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Wstęp

W 1925 r. przemysł zawitał do Piastowa

(wtedy jeszcze Utraty) za sprawą inż. Fryderyka Müllera,

który przeniósł tutaj z Warszawy swoją fabrykę

akumulatorów - Zakłady Akumulatorowe systemu

„Tudor”. W 1929 r. inż. Müller uruchomił

komplementarny zakład, produkujący m.in. obudowy

akumulatorowe - Zakłady Kauczukowe „Piastów” S.A.

Chciałabym pokazać zwłaszcza działalność tych zakładów

w okresie międzywojennym i jak wielki wpływ

miały one na rozwój tej miejscowości i jak wiele Piastów

zawdzięczał Müllerowi.
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Utrata → Piastów

• Osiedle Utrata leżało w gminie Ożarów

w powiecie warszawskim. W 1921 r. było tutaj

113 domów i 822 mieszkańców.

• W 1925 r. ogłoszono konkurs na nową nazwę

osiedla. Ostatecznie wybierano spośród

3 propozycji: Piastów, Różanów i Złotów.

W 1926 r. oficjalnie zmieniono nazwę Utrata

na Piastów.

• W 1930 r. Piastów liczył już 2,5 tys.

mieszkańców i stał się samodzielną gminą.

• Liczba mieszkańców Piastowa gwałtownie

rosła i w 1939 r. wyniosła ok. 9 000.
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Początki przemysłu akumulatorowego w Polsce

• Przed 1918 r. na polskich ziemiach
akumulatory produkowała tylko jedna fabryka
„Galicyjska Fabryka Akumulatorów systemu
Tudor – S-ka z ogr. odp. Zamarstynów”
koło Lwowa. Właścicielami byli bracia
Schleyn. Od 1906 r. w fabryce
tej produkowano tylko jeden rodzaj
akumulatorów do oświetlenia. W czasie
I wojny światowej fabrykę zniszczono
a tuż po wojnie zlikwidowano.

• W pierwszych latach II Rzeczpospolitej
akumulatory sprowadzano z zagranicy.

• Datą przełomową powstania przemysłu
akumulatorowego w Polsce był rok 1922,
kiedy to w Białej k/Bielska rozpoczęła
działalność fabryka akumulatorów: Polskie
Towarzystwo Akumulatorowe (PETEA).
Jednym z założycieli był prof. Ignacy
Mościcki, pierwszy Przewodniczący Rady
Zarządzającej, późniejszy Prezydent RP.

• W 1923 r. przy ul. Elektoralnej 10
w Warszawie inż. Aleksander Golde otworzył
niedużą fabrykę pod nazwą Pierwsza Krajowa
Fabryka Akumulatorów ERGS. Produkowano
w niej akumulatory do samochodów i radiowe.
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Początki Zakładów Akumulatorowych „Tudor”

• W 1898 r. inż. Fryderyk Müller założył

w Warszawie biuro inżyniersko-montażowe

akumulatorów jako Zakłady Akumulatorowe

systemu „Tudor”. Z czasem zaczął produkować

akumulatory, na które było coraz większe

zapotrzebowanie. Aby zwiększyć produkcję

postanowił wybudować nowoczesną fabrykę.

• W 1925 r. Müller zakupił w podwarszawskiej

Utracie (późniejszy Piastów) 2 hektary ziemi.

Lokalizację pod fabrykę wybrano ze względu

na dogodne położenie niedaleko od Warszawy.

Bardzo ważna była też bliskość torów

kolejowych i Elektrowni Pruszkowskiej

dostarczającej prąd elektryczny a stosunkowo

niska cena gruntów zadecydowała ostatecznie

o tej lokalizacji.

• 8 czerwca 1925 r. Müller uzyskał pozwolenie

od wojewody warszawskiego na budowę

w Utracie fabryki akumulatorów elektrycznych.

