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Powstanie fabryki i jej pierwsze lata:

Belgijska Fabrique de Soie Artificielle de Tubize poszukiwała możliwości wejścia na ogromny 

rynek rosyjski. 

W 1904 r. firma zwróciła się do konsula belgijskiego w Odessie, by zechciał zbadać możliwość 
założenia fabryki sztucznego jedwabiu na terenie Rosji. Po odbytych w Petersburgu 

rozmowach władze rosyjskie odniosły się życzliwie do tego projektu i obiecując nawet 

dostawę spirytusu bez akcyzy i innych kosztów dodatkowych. 

Wybór Kongresówki ułatwia fakt, że w fabryce w Tubizie pracowało dwóch Polaków, inż. 
chemik Feliks Wiślicki, który stał na czele fabryki (był jej współzałożycielem i dyrektorem 

technicznym) oraz inż. Michał Hertz. Główny argument to brak ceł pomiędzy Królestwem 

Polskim a Cesarstwem Rosyjskim.

Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Plany i  wybór lokalizacji 

Polskim a Cesarstwem Rosyjskim.

Inż. Wiślicki zostaje zobowiązany do wyboru lokalizacji. W tym celu wizytuje postulowane 

tereny. Z racji uprzedniego prześladowania politycznego, polski inżynier wyjeżdża nad Wisłę 

pod przybranym nazwiskiem i z belgijskim paszportem. Dokonuje wyboru przyszłej lokalizacji 

fabryki włókien w osadzie Wilanów nad rzeką Pilicą na przedmieściach ówczesnego 

Tomaszowa, wtedy zwanego Rawskim. 
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Argumenty za lokalizacją fabryki w Wilanowie koło Tomaszowa :
- zainteresowanie w realizacji projektu właścicieli tomaszowskich fabryk, 

- bardzo duży obszar osady fabrycznej o powierzchni ponad 49 ha w części zabudowany 

budynkami fabrycznymi, leżący w sąsiedztwie stacji kolejowej, 

- możliwość łatwego doprowadzenia potrzebnej do produkcji wody z pobliskiej Pilicy,

- wystarczająca ilość siły roboczej i łatwość w zdobyciu surowca na terenie okręgu łódzkiego. 

W kilka miesięcy później wybucha rewolucja rosyjska 1905 roku, która okresowo uniemożliwia 

wykonanie tych planów. Do pomysłu powrócono kilka lat później. 

W 1909 r. na zaproszenie do głównej wytwórni w Tubizie, aby osobiście ocenić możliwości i 

zalety produkcji sztucznego jedwabiu, udali się do Belgii Stanisław Landau dyrektor łódzkiej 

Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Wybór lokalizacji i zachęcenie potencjalnych inwestorów. 

zalety produkcji sztucznego jedwabiu, udali się do Belgii Stanisław Landau dyrektor łódzkiej 
filii Wawelberga, Feliks i Aleksander Landsberg współwłaściciele fabryki włókienniczej w 

Tomaszowie Mazowieckim, kupiec Henryk Rosenberg.

W czasie podróży obejrzano gruntownie całość fabryki, zrozumiano jej szerokie 

zastosowanie i stwierdzono wysoką opłacalność wytwarzania sztucznego jedwabiu. 

Dnia 4 sierpnia 1909 r. Ministerstwo Handlu w Petersburgu przesłało na ręce konsula 

belgijskiego w Odessie zezwolenie na otwarcie fabryki.
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Dnia 26 stycznia 1910 r. zostaje sporządzony akt organizacyjny przedsiębiorstwa. 

Pierwsze zebranie współtwórców fabryki Feliksa Wiślickiego, Feliksa Landsberga, dra 

Henryka Majmona wraz z przedstawicielami przyszłych akcjonariuszy mającego się 

utworzyć Towarzystwa Akcyjnego Fabryki sztucznego Jedwabiu czyli Stanisławem 

Landauem i Aleksandrem Landsbergiem odbyło się już 31 marca 1910 r. 

Dnia 7 lipca 1910 r. została zatwierdzona przez cara Mikołaja II w Petersburgu Ustawa 
Towarzystwa Akcyjnego Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu. 

Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Początek (1910) - Akt organizacyjny i Statut. 

Ustawa Towarzystwa Akcyjnego Tomaszowskiej (gub. Piotrkowska) Fabryki Sztucznego Jedwabiu (1911). 4



• Założycielami Towarzystwa zostali kupiec łódzki Salomon Landau (syn Wolfa), Feliks 

Ladsberg (syn Hilarego), Aleksander Landsberg (syn Mendla). 

• Kapitał zakładowy miał wynosić 1.125.000 rb., podzielonych na 4.500 akcji po 250 rb. 

każda. Akcje zostały podzielone pomiędzy założycielami i osobami zaproszonymi przez 

nich do udziału w przedsiębiorstwie. Na kapitał spółki składały się udziały przedsiębiorców 

głównie polskich i częściowo (1/3) belgijskich. Ten ostatni wkład polegał głównie na 

dostarczeniu rozwiązań technicznych i technologicznych.

• Towarzystwo rozpoczęło czynności 13 stycznia 1911 r., kiedy to w hotelu Bristol w 

Warszawie odbyło się I-sze ogólne zebranie akcjonariuszy „Akcyjnego Towarzystwa 

Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu”. Akcjonariusze wnieśli pierwotnie po 125 rb. 

zgodnie z ustawą, w ten sposób zostały spełnione wszystkie warunki do powstania spółki 

Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Początek. Kapitał, zebranie akcjonariuszy, zarząd

zgodnie z ustawą, w ten sposób zostały spełnione wszystkie warunki do powstania spółki 

akcyjnej. 

• Do Zarządu nowego zakładu weszli:

- Stanisław Landau – prezes, 

- Aleksander Lansberg – wiceprezes, 

- Feliks Landsberg,

- Henryk Majmon, 

- Gustave Popelier, 

- dr W. Sachs ,

- inż. Feliks Wiślicki.
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Budowa fabryki
Po przeprowadzeniu koniecznych formalności przystąpiono do budowy fabryki pod kierunkiem inż. 
Feliksa Wiślickiego, współpracownika wynalazcy sztucznego jedwabiu hr. Hilarego de 

Chardonneta (dyrektora zarządzającego a od 1933 r. prezesa spółki) oraz inż. Michała 
Hertza,(dyrektora technicznego a od 1933 zarządzającego). 

Zawiązane towarzystwo nabywa za miastem na gruntach osady „ Wilanów” fabrykę sukna należącą 

wcześniej do Edwarda Henschke. Plany budowy opracowane zostały w Tubize po kierunkiem inż. 
Wiślickiego, przy współudziale inżyniera tej fabryki Evrarts'a i technika Vogeleer'a.”

Kamień węgielny pod przędzalnię kolodionową położono10 września.1910 r. Jednocześnie 

rozpoczęto budowę kotłowni i elektrowni. Pierwsze budynki były już gotowe w 1910 r. 

Budowa nowego przedsiębiorstwa trwała prawie dwa lata.

Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Początek. 1911 rok - rusza budowa fabryki.

Ogólny widok (panorama) fabryki sztucznego jedwabiu w Wilanowie.
Fot. Turysta Polski. 1912 nr 11 [listopad]. Dodatek do nr-u 48 „Świata” 6



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Początek. 1911 rok - rusza budowa fabryki.

Laboratorium 
chemiczne fabryki 
sztucznego jedwabiu 
w Wilanowie pod 
Tomaszowem. 
Fot. Turysta Polski. 1912 
nr 11 [listopad]. Dodatek 
do nr-u 48 „Świata” 

Uruchomienie produkcji nastąpiło 1 maja 1912 roku na kilku maszynach i 400 kapilarkach 

z produkcją 50 kg dziennie.

Grupa bezrobotnych 
oczekujących na 
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(przed TFSJ).



• Przemysłową i handlową działalność Towarzystwo rozpoczęło 1 lipca 1912 r. 

• Sprzedaż w 1912 roku osiągnęła poziom 338.127,32 rb., a zysk 17.235,85 rb. 

• W końcu 1913 r. na rynku pojawiają się pierwsze wyroby ze sztucznej przędzy, wstążki, 

koronki, pasmanteria, plusz itp. Wprawdzie były silnie błyszczące, ale cieszyły się popytem, 

który stale rośnie. Zysk za 1913 rok przekroczył oczekiwania Zarządu i wyniósł 207.717,66 
rb. Pracowało w fabryce 800 robotników.

• Zarząd przystępuje więc do budowy nowych hal produkcyjnych. W 1914 roku pracuje już 
1.216 pracowników, a produkcja wzrasta do 1.000 kg. 

Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Początek. Uruchomienie produkcji.

Prace budowlane przy 
budynku jednego z 
pierwszych oddziałów 
włókienniczych.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Początek. Uruchomienie produkcji.

Polisa Ubezpieczeniowa TFSJ  od 1.XII. 1912 do 

1.XII.1913 r. Ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego.
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• Turysta Polski. 1912 nr 11 [listopad]. Dodatek do nr-u 48 „Świata” 

opisywał technologię produkcji: 
„… odpadki bawełniane, należycie oczyszczone, poddaje  się nitracyi, przez zanurzanie w 
mieszaninie kwasu siarkowego i azotowego. Bawełnę znitrowaną, po uprzedniem przemyciu i 
wysuszeniu w wirówce, rozpuszcza się w mieszaninie spirytusu i eteru a otrzymany po 
rozpuszczeniu gęsty i lepki płyn, powszechnie znany pod nazwą „colodium“, po dokładnem
odfiltrowaniu, przepuszcza się, pod ciśnieniem 50— 60 atmosfer, przez rurki włoskowate „kapilarki“, 
o średnicy nie przenoszącej 0,06—0,07 milimetra. 
Z rurek tych, umieszczonych na wspólnym kolektorze, wytryska dopiero Colodium w postaci 
cieniutkich strumieni, po których zastygnięciu otrzymuje się włoski, o średnicy, wahającej się od 
0,01 — 0,02 milimetra. Kilkanaście takich włosków, złączonych razem i nawiniętych na szpulkę, 
wytwarza dopiero nitkę, którą się skręca na maszynach specyalnego systemu i mota w pasmach 
jednakowej długości. Nitka, tym sposobem otrzymana, jest właśnie bawełną nitrowaną, którą się 

Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Włókna kolodionowe – opis technologii.

jednakowej długości. Nitka, tym sposobem otrzymana, jest właśnie bawełną nitrowaną, którą się 
następnie poddaje nowemu procesowi chemicznej denitracyi w specyalnych płynach, poczem nareszcie 
otrzymujemy produkt właściwy, t. j. nitkę, będącą niczem innem, jak czystą celulozą, w postaci bardzo 
błyszczącej a więc znakomicie naśladującej jedwab naturalny.”
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• I Wojna Światowa spowodowała poważne straty TFSJ. Wycofująca się armia rosyjska  

usiłowała  pozostawić Niemcom kraj z ograniczoną możliwością do produkcji, stąd liczne 

przypadki wywożenia surowców i części maszyn. Po zajęciu Królestwa przez wojska 

niemieckie, celem okupanta było zniszczenie polskiego przemysłu, szczególnie 

włókienniczego jako konkurenta dla swojego przemysłu. Niemiecki Urząd Surowców 
Wojennych (Kriegsrohstoffstelle) przystąpił więc do systematycznych rekwizycji. 

Okupanci zabierali nagromadzone surowce, zarekwirowali blisko 300 tys. litrów spirytusu i 

eteru, bawełnę przeznaczoną do nitracji, sprzęt techniczny: pasy transmisyjne, motory 

elektryczne, krany mosiężne, nawet przewodniki – wszystko co nadawało się dla 

przemysłu zbrojnego. W takich warunkach produkcja sztucznego jedwabiu stała się 

niemożliwa. 

Była kiedyś fabryka …, TFSJ. I wojna światowa: rekwizycje i utrata rynków zbytu 

• Na początku 1915 r. większość zakładów przemysłowych w okręgu łódzkim została 

unieruchomiona.

• W celu uchronienia maszyn i aparatów przed rekwizycją okupantów oraz umożliwienie 

pracy części załogi Zarząd TFSJ uruchomiło za zgodną władz okupacyjnych destylację 
drewna. W oparciu o dostarczone przez firmę H. Meyer i Co. z Hanoweru plany 

wybudowano dwa z trzech zaplanowanych pieców retortowych (z powodu braku środków). 

Na początku października 1917 r. rozpoczęto produkcję smoły, węgla drzewnego,

terpentyny, olejów, octanu wapnia, spirytusu drzewnego, farby drukarskiej, kwasu 

octowego. W grudniu 1919 r. z powodu niskiej opłacalności zaprzestano suchej destylacji 

drewna. 
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Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wznowienie produkcji sztucznego jedwabiu w 

TFSJ nastąpiło dopiero 1 lipca 1920 r. Poważnym utrudnieniem była od początku utrata 

rynków zbytu w Rosji (w związku z rewolucją) oraz towarów i środków finansowych tam 

zgromadzonych – stąd niedostatek kapitału. W grudniu 1920 r. zatrudniano w TFSJ  tylko 

337 osób przy niewielkich rozmiarach produkcji.

Wytwarzanie jedwabiu kolodionowego było po wojnie trudniejsze, ponieważ znacznie tańszy 

jedwab wiskozowy ograniczał popyt na jedwab kolodionowy. 

W oparciu o zakupioną licencję od holenderskiej firmy Nederlandische Kunstzijdefabrick w 

1921 r. zostaje więc uruchomiona produkcja jedwabiu wiskozowego metodą szpulową.
Technologia ta polegała na ługowaniu celulozy drzewnej i rozpuszczaniu jej w 
dwusiarczku węgla. Uzyskaną wiskozę przetaczano przez filery w roztworze kwasu 

Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Już w wolnej Polsce. Zmiany technologiczne.

dwusiarczku węgla. Uzyskaną wiskozę przetaczano przez filery w roztworze kwasu 
siarkowego, w którym następowała koagulacja wiskozy z wytworzeniem 
nierozpuszczalnych włókien.

Główną zaletą nowej technologii były niższe koszty produkcji. W pierwszym roku wytworzono 

go ledwie kilkaset kg, jednak w następnych latach szybko tę produkcję rozbudowano. 

