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Jan Paweł II przyleciał do Łodzi punktualnie o godzinie 10.00
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Witamy Cię!

D

ziś święty Jan Paweł II, wtedy – papież
Polak, ukochany przez wiernych promyk nadziei w siermiężnej socjalistycz-

nej ojczyźnie. Wielu łodzian nie ma wątpliwości,
że wizyta Ojca Świętego 13 czerwca 1987 roku
była największym wydarzeniem w historii miasta.
Kulisy przygotowań pielgrzymki mogą budzić
oburzenie, zdumienie, a nawet grozę. Pokazują,
jak trudna była jej realizacja.
Informacja o wizycie papieża w Łodzi dotarła

Papież Jan Paweł II

do diecezji łódzkiej 18 grudnia 1986 roku. Objęta
była klauzulą tajności. 9 lutego 1987 roku Komi-

sja Wspólna Przedstawicieli Rządu i Episkopatu wydała komunikat: Stan przygotowań do
III wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce. Papież złoży wizyty w Warszawie, Częstochowie,
Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie i Tarnowie. Do publicznej wiadomości
informację tę przekazano 15 lutego 1987 roku.
Arcybiskup senior Władysław Ziółek wspominał:
Gdy pojawiła się informacja o wizycie Jana Pawła II w Polsce, zacząłem zabiegać u władz kościelnych o przyjazd papieża do Łodzi. Wielki świat robotniczy – miasto umęczonych włókniarek i miasto akademickie. Miasto wielkich blokowisk i kamienic bez kościołów. To wszystko
było argumentem, by to środowisko zostało ubogacone wizytą Ojca Świętego. Moja prośba
o wizytę Jana Pawła II w Łodzi została ze zrozumieniem przyjęta przez Konferencję Episkopatu
Polski. Napisałem wprost do Ojca Świętego. Jan Paweł II zapoznał się z listem i powiedział do
księdza Dziwisza: Proszę przekazać organizatorom, żeby wpisali Łódź do programu pielgrzymki.
Byłem przeszczęśliwy. Potem otrzymałem uwagi od braci biskupów, że szukałem innej drogi.
Ale ja kierowałem się racjami kościoła łódzkiego, któremu służyłem.

Współpraca strony kościelnej i władz podczas przygotowań do wizyty Jana Pawła II
przypominała walkę gladiatorów. Przy każdym punkcie programu wizyty pojawiały się
rozbieżności. Rozwiązywano jeden problem, a w jego miejsce natychmiast pojawiały się
kolejne. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie chciały się zgodzić, by Ojciec
Święty zatrzymał się przy kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej. Świątynię wzniesiono
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Podczas mszy świętej na Lublinku papież udzielił dzieciom Pierwszej Komunii Świętej

jako wotum dziękczynne za zwycięstwo nad bolszewikami 15 sierpnia 1920 roku. W jej
kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej Watykańskiej – dar Jana Pawła II, przed którym
prymas Stefan Wyszyński modlił się w Grotach Watykańskich w intencji ojczyzny. Papieska pielgrzymka była bacznie obserwowana i analizowana w Moskwie, a zgoda na wizytę
głowy Kościoła w „takiej” świątyni mogłaby rozsierdzić Kreml.
Nie ukrywał tego Józef Niewiadomski, wówczas I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w Łodzi. Dostałem dyspozycję z MSZ,
żeby nie dopuścić do wizyty Jana Pawła II w tej świątyni. Bo przecież to był pomnik zwycięstwa nad bolszewikami. Musiałem być konsekwentny, żeby nie drażnić radzieckich przyjaciół. Ostateczny program wizyty papieża został zatwierdzony 11 marca 1987 roku dzięki
ogromnej pomocy i zdolnościom dyplomatycznym ojca Roberto Tucciego, który był organizatorem papieskich pielgrzymek. Józef Niewiadomski wspominał:
Przyjechał ojciec Tucci, generalicja BOR-u oraz zespół specjalistów (m.in. milicjantów, urzędników państwowych i duchownych odpowiadających za organizację wizyty papieża) i zapoznawali się z trasą przejazdu. Drobiazgowo wszystko sprawdzano. Chodziło o kwestię bezpieczeństwa. Przecież to głowa Kościoła Katolickiego, Polak. Niechby coś się stało! Potem, w napiętej
atmosferze, odbyło się spotkanie w hoteliku Urzędu Miasta przy ulicy Orzeszkowej. Byłem ja
i prezydent Łodzi Jarosław Pietrzyk. Ze strony kościelnej przybyli: ojciec Tucci, z Episkopatu,
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jak go tytułowano, dyrektor Orszulik, biskup Ziółek, biskup Lepa. Odbyła się taka wstępna
rozmowa o trasie przejazdu papieża. Potem zaprosiłem wszystkich na obiad. Podano przystawki, m.in. śledzie. Naraz ksiądz Orszulik podnosi kieliszek i woła: Panie sekretarzu! Co ten śledź
o nas pomyśli! Okazało się, że ktoś czegoś nie dopatrzył i do przystawek podano słodką malagę… Całe szczęście była i zimna, czysta wódka. Myślę, że ten alkohol pomógł. Wszyscy się rozluźnili.

