
kie. £ebki wykonane by³y jak w za-
pa³kach potarkowych, a fosfor czer-
wony znajdowa³ siê na drasce. Masa 
palna tych zapa³ek sk³ada³a siê z sub-
stancji utleniaj¹cych (g³ównie z chlo-
ru potasowego, dwutlenku manganu 
i tlenku o³owiu), produktów palnych 
(siarki, siarczku antymonu), oraz do-
datków (m.in. szk³a w celu zwiêksze-
nia iloœci ciep³a wytwarzaj¹cego siê 
przy potarciu). Drewienko nasycano 
parafin¹, by u³atwiæ zapalenie. Draska 
zawiera³a fosfor czerwony, sproszko-
wane szk³o i œrodki wi¹¿¹ce. Zaczêto 
te¿ u¿ywaæ stosowane do dziœ pude³-
ka z wysuwan¹ szufladk¹. Wkrótce 
zapa³ki bezpieczne rozpowszechni³y 
siê w ca³ej Europie. 
  Równoczeœnie zaczê³a siê rozwijaæ 
produkcja oparta na materiale zastê-
puj¹cym fosfor bia³y, którym okaza³ 
siê bardziej bezpieczny siarczek fos-

foru. Zapa³ki te wynaleziono w 1893 
roku. Zapala³y siê o ka¿d¹ such¹ i 
szorstk¹ powierzchniê, na przyk³ad 
podeszwê buta. Szczególnie szybko 
rozpowszechni³y siê w USA.
  To w³aœnie zapa³ki bezpieczne, po 
pewnych uszlachetnieniach, produko-
wane s¹ do dzisiaj. Dziœ nie zawieraj¹ 
fosforu, a ich ³ebki pokryte s¹ sub-
stancjami ³atwopalnymi i zmielonym 
szk³em nadaj¹cym g³ówce szorstkoœæ. 
Drewienka nasycone s¹ ciek³¹ parafi-
n¹ u³atwiaj¹c¹ ich zapalanie oraz orto-
fosforanem sodu zapobiegaj¹cym ich 
¿arzeniu siê po zgaszeniu p³omienia. 
Fosfor czerwony znajduje siê tylko na 
drasce.
  Wynalezienie zapa³ki bezpiecznej 
spowodowa³o ogromny wzrost jej po-
pularnoœci na rynku. Powstawa³y ko-
lejne fabryki. W Polsce pierwsz¹ uru-
chomiono w Warszawie w 1828 roku, 
produkowano w niej zapa³ki macza-
ne i potarkowe. Po wprowadzeniu na 
rynek zapa³ek bezpiecznych iloœæ ta
wzros³a do stu fabryk. Najwiêksze za-
k³ady produkcyjne by³y w zaborze ro-
syjskim, nastêpnie w zaborze austriac-
kim, pruskim, powsta³o kilka fabryk 
na Œl¹sku i na Pomorzu – równie¿ 
w Gdañsku. Niektóre miasta liczy³y 
sobie nawet po trzy zak³ady. 
  Po uzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 
roku w Polsce istnia³o ³¹cznie 19 fab-
ryk. W roku 1925 uchwalono upañ-
stwowienie polskiego przemys³u za-
pa³czanego i utworzenie Polskiego 
Monopolu Zapa³czanego. Monopol 
ten powsta³ w konsekwencji tzw. po-
¿yczki zapa³czanej zaci¹gniêtej u Iva-
ra Kreuger’a, zwanego królem zapa-
³ek – przed wojn¹ nale¿a³o do niego 
75% przemys³u zapa³czanego – i by³ 
on konieczny jako zastaw tej po¿ycz-
ki. Wp³ywy z niej przeznaczono miê-
dzy innymi na budowê portu w Gdy-
ni (25.000.000 z³) oraz inne inwes-
tycje pañstwowe i lokaty w papiery 
wartoœciowe. Po II wojnie œwiatowej 
funkcjonowa³o w Polsce 5 fabryk 
zapa³ek: w Czêstochowie, Sianowie, 
Gdañsku, Czechowicach i w Bystrzy-
cy K³odzkiej. Jedynie gdañski zak³ad
zosta³ zlikwidowany, pozosta³e pra-
cuj¹ nadal. 
  Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e ist-
niej¹ w Polsce 2 muzea poœwiêcone 
zapa³kom: Muzeum Filumenistyczne 
w Bystrzycy K³odzkiej oraz Muzeum 
Produkcji Zapa³ek w Czêstochowie. 
  Muzeum Filumenistyczne w Bys-
trzycy K³odzkiej nale¿y do nielicz-
nych na œwiecie muzeów zwi¹zanych 
z histori¹ niecenia ognia, zapa³kami i 