Wolumen produkcji fabryki szybko wzrastała, a rekordowym pod tym względem był 1928 r., 

w którym wyprodukowano ich 733 tony.

Do zatrzymania produkcji włókien kolodionowych doszło w grudniu 1930 r. Łącznie 

wyprodukowano 4.199 ton tych włókien. 
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Nowa technologia - jedwab wiskozowy (1921).

Dysze (filiery) maszyny 
przędzalniczej wykonane 
ze stopów metali 
szlachetnych — platyny, 
złota, palladu lub tantalu
z otworkami  włosowatymi 
(zwykle 0,07—0,10 mm), 
przez które przetłaczano 
przefiltrowaną, dojrzałą i 
odpowietrzoną wiskozę. 
Fot. w Przeglądzie Technicznym 
29.06.1938.

Maszyna przędzalnicza cewkowa
Szpula jedwabiu 
wiskozowego 
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W 1925 część akcji o wartości 10 milionów złotych została zakupiona przez kapitał włoski reprezentowany 
przez spółkę "Snia Viscosa" i Banco Comerciale Italiana. 

Uzyskane w ten sposób środki przeznaczono na uruchomienie dodatkowych linii do produkcji przędzy 
wiskozowej i zakup kolejnych parceli pod rozbudowę fabryki. Uruchomiono szeroki program inwestycyjny 
budowy licznych obiektów o łącznej kubaturze 240.000 m³, a przykryta powierzchnia zabudowy wyniosła 
37.000 m². Większa część hal pokryta została systemem szedów.  

Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywna rozbudowa w latach 1925-1928.

Bukowski-
Rozbudowa 
Tomaszowskiej 
Fabryki 
Sztucznego 
Jedwabiu  [w:] 
Czasopismo 
Techniczne. R. 
54, 10 sierpnia 
1936, Nr 15 str. 
256-262.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywna rozbudowa w latach 1925-1928.

Wnętrze hal przykryte szedami. Różne typy pokryć dachowych.

.

Maszynownia - szkielet żelbetowy podtrzymujący dach Betonowanie latarni pochyłych.
Bukowski-Rozbudowa Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu  [w:] Czasopismo Techniczne. R. 54, 10 sierpnia 1936, 
Nr 15 str. 256-262..

Wnętrze hal przykryte szedami. Różne typy pokryć dachowych.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywna rozbudowa w latach 1925-1928.

.

Budowa kotłowni.                                Budowa komina żelbetonowego (wys. 85 m). .
Bukowski-Rozbudowa Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu  [w:] Czasopismo Techniczne. R. 54, 10 sierpnia 
1936, Nr 15 str. 256-262..

Projekty i wykonanie powierzono firmie C. Lubiński i K. Jaskulski z Warszawy. Ogólne rozplanowanie 
fabryki pod kątem potrzeb produkcyjnych sporządzone zostało przez inż. St. Sordelliego, który również 
sprawował nadzór techniczny ze strony T.F.S.J. 
Budowa ukończona została w 1928 r. 
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

Fabryka sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim - wygląd zewnętrzny. (Wrzesień 1927 r.)
Fot. Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

Fabryka sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim - wygląd zewnętrzny. (Wrzesień 1927 r.)
Fot. Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

T.F.S.J. w Tomaszowie Mazowieckim Wygląd zewnętrzny (Wrzesień 1927 r.).
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe . Zespół: Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

T.F.S.J. w Tomaszowie Mazowieckim - Maszyna do odciągania eteru i składników wybuchowych z wytwarzanych 
nici jedwabnych. (Wrzesień 1927 r.).  Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji.20



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

Fabryka sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim. Suszarnia (przygotowanie 
surowca do produkcji włókien sztucznych metodą kolodionową - wrzesień 1927 r.).
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

Fabryka sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim - tektura - celuloza, z której 
wytwarza się fabrycznie sztuczny jedwab metodą wiskozową. (Wrzesień 1927 r.) 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

Fabryka sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim - hala przędzalni. (Wrzesień 1927 r.)
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół:Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. 23



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

Fabryka sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim - nawijalnia. (Wrzesień 1927 r.).
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

Fabryka sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim – ręczne barwienie lub bielenie jedwabiu. 
(Wrzesień 1927 r.). Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. 25



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

Fabryka sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim - mechaniczna farbiarnia. (Wrzesień 1927 r.)
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji..
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu lat 1924,1928/31.

.

Fabryka sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim - sortownia jedwabiu. (Wrzesień 1927 r.)
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Intensywny rozwój mimo kryzysu w latach: 1924,1928/31.

.

Fabryka sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim - pakowanie towaru na eksport. 
(Wrzesień 1927r.) Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. 28



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Imponujący rozwój (1928).

W latach przedwojennych imponująca dziś swemi rozmiarami Tomaszowska Fabryka była 

• Ilustrowana Republika. 1928-05-02 R. 6 nr 121 
Imponujący rozwój Tomaszowskiej fabryki 
sztucznego jedwabiu. Tomaszowska Fabryka 
Sztucznego Jedwabiu powstała w 1910 r. 
Założycielami tego przedsiębiorstwa była grupa 
polskich przemysłowców, reprezentowanych przez 
rodzinę Landsbergów z jednej strony, z drugiej zaś 
właścicieli belgijskiej fabryki w TubizJie. 
Organizatorem Tomaszowskiej fabryki i jej 
budowniczym jest jej dotychczasowy dyrektor 
zarządzający inżynier dr. Feliks Wiślicki, znany j
ako współpracownik wynalazcy sztucznego 
jedwabiu hr. Chardonet. 
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W latach przedwojennych imponująca dziś swemi rozmiarami Tomaszowska Fabryka była 
stosunkowo niewielkiem przedsiębiorstwem, produkującem do 800 kg. sztucznego 
Jedwabiu dziennie. Wówczas produkcja sztucznego jedwabiu opierała się na zastosowaniu 
kolodjonowej metody, polegającej na nitrowaniu bawełny, rozpuszczaniu otrzymanej niłro-
celulozy w mieszaninie spirytusu i eteru, wyciąganiu nici oraz nitrowaniu ich na jedwab 
sztuczny. Metoda ta uzupełniona została w Fabryce Tomaszowskiej wprowadzeniem 
niezmiernie pomysłowej instalacji, wynalazku inż. Wiślickiego, zwanej rekuperacją, dzięki 
której ulatniający się przy fabrykacji eter i alkohol jest na nowo prawie w całości 
odzyskiwany (chwytany) z powietrza. Przed wojną produkcja Tomaszowskiej fabryki 
obliczona była wyłącznie na zbyt na rynkach krajowych i rosyjskich. W okresie wojny, aż do 
1920 roku fabryka była nieczynna. 
Po powojennem uruchomieniu została zaprowadzona w fabrykacji tomaszowskiej nowa 
metoda „wiskozowa", wywodząca swój produkt  z celulozy drogą skombinowanego 
działania ługu sodowego i siarczku węgla Do stycznia roku bież. fabryka produkowała 
do 5 tysięcy klg. sztucznego jedwabiu dziennie. 



Była kiedyś fabryka …, TFSJ . Pozyskanie kapitału: kolejne emisje akcji (1925 i 1927).

Tomaszowska Fabryka 
Sztucznego Jedwabiu –
Akcje na okaziciela. 
Emisja z 1925 r. 1 x 30  zł. 
i 10 x 30 zł. Internetowa Baza 
Akcji Polskich GN Damiana 
Marciniaka.
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Tomaszowska Fabryka 
Sztucznego Jedwabiu –
Akcje na okaziciela. 
Emisja z 1927 r. 1 x 30  zł. 
i 10 x 30 zł. 
Internetowa Baza Akcji Polskich GN 
Damiana Marciniaka.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Powiększenie kapitału akcyjnego - emisja akcji (1928).

• Ilustrowana Republika z  1928-04-16 (R. 6 nr 105) podała, że:
Koncern banków zagranicznych zakupił większość akcji tomaszowskiej fabryki sztucznego jedwabiu. 
Akcje te wprowadzone zostaną na giełdę londyńską i nowojorską. Jak się dowiadujemy, większość akcji Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu 
przeszła w ręce międzynarodowego konsorcjum, składającego się z banków: niemieckich, angielskich i amerykańskich. Dotychczas najsilniej 
zaangażowany był w fabryce tej kapitał belgijski na sumę 19 i pół miljona złotych. Nabycie większości akcji największej fabryki sztucznego jedwabiu 
w Polsce przez kapitał angielski i amerykański dowodzi, że polski przemysł sztuczno-jedwabniczy wkracza na nowe drogi rozwoju. Na skutek ścisłej 
kontroli zagranicznej, fabryka tomaszowska zostanie całkowicie zmodernizowana. Wprowadzone w niej zostaną daleko idące ulepszenia techniczne, 
które wpłyną na wzmożenie produkcji zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, Akcje tomaszowskiej fabryki sztucznego jedwabiu mają 
być wprowadzone na giełdy londyńską i nowojorską. 
TFSJ – Akcje na okaziciela. Emisja z 7.08.1928 r.: 10x30  zł. 50x30 zł. i emisja z 16.09.1929 r.: 10x30 zł
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Sytuacja na rynku włókien sztucznych. (1928).

Produkcja jedwabiu sztucznego i ceny w latach 1913-1928.

• Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców 
Miasta Łodzi. 1929-03-15 R. 4 nr 6
We wszystkich krajach produkcja jedwabiu 
sztucznego powiększyła się znacznie. Roczna  
podwyżka wytwórczości jedwabiu obliczana jest na 
25 proc. Z drugiej znów strony postęp w kierunku 
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25 proc. Z drugiej znów strony postęp w kierunku 
udoskonalenia jedwabiu jest bardzo duży i obecnie 
jedynie doskonałe gatunki cieszą się powodzeniem. 
Najwyższe gatunki są sprzedawane dziś po tej samej 
cenie, co drugorzędne, a więc te ostatnie wyparte 
zostają z rynku. 

• Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi. 1931-09-01 R. 6 nr 16/17
Ceny w dolarach za 1 kg. przędzy z jedwabiu sztucznego typu  N 150 były:  rok 1913 - 4, 1914 - 4.40, 1915 - 6.60, 
1916 - 7.70, 1917 - 8.80, 1918 - 9.90, 1919 - 11.65, 1920 - 11. Są to ceny wojenne, ale zaraz po wojnie zaczyna się 
raptowny spadek, bo już w roku 1921 kosztowała (N150) - 5.90, w roku 1924- 4.50, 1925 - 4.40, 1926 - 3.60, a teraz 
kosztuje poniżej dwóch dolarów

Następuje spadek cen, a rynek zalewa nadmierny import. 
Aby ograniczyć ich wpływ TFSJ uruchamia produkcję nowych asortymentów - kordu i włókien ciętych 
(alternatywy dla wełny i bawełny) oraz celofanu zwanego od nazwy miasta tomofanem.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Protesty pracownicze w latach kryzysu gospodarczego

• Republika : dziennik polityczny, społeczny, literacki i 
handlowy. 1924-08-06 R. 2 no 213

.
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• Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i 
literacki. 1929-05-18 R. 1 nr 104

• Ilustrowana Republika. 1933-08-25 R. 11 nr 236



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Protesty pracownicze w latach kryzysu gospodarczego

• lustrowana Republika 27-08-1933 nr 38
Najdroższy dyrektor w Polsce. Żale robotników Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu - Loterie fantowe 
panów majstrów — Prześladowanie delegatów.
Tomaszów, 26 sierpnia Ostatnie zebranie robotników wilanowskich, zwołane zostało przez Związek „Praca", celem 
omówienia sytuacji, panującej na terenie Tom. Fabr. Sztuczn. Jedwabiu, przedstawienia całokształtu pracy, dokonanej na 
froncie walki o warunki płacy i pracy. Mówcy, chcąc wykazać w jakim stopniu wywiązała się z nałożonych na nią 
obowiązków, opisali stosunki przed i postrejkowe. Otóż w okresie przedstrejkowym płace nie były regulowane źadnemi 
określonemi cennikami i dlatego robotnicy, zatrudnieni przy tej samej pracy otrzymywali wynagrodzenie różne. 
Rozpiętość płac była olbrzymia, gdyż np. na oddziale przędzalni istniało przeszło 20 kategorji robotników o różnych 
stawkach zarobkowych. Taki stan rzeczy był wynikiem samowolnego stosowania kar przez majstrów, którzy za jakieś 
przewinienie redukowali robotnikom stawki godzinne, miast obciążać ich jednorazowo przewidzianą grzywną. Majstrowie 
w tej fabryce, jak wynika z tych sprawozdań, byli panami życia i śmierci; od nich zależało, czy robotnik pozostanie przy 
pracy, czy też nie. Niektórzy nawet wykorzystywali swoje stanowiska dla własnych celów. Mianowicie sprzedawali na raty 
wśród podległych im robotników materiały, palta, pudrv itp. po wygórowanych cenach, urządzali również loterie fantowe 
na gramofony, świnie, a nawet własne „przechodzone" ubranie. Podmajstrzynie, chcąc przypodobać się majstrom, 
zbierały wśród robotnic składki na prezenty Imieninowe lub ślubne. Na skutek złożonego przez Zw. „Praca" protestu 

.
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zbierały wśród robotnic składki na prezenty Imieninowe lub ślubne. Na skutek złożonego przez Zw. „Praca" protestu 
dyrekcja zabroniła kategorycznie zbierania składek, a nawet posunęła się tak daleko, że... zakazała zbierania składek na 
Czerwony Krzyż, L.O. P.P., i na głodne dzieci robotników. Na zebraniiu mówcy stwierdzili, że dyrekcja fabryki dąży 

do zignorowania Związku, a dowodem tego jest fakt, że zwolniła robotnicę, 
która zwróciła się do Związku po informację, wreszcie dąży do 
zignorowania i ośmieszenia delegatów wobec robotników. Wbrew 
podpisanej umowie zbiorowej delegaci I bardziej uświadomieni robotnicy 
przerzucani są nadal z oddziału na oddział, co w niektórych wypadkach 
związane jest ze zmniejszeniem stawek zarobkowych. Na oddziałach 
motalni i skręcalni, gdzie przed akcją strejkowa robotnicy pracowali na 
akord, obecnie wprowadzono system dniówkowy, wymagając takiego 
samego natężenia pracy, jak przy akordzie; na oddziale manipulacji, gdzie 
zwykle jeden robotnik obsługiwał dwa młynki, obecnie zmuszony jest 
obsługiwać trzy i cztery młynki.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Milionowe zyski TFSJ pomimo kryzysu (1931)

• Ilustrowana Republika. 1932-03-05 R. 10 nr 65.
Milionowe zyski Tomaszowskiej fabryki 
sztucznego jedwabiu.
”IKC" donosi: Tomaszowską fabryka sztucznego 
jedwabiu, która ostątnio „zasłynęła" z rozmaitych afer 
kończących się na więzieniu dla różnych osób, 
sporządziła bilans zysków i strat, który w dniu 16 b. m. 
zostanie przedłożony na walnem zgromadzeniu 
akcjonarjuszy. Jak z tego przeznaczonego dla publikacji 

.