Gdy ojciec Tucci wyjechał, między władzami a stroną kościelną znowu się zaogniło.
Służby, którym nie w smak była papieska wizyta, posługiwały się plotkami – narzędziem
prymitywnym, ale skutecznym. W obieg puszczono informację, że 13 czerwca nie będzie
kursować komunikacja miejska. Kiedy urzędnicy zdementowali te pogłoski, rozniosło
się, że rodzice chcący, by ich dzieci przyjęły sakrament Pierwszej Komunii Świętej z rąk
Jana Pawła II, muszą zapłacić po 15 tys. zł. Kłamliwą propagandę rozsiewano bez opamiętania. W zakładach pracy krążyły pogłoski o możliwym zamachu i panice w tłumie
i o rzekomej ewakuacji lżej chorych z łódzkich szpitali. Szczytem absurdu były wiadomości o… nadprogramowej produkcji trumien w łódzkich stolarniach.
Im bliżej wizyty, tym atmosfera między władzami a Komitetem Diecezjalnym stawała się
coraz bardziej napięta. Było tak źle, że istniała groźba odwołania wizyty Jana Pawła II w Łodzi. Jedną z absurdalnych przeszkód był sprzeciw dzierżawcy trawiastej części lotniska, który wypasał tam swoje stado baranów. Nie zgadzał się udostępnić pastwiska pielgrzymom,
bo, jak argumentował, ludzie stratują trawę, więc barany nie będą miały, co jeść… 12 maja

700 tys. wiernych czekało na papieża na Lublinku
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Papież pozdrawia dzieci po mszy świętej

O godzinie 16.00 Jan Paweł II
dotarł do katedry

1987 roku wyszło pismo Komitetu Diecezjalnego, w którym duchowni zarzucili władzom
m.in.: ciągłe zmiany ustaleń i eskalację żądań wobec strony kościelnej, wymagania sprzeczne z tym, co ustalono w zakresie wizyty papieża na szczeblu centralnym oraz nagminne negowanie ich próśb. Wkrótce po tym, w Warszawie powołano komisję kościelno-państwową,
która miała rozwiązać problemy. Po wizycie w Łodzi jej szefów – księdza Alojzego Orszulika
i szefa BOR-u generała Olgierda Darżynkiewicza – sytuacja uległa zdecydowanej poprawie.
Cztery dni przed przyjazdem papieża osobistej inspekcji w miejscach pielgrzymki dokonał
generał Czesław Kiszczak. Wydał jasną dyspozycję: ma panować spokój.
Z danych Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) wynika, że do zabezpieczenia trasy
przejazdu Ojca Świętego zaangażowano 400 tys. milicjantów, esbeków i żołnierzy. Ze
sprawozdań SB dokonywanych w ramach operacji „Zorza II” wynika, że w Łodzi skontrolowano 738 posesji od piwnic po dach i ponad 73 tys. osób mieszkających lub pracujących w pobliżu trasy przejazdu Jana Pawła II. Wydalono za granicę sześciu cudzoziemców, w tym trzech Arabów i wydano 27 wiz nakazujących opuszczenie Polski.
Prewencyjnie na policyjny „dołek” trafiło 11 osób związanych z łódzką i pabianicką opozycją, m.in. Jerzy Dłużniewski i Ryszard Kostrzewa.
Jerzy Kropiwnicki, działacz opozycji i były prezydent Łodzi, wspomina:
13 czerwca poszedłem na lotnisko z Andrzejem Słowikiem. Na pierwszej bramce pokazałem ogólną wejściówkę, na drugiej, tej do sektora, okazałem tę wydaną przez BOR – imienną. Miałem
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Oczekiwanie na Dostojnego Gościa