• W 1925 r. rozpoczęto budowę hal fabrycznych.

Fryderyk Müller jako główny udziałowiec

i dyrektor stanął na czele firmy. Produkcję

rozpoczęto w tym samym roku.

• 25 lutego 1926 r. Ministrowie: Przemysłu

i Handlu oraz Skarbu zatwierdzili statut spółki:

Zakłady Akumulatorowe Systemu „Tudor” -

Spółka Akcyjna – kapitał zakładowy wynosił

300 000 zł. podzielonych na 30 000 akcji,

po 10 zł. każda.

• Założycielami spółki byli: inż. Fryderyk Miiller,

chemik Arnold Teichfeld, i Francesco Rossi

z Mediolanu.
•
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Rozbudowa fabryki w Piastowie

• Początkowo na wyposażeniu fabryki były:

przetwornice prądu stałego, mieszadła mas

czynnych, kotły do topienia ołowiu, maszyny

warsztatu mechanicznego do własnego wyrobu

form oraz maszyny stolarskie do wyrobu

przekładek izolacyjnych i opakowań

wysyłkowych. Ługownia i kwasiarnia mieściły

się pod otwartą szopą.

• Fabryka mieściła się w Piastowie a jej centrala

w Warszawie przy ul. Złotej 35 ( w kamienicy

posagowej żony Müllera). Swoje oddziały

firma miała w Bydgoszczy, Katowicach,

Lwowie i Poznaniu.

• Wzrost popytu na akumulatory spowodował

konieczność rozbudowy fabryki. Dokupowano

sąsiednie place i budowano kolejne hale.

• Akumulatory z „Tudora” były wizytówką

doskonałej jakości i niezawodności produktu.

• Jak bardzo rozbudował się zakład świadczy

dynamiczny wzrost zatrudnienia pracowników.

W 1926 r. w fabryce zatrudniano 25 osób

a 1938 r. już 1500.

• W okresie międzywojennym zorganizowano

kilka strajków robotników. Domagano się

podwyżki płac. Największy strajk wybuchł

w VI 1936 r., kiedy o strajkowało 1200 osób.

Kapitał zakładowy Zakładów 

Akumulatorowych Systemu „Tudor” S.A.

• W 1926 r. wynosił 300 000 zł. podzielonych

na 30 000 akcji po 100 zł.
• W 1939 r. wynosił już 1 300 000 zł.

podzielonych na 13 000 akcji po 100 zł.
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„Przegląd Elektrotechniczny”, 1929, nr 12, s. 396-397. 7



Spór o nazwę TUDOR

• Od 1928 r. Z.A. „Tudor” musiały walczyć

z niemieckim koncernem AFA (Acumulatoren

Fabrik Aktiengesellschaft), który za pomocą

zastrzeżeń patentowych starał się odebrać

piastowskiej fabryce prawo do nazwy „Tudor”

i sposobu specyfikacji.

• Spór sądowy zakończył się zwycięstwem

polskiej firmy w 1933 r. Nazwę „Tudor”

uznano za nazwę systemu akumulatorów

(rodzaj i sposób wyrobu płyt) a nie znak

towarowy. (Wydział Odwoławczy Urzędu

Patentowego RP – nr odwołania 1113/30,

orzeczenie z dnia 22 VI 1933 r).

• Mimo przegranej, berliński koncern starał się

rywalizować z piastowskim „Tudorem”,

który całkowicie zdobył polski rynek.

8



Akumulatory z Piastowa

• Pierwszy produkt z Zakładów

Akumulatorowych „Tudor” S.A.

to akumulator stacyjny.

• Przed II wojną światową w Piastowie

produkowano wszystkie typy akumulatorów

np. do oświetlenia, wózków elektrycznych

(wytrzymujących do 1000 ładowań), wagonów

motorowych, do samochodów, autobusów

i samolotów, akumulatory trakcyjne

w specjalnej obudowie pancernej i baterie:

radiowe, do telegrafów, telefonów

i baterie do oświetlenia wagonów kolejowych.