35

akcjonarjuszy. Jak z tego przeznaczonego dla publikacji 
bilansu wynika, fabryka osiągnęła w roku 1931 zysku 
czystego ponad 3.000 000 złotych (trzy miljony). Zysk 
ten, prócz miljonowych rezerw, przeznaczonych na 
powiększenie funduszów obrotowych, zostanie 
wypłacony w formie dywidendy akcjonariuszom fabryki.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Zmiana statutu spółki (1931)

.Statut Spółki Akcyjnej Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego jedwabiu 1931 r. 
§ 1. Firma Spółki. Założone w roku 1910 „Towarzystwo Akcyjne Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu istnieć będzie nadal pod nazwą „Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu.
Spółka Akcyjna” – po francusku „Fabrique de Soie Artificielle de Tomaszow Société Anonyme” – po 
angielsku „The Tomaszow Artificial Silk Works. Limited”.

§ 2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest fabrykacja sztucznego jedwabiu. Spółka posiada 
fabrykę sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim. 

§ 4. Spółka ma siedzibę w Warszawie.
§ 5. Kapitał Akcyjny Spółki wynosi zł 36.300.000.- i jest podzielony na 302.500 akcji na okaziciela 
wartości nominalnej po 120 złotych, całkowicie wpłaconych. Wymiana dotychczasowych akcji 
trzydziestozłotowych na akcje sto dwudziesto złotowe powinna nastąpić najdalej do 31 grudnia 
1936 r.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Powiększenie kapitału akcyjnego - emisja akcji (1936).

37
TFSJ – Akcje na okaziciela. Emisja z 1936 r.: 1 x 120 zł. 5 X 120 zł. 10 x 120 zł 20 x 120 zł. 
Kapitał  akcyjny 24 miliony zł podzielony na 200 tys. akcji po 120zł.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Reklamy handlowe.

.
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Reklama w miesięczniku marynistycznym Morze Reklama w Ilustrowanej Republice 
Marzec – Kwiecień 1927 r. Zeszyt 3.4 1928-09-06 



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata trzydzieste.

.

TFSJ Tomaszów Maz. Widok przędzalni jedwabiu włókienniczego (1937 r. )
Fot. ze zbiorów Pana Zygmunta Dziedzińskiego.. 39



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata trzydzieste.

.

TFSJ Tomaszów Maz. Widok przędzalni jedwabiu włókienniczego, szpule surowego. (1937 r. )
Fot. ze zbiorów Pana Zygmunta Dziedzińskiego.. 40



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata trzydzieste.

.

TFSJ Tomaszów Maz. Widok skręcalni, z wysuszonym jedwabiem na szpulach (1937 r.). 
Fot. ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata trzydzieste.

.

TFSJ Tomaszów Maz. Widok wykańczalni pasmowej, jedwab w motkach, po barwieniu jest 
obrabiany na maszynach Gerbera. (1937 r.). Fot. ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego..
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata trzydzieste.

.

TFSJ Tomaszów Maz. Oddział Arteks, niedoprzęd z włókien ciętych poddawany jest skręcaniu 
i nawijanu na szpule. (1937 r.). Fot. ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego. 43



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata trzydzieste.

.

TFSJ Tomaszów Maz. Widok motalni, wysuszony jedwab ze szpul przędzalniczych. (1937 r.).
Fot. ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata trzydzieste.

.

TFSJ Tomaszów Maz. Widok motalni. Fot. ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego.
45



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Nowe asortymenty produkcji: tomofan.

.

TFSJ Fulard i suszarka. Fot. ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Oddziały pomocnicze: 

.

T.F.S.J.– Hala kompresorów w TFSJ na zdjęciu z 1929 roku.  
Fot. ze zbiorów Józefa Gołębiewskiego.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata trzydzieste. 

.

TFSJ lata 30-te. Teren wokół hal . Fot. ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Teren wokół. 

.

TFSJ Utrzymanie terenów wokół hal produkcyjnych. Fot. ze zbioru Zygmunta Dziedzińskiego.

49



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Regulamin pracy TFSJ

Regulamin Pracy 
Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu. 
Ze zbioru Zygmunta Dziedzińskiego.

.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Patenty TFSJ

.

Wniosek patentowy na wózek do przewożenia szpul z nawinięta na nie  przędzą jedwabiu 
sztucznego, złoszony  9 listopada 1935 r. a udzielony  23 stycznia 1936 r. 51



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Druki firmowe TFSJ

Koperta firmowa TFSJ w Tomaszowie Maz. list 
18 .XII. 1926 r. skierowana do firmy 
„Schweviter” A.G. w Zurichu (Szwajcaria).

Druk firmowy TFSJ 

.
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Koperta firmowa TFSJ Spółka Akcyjna Warszawa, ul. Wilcza 9.
Ze zbiorów Jana Rybaka. 

Frankatura mechaniczna z warszawskim 
adresem Spółki



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Plan TFSJ i Osady Wilanów.

.
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Plan sytuacyjny Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu i Osady Fabrycznej Wilanów (1938 r.)
Ze zbioru Zygmunta Dziedzińskiego.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Chwile triumfu  - Obchody XXV - lecia fabryki (1936).

Po1935  r. roczna produkcja wzrosła już do poziomu 4.100 – 6.500 ton jedwabiu (łącznie 

przed wojną wytworzono ponad 34.000 ton włókien wiskozowych). 

Prosperity fabryki z lat 1925-1928 została więc w następnych latach utrzymana 

W 1936 r. fabryka mogła więc obchodzić swoje dwudziestopięciolecie istnienia bez obaw 

o swą najbliższą przyszłość.
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Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu, budynek administracji. (1936 r.) 
Iluminacja na dwudziestopięciolecie fabryki. 
W 1938 r. TFSJ wytworzyła 4.112 ton jedwabiu oraz 3.160 ton włókien ciętych, Fabryka Przędzy i Tkanin 

Sztucznych „Chodakow” SA – 1.740 t jedwabiu i 800 t włókien ciętych,, Myszkowska Fabryka Sztucznego 

Jedwabiu – 280 t a Fabryka Włókien Kazeinowych „Polana” w Pabianicach 400 t ciętych włókien białkowych.

• Płaskorzeźba odsłonięta z okazji 
25-lecia TFSJ, na budynku sali 
widowiskowej, późniejszego 
Zakładowego Domu Kultury 
„Chemik” - przedstawia pracowników 

w trakcie wyrabiania jedwabiu..

• Logo TFSJ



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Chwile triumfu  - Obchody XXV - lecia fabryki (1936).

• Wiadomości Przemysłu 
Chemicznego Rok XI, Nr 11, 
Warszawa, dnia 1 czerwca 1936 
roku. 25-LECIE TOMASZOWSKIEJ 
FABRYKI SZTUCZNEGO JEDWABIU
Z okazji 25-lecia Tomaszowskiej 
Fabryki Sztucznego Jedwabiu, 
odznaczeni zostali: Złotym Krzyżem 
Zasługi — pp.: inż. Feliks Wiślicki, 
inż. Michał Hertz, Józef Karliński, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi — pp.: dr. 
Henryk Majmon, inż. Juljan Buchwic, 
inż. Stanisław Kaszer, Feliks 
Kwaśniewski, inż Szymon Zabłocki, 
Bronzowym Krzyżem Zasługi — szereg 
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Bronzowym Krzyżem Zasługi — szereg 
urzędników, majstrów i robotników 
Tomaszowskiej Fabryki. Wszystkim 
dekorowanym składamy serdeczne 
powinszowania.

Na jubileusz 25-lecia TFSJ, w 1936 

roku wzniesiono kasyno z salami 

klubowymi, biblioteką, pokojami 

gościnnymi i stołówką. Wokół 

kasyna utworzono ogród z fontanną.

Wydano monografię fabryki, którą 

dostał każdy pracownik. 

Sfotografowano załogi każdego z 

oddziałów i każdy pracownik 

otrzymał dużoformatowe zdjęcie.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Chwile triumfu  - Obchody XXV - lecia fabryki (1936).

Album z autografem prezesa zarządu Feliksa Wiślickiego wręczany pracownikom z okazji 

dwudziestopięciolecia fabryki.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Wielkie postacie TFSJ – Feliks Wiślicki

Fot. z lat 30. XX w 

Tam Wiślicki prowadzi badania zastosowania jako surowca celulozy drzewnej, zamiast celulozy bawełnianej. Następnie 
zostaje skierowany do dużych, nowobudowanych zakładów włókien, tym razem w Belgii w Tubize, gdzie 
wkrótce zostaje mianowany dyrektorem technicznym. Gdy na początku XX w. powstaje idea zbudowania fabryki 
włókien sztucznych na terenach ówczesnej carskiej Rosji, Wiślicki jest wyznaczony na jej realizatora, z 

Feliks Wiślicki urodzony 18 maja 1866 r. w warszawskiej rodzinie kupieckiej. - syn Markusa i 
Marii z Rothaubów. Za działalność w ruchu socjalistycznym tzw. Drugim Proletariacie, po 
przebytych aresztowaniach i pobycie w Cytadeli Warszawskiej udaje się na emigrację do 
Szwajcarii. Tam podejmuje studia chemiczne na Politechnice w Zurychu, które kończy z 
dyplomem inżyniera w 1889 r. Jego promotor prof. G. Lunge, doceniając zdolności Wiślickiego, 
poleca go do dalszej współpracy francuskiemu hrabiemu Hilaire de Chardonnet (1839–1924), 
już wówczas słynnemu autorowi nowej technologii wytwarzania sztucznego jedwabiu. Jako 
młody inżynier z Polski rekomendowany przez H. Chartdonneta podejmuje w 1894 r. pracę w 
niedużej fabryczce włókien w szwajcarskim Kessel–Spreitenbach, aby rok później 
przejść, również, z poparciem francuskiego hrabiego, do pracy w dużo większym już 
zakładzie, we francuskim Besancon.

.
włókien sztucznych na terenach ówczesnej carskiej Rosji, Wiślicki jest wyznaczony na jej realizatora, z 
zaproponowanym przez siebie wyborem miejsca w Tomaszowie. W 1910/11 r. inż. Feliks Wiślicki zostaje szefem 
budowy zakładu i uruchomienia pierwszej produkcji sztucznych włókien kolodionowych. Metoda kolodionowa 
produkcji, która początkowo uznana była za konkurencyjną, obarczona była wieloma wadami m.in. dość wysokimi 
kosztami aparatury i produkcji oraz względami bezpieczeństwa (nitroceluloza). Pojawiają się nowe metody, spośród 
których najbardziej racjonalną okazuje się technologia wiskozowa przy wykorzystaniu celulozy, ługu sodowego i 
dwusiarczku węgla. Nową metodę wiskozową, której wielkim orędownikiem był F. Wiślicki, wprowadzono, już w 
roku 1921. 
TFSJ kierowana przez Feliksa Wiślickiego stale i systematycznie rozbudowuje się. W dwudziestoleciu międzywojennym, 
są jednymi z największych w krajowym przemyśle chemicznym i jedne z większych w Europie. Liczba zatrudnionych 
systematycznie wzrasta: przed wybuchem I-szej wojny światowej 1.090 osób, aby przed II-gą wojną światową 
osiągnąć ok. 6 tys. pracowników.
Jako Prezes Spółki Feliks Wiślicki przywiązywał ponadto ogromną uwagę do spraw pracowniczych i socjalnych. We 
wrześniu 1939 r., po wybuchu wojny, wobec bezwzględnego wkroczenia niemieckiego okupanta w wewnętrzne 
sprawy Zakładów w Tomaszowie, Wiślicki wycofuje się z nich. W grudniu tego roku, dzięki uzyskanemu jeszcze w 
młodzieńczych latach, obywatelstwu szwajcarskiemu, udaje mu się przedostać za granicę. Lata II wojny światowej 
spędza na emigracji, w Londynie, będąc m. in. doradcą ds. przemysłu polskiego rządu emigracyjnego. Umiera w dniu 
13 marca 1949 roku w Szwajcarii w wieku 82 lat.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Wielkie postacie TFSJ – Feliks Wiślicki

.

Inż Feliks Wiślicki (siedzi po środku, po prawej dyrektor Michał Hertz) wśród pracowników 
Fabryki. Zdjęcie wykonane z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy inż. Wiślickiego nad 
sztucznym jedwabiem. (listopad 1935 r.) Fot. z archiwum rodziny Wiślickich.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Wielkie postacie TFSJ – Juda Michał Hertz

Urodzony 26. lub 14. listopada 1867 r.  w Częstochowie - syn Jeruchema (Jakuba) Hertza i Zysli (Zofii) z d. Werde. 
- polski inżynier chemik, żydowskiego pochodzenia. Pracował jako inżynier w fabryce sztucznego jedwabiu w 
Tubize (Belgia).  W roku 1911 powrócił do kraju. Od początku istnienia Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu (1911) był bliskim współpracownikiem Feliksa Wiślickiego, dyrektora zarządzającego zakładu. W 1933 

• Pieczęć i podpis Dyrektora Michała Hertza w piśmie skierowanym do Zarządu Spółki 
z dnia 10 grudnia 1924 r. w sprawie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i budynków TFSJ, (1924).