próbnie wygłosić słowa w intencji ludzi pracy. Jak tylko zszedłem z ołtarza, pojawił się przy mnie
wysoki mężczyzna. Okazało się, że to oficer BOR-u. Za liną stało dwóch innych, których kojarzyłem ze spotkań na Lutomierskiej. Zaczęli mnie nakłaniać, żebym przeszedł za linę – na ich stronę.
Nie chciałem. Byłem skupiony na tym, żeby nie dać się popchnąć w kierunku żadnego z tych
mężczyzn. Znałem ten numer z więzienia. Od razu by mnie oskarżono o atak na funkcjonariusza
i wsadzono za kratki. Zobaczył to ojciec Stefan Miecznikowski i ruszył mi na pomoc. Zawołał
księdza Andrzeja Dąbrowskiego, który był już ubrany w szaty liturgiczne. Było coraz goręcej
– z jednej strony liny za rękę ciągnęli mnie esbecy, a z drugiej ojciec Miecznikowski i ksiądz Dąbrowski. Tymczasem zaczęły lądować helikoptery – z Ojcem Świętym i gośćmi. Z pierwszego wysiadł ksiądz Alojzy Orszulik, kierownik biura prasowego Konferencji Episkopatu Polski. Podbiegł
do nas i w ostrych słowach upomniał i BOR-owców i esbeków. Dali mi spokój.

Lublinek już o godzinie 8.00 był wypełniony ludźmi. Teren podzielono na 162 sektory.
Jeden był przeznaczony dla 1,5 tys. dzieci, które miały przyjąć komunię świętą podczas
mszy odprawionej przez Jana Pawła II. W centralnym punkcie lotniska zbudowano ołtarz, do którego konstrukcji użyto ponad 50 m3 drzewa i 50 t stali. Został on ozdobiony
morzem kwiatów. Nad nimi górował krzyż, który obecnie jest częścią wieży kościoła pw.
Najświętszej Eucharystii przy ulicy Popiełuszki.
Jan Paweł II przyleciał do Łodzi o godzinie 10.00. Czekało na niego 700 tys. wiernych.
Śpiewali pieśni, modlili się. Kiedy papieska maszyna wylądowała, zapadła kompletna cisza.
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Na trasie przejazdu papieża do „Uniontexu” czekały tłumy wiernych