• Co ważne, do wyrobu akumulatorów firma

używała wyłącznie krajowych surowców.
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Akumulatory z Piastowa

• Wyroby „Tudora” były wyróżniane licznymi

nagrodami oraz złotymi i srebrnymi medalami

na wystawach i targach.

• Ogromnym sukcesem zakładów było wygranie

w 1930 r. konkursu na produkcję

akumulatorów do okrętów podwodnych.

Akumulatory tej firmy były zamontowane

m.in. na okrętach podwodnych ORP „Orzeł”

i ORP „Sęp”. Składały się one z 200

elementów ołowiowych 2-woltowych

o pojemności 8000 Ah.

• W okresie międzywojennym piastowskie

akumulatory eksportowano do Łotwy, Estonii,

Jugosławii, Rumunii a nawet do Turcji.
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„Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce”, 1929, nr 365. 
„Monitor Polski”, 1937, nr 123, s. 6.

Bilans Z.A. „Tudor” S.A. 
na dzień 31 grudnia 1936 r.
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Targi i wystawy krajowe

Powszechna Wystawa Krajowa 
w Poznaniu - 1929 r.

Ważniejsze eksponaty Zakładów
Akumulatorowych „Tudor” S.A.:

• ogniwo z baterii do wagonu motorowego
w naczyniu ebonitowym o pojemności 442 Ah
przy 2-godzinnym wyładowaniu,

• ogniwo z baterii, wykonanej dla Polskiej
Spółki Telefonicznej, w naczyniu drewnianym,
wyłożonym blachą ołowianą, o pojemności
5831 A h przy 10-godzinnym wyładowaniu,

• bateria do oświetlenia pociągów w naczyniach
ebonitowych, zmontowana w specjalnych
skrzynkach drewnianych, o pojemności
250 Ah przy 10-godzinnym wyładowaniu,

• bateria do wózka elektrycznego w naczyniach
ebonitowych, o pojemności 70 Ah przy 5 -
godzinnym wyładowaniu,

• bateria do światła w naczyniach szklanych
o pojemności 30 Ah przy 10-godzinnym
wyładowaniu.

• Stoisko uzupełniały baterie do radia
i samochodów.

Powszechna Wystawa Krajowa 

Poznań 1930 r. 

• Srebrny Medal Nagrody Państwowej dla Z.A.

„Tudor” S.A.
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Targi i wystawy krajowe

Wystawa Elektrotechniczna
Politechnika Warszawska 

11—19 czerwca 1933 r.

Przemysł akumulatorowy reprezentowany

był jedynie przez Zakłady Akumulatorowe

,,Tudor” w Piastowie pod Warszawą,

wyrabiające wszelkie typy akumulatorów

ołowiowych, żelazo-niklowych i niklowo-

kadmowych do oświetlenia, trakcji,

dla samochodów i dla central telefonicznych.

Wystawiono m. in. ogromne ogniwo

o pojemności 7500 amperogodzin.

„Przegląd Techniczny”, r. 1933, nr 13, s. 346.

„Wiadomości Elektrotechniczne”, r. 1933, nr 12, s. 220.
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Targi i wystawy krajowe – 1936 r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Zakłady akumulatorowe >>Tudor<< wystawiają
wspólnie z Fabryką Wyrobów Gumowych,
>>Piastów<<, pierwsza z firm akumulatory
systemu >>Tudor<< we wszelkich wielkościach
i odmianach oraz akumulatory żelazo-niklowe,
które odznaczają się niezniszczalną wprost
trwałością, druga zaś różne wyroby gumowe,
jak opony rowerowe, opony masywne
do ciężarówek, a wreszcie składaki
oraz sprzęt campingowy, jak materace
powietrzne, poduszki i t. d.