• Dyr. Michał Hertz podczas poświęcenia pokarmów na stadionie TFSJ.

.

Tubize (Belgia).  W roku 1911 powrócił do kraju. Od początku istnienia Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu (1911) był bliskim współpracownikiem Feliksa Wiślickiego, dyrektora zarządzającego zakładu. W 1933 
przejął jego stanowisko, gdy Wiślicki objął funkcję prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej TFSJ, wcześniej pełnił 
obowiązki dyrektora technicznego.

Z inicjatywy Michała Hertza powstało przed II wojną światową pierwsze urzędnicze osiedle mieszkaniowe nad 
rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim (nazwane po wojnie na cześć Hertza – Michałówkiem). Hertz 
przyczynił się również do budowy Kościoła p.w. Michała Archanioła przy ulicy Spalskiej (obecnie Kościoła p.w. 
Serca Jezusowego). 
Czynnie zaangażował się w działalność różnych organizacji społecznych i dobroczynnych, np. od 1916/1918 r. 
działa w zarządzie Tomaszowskiego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej,  Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy 
Pracowników Handlowych i Sekcji budowy pomnika Tadeusza Kościuszki.  Sponsoruje różne cele charytatywne, 
np. 1933 r. na walkę z gruźlicą. Wraz z żoną Eugenią angażował się w liczne inicjatywy dobroczynne i socjalne. 
Był m.in. przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Pomocy Społecznej, powołanego z polecenia starosty 
brzezińskiego.

W dniach 3-4 września 1939 roku uczestniczył w akcji gaszenia pożarów w Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego 
Jedwabiu po intensywnych nalotach, bombardowaniach i ostrzeliwaniach lotnictwa niemieckiego. Dzięki ofiarności 
załogi udało się opanować pożary i nie dopuścić do wybuchu niebezpiecznych materiałów chemicznych. Przed 
wkroczeniem okupanta Michał Hertz opuścił Tomaszów Mazowiecki i przeniósł się do Warszawy. Ukrywał się po 
aryjskiej stronie. 

Został zabity wraz z żoną przez gestapowców w Getcie w Warszawie 12.04.1941 r. lub w 1942 r.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Podział zysków za 1938 r..

• Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki. 1939-04-21 R. 11 nr 109

Walne zgromadzenie. Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu. W lokalu Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 

Jedwabiu sp. akc. w Warszawie, przy ul. Wilczej 9-a odbyło się doroczne walne zgromadzenie. Po wysłuchaniu 

sprawozdania zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej bilans i proponowany podział zysków został przyjęty. 

.
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sprawozdania zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej bilans i proponowany podział zysków został przyjęty. 

Dywidenda za rok 1938 wynosi 10 proc., t. j. zł. 3.000.000, podatki świadczenia i pomoc  zimowa wyniosły w 1938 r. 

ponad zł. 5.700.000,- na cele społeczne walne zgromadzenie uchwaliło kredyt w wysokości zł. 120.000, na gratytikację

w wysokości zł. 300.000, oraz zatwierdziło wypłatę zł. 100.000 na FON. Wypłata dywidendy rozpoczyna się 20 

kwietnia 1939 r. Dokonano wyborów, w których wyniku weszli ponownie do rady nadzorczej oraz do komisji 

rewizyjnej członkowie ustępujący. 

• Ilustrowana Republika. 1939-04-23 R. 17 nr 111

Dnia 19 b. m. o godz. 13-ej odbyło się w lokalu Zarządu Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu Sp. Akc. przy 

ul. Wilczej Nr. 9-a doroczne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie zagaił p. Antoni Wieniawski, przewodniczącym przez 

aklamację został wybrany mecenas Lucjan Altberg. Po wysłuchaniu sprawozdaniu Zarządu, Rady Nadzorczej ł 

Komisji Rewizyjnej bilans, zarówno lak i proponowany podział  zysków został przyjęty. Dywidenta za rok 1938 wynosi 

10%  t. j. złotych 3.000.000.—, podatki, świadczenia i pomoc zimowa wyniosły w 1938 r. ponad zt. 5.700.000.—,

na cele społeczne Walne Zgromadzenie uchwaliło kredyt w wysokości zl. 120,000.—, a na gratytikacje dla robotników 

w wysokości zl. 300.000.— oraz zatwierdziło dokonaną w dniu 24.3. 39 r. wypłatę zł. 100.000,— na F. O. N. 

Wypłata rozpocznie się 20 kwietnia a dywidendy 1939 r. Dokonano wyborów, w których wyniku  weszli ponownie do 

Rady Nadzorczej oraz do Komisji Rewizyjnej członkowie ustępujący. 



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Opieka socjalna nad pracownikami.

TFSJ  realizowała szeroką opiekę socjalną nad pracownikiem. 

• Dla zatrudnionych matek Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem wydawała wyprawki i 
pożywki zaraz po urodzeniu dziecka, niemowlę do ukończenia 1 roku życia korzystało z 
pomocy higieniczno lekarskiej i otrzymywało stale mleko. 

• Zorganizowano sieć placówek kulturalnych i społecznych, już w 1914 r. została założona 
szkoła dla dzieci pracowników Towarzystwa. Po I  światowej wojnie powstało 
przedszkole.

• Niezależnie od świadczeń ze strony ubezpieczalni spółka udzielała czasem 
długoterminowych zaliczek swoim pracownikom w razie choroby, a w szczególnych 
wypadkach wysyłała ich na własny koszt do sanatoriów i uzdrowisk. 

• Dużym powodzeniem cieszyły się zaliczki pieniężne udzielane na dogodnych warunkach 
pracownikom na zakup działek i budowę domów. 

.
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• Osiedle Michałówek - ufundowane przez TFSJ i nazwane od imienia dyrektora Michała 

Hertza. Pierwsze budynki mieszkalne wybudowano dla kadry urzędniczej i  inżynieryjnej w 

początkach lat 30. XX w. Była to położona w lesie, ogrodzona i strzeżona  enklawa składała 

się z trzech domów mieszkalnych i dwóch gospodarczych.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Opieka socjalna nad pracownikami.

.

TFSJ. Widok szatni. (1937 r.). Fot. ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Opieka socjalna nad pracownikami. Gimnastyka..

TFSJ Tomaszów Maz. -
Obowiązkowa gimnastyka 
robotnic skręcalni podczas 
przerwy. (1937 r.) 
Fot. ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego.

.

63

Codzienne ćwiczenia 
gimnastyczne dla robotnic w 
TFSJ. Fot. z archiwum Andrzeja 
Kobalczyka



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Opieka socjalna nad pracownikami. Przedszkole. 

.
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Przedszkole TFSJ.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Opieka socjalna nad pracownikami. Uzdrowisko. 

.
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Uzdrowisko dla dzieci robotników 
fabrycznych przy Tomaszowskiej  Fabryce 
Sztucznego Jedwabiu. (1929 r.).
Fot. z Rocznika - Uzdrowisko dla Dzieci przy 
Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu 1928-
1929.
W okresie od 15.09.1928 do 30. sierpnia 1929 
w Zakładzie przebywało 305 dzieci po 
średnio 42 dni. Tylko 12 dzieci było dziećmi 
urzędników , a reszta  - dzieci robotników i 
rzemieślników. Roczny koszt utrzymania 
uzdrowiska przez TFSJ wyniósł  7.190 zł.
„Zaniedbane dzieci” (w wieku od 5 do 14 lat) 
z rodzin pracowników były przyjmowane (do 
50 na sezon) na turnusy trwające od 4 do 7 
tygodni. 



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Opieka socjalna nad pracownikami. Kolonie dla dzieci. 

Kolonie letnie sponsorowane przez T.F.S.J.

.
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Kolonia „Zułówek” 
na zdjęciu z końca 
lat 30. finansowaa 
przez TFSJ.
Fot. z archiwum Barbary 
Kobackiej.

• Ilustrowana Republika. 1935-05-26 R. 13 nr 143
Ofiarny czyn społeczeństwa tomaszowskiego.  Otwarcie kolonji Zułówek nastąpi już w połowie czerwca.
TOMASZÓW, 25 maja. Budowa kolonji letnich dla dzieci za grożonych gruźlicą, zainicjonowana przez Towarzystwo Przeciwgruźlicze, 
posuwa się szybko naprzód, dzięki wielkiej ofiar ności robotników I kilku miejscowych przedsiębiorstw. Jak już donosiliśmy na wniosek 
prezesa Towarzystwa Przeciwgruźliczego, dra Szyszkowskiego, KOLONJĘ OTRZYMAŁY NAZWĘ ŻUŁÓWEK, OD MIEJSCOWOŚCI, 
GDZIE URODZIŁ SIĘ Ś.P. MARSZAŁEK PIŁSUDSKI. Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu łącznie z dyrektorem Hertzem
ofiarowała zł. 3.400, — po zatem przeznaczyła materjał budulcowy, niezbędny do wykończenia kompletnego budynku, przyczem roboty 
te będą wykonane w warsztatach fabrycznych T. F J. Wykonania robót podjęli się zupełnie BEZINTERESOWNIE PRACOWNICY 
DZIAŁU BUDOWLANEGO TOMASZOWSKIEJ FABRYKI SZTUCZNEGO JEDWABIU.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Opieka socjalna nad pracownikami. Gwiazdka.

Zarząd TFSJ angażował się w liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci pracowników i wojskowych.

.
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Komitet „Gwiazdki" Przemówienie p. Dyrektora Hertza.
• Dziennik Piotrkowski z dnia 1939-01-17 nr 17:- Pracownicy umysłowi i fizyczni Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu S. A. w Tomaszowie Maz. dorocznym zwyczajem zorganizowali Komitet Lokalny „Gwiazdki" dla Dzieci Rodziców 
Bezrobotnych i Najbiedniejszych. Projekt nad komitetem objęli WP. Dyrektorostwo E. M. Hertzowie …. Zorganizowana 
przez Komitet zbiórka ofiar doraźnych dała nadspodziewane wyniki. Zarząd · Fabryki ofiarował gotówką zł 1.000 oraz 1.392 
kg odpadków Tomofanu (kolorowy papier przezroczysty, którego sprzedaż pracownikom fabryki na przyozdobienie 
tradycyjnych choinek dała zysku 2.767. P. Dyrektor Hertz ofiarował 1.000 zł. Pracownicy umysłowi 564.50 zł. Pracownicy 
fizyczni 2.433.62 Rożne ofiary 220.65 Razem zł 7.085.77.  Ponadto fabryka ofiarowała 960 kartonów tekturowych i materiał 
opakunkowy do paczek. Zawdzięczając wielkiej ofiarności Władz Fabryki oraz jej pracowników umysłowych i fizycznych -
Komitet miał do dyspozycji poważną kwotę ponad 7 tys. złotych. Tak wielka ofiarność fabryki i jej pracowników pozwoliła 
Komitetowi obdarować wartościowymi paczkami 960 dzieci oraz ofiarować kwotę zł 300 Przytułkowi Kat. T-wa
Dobroczynności na urządzenie Gwiazdki'' w Przytułku. Dzieci, obdarowane paczkami z ciepłą odzieżą i żywnością, wybrane 
były przez Kierowników szkół z pośród najbiedniejszych dzieci uczęszczających do szkół powszechnych: w Tomaszowie -
707 dzieci, we wsi Kaczka - 54, Białobrzegi  - 40, Komorów - 25 oraz 134 dzieci w wieku przedszkolnym), wybranych przez 
Opiekunów społecznych w Tomaszowie i Kaczce. Każda z 960 paczek zawierała: 1 ciepły sweterek, jedną sztukę ciepłej 
bielizny. bochenek chleba wagi 1 kg, słodką bułkę z rodzynkami wagi pół kg, pół kg kiełbasy, 1 /2 kg cukru, 1 /4 kg 
pierniczków, 1/8 kg orzechów, 1/5 kg jabłek. Koszt jednej paczki wynosi około 7 zł, wartość rynkowa jednej paczki wynosi 
- około 10 złotych.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Działalność kulturalno – społeczna fabryki. Klub sportowy 

Uruchomiono przyfabryczne i miejskie budownictwo mieszkaniowe i własne obiekty socjalne a fabryka 
sfinansowała  budowę obiektów w mieście – miejskie uzdrowisko, dom kultury, kasyno z salami 
klubowymi i ogrodem, biblioteki, przedszkola.

Klub sportowy założony w 1930 dotowany przez TFSJ w kwocie 250 zł miesięcznie, był wspomagany 
jednorazowymi darowiznami np. prezesa F. Wiślickiego w kwocie 2.000 zł na cele szkoleniowe. Klub tworzyły 
sekcje: lekkoatletyczna panów i pań, wioślarska, kolarska, gier sportowych,  bokserska, a w trakcie 
organizacji były: sportów zimowych, strzelecka i szachowa.

TFSJ Klub sportowy 
Defilada zawodników
i sędziów. 
Fot. ze zbiorów Zygmunta 
Dziedzińskiego.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Działalność kulturalno – społeczna fabryki. Klub sportowy 

.
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. 
Sprawozdanie Roczne Klubu Sportowego Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu za 1.XI.1937-1.XI.1938.
Sprawozdanie kasowe PRZYCHÓD (Saldo kasowe na dzień 16 listopada 1937 roku).

Subsydium Tom. Fabr. Szt. Jedw. za 11 miesięcy - 2.250. zł.
Sprawozdanie z daru WPŁYWY: 

Dar Prezesa T. F. S. J. inż. Feliksa Wiślickiego. - 2.000. zł. 
Z darowizny Pana Prezesa Wiślickiego WYDATKI:   - 808.40

W tym: na szkolenie instruktorów - 207.20
na budowę nowych kajaków                              - 601.20 



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Działalność kulturalno – społeczna fabryki. Klub sportowy 

TFSJ Klub sportowy.

Sekcja lekkoatletyczna pań.

Defilada na zawodach sportowych.

.
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TFSJ – Klub sportowy. 

Sekcja wioślarska

Fot. ze zbiorów Zygmunta Dziedzińskiego.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Działalność kulturalno – społeczna fabryki. Orkiestra. 