Otworzyły się drzwi, wyszedł kapitan i kilku ochroniarzy. Wreszcie ukazał się Ojciec Święty. Rozległa się burza oklasków. Papieża powitali ordynariusz łódzki biskup Władysław
Ziółek i prezydent miasta Jarosław Pietrzyk oraz księża biskupi: Józef Rozwadowski, Jan
Kulik i Bohdan Bejze. Orkiestra zagrała hymn papieski.
Po mszy na Lublinku Jan Paweł II przejechał papamobile ulicami miasta (m.in. Pabianicką i Piotrkowską). W tym dniu na większości domów i balkonów powiewały papieskie
flagi i inne dekoracje wykonane przez mieszkańców. Po uroczystym obiedzie w rezydencji łódzkiego biskupa papież udał się do katedry na spotkanie z ludźmi kultury i nauki.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wierni mogli wchodzić do świątyni od godziny
14.30. W katedrze przygotowano 4,5 tys. miejsc, a wokół niej dodatkowe 20 tys. O godzinie 15.40 świątynia była już zapełniona. Gdy ostatni wierni przedzierali się do katedry,
Jan Paweł II kończył obiad w rezydencji biskupów. Po krótkim odpoczynku, o godzinie
16.00 pojawił się przed katedrą. Pozdrawiany przez wiernych, przy dźwiękach dzwonów
i wśród wiwatów wszedł do świątyni. Wszyscy zerwali się na równe nogi. Ojciec Święty
błogosławił wiernym i odpowiadał na pozdrowienia.
Po mszy świętej papież miał się spotkać z pracownicami tkalni Zakładów Przemysłu
Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex”. Nie wydano zgody na obecność w tkalni innych pracowników zakładu. W szeregi wzruszonych i ubranych odświętnie włókniarek wmieszało się wiele agentek SB. Już na kilka miesięcy przed przyjazdem Ojca Świętego dyscyplina pracy w tkalni C była wzorowa: produkcja na wysokim poziomie, żadnych
nagłych nieobecności, zwolnień lekarskich. Wszyscy bali się pozbawienia możliwości spotkania z papieżem.
13 czerwca na bramie „Uniontexu” widniał napis: „Serdecznie witamy Orędownika
Pokoju Papieża Jana Pawła II”. W hali, gdzie czekały włókniarki, zbudowano podium, na
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którym ustawiono oryginalny scheiblerowski fotel.
Niektórzy pracownicy tkalni C byli w roboczych ubraniach. Zdążyli jedynie obmyć twarze i ręce. Maszyny
w hali wyłączono dopiero o godzinie 15.00… Wszyscy
stali w milczeniu. Było potwornie gorąco. Panowało
napięcie. Gdy do hali wkroczył Ojciec Święty, atmosfera się zmieniła. Kobiety zaczęły śpiewać My chcemy
Boga, a później Sto lat. Papież przechodził obok kobiet, niektóre chwytały jego dłoń i całowały. Prawie
wszystkie tkaczki płakały ze wzruszenia… Papież rozpoczął przemówienie. Zakładowy kronikarz skrupulatnie odnotował, że trwało ono 35 minut. Zapłakane
Spotkanie z łódzkimi włókniarkami
było bardzo wzruszające

kobiety skandowały: Ojcze Święty zostań z nami! Papież, który także był wzruszony, chcąc rozładować

atmosferę, odpowiedział żartem: Tu nie przyjmują do pracy mężczyzn. Wybuchły oklaski i śmiech. Czas pobytu Jana Pawła II w Łodzi dobiegał końca. Papież nie spieszył się
do wyjazdu; ściskał dłonie włókniarek, błogosławił im.
Na końcu wizyty znowu nastąpił zgrzyt… Esbecy nikogo nie wpuszczali na stadion
Włókniarza, gdzie stał papieski helikopter. Nagle zebrani usłyszeli głos prałata Dudzińskiego, który krzyczał do jednego z esbeków: Panie, nie zatrzymuj pan tego Murzyna, bo
to osobisty sekretarz Ojca Świętego (chodziło o pochodzącego z Demokratycznej Republiki Konga księdza prałata Emery’ego Kabongo). Wreszcie funkcjonariusz cofnął się
i przepuścił księdza Kabongo. O godzinie 18.20 papieska maszyna wzniosła się w powietrze. W oddali łopotał na wietrze umieszczony na jednym z budynków wielki kawał płótna z napisem: „Ojcze Święty, Szczęść Boże!”.

Podczas całej wizyty Janowi
Pawłowi II towarzyszył
arcybiskup Władysław Ziółek
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Wieczór, Bambino
i y. Fonica

Bambino – jeden z najpopularniejszych gramofonów
produkowanych przez Fonikę

W

czerwcu 1989 roku Joanna Szczepkowska obwieściła Polakom, że skończył się
komunizm. W sklepach pojawiły się wędzone małże w puszkach, sok cytrynowy
w plastikowych butelkach i „cement”, czyli śmietanka w proszku do kawy. Ra-

dio non stop nadawało piosenkę Wojciecha Gąssowskiego Gdzie się podziały tamte prywatki.
Tak smakował i brzmiał wczesny polski kapitalizm. Ten sam, którego ekonomiczne realia
uśmierciły polskiego potentata produkującego sprzęt grający – łódzką Fonikę.
Piosenka Gąssowskiego wspominała sztandarowy wyrób Foniki i przedmiot pożądania złotej młodzieży lat 60. – gramofon Bambino:
Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane
Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana
Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, Bambino i Ty
Same przeboje Czerwonych Gitar, tak bardzo chciało się żyć.

Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku pracownikom łódzkiej
Foniki naprawdę chciało się żyć. Produkcja szła pełną parą. Blisko 60% wyrobów wysyłano na eksport – oczywiście na zaprzyjaźnione rynki demoludów. Łódzkie Zakłady Radiowe Fonica powstały w 1945 roku na
bazie prężnie działających w Łodzi podczas wojny niemieckich zakładów obróbki metali
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i elementów wykorzystywanych do konstrukcji urządzeń łączności radiowej. Maszyny do
produkcji przywieziono z Warszawy, ponieważ Niemcy, wycofując się w styczniu 1945
roku przed armią marszałka Żukowa, zdemontowali i wywieźli do Rzeszy najcenniejsze
elementy maszyn i linii produkcyjnej. Firma pierwotnie miała swoje siedziby w kilku różnych punktach Łodzi. Dyrekcja i główny zakład produkcyjny mieściły się przy ulicy
Skrzywana 9. Zakład miał swoje trzy oddziały: I przy ulicy Mochnackiego 11/13, II przy
ulicy Żwirki 17 i III przy ulicy Zakątnej 13 (obecnie ul. Pogonowskiego). Wiosną 1946
roku zakład dostał od władz miasta nowe nieruchomości przy ulicy Wróblewskiego
nr 12/14 i 16/18. Zachowały się tam w dobrym stanie przedwojenne budynki fabryczne.
W 1954 roku rozpoczęto produkcję elektrycznych gramofonów G-53. Dawni pracownicy zakładów Fonica opowiadają, że urządzenie fabryczni inżynierowie skonstruowali
po godzinach pracy – niejako w czynie społecznym. Wykorzystali do tego podzespoły
wytwarzane w Poznaniu. Produkt zaprezentowano towarzyszom partyjnym, którzy się nim zachwycili.
Nie były to pierwsze wymyślone i wykonane
w Polsce gramofony, ale pierwsze wytwarzane
na taką skalę. Ich produkcja systematycznie
rosła i szybko stały się flagowym produktem
przedsiębiorstwa. Rozpoczęto również wytwarzanie wzmacniaczy elektroakustycznych,
w tym radiowęzłowych.

Montaż układów elektronicznych gramofonu, 1977 r.
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Gramofon Telefunken HIT 2000 LS z głośnikami

Jednocześnie Fonica realizowała produkcję na potrzeby wojska. Była ona objęta absolutną tajemnicą – w tej części zakładu obowiązywał całkowity zakaz fotografowania, robienia notatek, rysunków i sporządzania planów. Wiadomo, że powstawały tam m.in.
elementy do systemów łączności, w tym także do czołgów.
W 1957 roku produkcja gramofonów i sprzętu elektroakustycznego stanowiła ponad
40% produkcji Foniki. Wtedy też – na zlecenie Warszawskich Zakładów Telewizyjnych
– rozpoczęto wytwarzanie podzespołów do odbiorników telewizyjnych, a zakład otworzył
oddział w byłej Fabryce Chustek Fantazyjnych i Szali Rachmila Lipszyca przy ulicy Piramowicza 13, która absolutnie nie była dostosowana dla potrzeb zakładu produkującego
części elektroniczne. W 1958 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Łódzkie Zakłady
Radiowe T-4, co między innymi było związane z przeniesieniem do Radomia produkcji
telefonów oraz uruchomieniem produkcji podzespołów do telewizora Belweder. W 1959
roku zakład został włączony w strukturę Zjednoczenia Przemysłu Elektrotechnicznego
i Teletechnicznego Unitra, a w 1960 roku przyjął wybraną w wewnątrzzakładowym konkursie i chronioną patentem nazwę Fonica.
Wytwarzano wówczas m.in. gramofony Adam, Bernard i Cyryl. Niemal połowa produkcji była eksportowana. Skąd takie wyszukane imiona dla gramofonów? Jedna z wersji
mówi, że najlepsze wyroby nazywano na literę A, średniej jakości na B, a te najbardziej
popularne na C. Nie miało to jednak wiele wspólnego z prawdą. Na przykład gramofon
Artur był zakwalifikowany jako popularny. Sprzęty te zawodziły technicznie, głównie z powodu niedostatecznej liczby dobrych jakościowo części – opowiada Marcin Szymański,
łódzki historyk, współorganizator i kustosz wystawy poświęconej Fonice zorganizowanej
w Muzeum Miasta Łodzi.
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Początek lat 60. nie był szczęśliwy dla łódzkich zakładów: w 1963 roku pożar zniszczył
budynek przy ulicy Skrzywana 9. Kilka lat później, w 1968 roku niemal cała załoga zakładu
przy ulicy Piramowicza zatruła się benzenem (silnie toksyczną i rakotwórczą substancją).
Pracownicy uskarżali się na dotkliwe bóle głowy, mdłości, cierpieli z powodu trudnych do
zahamowania wymiotów. Wielu poszkodowanych trafiło do szpitali. Na przełomie lat 60.
i 70. łódzki zakład zaczął się dynamicznie rozwijać. W 1968 roku Fonica wykupiła zestaw
licencji: od firmy Telefunken na gramofony i od firmy Thomson na wzmacniacze hi-fi.
A na początku lat 70., w oparciu o najnowsze rozwiązania przygotowane przez znakomitą
kadrę inżynierską, w Łodzi rozpoczęto wytwarzanie gramofonów hi-fi. W 1970 roku wyprodukowano ich 274 tys. i dodatkowo 187 tys. sztuk bez obudowy, przeznaczonych do
wmontowania w odbiorniki radiowe. Jednym z absolutnych hitów był niewielki gramofon
dla dzieci o wdzięcznej nazwie Jogi. Wyprodukowano go w 1972 roku. Niestety, o ile wygląd urządzenia był bez zarzutu,
jakość pozostawiała wiele
do życzenia.