„Przegląd Techniczny” 1936, nr 10, s. 286.

Wystawia Przemysłu Metalowego

i Elektrotechnicznego w Warszawie

Akumulatory ołowiowe wystawiła fabryka
>>Tudor<<, produkująca wszelkie typy: radiowe,
samochodowe, stacyjne największych nawet
rozmiarów; fabryka ta produkuje również
akumulatory żelazo-niklowe.

Silberstein J., „Przegląd Techniczny” 1936, nr 20, s. 588.

Rzemieślnicze Targi w Łodzi

Zakłady Akumulatorowe „Tudor” S.A.
otrzymały złoty medal a Zakłady Kauczukowe
„Piastów” S. A. medal srebrny.
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Targi i wystawy krajowe

Wystawa Przemysłu Metalowego 
i Elektrotechnicznego
Warszawie w 1936 r.

Wystawa Przemysłu Metalowego                                     
i Elektrotechnicznego w Warszawie – 1937 r.

Złoty Medal dla Zakładów Akumulatorowych
„Tudor” S.A. za produkcję akumulatorów.

Srebrny Medal dla Zakładów Kauczukowych
„Piastów” S. A. za wyroby gumowe dla przemysłu
samochodowego i lotniczego.

„Wiadomości Elektrotechniczne”, 1936, z. 10, s. 10.
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Międzynarodowe Targi 
Poznańskie 1938 r. 

II. Doroczna Wystawa Radiowa
1939 r.

„Express Poranny”, 1939, nr 240, s. 4.

„Przegląd Techniczny”,1938, nr 11, s. 385.
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Ogólnopolska Wystawa Elektromechaniczna Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich w Katowicach – 1939 r.

„Wiadomości Elektrotechniczne”, 1939, z. 7, s. 223.

„Wiadomości Elektrotechniczne”, 1939, z. 7, s. 224.
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Międzynarodowe Targi Poznańskie – 1939 r.

„Touring”, 1939, s. 21. 19



Zakłady Kauczukowe „Piastów” S.A.

• Do elementów akumulatorów należą też części

wytwarzane z gumy. Dlatego postanowiono

uruchomić własną produkcję gumowych części

akumulatorów.

• I tak, w 1929 r. inż. Fryderyk Müller

uruchomił bratnią fabrykę: Zakłady

Kauczukowe „Piastów” S.A., której zadaniem

było zaopatrywanie zakładów „Tudor”

w artykuły gumowe.

• Z.K. „Piastów” S.A. początkowo miały

być zakładem pomocniczym dla „Tudora”,

ale z czasem prześcignęły bratnią fabrykę

pod względem rozmiarów produkcji i miały

większe od niego obroty.

• Zakłady Kauczukowe „Piastów” S.A. bardzo
szybko zajęły jedno z czołowych miejsc
w polskim przemyśle gumowym, nie tylko
pod względem rozmiarów, ale również
pod względem wszechstronności produkcji.
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Zakłady Kauczukowe „Piastów” S.A.

• „Piastów” uruchomił produkcję dętek i opon
rowerowych, wężów gumowych, masywów
gumowych, wałów gumowych dla przemysłu
papierniczego i graficznego, transporterów
gumowo-balatoidowych oraz klinowych
marki „Klintex”, artykułów rowerowych
i sportowych, wyroby z gumy gąbczastej
„Piastopil”.

• Szczególnie rozwinięty był dział podłóg
gumowych „Ruboleum” przewyższających
gatunkowo linoleum i wielokrotnie trwalszych
od niego. Produkowano je w różnych wzorach
i barwach.

• Osobny dział stanowiła produkcja artykułów
biurowych, samochodowych i elektro-
technicznych.

• Od 1938 r. produkowano także maski
przeciwgazowe.
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„Głos Miast”, 1938, nr 13-14, s. 29.