Przy zakładzie działała orkiestra pracownicza, chór z siedzibą w Domu Kultury "Chemik” i kółko 
teatralne.
Orkiestra T.F.S.J . – odnosiła liczne sukcesy.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Działalność kulturalno – społeczna fabryki. Orkiestra. 

Koncert Orkiestrya T.F.S.J . Część III 
„Krewniak z Ameryki” – dochód z  
koncertu przeznaczono na budowę kościoła 
Św. Michała.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Działalność kulturalno – społeczna fabryki. Czytelnia. 

Przez cały okres istnienia TFSJ rozwijała się dynamicznie działalność kulturalno – społeczna fabryki.  
W 1927 r. założono bibliotekę, która mieściła się w oddzielnym budynku przy ul. Spalskiej. 
W 1929 r. czytelnia oraz kuchnia robotnicza. Zorganizowano kursy dla dorosłych analfabetów, które 
trwały do końca maja 1932 r. 

.
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TFSJ. Czytelnia 
przy bibliotece 
zakładowej (1937 r.). 
Fot. ze zbiorów Zygmunta 
Dziedzińskiego.

Fabryka wydawała też zakładową gazetę „Włókna sztuczne”, a w latach 1936-1937 miesięcznik 
„Biuletyn Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu”.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Ufundowanie eskadry samolotów.

W związku z zagrożeniem wojną władze TFSJ zaangażowały się poważnie we wpłaty na Fundusz Obrony 
Narodowej (F.O.N.).  Dnia 15 lutego 1937 roku Fabryka zamówiła za pośrednictwem LOPP trzy samoloty 
RWD-10: o nr rej. SP-BLN, SP-BLO i SP-BLP, które przekazano w dniu 20 sierpnia 1937 r. na lotnisku 
mokotowskim w Warszawie. Każdy kosztował  24 tysiące złotych. Fabryka reprezentowana była przez: 
prezesa  Feliksa Wiślickiego, dyrektora Michała Hertza oraz delegację pracowników. W przekazaniu 
uczestniczyli:  gen. Dyw. Leon Berbecki, prezes Rady Głównej LOPP inż. Alfons Kühn, dyrektor  DWL inż. 
Jerzy Wędrychowski oraz Dyrektor Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji płk. Franciszek Wiedeń. 
Podsumowaniem uroczyści był próbny przelot i nieco brawurowa akrobacja tzw. „świeca” w wykonaniu kpt. 
Andrzeja Włodarkiewicza. 

.
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Uroczystość przekazania 
samolotów ufundowanych 
przez TFSJ. Przy samolocie 
RWD-10 o numerze rej. 
SP-BLO prezes TFSJ inż. 
Feliks Wiślicki. 
Na obu samolotach powyżej 
numeru rej. adnotacja z 
nazwą i logo darczyńcy –
TFSJ..



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Ufundowanie eskadry (3+1) samolotów. Katastrofy.

• Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki. 1937-08-22 R. 9 nr 230:  
Nowa eskadra akrobacyjna ufundowana przez T. F. S. J.
Warsz(szawskim) koresp(ondent) „Głosu Porannego" telefonuje: Wczoraj na lotnisku 
mokotowskim odbyło się uroczyste przekazanie eskadry 3. samolotów RWD-10 (z 
silnikami) LOPP przez Tomaszowską Fabrykę Sztucznego Jedwabiu w Tomaszowie 
Mazowieckim. Samoloty te LOPP przekazała następnie Aeroklubowi Warszawskiemu. 
Uroczystość zagaił przemówieniem prezes zarządu głównego LOPP gen. dyw. inż. Leon 
Berbecki, dziękując ofiarodawcom za hojny dar oraz podkreślając ofiarność całego 
społeczeństwa na cele obronne państwa. Następnie prezes Tomaszowskiej Fabryki 
Sztucznego Jedwabiu  p. F. Wiślicki wygłosił okolicznościowe przemówienie. Na 
zakończenie uroczystości kpt. Włodarkiewicz wykonał na nowych maszynach piękne 
akrobacje lotnicze.

Niestety już kilka dni później w dniu 1. września 1937 r. jeden z ufundowanych samolotów o numerze 
rejestracyjnym SP-BLP, przekazany do Areoklubu Warszawskiego i wypożyczony okresowo Szkole 
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Pilotów, podczas lotu szkoleniowego na wysokości 50 m, w wyniku oderwania się części skrzydła, rozbił 
się o ziemię, a pilot Władysław Żak nie miał możliwości użycia spadochronu i doznał poważnych obrażeń.

W miejsce rozbitego władze TFSJ fundują kolejny, już czwarty samolot RWD-10, który otrzymuje  numer 
rej (po rozbitym) SP-BLP.

Kolejna katastrofa samolotu fundacji TFSJ:

• Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki. 1937-09-03 R. 9 nr 242
Oberwało się skrz(ydło) o samolotu. Straszna katastrofa pod Bielskiem.
KATOWICE, 02. 08. (ATE). Wczoraj o godz. 11-ej przed południem w 
Aleksandrowicach k. Bielska wydarzyła się katastrofa samolotowa. Samolot 
ćwiczebny, należący do  miejscowej szkoły lotniczej, w czasie  lotu uległ oberwaniu się 
skrzydła. Pilotował 28-letni Władysław Żak. Samolot runął wraz z pilotem z wysokości 
50 metrów i rozbił się doszczętnie. Pilota w stanie beznadziejnym przewieziono do 
szpitala.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Ufundowanie eskadry samolotów. Katastrofy. 

• Ilustrowana Republika. 1938-07-21 R. 16 nr 198
Katastrofa lotnicza pod Łodzią. Samolot Tomaszowskiej Fabryki 
Sztucznego Jedwabiu spadł i rozbił się w Radogoszczu. Pilot 
ocalał, doznając tylko lekkich potłuczeń. Wczoraj około godz. 11 
rano na terenie cegielni Langego w Radogoszczu przy Szosie 
Zgierskiej 71 miała miejsce katastrofa lotnicza, która szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności nie pociągnęła za sobą ofiary ludzkiej.

W dniu 20 lipca 1938 roku dochodzi do kolejnej katastrofy samolotu fundacji TFSJ w 
Radogoszczu pod Łodzią,

Około godz. 10 rano nad Radogoszczem, na wysokości około 60 metrów ukazał się samolot z emblematami 
Aeroklubu warszawskiego. Samolot krążył jakiś czas nad Radogoszczem. poczym zaczął zataczać koła. 
zniżając lot. Trwało to dość długo. Odnosiło się wrażenie,  że samolot szuka dogodnego miejsca lądowania. Gdy 
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zniżając lot. Trwało to dość długo. Odnosiło się wrażenie,  że samolot szuka dogodnego miejsca lądowania. Gdy 
aparat znajdował się na wysokości zaledwie 15 metrów, przekręcił się nagle w powietrzu I runął na ziemie. Na 
ratunek pobiegli robotnicy cegielni. Skrzydła samolotu zostały zupełnie zdruzgotane. Tylko kadłub ocalał i to 
uratowało życie pilotowi, który uległ tylko lekkim potłuczeniom. Jak się okazało, pilot nazywa sie Jerzy Różański, 
jest członkiem Aeroklubu warszawskiego. Samolot był własnością Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu. Różański ma rodzinę w Radogoszczu. Zamierzał ja odwiedzić i dlatego krążył nad miejscowością, 
szukając odpowiedniego miejsca do lądowania. Teren jednak nie nadawał się do tego celu. Pilot spuścił sie zbyt 
nisko, chcąc wybrać jakąś polankę i w tym momencie, wskutek zmniejszonego ciśnienia powietrza, samolot 
runął na ziemię. Dochodzenie prowadzi wydział śledczy w Łodzi 

Jak później ustalono kolejne katastrofy RWD-10 wynikały z mało odpornego na rozerwanie 
tkaninowego pokrycia skrzydeł – rozdarcie zmieniało gwałtownie aerodynamikę samolotu.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Ufundowanie eskadry samolotów. Katastrofy. 

Kolejny samolot o numerze SP-BLO rozbił się podczas rajdu wokół Morza Bałtyckiego 
organizowanego przez Areoklub Warszawski na lotnisku Ülemiste (nieopodal Tallina) w Estonii. 
Rajd podzielony był na 13 etapów o łącznej długości ponad 5.000 km, w trakcie którego lotnicy mieli pokonać 
terytorium 8 państw (przez Kowno – Rygę – Tallin – Helsinki –Sztokholm – Goeteborg – Kopenhagę – Hamburg –

Muenster – Amsterdam – Brukselę – Liege – Antwerpię – Kolonię – Bielefeld – Erfurt – Berlin – Poznań do 

Warszawy. 

Na starcie rajdu stanęły: dwa RWD-8, dwa RWD-10, cztery RWD-13, RWD-17 i motoszybowiec Bąk, łącznie 10 

maszyn. Uczestnicy rajdu wyruszyli z Warszawy 3 września do pierwszego celu podróży jakim było Kowno. Drugim 

etapem podróży była Ryga, skąd polska ekipa udała się do Estonii. Elementem obowiązkowym na podsumowanie 

każdego większego etapu, były pokazy lotnicze, w których prezentowano możliwości polskich samolotów na ziemi 

i w powietrzu.  Brała w nim udział para akrobacyjnych RWD-10 ufundowana przez TFSJ: samolot SP-BLP 
pilotowany przez Rolanda Kalpasa oraz SP-BLO przez doświadczonego i utytułowanego pilota Zbigniewa 

Oleńskiego. RWD-10 Zbigniewa Oleńskiego podczas wychodzenia z korkociągu (zbyt późnego) zawadził 

podwoziem o taflę jeziora i uderzył w wodę. Rannego i nieprzytomnego Oleńskiego udało się wydobyć na brzeg przy 

pomocy pośpiesznie zdjętych drzwi, po czym został on odwieziony do Centralnego Szpitala Wojskowego. Tam 
.
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pomocy pośpiesznie zdjętych drzwi, po czym został on odwieziony do Centralnego Szpitala Wojskowego. Tam 

lekarze stwierdzili uszkodzenie kręgosłupa - na szczęście niegroźne. Przyczyną wypadku była ograniczona 

widoczność z powodu późnej pory dnia oraz znacznego zadymienia spowodowanego pożarem pobliskiego lasu.

Tallin (Estonia). RWD-10 (SP-BLO) pilotowane RWD-10 (SP-BLO) po uderzeniu w wodę.
przez Zbigniewa Oleńskiego, tuż przed wypadkiem



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Ufundowanie eskadry samolotów. Działalność w LOPP. 

Dyr. Michał Hertz działał aktywnie strukturach LOPP, stąd jego zainteresowanie 
lotnictwem sportowym.

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) – masowa polska organizacja paramilitarna powołana w 1928 z połączenia założonej w 1923 Ligi Obrony 

Powietrznej Państwa i założonego w 1922 Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Miała na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i 

wojskowego. Działała do wybuchu II wojny światowej w 1939. LOPP popierała propagandowo i finansowo zakupy sprzętu lotniczego, sport lotniczy, badania i 

rozwój konstrukcji lotniczych oraz publikatory o tematyce lotniczej.

• Ilustrowana Republika. 1934-03-17 R. 12 nr 75
Tomaszów Mazowiecki. Z OBWODU MIEJSKIEGO L. O. P. P. 
Na zebraniu członków zarządu obwodu miejskiego L. O. P. P. w 
Tomaszowie ukonstytuowały się władze obwodu następująco: 
Prezesem wybrany został dyr. Njklewicz Józef — dyr. Banku 
Polskiego, wiceprezesami pp. dyr. T. F. S. J. Hertz Michał i 
proboszcz parafii Św. Antoniego ks. prałat Stanisław Sucharski, 
sekretarzem — prokurent Banku Polskiego p. Czerny Władysław, 

.
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sekretarzem — prokurent Banku Polskiego p. Czerny Władysław, 
skarb nikjem — naczelnik urzędu poczt..-tel. p. Ciećwierz Edward, 
zastępcą sekretarza — kierownik farbjarnii T. F. S. J. p. Gust Jan. 
Członkami zarządu pp.: komisarz zarządu miasta p. Rychlicki 
Eustachy i p. Blaszkowski Edmund, zastępcami pp.: dr. 
Szyszkowski Witold dyr. Bornstein Emanuel. Członkami z urzędu 
zostali wybrani prezesi najliczniejszych kół LOPP: prof. Sadłowski 
Kazimierz, dyr. Landsberg Henryk i inż. Goldstaub Aleksander. 
Pozatem członkiem z urzędu jest instruktor obwodowy o. p. 1. g- P. 
ppor. Hołdrowicz Bendykt. Członkowie z urzędu, będący 
przedstawicielami administracji ogólnej ł wojskowości — wybrani 
zostaną na następnem zebraniu zarządu obwodu. 



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. TFSJ wspiera finansowo obronę kraju: (FO.N. i P.O.P.) 

Zarząd TFSJ uczestniczył w ogólnopolskiej akcji zbierania funduszy na cele obronne:

• Dziennik Piotrkowski z dnia 1939-03-26 nr 85

Imponujący gest obywatelki TFSJ. Dar stu tysięcy złotych na F.O.N. 

Niejednokrotnie podkreślaliśmy na łamach naszego dziennika 

ofiarność Tomaszowskiej fabryki Sztucznego Jedwabiu na cele 

państwowe i społeczne. Mamy świeżo do zanotowania znów złożony 

hojny dar Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu na cele 

Obrony Państwa (F. O. N.). W dniu 24 hm, zgłosił się w generalnym 

inspektoracie sił zbrojnych przedstawiciel T. F. S. J. i. złożył w 

imieniu zarządu fabryki 100 tys. złotych na fundusz Obrony

Narodowej wraz z pismem „w obecnie przeżywanym okresie napięcia politycznego z niezłomną wiarę w siłę 

naszego narodu składamy do dyspozycji JW. Pana Marszałka Polski - 100 tys. złotych na cele obrony. 

.
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naszego narodu składamy do dyspozycji JW. Pana Marszałka Polski - 100 tys. złotych na cele obrony. 