Pracownik Foniki przy stole mikserskim (konsolecie) Fono Disc ZM-40F
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Dużą rolę w rozwoju zakładu odegrał eksport do zaprzyjaźnionych demoludów.
W 1975 roku na Międzynarodowych Targach w Brnie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) zakupił sprzęt za 1 mln rb (ruble). Cztery lata później rozpoczęto budowę filii Foniki w Pabianicach, gdzie planowano wytwarzanie podzespołów do
telewizora Jowisz. Według założeń ówczesnych władz miało to dwukrotnie zwiększyć
jego produkcję. Ale doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. 3 marca 1982 roku będąca
na ukończeniu inwestycja zgodnie z decyzją Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów
została przekazana… Państwowym Zakładom Środków Opatrunkowych w Pabianicach.
Fonika odzyskała tę nieruchomość dopiero w 1985 roku. Niezależnie od tych kłopotów
produkcja szła znakomicie. W latach 1987–1988 wytwarzano 300 tys. gramofonów rocznie. W najlepszym okresie zakłady zatrudniały około 3,5 tys. pracowników.
Po 1989 roku rynek zaczęła zalewać tania elektronika z Dalekiego Wschodu. Od 1990
roku Fonika regularnie przynosiła straty. Sytuację pogorszyły strajki i w 1992 roku zapadła decyzja o postawieniu przedsiębiorstwa w stan likwidacji. W październiku tego samego roku z części majątku zakładu została wyodrębniona Fonica sp. z o.o. W czerwcu 1996
roku 82% udziałów za 2,5 mln dolarów kupiły dwie koreańskie firmy – Kyungbang Ltd
i Kyungbang Machinery. Zainwestowały w Fonikę 5 mln dolarów i zaczęły produkować
odtwarzacze kompaktowe. Łódzki zakład wytwarzał jeszcze gramofony, głośniki i kolumny, które trafiały na rynek niemiecki. Zamówienia były jednak zbyt małe i Koreańczycy postanowili rozpocząć produkcję długopisów, zabawek oraz segregatorów. Niestety i to nie pomogło. Fabryka zakończyła 1997 rok ze stratą ponad 2 mln dolarów.
W czerwcu 1998 roku wspomniane 82% udziałów Foniki kupił koncern Daewoo. Nie
poprawiło to sytuacji firmy, ponieważ związkowcy byli w konflikcie z koreańskim zarządem. W 2003 roku zakład zlikwidowano i zamknięto.
Dziś po dawnej Fonice został biurowiec Urbanica. Przylegająca do niego fabryka stoi
pusta. Tylko frontowe pomieszczenia są zajęte m.in. przez sklepy.
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