„Ruboleum” jest trzykrotnie 

trwalsze od linoleum, 

dwukrotnie od podłogi 

drewnianej sosnowej i prawie 

tak samo trwałe jak klepka 

dębowa.
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Reklamy z lat 30. XX w.
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„Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce”, 1930, nr 1468.
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Bilans zakładów 
na dzień 31 grudnia 1932 r.

Bilans Z.K. „Piastów” S.A.
na dzień 31 grudnia 1936 r.
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Wystawa — Targi Rzemieślnicze 
Łódź – 1936 r.

„Republika”, 1936, nr 149, s. 9.

XV Targi Wschodnie 

Lwów - 1935 

„Codzienna Gazeta Handlowa”, 1935, nr 221, s. 8.
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Opony rowerowe „Piastów” chlubą produkcji polskiej

[Na Targach Poznańskich w 1938 r.] W olbrzymiej hali, mieszczącej przeszło 800 samochodów,

jedno z pierwszych miejsc zajmuje stoisko Zakładów Kauczukowych „Piastów”. Na stoisku tym

reprezentowane są wszystkie działy produkcji Zakładów: artykuły techniczne, elektrotechniczne,

samochodowe, pasy pędne, węże, składaki, podłogi i chodniki „Ruboleum”, materace i poduszki

„Piastopil”, artykuły biurowe itd. Dominującą ozdobą stoiska są jednak opony rowerowe.

Olbrzymie, pomysłowe fotomontaże przedstawiają przebieg produkcji opon i dętek rowerowych.

Opony te znane w całej Polsce pod nazwą „Express” lub „Tryumf” są do nabycia we wszystkich

większych sklepach artykułów sportowych i rowerowych. Opony „Piastów” znajdują się na rynku

od lat 6 i w ciągu tego czasu dzięki swej wysokiej jakości zdobyły sobie uznanie nie tylko szerokich

mas amatorów sportu kolarskiego, lecz i asów kolarstwa polskiego, jak pięciokrotny mistrz Polski

Artur Pusz oraz B. Napierała, który w wyścigu na przełaj jesienią roku ubiegłego zdobył mistrzostwo

Polski. Zwycięstwa swe osiągnęli oni na oponach „Piastów”, które używane nawet w najgorszych

warunkach drogowych zachowują zawsze swoje zalety dzięki wysoko wartościowym surowcom

i nowoczesnym sposobom wulkanizacji. Opony „Piastów” odporne są na zmiany temperatury,

ścieranie i starzenie.

Opony „Piastów” mimo, iż są najtańsze na rynku, nie ustępują swą jakością najsłynniejszym

wyrobom zagranicznym.

Dodatek Niedzielny do >>Expressu Lubelskiego i Wołyńskiego<<, 8 V 1938, s. 1. 29



Złoty Medal na Wystawie

Szpitalnictwa w Warszawie

w 1938 r. za materace

i poduszki „Piastopil”
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Fryderyk Müller – człowiek sukcesu, społecznik i filantrop

Inż. Fryderyk Müller z zakładów „Tudor” i „Piastów” uczynił najważniejsze firmy w kraju w branży

akumulatorowej i gumowej. To dzięki fabryce akumulatorów Piastów zaczął się rozwijać. Zaczęli osiedlać

się tutaj robotnicy, o których dbał właściciel zakładu. Każdy robotnik, który chciał zamieszkać

w Piastowie mógł liczyć na pomoc finansową.

Müller aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym Piastowa. To przy zakładach kwitło życie

kulturalno-sportowe. Organizowano m.in. przedstawienia, odczyty, zabawy taneczne, wycieczki,

Dni Sportu i różnego rodzaju zawody sportowe. Tylko w 1938 r. zorganizowano 29 imprez

okolicznościowych.