Wyrażamy jednocześnie gotowość do każdej pracy na potrzeby Armii". Dyrekcja i pracownicy T. F. S. J. w 

Tomaszowie imponują zawsze przykładem wspaniałej ofiarności dając innym wzór jak żyć i pracować dla 

ojczyzny i społeczeństwa należy. Prezes Zarządu T. F. S. J. pan inż. Wiślicki w Warszawie przeznacza rok 

rocznie ze swoich osobistych dochodów znaczną sumę na pomoc dla studentów wyższych uczelni nie licząc 

wielkiej ilości najrozmaitszych ofiar na cele filantropijne społeczne i na pomoc potrzebującym bliźnim. Pan 

Dyrektor T. F. S. J. inż. Hertz w Tomaszowie inicjuje często cały szereg imprez na cele niesienia pomocy 

najbiedniejszym nie szczędząc przy tym pieniężnych i materialnych ofiar tak z osobistych funduszów jak i z 

dochodów tego wielkiego przedsiębiorstwa. Przykładów tej wyjątkowej ofiarności kierowników i właścicieli 

Tomaszowskiej fabryki moglibyśmy przytoczyć bardzo wiele i do omawiania ich z po· czucia 

powinności dziennikarskiej na łamach naszego pisma jeszcze przy sposobności powrócimy. 



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. TFSJ wspiera finansowo obronę kraju: (FO.N. i P.O.P.) 

•Dziennik Narodowy. 1939-04-07 R. 25 nr 88.

Tomaszowska Fabryka na pożyczkę lotniczą i F. O. N.

Długą listę ofiar na dozbrojenie, które obecnie masowo napływają ze wszystkich sfer społeczeństwa rozpoczął 

Zarząd Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu, który dyspozycji Naczelnego Wodza 100 tysięcy złotych. 

Wśród firm przemysłowych deklarujących największe sumy na Pożyczkę Przeciwlotniczą znowu spotykamy 

deklarację tego przedsiębiorstwa w pokaźnej kwocie 400 tys. złotych. Dowiadujemy się, że zachęceni tym 
.
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• Dziennik Piotrkowski. 1939-05-12 nr 130

Przeszło półtora miljona wpłacono na F. O. N. i P. O. P.

Donosiliśmy już sporadycznie o poszczególnych wpłatach na FON. i na POP. przez 

Tomaszowską fabrykę Sztucznego Jedwabiu. Obecnie po skumulowaniu wszystkich 

wpłat okazało się, że pod tym względem  T. F. S. J. zajmuje najpierwsze miejsce nie 

tylko z okręgu łódzkiego ale w całej Polsce. Przeszło półtora miliona zł w gotówce 

wpłacono na potrzeby dozbrojenia armii w okresie ostatnich 3 miesięcy, oto wspaniały 

rezultat gorącego patriotyzmu i zgodnego wysiłku władz i pracowników tego wzorowo 

prowadzonego przedsiębiorstwa jakim jest Tomaszowska fabryka Sztucznego 

Jedwabiu.

deklarację tego przedsiębiorstwa w pokaźnej kwocie 400 tys. złotych. Dowiadujemy się, że zachęceni tym 

przykładem pracownicy fabryki zebrali 80.000 zł. na FON, a obecnie przy czynnej pomocy swego pracodawcy 

rozpoczęli subskrypcję pożyczki.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Zakup przez TFSJ broni dla Wojska Polskiego (1939).

Uroczystość przekazania 
Wojsku Polskiemu broni 
zakupionej przez TFSJ. 
1939 r. 

. 



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Inna działalność. 

Zaangażowanie władz spółki w inną działalność:
W 1928 roku TFSJ współfinansowała budowę kościoła przy ulicy Spalskiej pod wezwaniem 
Michała Archanioła (patrona wybrano na cześć dyrektora fabryki Michała Hertza, który był 
faktycznym fundatorem świątyni). Była to wówczas druga parafia rzymsko-katolicka w 
mieście (obecnie to parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego).

Pismo M. Hertza do Krystyna hr. Ostrowskiego w sprawie budowy 
kościoła, TFSJ, 1928 r., zesp. nr 48, sygn. I-196. 
„Inżynier Michał Hertz Dyrektor Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu S.A. Tomaszów Mazow. do JWP. Hr. Krystyn Ostrowski w 
dobrach Ujazd. „
W dniu 24 bm. Odbyło się posiedzenie Komitetu Budowy Kościoła, który 
ma stanąć na gruncie ofiarowanym przez JWPana. W porozumieniu z 
Wiel. Xięciem Machnikowskim w przeddzień posiedzenia zwracaliśmy 
się telefonicznie do JWPana z prośba o łaskawe przyjęcie w niem 
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się telefonicznie do JWPana z prośba o łaskawe przyjęcie w niem 
udziału. Pomimo Ponieważ nie okazało się możliwym przesunąć, 
pomimo nieobecności JWPana, terminu posiedzenia ustalonego przez 
Wiel. Xsiędza Machnikowskiego, przeto poczuwam się do obowiązku 
poinformować JWPana o wynikach prac Komitetu. Komitet ustalił, że 
kościół będzie pod wezwaniem św. Michała i powołał ze swego łona 
Zarząd oraz 2 Komisje: Budowlaną i Finansową. W skład Zarządu 
weszli: niżej podpisany, jako przewodniczący, jako wiceprzewodniczący 
W Panowie Karliński i Wolski, jako skarbnik Wiel. X. Machnikowski i jako 
sekretarz WPan Gawroński. Komisja budowlana składa się z WPanów 
Kwaśniewskiego, Kwiecińskiego i Pardeja; do Komisji finansowej 
wybrano W Panie: Błażejewską i Rabecką oraz WPanów Buchwica, 
Pawłowskiego i Zabawskiego. Zarządowi zlecono zwołać we właściwym 
czasie posiedzenie komitetu i wyłonionych przez Komitet Komisji. O 
pracach nad wzniesieniem kościoła ma informować Jego Eminencję 
Xsiędza Biskupa Łódzkiego Wiel. Xsiądz Machnikowski. O zebraniu 
Komitetu nie omieszkam zawczasu JWPana zawiadomić.”



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Inna działalność. 

Kościół Św. Michała
i Najświętszego Serca 
Jezusowego  po 
zakończeniu budowy (1929)

Zaangażowanie władz spółki w inną działalność:.

Michał Hertz - dyrektor 
Tomaszowskiej Fabryki 

Sztucznego Jedwabiu

• Dziennik Piotrkowski. 1939-04-12 nr 100
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Dyr. Michał Hertz podczas 
święconego na stadionie 
TFSJ. 

• Dziennik Piotrkowski. 1939-04-12 nr 100



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Inna działalność. 

• Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i 
literacki. 1939-06-11 R. 11 nr 159.
Tomaszów DAR DYR. HERCA. 
Dyrektor Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu Michal Herc ofiarował szkole 
powszechnej nr. 1 przyrządy techniczne do. prac 
praktycznych wartoci kilku tysięcy złotych.

Zaangażowanie władz spółki w inną działalność:.
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Niechęć środowisk „narodowych”.

• Orędownik ilustrowane pismo narodowe i katolickie. 1938-11-21. 
„Dole i niedole Tomaszowa - Władze centralne powinny przyjść miastu z pomocą. Tomaszów, … 
ZDRADLIWA JEDWABNA NIĆ. Interes narodowy, obronność kraju wymaga, aby kolosy fabryczne 
spolszczyć. Trzeba skończyć z władaniem Ejtinkohna w Łodzi, Fogla w Ozorkowie i Wiślickich oraz 
Hertzów w Tomaszowie. Rządy żydowskie nad tysiącami polskich robotników i dzierżenie przez Żydów 

Niechęć środowisk „narodowych” do ludności żydowskiej. 
Przy tyko częściowo zasadnych zastrzeżeniach co do 

niewystarczającej skali pomocy władz fabryki dla ludności, razi 

antysemicki język - przykra karta historii w przededniu zbliżającego 

się już holokaustu. Nieprawdziwy był też pogląd o nadmiernym 

uprzywilejowaniu w zatrudnieniu ludności pochodzenia żydowskiego 

- w  latach 1937-39 w TFSJ pracowało tylko 500 osób.
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objektów gospodarczych o militarnym niewątpliwie znaczeniu to zagadnienie. które domaga się szybkiego i 
radykalnego rozwiązania. Jedwabna nić panów Wiślickich i Hertzów coraz dotkliwiej daje się odczuwać 
polskim robotnikom, których zastępuje się Żydami. Z roku na rok zażydzenie załóg robotniczych wzrasta. 
Gdy przed laty nie było ani jednego Żyda, to dziś jest ich kilkuset. Jaskrawą swą obcość podkreślają 
panowie Wiśliccy i Hertzowie nie tylko przez rugowanie polskich robotników, ale także swym stosunkiem 
do ich potrzeb i potrzeb miasta.
EKSPLOATOWAĆ I TYLKO EKSPLOATOWAĆ! - oto zasada żydowskich właścicieli Tomaszowskiej 
Fabryki Sztucznego Jedwabiu, która jest jednym z największych zakładów przemysłowych w Polsce (25 
milionów kapitału zakładowego) zatrudniając ponad 6 tysięcy robotników. Rok  rocznie zakłady 
"Tomaszowskiej" przynoszą ich dzierżycielom ogromne zyski. A czy dyrekcja pomyślała choćby o szerokiej 
akcji budowania domków robotniczych, przeznaczając na nią część dochodów? To, co dziś dyrekcja robi 
dla mas pracowniczych jest tylko rzucaniem ochłapu i mydleniem oczu społeczeństwu. Robotnicy. 
zatrudnieni w "Tomaszowskiej" ze względu na właściwości spełnianych czynności tracą względnie szybko 
zdolność do pracy. (fakt: oddziaływanie CS2). Dlatego też należy się im stosunkowo wyższa stopa 
zarobków i cały szereg udogodnień … .”



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Inna działalność. 

Kamienica TFSJ w Łodzi:
W latach 1937-1938 TFSJ wybudowała w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205 zajmującą aż dwie działki 
kamienicę. Zlokalizowana na tyłach podwórka oficyna przeznaczona była na biura i magazyny.

Kamienica Tomaszowskiej Fabryki 
Sztucznego Jedwabiu w Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 203/205 (stan  
obecny).
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obecny).

Rzeźba pegaza na tylnej elewacji



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Problemy prawne.

Z działalnością TFSJ wiąże się kilka niechlubnych historii.

karabinów, to te rzeczywiście znalazły się wraz z bagnetami i nabojami na 
półce w składzie, ale nie były zakurzone wcale, kiedy na innych 

Afera z bronią i środkami wybuchowymi:
• Rozwój. 1919-04-14 No 103
„Tomaszowska afera z piroksyliną i bronią. Tomaszowska afera w oświetleniu urzędników akcyjnego 
Towarzystwa  Uwięzienie dyrektora Herza. Reskrypt komisarza brzezińskiego p. Robakiewicza. – Świadectwo 
wydziału surowców. - Skarga na policję.
Nasza fabryka sztucznego wyrobu jedwabiu jeszcze przed wyjściem niemców potrzebowała różnych chemikalji, między 
niemi i takich, które tworzą wybuchy. Po przyjściu niemców fabrykacja Jedwabiu ustała, ale za to niemcy polecili wyrób 
środków wybuchowych do rozsadzania i pieńków, z których potem wydobywano u nas smołę, terpentynę i inne chemiczne 
składniki. Ztąd też znalazła się u nas piroksylina i lonty do rozsadzania pieńków po wyciętych przez prusaków lasach. 
Piroksylinę te natychmiast zameldowaliśmy w wydziale surowców. Działo się to 14 styczniu, dopiero jednak 15 marca 
uzyskaliśmy świadectwa, ze ta piroksylina jest zameldowaną. (Tu okazano naszemu wywiadowcy świadectwo wydane 
przez wydział surowców za No 8821 N-K chem. 1327-z oddziału chemicznego, Bielańska 10 w Warszawie). Co się tyczy
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półce w składzie, ale nie były zakurzone wcale, kiedy na innych 
przedmiotach leżał kurz na pół milimetra, gdyż skład wskutek 
bezczynności fabryki nie był otwierany ani czyszczony. To też fabryka 
wystąpiła do ministerium spraw wewnętrznych z podaniem, aby to 
przeprowadziło śledztwo I nakazało natychmiast wypuścić dyrektora 
Herza, którego policja ludowa uwięziła. Podanie jest skierowane przeciwko 
,.nielegalnej” działalności policji ludowej. Kawał dynamitu, który nabyła 
policja od jakiegoś osobnika w mieście prawdopodobnie został z fabryki 
wyniesiony. Na tej zasadzie komisarz powiatu brzezińskiego, p. 
Robakiewlcz, wydał rozporządzenie aresztowania dyrektora Herza. 
Urzędnik wyjaśnił, że, prowadzi się śledztwo, które sprawę tą wyjaśni 
należycie. Przeciwko milicji ludowej Towarzystwo akcyjne występuje na 
drogę, sądową. Tak się przedstawia ta sprawa w oświetleniu urzędników 
Towarzystwa. Ciekawi jesteśmy bardzo wyjaśnienia faktycznego Z całej tej 
sprawy to tylko pewne, że fabryka posiada świadectwo Wydziału 
surowców na zameldowanie pięciu skrzyń piroksyliny.”



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Problemy prawne.

Afera spirytusowa:

• Ilustrowana Republika. 1932-05-15 R. 10 nr 134. 
3 i pól miljona złotych kary zapłaciła Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu.
Tomaszów Maz. 14 maja. W marcu r. ub. donosiliśmy o wykryciu w Tomaszowskiej Fabryce 
Sztucznego Jedwabiu wielkiej afery spirytusowej, która naraziła skarb państwa na olbrzymie 
straty. Nadużycia ujawnione wówczas zostały przez zredukowanych urzędników tejże firmy, 
którzy przez szereg lat byli świadkami tych machinacji. Wskutek złożonego doniesienia dyrekcja 
państwowego monopolu spirytusowego przeprowadziła w tej sprawie szczegółowe 
dochodzenie, które ustaliło, że faktycznie wymieniona fabryka wydobywała w nielegalny sposób 
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dochodzenie, które ustaliło, że faktycznie wymieniona fabryka wydobywała w nielegalny sposób 
ze zbiorników akcyzowych, ustawionych na terenie fabryki, spirytus, który używała do celów, nie 
mających nic wspólnego z produkcją sztucznego jedwabiu, a mianowicie do politurowania 
szpulek metalowych. O rozmiarach nadużyć może świadczyć fakt. że fabryka dla produkcji 
jedwabiu kolodjonowego i nitrowanej bawełny otrzymywała spirytus po cenie 70 gr. za litr, gdy 
ten sam spirytus w handlu kosztował zł. 11. Dochodzenie w tej sprawie zostało ukończone I 
państwowy monopol spirytusowy nałożył na Tomaszowska Fabrykę Sztucznego Jedwabiu 3 i 
pól miljona złotych kary, która to suma w ubiegłym tygodniu została wpłacona do skarbu 
państwa.

