
TOMASZOWSKI PRZEMYSŁ W DOKUMENTACJI FILATELISTYCZNEJ ( i nie tylko…) 

 

Kontynuując cykl artykułów dot. Tomaszowskiego przemysłu w dokumentacji filatelistycznej dzisiaj chcę 
opisać kolejny zakład, jest to Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu.   
W książce „ TOMASZÓW MAZOWIECKI – PRZEWODNIK PO MIEŚCIE I OKOLICY „ z 1935 r. TFSJ jest ciekawie 
opisana. 
„ Oceniając retrospektywnie rozwój przemysłu w Tomaszowie Maz. rok 1910 uważać należy za datę 
przełomową w historii rozwoju tego przemysłu, jak i całej zresztą przyszłości miasta. 
W roku tym grono osób w składzie pp. Stanisława Landaua, Aleksandra i Feliksa Landsbergów, dr. Henryka 
Majmona oraz filji Banku Wawelberga w Łodzi, legalizuje spółkę akcyjną pod nazwą: Tomaszowska Fabryka 
Sztucznego Jedwabiu Sp. Akc. Zawiązane towarzystwo nabywa fabryczkę za miastem w miejscowości 
zwanej „ Wilanów „ i pod kierunkiem pp. Inż. Feliksa Wiślickiego, obecnego prezesa zarządu spółki, 
współpracownika wynalazcy sztucznego jedwabiu hr. Hilarego de Chardonnet,a oraz inż. Michała Hertza, 
obecnego dyrektora fabryki, rozpoczyna produkcję sztucznego jedwabiu. 
Pierwszy wykonany w Tomaszowie sztuczny jedwab ukazuje się na rynku 1912 roku. Produkcja jego 
wynosiła wówczas 50 kg. dziennie. 
Już w roku 1914 produkcja ta wzrosła do 1000 kg. Personel robotniczy  w tym czasie liczył 1216 robotników. 
Wojna zadaje potężny cios tej rozwijającej się tak świetnie placówce przemysłowej. Fabtyka zostaje 
unieruchomiona do roku 1920.  W tym roku dzięki wyjątkowej energii dyrekcji,  praca w fabryce zostaje 
wznowiona.  Teraz rozwój fabryki potęguje się w bardzo szybkim tempie. 
Rok 1927 uważać należy za datę szczytowych wysiłków. Produkcja w tym roku osiąga 1.350.582 kg. przędzy 
, liczba robotników wynosi 4711. 
  Rok 1928 jest niejako najważniejszym etapem rozwoju TFSJ. Mimo przypadającego na ten okres 
światowego kryzysu, wytwórnia tomaszowska rozwija się znakomicie. Już zaspokaja nie tylko potrzeby 
rynku wewnętrznego,  ale wywozi swój towar i zagranice, Rumunia, Węgry, Austrja, Czechosłowacja, 
Palestyna, Egipt,  Australja, Chiny oto kraje, do których dociera jedwab tomaszowski. 

  
Frankatura mechaniczna z warszawskim adresem Spółki. 
 
Obecnym prezesem Zarządu jest inż. Felkis Wiślicki. Dyrektorem fabryki na misjscu jest inż. Michał 
Hertz. Siedziba Zarządu mieści się w Warszawie przy ul Wilczej 9a. 
Fabryka odznaczona została licznemi medalami i dyplomami. Zasługi TFSJ najwymowniej zostały 
ocenione przez Pow. Wystawę Krajową w Poznaniu. Zasłuzona wytwórnia otrzymała wówczas 
wielki medal złoty, przyczem w teksicie dyplomu zaznaczono, że nadano tę zaszczytną nagrodę „ za 
wzorową wystawą wystawę sztucznego jedwabiu, inicjatywę i pionierską działalność w stworzeniu i 
rozwoju fabrykacji sztucznego jedwabiu metodą kolodjonową i wiskozową,  za zorganizowanie 
nowej wielkiej gałęzi przemysłu krajowego, oraz za działalność społeczną,\.” 
   Ponadto p. Minister Kwiatkowski nadał fabryce „ Wielką Nagrodę „ za wprowadzenie i wysoki 
poziom wytwórczości sztycznego jedwabiu.” ( pisownia oryginalna ). 



 
 
16.XII.1926 r. – Koperta firmowa – list nadany z Tomaszowa do Szwajcarii. 

 



 
 
Koperty firmowe z okresu II RP. 
 
W kolejnym odcinku postaram się napisać dalszą część losów TFSJ, ponieważ fabryka ta była 
bardzo ważna dla naszego miasta. 
 
 
 
                                                                   Jan Rybak- Przewodniczący Kola MIEJSKIEGO PZF. 
 
 
 
 
 

 