Na terenie fabryk działały liczne organizacje koło Związku Rezerwistów, własna straż ogniowa, sekcje

sportowe - kolarska, piłki nożnej i gier ruchomych, własna biblioteka, orkiestra, świetlica z salą teatralną,

kasyno urzędnicze - są najlepszym dowodem społecznego nastawienia dyrekcji. W ostatnich czasach

dyrektorzy firmy „Piastów” p. p. inż. inż. F. i H. Müllerowie ufundowali na terenie Piastowa stadion

sportowy, którego brak tak dotkliwie odczuwają osiedla podstołeczne. Wypełni on tę lukę

i da możność młodemu pokoleniu zaprawy w sportach i strzelectwie. Należy również podkreślić fakt,

iż kierownictwo Zakładów spoczywa w rękach osób doświadczanych fachowo i zasłużonych dla Państwa.

Dyrektor Naczelny p. inż. Fryderyk Müller został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. A wreszcie

z punktu widzenia państwowego duże znaczenie posiada fakt, iż firma „Piastów” opiera się wyłącznie

na polskim i krajowym kapitale, co dla gospodarki krajowej posiada pierwszorzędne znaczenie.

„Codzienna Gazeta Handlowa”, 1938, nr 74, s. 4.
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1932 r. – powstała Ochotnicza Straż 
Pożarna „Tudor” i „Piastów”

Poczet sztandarowy OSP fabryk biorący

udział w uroczystościach pogrzebowych

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

„Pamiątkowy album pracy...”

Prezes straży: Fryderyk Müller

Naczelnik: Wacław Prochnau

od 1937 r. Bronisław Grabowski

Brali oni udział we wszystkich

uroczystościach państwowych

i kościelnych organizowanych

w Piastowie.

1935 r. - poświęcenie samochodu

straży zakładowej, który otrzymał

imię „Róża” na cześć synowej

Fryderyka Müllera.
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• W 1932 r. z inicjatywy Fryderyka Müllera
założono Klub Sportowy „Piast”. Müller kupił
plac z przeznaczeniem na boisko.

• W 1936 r. KS przyjął patronat Związku
Strzeleckiego i nazwę KS Związku
Strzeleckiego „Piastów”. Nadal funkcjonował
przy fabryce. (Obecnie jest to Miejski Klub
Sportowy „Piast”).

• Prezes: Henryk Müller (syn F. Müllera)

• W 1938 r. oddano do użytku boisko piłkarskie,
4-torową bieżnię lekkoatletyczną przy-
stosowaną do zawodów motorowych, boisko
do siatkówki, strzelnicę, drewniane trybuny
i parkan a także muszlę koncertową.

• Zimą płytę boiska zamieniano w lodowisko.

KS „Piast”

„Pamiątkowy album pracy…”
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Drużyna kolarska Drużyna piłki siatkowej

„Pamiątkowy album pracy…”

• Najliczniejsza sekcja, liczyła ponad 100 osób.

Możliwe, że tak liczna drużyna kolarska

była doskonałą formą reklamy… opon

produkowanych przez piastowskie zakłady.

• Dla członków drużyny Müller kupił rowery

w warszawskiej Wytwórni Rowerów Antoniego

Rybowskiego. Rowery pracownicy otrzymali

na własność a spłacali je przy każdej tygodniowej

wypłacie, po 1 zł.
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„Pamiątkowy album pracy…”

Orkiestra dęta Kółko dramatyczne
1934 r. – zakładowa orkiestra dęta z wizytą 

w Sulejówku u Marszałka Józefa

Piłsudskiego. Polskie Radio nadało

transmisję tego koncertu. 1935 r. - „Szopka Noworoczna”

1936 r. – Jasełka 
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Zakładowa świetlica Dekoracja w zakładowej świetlicy z okazji 

śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zakładowa świetlica z salą teatralną na 600 osób.

Ze świetlicy mogli korzystać mieszkańcy Piastowa.

Na wyposażeniu znajdowało się radio z adapterem,

bilard i 2 stoły do tenisa.   