• Ilustrowana Republika. 1932-05-29 R. 10 nr 147
Sprostowanie sprostowania. Czy były nadużycia w Tomasz Fabryce Sztucznego Jedwabiu.
W związku ze sprostowaniem, jakie na naszą wiadomość o wielkiej aferze spirytusowej nadesłała tomaszowska fabryka 
sztucznego jedwabiu sp. akc. , dowiadujemy się obecnie, że dochodzenie w tej  sprawie było istotnie prowadzone i  nie tylko 
przez naczelnika urzędu skarbowego, lecz również przez komisję ministerialną. Fakt nadarzyć został udowodniony niezbicie. 
Świadkowie zeznali, że miały miejsce wypadki zrywania plomb państwowych, w celu wykradania spirytusu, i że zbiorniki 
po tych machinacjach plombowano ponownie wykradzioną plombownicą. Nadużycia sięgają, według rachunku władz, 
około 60 tysięcy litrów spirytusu. Sprawa ta zostanie oddana do prokuratora, gdyż nie ma ona charakteru jedynie wykroczeń, w 
którem ingerować mogłyby władze administracyjno - skarbowe.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Problemy prawne. Afera kolejowa.

• Ilustrowana Republika. 1932-02-14 R. 10 nr 45
Wielkie nadużycia na stacji kolejowej. Zawiadowca sprzedawał materjały kolejowe 
Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu. — Sensacyjna sprawa na wokandzie sądowej.
Tomaszów Maz., 14 lutego. Wczoraj sąd okręgowy na sesji wyjazdowej w Tomaszowie przystąpił do 
rozpatrywania sprawy Karola Albertskiego, zawiadowcy drogowego na stacji kolejowej, 
oskarżonego o nadużycia, popełnione przy dostarczana materjał kolejowego Oskarża prokurator 
Wróblewski, Obronę wnoszą adwokaci Lederman i Walosiński. Wniosek obrony w sprawie odroczenia 
rozprawy w celu przeprowadzenia sprawdzenia materjału rzeczowe go w magazynach sąd odrzucił, 
powołując natomiast 3-ch biegłych: Pudłowskiego, Lenisiewicza i Misiuka. Akt oskarżenia, składający się 

Afera kolejowa:
Z budową bocznicy związana była afera opisana 

w jednym z dzienników: 
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powołując natomiast 3-ch biegłych: Pudłowskiego, Lenisiewicza i Misiuka. Akt oskarżenia, składający się 
z 7-u stron pisma maszynowego, zarzuca Albertskiemu od roku 1927 do 1930 przywłaszczył sobie 
znajdujące się pod jego opieką materjały kolejowe, które następnie sprzedał Tomaszowskiej Fabryce 
Sztucznego Jedwabiu za sumę 46.157.94 przez co spowodował uszczerbek dla skarbu państwa. 
Afera powyższa wyszła na światło dzienne dzięki zameldowaniu jednego ze zredukowanych robotników 
w Tomaszowskiej Fabryki, Wereczyńskiego, pełniącego wówczas funkcje magazyniera. Od roku 1924 
głównym dostawcą materjału kolejowego w postaci skrzyń, zwrotnic, płytek łącznikowych, śrub itp. był p. 
Wacław Pilitowski z Ostrowca. W roku 1927 fabryka przestała korzystać z usług Pilitowskiego, 
natomiast otrzymywała materjał do budowy własnej bocznicy w sposób dość tajemniczy i dziwny dla 
Wereczyńskiego. W przeciwieństwie do skrupulatnej księgowości, jaka była dotychczas prowadzona, 
materjał kolejowy przyjmowano bez zapisywania, a dostarczany był w porze nocnej. Po każdej dostawie 
zgłaszał się do magazynu Karol Albertski z żądaniem wystawienia kwitu na przyjęty małerjał i przesłania 
go do kasy. Operacje trwały do 1930 r. Osadzony w areszcie Albertski przy znal się jednemu ze swych 
współtowarzyszy do popełnionego czynu, komunikując jednocześnie, że za otrzymane pieniądze zakupił 
sobie kilka placów. Przesłuchania świadków Skolimowskiego, kontrolera przewodu K.P. oraz 
Indulskiego, zredukowanego urzędnika Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu, silnie obciążają 
oskarżonego. Do sprawy wezwanych zostało 48 świadków. Rozprawa trwa.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Problemy prawne.

Afera kolejowa:

• Ilustrowana Republika. 1931-04-16 R. 9 nr 103.
Afera w Tomaszowskiej Fabryce Jedwabiu zatacza coraz szersze kręgi.
Śledztwo w sprawie afery kolejowej w fabryce sztucznego jedwabiu zostało 
poprzez sędziego śledczego rozszerzone i zaczyna obejmować osoby 
współwinne w aferze. Wczoraj oprócz inż. Kwaśniewskiego, na którego w 
wyniku śledztwa roztoczono dozór policyjny, przesłuchano jeszcze głównego
dyrektora zarządzającego fabryką Michała Hertza, kasjerkę fabryki 
Karlińska i urzędnika zatrudnionego w rachunkowości i magazyniera. 
Śledztwo toczy się nadal.

Na ławie oskarżonych zasiadł jedynie 57-letni Karol Albertski, były zawiadowca odcinka 
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Na ławie oskarżonych zasiadł jedynie 57-letni Karol Albertski, były zawiadowca odcinka 

kolei państwowych, sąsiadującego z Tomaszowską Fabryką Sztucznego Jedwabiu. 

Obwiniono go oto, że w latach 1927- 30 przywłaszczył sobie będący pod jego nadzorem 

odcinek torowiska, by sprzedać go wspomnianej fabryce. Wartość skradzionego mienia 

na szkodę PKP wyniosła ponad 46 tys. zł.

• Ilustrowana Republika. 1932-02-27 R. 10 nr 58.
ALBERTSKI SKAZANY NA ROK WIĘZIENIA. 
Przed dwoma tygodniami donosiliśmy o sensacyjnej rozprawie sądowej przeciwko Karolowi Albertskiemu, 
funkcjonarjuszowi kolejowemu, który sprzedawał materjały budowlane Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego 
Jedwabiu, na szkodę skarbu państwa. Sąd okręgowy w Piotrkowie na sesji wyjazdowej w Tomaszowie przez 
2 dni badał materjał dowodowy, i świadków poczem sprawę odroczył, aż do chwili przedłożenia mu 
ekspertyzy książek zawiadowcy odcinka drogowego. Sprawa powyższa znalazła swój epilog w dniu 
wczorajszym w sądzie okręgowym w Piotrkowie, który skazał Karola Albertskiego na 1 rok więzienia, z 
zaliczeniem 6 miesięcy aresztu prewencyjnego.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Zagrożenia przestępczością.

• Ilustrowana Republika. 1938-02-11 R. 16 nr 41
Szantaż i terror wobec dyr. M. Hertza naczelnego dyrektora Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu, stosował były robotnik fabryki — Władze prowadzą dochodzenie.
Tomaszów został niedawno poruszony niezwykłym aktem terroru: w ogrodzie, przylegającym do domu, 
w którym zamieszkuje p. Michał Hertz, naczelny dyrektor Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu, 
eksplodował wrzucony przez nieujawnionego sprawcę granat ręczny. Eksplozja, choć b. silna, nie 
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eksplodował wrzucony przez nieujawnionego sprawcę granat ręczny. Eksplozja, choć b. silna, nie 
wyrządziła poważniejszych szkód i nie pociągnęła za sobą ofiar w ludziach. Władze wdrożyły śledztwo. 
Kierował nim osobiście naczelnik wojewódzkiego urzędu śledczego w Łodzi. Okazało się, -że dyr. Hertz 
otrzymywał od dłuższego czasu anonimy, w których autor domagał sie złożenia w podanym przez siebie 
miejscu 5000 zł. Gdy dyrektor oczywista żądania tego nie spełnił, lecz powiadomił policje — nadszedł 
drugi list, już z pogróżkami. W trzecim liście terrorysta groził śmiercią synom dyrektora i uprzedzał, że 
aby dać dowód, iż pogróżki jego nie są czcze — dokona „śmiałego" czynu, którym zmusi dyrektora do 
uległości. Tym właśnie czynem było wrzucenie granatu ręcznego do parku. Wszystkie anonimy, jakie 
nadeszły na ręce dyrektora Hertza, pisane były odręcznie. Ponieważ na terenie fabryki znany był pewien 
były robotnik - specjalista, nachodzący dyrekcję zabiegał o pracę, zasypujący zarząd podaniami i 
skargami, choć sam z pracy wystąpił j tedy podejrzenia skierowały się przede wszystkim przeciwko 
niemu, jako autorowi anonimów. Już pobieżna analiza grafologiczna doprowadziła do ustalenia, że 
istotnie listy z pogróżkami pisał ten sam człowiek, który się tak bardzo dał we znaki zarządowi. Osobnik 
ten, którego nazwisko trzymane jest na razie w tajemnicy, nie przyznał się do wrzucenia granatu na 
teren posesji dyr. Hertza. Dochodzenie w tej niezwykłej sprawie nie zostało jeszcze zakończone. Władze 
posiadają jednak przeciwko zatrzymanemu zupełnie konkretne dowody winy, a poszukują jego 
ewentualnych wspólników. 



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Zagrożenia przestępczością.

• Dziennik Piotrkowski. 1938-02-15 nr 46.
Bombowy zamach w Tomaszowie. Były robotnik Fabr. Sztucz. Jedwabiu-szantażystą. 
Tomaszów Maz. zaalarmowany został o rzuceniu granatu ręcznego na terenie pałacu należącego do dyrektora fabryki 
Sztucznego Jedwabiu p. Michała Hertza. Na miejsce wypadku przybyła natychmiast policja, która ustaliła, że granat 
wprawdzie eksplodował lecz nie poczynił większych spustoszeń. Po kilku dniach dochodzenia aresztowano i osadzono w 
więzieniu jednego z byłych robotników fabryki Sztucznego Jedwabiu. W toku dochodzenia robotnik przyznał się do rzucenia 
granatu a zarazem do pisania listów anonimowych, pisanych do pana dyrektora Hertza, w których domagał się złożenia okupu 
w wysokości 5.000 zł , przy czym ostrzegał, że w razie odmowy pozbawiony zostanie życia syn pana dyrektora Jan Hertz. 
Nazwisko aresztowanego trzymane jest ze względu na toczące się śledztwo w tajemnicy. Wypadek ten wywołał w 
Tomaszowie wielkie wrażenie tym bardziej, że p. dyr. Hertz jest bardzo sprawiedliwy przełożony i nigdy nikogo nie skrzywdzi.

• Ilustrowana Republika. 1938-06-04 R. 16 nr 152
Proces szantażysty tomaszowskiego, który terroryzował dyrektora Fabryki Sztucznego Jedwabiu. — Skorupiński
skazany na 2 lata więzienia. Tomaszów. 3 czerwca. Na wokandzie kompletowego sądu okręgowego na sesji wyjazdowej w 
Tomaszowie znalazła się rewelacyjna sprawa Jana Henryka Skorupińsklego, oskarżonego o uprawianie szantażu i terroru 
.
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Tomaszowie znalazła się rewelacyjna sprawa Jana Henryka Skorupińsklego, oskarżonego o uprawianie szantażu i terroru 
wobec dyrektora Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu, p. Michała Hertza. Akt oskarżenia zarzuca Skorupińskiemu
szantażowanie dyr. Hertza listami anonimowymi. W grudniu roku ubiegłego dyr. Hertz otrzymał anonim, w którym autor 
domagał sie złożenia okupu w wysokości zł. 5.000.—. W razie odmowy groził śmiercią synowi dyrektora, inż. Janowi 
Hertzowi. Po kilku dniach wpłynął  drugi anonim pisany tym samym charakterem pisma. Szantażysta uprzedzał dyr. Hertza, 
by nie lekceważył jego gróźb, gdyż gotów jest je realizować. Przed świętami Bożego Narodzenia w godzinach wieczornych 
wrzucony został  do ogrodu pałacu dyr. Hertza granat ręczny, który eksplodował. Dochodzenie ustaliło na podstawie 
ekspertyzy grafologicznej, że anonimy z pogróżkami pisał Jan Henryk Skorupiński, były pracownik Tomaszowskiej Fabryki 
Sztucznego Jedwabiu. Dochodzenie ustaliło również, że Skorupiński sam skonstruował ów granat ręczny. Oskarżony 
Skorupiński nie przyznał się do zarzucanego mu aktem oskarżenia przestępstwa. W charakterze świadka zeznawał m. in. dyr. 
Michał Hertz, który stwierdził, że Skorupiński ciągle go indagował i prosił o przyjęcie do pracy. Na nadsyłane anonimy z 
pogróżkami zasadniczo nie zwracał uwagi, gdyż zdarzały się i poprzednio podobne wypadki. Gdy jednak wrzucony został 
granat do ogrodu, sprawę potraktowano poważnie. Listy anonimowe porównano z listami i podaniami Skorupińskiego i 
ustalono, że pisał je oskarżony. Pomimo nieprzyznania sie Skorupińskiego przewód sądowy dostarczył dostatecznych 
dowodów jego winy i na tej podstawie sad skazał go na 2 lata więzienia.:



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Groźne wypadki.

• Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki. 1937-08-19 R. 9 nr 
227
Wybuch zbiornika z kwasem w Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu 
Ściana budynku fabrycznego runęła. - 3-ch robotników poparzonych.
Wczoraj w godzinach wieczornych Tomaszów Mazowiecki wstrząśnięty został 
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Wczoraj w godzinach wieczornych Tomaszów Mazowiecki wstrząśnięty został 
odgłosem silnej detonacji, jaka rozległa się na przedmieściu. Jak się okazało, 
nastąpił wybuch na terenie Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu. 
Eksplodował mianowicie wielki zbiornik, napełniony kwasem siarczanym. Eksplozji 
towarzyszył taki huk, że słychać go było w promieniu kilku kilometrów. Zbiornik z 
kwasem siarczanym znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie z jednym z 
budynków fabrycznych, to też skutkiem wybuchu część ściany tego budynu runęła. 
27-Ietni robotnik Henryk Reszka, zam. przy ulicy StoIarkiej, który znajdował się w 
czasie został poraniony odłamkami muru i silnie poparzony strugą kwasu 
siarczanego. Robotnika w stanie bardzo ciężkim pogotowie przewiozło do szpitala. 
Odniósł on poparzenie całego ciała trzeciego stopnia. Poza tym lekko poparzeni 
zostali jeszcze dwaj inni robotnicy Przybyła na miejsce komisji z przedstawicielami 
władz bezpieczeństwa na czele, przystąpiła do zbadania przyczyn eksplozji 
zbiornika.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Plany rozbudowy TFSJ i osady fabrycznej Wilanów. (1938)
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Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Wybuch wojny.

Wybuch wojny:

Pierwsze bomby spadły na Tomaszów 1 września między 5 a 6 rano. Przez pierwsze dni września 

działały jeszcze fabryki, pomimo, że naloty, szczególnie na TFSJ nasilały się. Zginęły wtedy 4 

osoby, a 16 zostało rannych. Na jadące do pożarów w Wilanowie wozy strażackie Niemcy zrzucali 

całe serie bomb. Praca w TFSJ stanęła 4 września. Zarząd fabryki i personel techniczny zostały 

ewakuowane do Warszawy. Zdemontowano i wywieziono dysze przędzalnicze i wybrane maszyny 

produkcyjne. Na Tomaszów Niemcy uderzyli 6 września dwoma dywizjami pancernymi. Tego dnia 

Niemcom udało się włamać w lukę w pozycjach polskiej dywizji, znajdującej się w rejonie 

Komorowa i Cekanowa i zająć most w Starzycach co uniemożliwiło przedarcie się oddziałom 

pułkownika Hojnowskiego w kierunku na Lubochnię. Jego oddziały zostały ostrzelane przez 

dywersantów, rekrutujących się m. in. z miejscowych Niemców.

TFSJ w latach okupacji hitlerowskiej:

.
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TFSJ w latach okupacji hitlerowskiej:
Po zajęciu Tomaszowa Mazowieckiego przez 

wojska hitlerowskie okupant ustanowił w 

fabryce zarząd komisaryczny, na którego czele 

stanął inżynier A. Töhl. Pozostawiony park 

maszynowy pozwolił na wznowienie produkcji 

jedwabiu wiskozowego i Tomofanu, a także 

włókien ciętych. W miejsce Textry produkowano 

Artex, który był przędzą gotową do produkcji 

tkanin ubraniowych. Ponadto rozpoczęto 

wytwarzanie dwusiarczku węgla i siarczanu 

sodu (tzw. soli glauberskiej), stan taki trwał do 

końca 1941.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata okupacji.

Na początku 1942 fabrykę przejął niemiecki koncern V.G.V. i nazwano "Tomaschower Glanzstoff-
Fabrik GmbH", ograniczono moce produkcyjne, praktycznie zaprzestano produkcji dwusiarczku węgla, 
Na terenie fabryki rozpoczęto testowanie silników Daimlera. Do października 1944 zatrudniano 
około1500 osób, później liczba pracowników zmalała o połowę.

Wiec mniejszości niemieckiej w 
hali fabrycznej T.F.S.J. „Wilanów" 
w Tomaszowie Mazowieckim.  
Widok sali i zebranych uczestników. 
Maj 1941 r

.
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Gubernator Hans Frank 
przemawia na wiecu w 
Tomaszowie  Maz.  (1941-05-11).

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół: 

Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata okupacji.

.
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Hans Frank na tkalni. (1941 r.).

Tomaszów Mazowiecki. Wizyta gubernatora Hansa Franka. 
1941-05-11.  Gubernator Hans Frank zwiedza wystawę 
ubrań z papieru w Tomaszowie Mazowieckim. 
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W związku ze zbliżającym się frontem na polecenie zarządu w głąb Rzeszy wywieziono zdemontowane 
maszyny produkcyjne, elementy ujęcia wody, a także surowce i komponenty.

W okresie okupacji wielu pracowników objęły hitlerowskie represje, aresztowania, morderstwa za udział w 
ruchu oporu, a do getta trafili zatrudnieni w fabryce Żydzi. Pod koniec wojny zmniejszano zatrudnienie, a 
następnie wywieziono zdemontowane maszyny produkcyjne, elementy ujęcia wody, a także surowce. 



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lata okupacji i jej ofiary.
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Pamiątkowa tablica: 
„CZEŚĆ I PAMIĘĆ PRACOWNIKÓW TZWS BESTIALSKO ZAMORDOWANYCH PRZEZ OKUPANTA 
NIEMIECKIEGO W LATACH  1940-1944.  Listopad 1967. DYREKCJA I SAMORZĄD TZWS.”  

Uwaga: Brak jest imienia i nazwiska Judy Michała Herza dyrektora zarządzającego TFSJ  zamordowanego 
w Getcie Warszawskim w 1941 lub 1942 r.  Nie dziwi, ze względu konflikt arabsko-izraelski i na rozpętaną 
przez Gomułkę „kampanię antysyjonistyczną” w Polsce w  latach 1967-1968.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Nacjonalizacja (1946) – PFSJ nr 1, TFWS i Wistom.

Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu po 1945 r.:
W dniu 18 stycznia 1945 powołano tymczasowy zarząd państwowy, a na stanowisko o 

dyrektora inż. Feliksa Kwaśniewskiego. W drugiej połowie 1945 przywrócono w fabryce 

produkcję włókien ciętych,  Artexu, Tomofanu i jedwabiu wiskozowego, a także niezbędnego 

do ich powstawania dwusiarczku węgla. Na terenie fabryki utworzono obóz pracy dla 

ludności niemieckiego pochodzenia. 

Ilość zatrudnionych wzrosła z 369 do 4.165 pod koniec grudnia 1945. 

W sierpniu 1946 oficjalnie zakład upaństwowiono i nadano mu przejściową nazwę 

Państwowa Fabryka Sztucznego Jedwabiu nr 1, następnie Tomaszowska Fabryka Włókien 

Sztucznych, a później Zakłady Włókien Chemicznych „Wistom” SA.

W 1950 r. ZWCH „Wistom” osiągnął produkcję TFSJ z 1938 r. Od lat 50. był to już największy 
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W 1950 r. ZWCH „Wistom” osiągnął produkcję TFSJ z 1938 r. Od lat 50. był to już największy 

zakład przemysłowy w Tomaszowie Mazowieckim zajmujący powierzchnię ok. 150 ha 

(większą część osiedla Wilanów), który zatrudniał w szczytowym momencie ponad 11-tysięcy 

pracowników.

Pod koniec lat 60. całkowicie zmodernizowano linię do tomofanu, który stał się wodoodporny 

i dzięki pokryciu lakierem łatwozgrzewalnym.  Folia wiskozowa  przeznaczona na była na 

opakowania w  przemysłach spożywczym, farmaceutycznym i włókienniczym.

Produkowano jedwab włókienniczy  w zakresie grubości od 67 dtex do 330 dtex, błyszczący 

lub matowy, biały, barwiony w masie, ze skrętem ochronnym przeznaczony dla przemysłu 

jedwabniczego, dziewiarskiego, pasmanteryjnego i tkanin dekoracyjnych



Była kiedyś fabryka …, TFSJ PFSJ nr 1, TZWS i Wistom – kolejne wcielenia TFSJ.

W 1967  r. rozpoczęto intensywną rozbudowę fabryki. Powstawały nowe oddziały, zadbano o 

poprawę warunków pracy, np. przez budowę centralnej wentylacji (trzy wysokie kominy). 

Powstała nowa elektrociepłownia. Wprowadzano nowe technologie i zmodernizowano park 

maszynowy w oddziałach kordu, jedwabiu, tomofanu. Zaniechano produkcji niektórych 

asortymentów np. krepy. 
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W 1971 rząd zakupił w Japonii licencję produkcji bawełnopodobnego włókna ciętego typu 

Polynosic a jego produkcję uruchomiono  w specjalnie wybudowanym wydziale - nowe włókno 

pod nazwą Viskony o grubości 1,4, 1,7 i 2,2 dtex o długości cięcia od 34 do 51 mm. 

Dwa lata później zatrudnienie przekroczyło 8 tysięcy osób i Wistom stał się największym 

przedsiębiorstwem w ówczesnym województwie łódzkim. 

W 1979 zakończono produkcję dwusiarczku węgla, a rok później unowocześniono oczyszczalnię 

ścieków, rozbudowano też sieć energetyczną.

Rozbudowa Wistomu w latach 
sześćdziesiątych.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ PFSJ nr 1, TZWS i Wistom – kolejne wcielenia TFSJ.
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Torowiska w wilanowskiej fabryce (1965 r.) Fot ze zbiorów Józefa Gołębiewskiego



Była kiedyś fabryka …, TFSJ PFSJ nr 1, TZWS i Wistom – kolejne wcielenia TFSJ.
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„Wistom”. Widok na magazyn kwasu siarkowego (12 zbiorników leżących, każdy pojemności 
100 m3, na budynku widoczne 2 zbiorniki tzw. naporowe, dalej pionowe zbiorniki ługu sodowego) 
widoczny budynek oddziału Wiskoza 2 oraz komin I Centralnej Stacji Wentylacyjnej (1980 r.)



Była kiedyś fabryka …, TFSJ PFSJ nr 1, TZWS i Wistom – kolejne wcielenia TFSJ.
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Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” w latach dziewięćdziesiątych XX w.



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Epilog. 

Tomaszowskie Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” działały do upadłości w dn. 

1. października 1997 r. Aż do końca produkowano jedwab na maszynach pochodzących z 1930 r. 

W 1999 syndyk masy upadłościowej sprzedał za 20 milionów dolarów całą fabrykę biznesmenowi z 

Tajwanu Cheng Meng Songowi, który planował poprzez zainwestowanie 200 milionów dolarów 

tworzenie tu Tajwańsko-Polskiego Parku Przemysłowego. Płatność podzielono na trzy raty, 

nabywca wpłacił dwie i zerwał kontakt z syndykiem, pozostawiając niewyjaśnioną sytuację prawną. 

Nastąpił wówczas proces grabieży pozostawionego mienia oraz dewastacja parku maszynowego i 

nieruchomości. … Smutny los niegdyś perły polskiego przemysłu chemicznego.

10
4
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Widok zdewastowanego 
budynku kotłowni 
(stan z 2009 r.).



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Podsumowanie. Przyczyny upadku.

Podsumowując mamy do czynienia z ciekawą i pouczającą historią Tomaszowskiej Fabryki 
Sztucznego Jedwabiu, jej powstaniem i prężnym rozwojem w latach 1910/1911-1939, 

pomimo okresowych kryzysów w latach 1924, 1928-1931, degradacji w czasach okupacji 

hitlerowskiej, dalszej działalności po upaństwowieniu w 1946 r., ale również rozwoju w latach 

1950-1980 r. Niestety całkowita degradacja nastąpiła w latach przemian gospodarczych.  

TFSJ miał dominujący wpływ na rozwój miasta i jego mieszkańców. Banałem jest chyba 

przypominanie powiedzenia „w każdym domu ktoś z Wistomu”.

Przyczyny upadku takiego giganta są oczywiście bardzo złożone. Tylko jednym z nich jest 

spadek popytu na włókna sztuczne, ale w 1931 r. władze spółki potrafiły wtedy zaradzić 
masowemu importowi włókien sztucznych poprzez wprowadzenie nowych asortymentów 

produkcji, np. argona, textra, tomofan itd. Może po 1990 r. zabrakło czasu, determinacji 
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produkcji, np. argona, textra, tomofan itd. Może po 1990 r. zabrakło czasu, determinacji 

władz spółki i niezbędnych inwestycji na dostosowanie fabryki do gwałtownie zmieniającej się 

sytuacji gospodarczej i utratę rynków zbytu. Istotne stały się również wzrastające wymagania 

ekologiczne, a z tym TFSJ a później „Wistom”  miał od początku poważny problem.  

Uciążliwa dla miasta była emisja w atmosferę pyłów i gazów, w tym trującego dwusiarczku 

węgla i siarkowodoru. 

Docenić należy wielkie postacie TFSJ – Feliksa Wiślickiego i Michała Hertza - ich wkład 

w rozwój Tomaszowa Mazowieckiego i jego przemysłu oraz działań na rzecz mieszkańców i 

obronności kraju.

Sławomir Fałek



Była kiedyś fabryka …, TFSJ. Lista dyrektorów. 

Lista dyrektorów: TFSJ, PFSJ nr 1, TZWS i Wistomu: 
- inż. Feliks Wiślicki - dyrektor zarządzający 1910-1933, prezes zarządu 1933-1939,
- inż. Michał Hertz - dyrektor techniczny 1910-1933, dyrektor zarządzający 1933-1939,
- inż. Herman Tohl - niemiecki komisarz 1939-1944
- Wacław Ciecierski 1945
- inż. Tadeusz Rosner – 1945
- inż. Jan Liwowski – 1946-1948
- mgr Marian Kuliński 1948-1949
- mgr Stanisław Pallasek 1949-1953
- inż. Władysław Lebrecht 1954-1959
- Wiktor Drożdż 1959-1968
- inż. Stanisław Zalewski 1968-1976
- mgr Jan Bednarek 1976-1989
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- mgr Jan Bednarek 1976-1989
- mgr Edward Plich (p.o. dyr.) 1990
- mgr Andrzej Krzemiński 1990-1991
- mgr Zdzisław Wojtkiewicz 1991-1996
- mgr Bogdan Chuderski 1997.
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