zapalniczkami. Podobne do tego znaj-
duj¹ siê jeszcze w Jonkoping w Szwe-
cji, w Susicach w Czechach oraz w
Londynie w Anglii. Muzeum posiada 
bogat¹ kolekcjê zapalniczek lonto-
wych, benzynowych, gazowych, elek-
trycznych oraz chemicznych, w sumie 
tysi¹c czterysta zapalniczek, a tak¿e 
krzesiwa metalowe i ska³kowe oraz 
staro¿ytne lampy oliwne. Ponadto 
zbiór opakowañ i etykiet zapa³cza-
nych liczy oko³o pó³ miliona sztuk. 
S¹ to etykiety polskie pocz¹wszy od 
najstarszych do wspó³czesnych oraz 
zagraniczne, na przyk³ad japoñskie i 
chiñskie. G³ównym celem dzia³alnoœ-
ci muzeum w Bystrzycy K³odzkiej jest 
filumenistyka. Wydaje nawet w³asne 
czasopismo – „Zeszyty Muzeum Filu-
menistycznego”.

  Z kolei Muzeum czêstochowskie 
jest jedynym czynnym muzeum za-
pa³ek w Europie. G³ówn¹ jego czêœæ 
stanowi fabryka, gdzie mo¿na obej-
rzeæ dzia³aj¹cy do dnia dzisiejszego 
zabytkowy park maszynowy z lat 30. 
XX wieku a w nim przeœledziæ ca³y
cykl produkcyjny od korowania drew-
na do wytwarzania patyczków po pa-
kowanie zapa³ek do pude³ek. Ponadto 
znajduj¹ siê tam dwie ekspozycje w 
dwóch salach wystawowych - g³ów-
nej sali dokumenty zwi¹zane z prze-
mys³em zapa³czanym, oraz sta³a wys-
tawa „RzeŸby z jednej zapa³ki” Ana-
tola Karonia. W drugiej - etykiety pu-
de³ek po zapa³kach od czasów dwu-
dziestolecia miêdzywojennego po 
wspó³czesne.
    Proces produkcji zapa³ek rozpoczy-
na siê od przygotowania drewna osi-
kowego, z którego wytwarza siê 64-
centymetrowe wyrzynki. Nastêpnie 
wyrzynki obdziera siê z kory i wk³a-
da do maszyny, która je tnie na dwu-
milimetrowe arkusze, tzw. ³uszczkê.
W sieczkarce arkusze s¹ ciête na 43- 
i 50-milimetrowe patyczki. Impregnu-

je siê je roztworem dihydrofosforanu 
amonu i suszy w suszarkach. W spec-
jalnych bêbnach s¹ polerowane, a na-
stêpnie segregowane na sitach. Do 
automatów zapa³czanych przesy³ane 
s¹ pneumatycznie, tam nabija siê je w 
otwory, ¿eby koñcówki mog³y zostaæ 
nasycone parafin¹.
   £ebki formowane s¹ przez zanurze-
nie patyczków w masie zapa³czanej. 
Nastêpnie zapa³ki s¹ suszone i wybi-
jane z otworków w sztabikach. Uk³a-
dane w kasetach przechodz¹ kontrolê
jakoœci. Przy taœmach stoj¹ panie i 
sprawdzaj¹ na przyk³ad czy wszyst-
kie zapa³ki maj¹ ³ebki. Oczywiœcie i 
tak niejedna u³omna sztuka przedos-
tanie siê i trafi do pude³ka i na sprze-
da¿. Czyste patyczki bez ³ebków to 
chyba najbardziej powszechny choæ 

mimo wszystko trudny do upolowa-
nia przyk³ad, ale spotyka siê równie¿ 
zapa³ki z przeroœniêtymi g³ówkami, 
bliŸniaki syjamskie, patyczki rozdwo-
jone czy nawet zapa³ki w kawa³kach.
  Po tym etapie zapa³ki odje¿d¿aj¹ do 
hali, gdzie maszyny formuj¹ tekturo-
we pude³ka, a inne nape³niaj¹ je w ³a-
downicach. Jedno urz¹dzenie zape³-
nia 6 tys. pude³ek na godzinê, w ka¿-
dym musi byæ nie mniej ni¿ czter-
dzieœci zapa³ek. Na koñcu pude³ka 
s¹ rêcznie pakowane w tzw. kamieñ, 
czyli 250 pude³ek.
  Od momentu wynalezienia zapa³ki 
bezpiecznej przemys³ zapa³czany by³ 
w sta³ym rozkwicie. W zale¿noœci od 
wielkoœci i przeznaczenia rozró¿nia-
my zapa³ki sztormowe, kominkowe, 
grillowe, gospodarcze, ka¿de z nich 
wymagaj¹ innego opakowania. 
  W zale¿noœci od przeznaczenia za-
pa³ek na rynek wewnêtrzny b¹dŸ za-
graniczny s¹ etykiety krajowe i eks-
portowe. Istniej¹ opakowania ksi¹-
¿eczkowe (matchbook) i pude³kowe 
(matchbox). Tak narodzi³a siê filume-
nistyka. 