„Pamiątkowy album pracy…”

„Codzienna Gazeta Handlowa”, 1939, nr 163, s.  4.

15 lipca 1939 r.
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Zabawy 
organizowane przez zakładową OSP

Dzień Sportu

„Pamiątkowy album pracy…”

1935 r. 

1937 r.

1936 r. 
1936 r. 

Pierwszy bal sylwestrowy zorganizowano 

w 1935 r. w nowo otwartej świetlicy.

37



Rodzina Müllerów –
Dzień Sportu 1936 r.

Emilia Müller

Henryk Müller

Fryderyk Müller

Róża Müller

„Pamiątkowy album pracy…”

Fryderyk Piotr Wilhelm Müller –

właściciel zakładów, ich prezes,

Emilia Müller (z domu Henneberg)

- żona Fryderyka,

Henryk Müller – syn Fryderyka, 

dyrektor zakładów,

Aniela Róża Müller (z domu 

Waszyńska) – żona Henryka.

38



15 maja 1937 r.

• Tego dnia odbyła się niezwykła uroczystość.
W obecności wiceministra Spraw Wojskowych
gen. Aleksandra Litwinowicza odbyło się
uroczyste przekazania wojsku 12 pontonów
gumowych, ofiarowanych na Fundusz Obrony
Narodowej przez pracowników Z.A. „Tudor”
oraz Z.K. „Piastów”.

• Zarząd i dyrekcja firmy wykazują również
wysokie zrozumienie obowiązków zawodowych,
społecznych i narodowo-państwowych.
Wyrazem tego zrozumienia jest czynny udział
w życiu zawodowym przemysłu gumowego,
troska o byt materialny i rozwój kulturalny
zatrudnionych pracowników jak i udział w akcji
dozbrajania kraju, wyrażający się
m. in. w fakcie ofiarowania wojsku pontonów
dla oddziałów saperskich.

„Codzienna Gazeta Handlowa”, 1938, nr 74, s. 4.

„Echo”, 1937, nr. 169, s. 2.
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Film PAT – „Pontony dla armii” 1937 r. 

Repozytorium cyfrowe, PAT MF. 607. 40



„Codzienna Gazeta Handlowa”, 1933, nr 249, s. 7.

„Codzienna Gazeta Handlowa”, 1938, nr 297, s. 3.

O zakładach…
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„Naród i wojsko”, 1938, nr 51-52, s. 22. 42



II wojna światowa
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Okupacja

• Jesienią 1939 r., tuż po zakończeniu walk

z Zakładów Akumulatorowych „Tudor”

Niemcy wywieźli do Hanoveru znaczną część

urządzeń i surowców (dzięki staraniom

pracowników sprzęt ten w pierwszych

powojennych latach sprowadzono znów

do Piastowa).

• Na początku 1940 r. uruchomiono fabrykę

„Tudor” i „Piastów”. Znajdowały się one

pod komisarycznym kierownictwem przed-

wojennego właściciela. Bezpośrednio

zakładami zarządzało Dowództwo Naczelne

Marynarki Wojennej (Oberkommando

der Kriegsmarine).

• Müller z pochodzenia Niemiec musiał

podpisać volkslistę i dzięki temu mógł nadal

zajmować swoje stanowisko.

• Müller urodzony w Nadrenii znalazł się

w trudnej sytuacji. Koncern AFA oskarżył go

o wrogość i chciał skonfiskować cały

piastowski zakład. AFA musiał zadowolić się

wywiezieniem działu akumulatorów

zasadowych i cenniejszych maszyn z działu

akumulatorów kwasowych i z zakładów

gumowych.
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Okupacja

• W Piastowie produkowano przede wszystkim

na potrzeby wojska: akumulatory do czołgów,

samochodów, samolotów, wentyle do okrętów

podwodnych, amortyzatory, uszczelki, części

łączne do gąsienic czołgowych, opony, dętki

rowerowe, pontony, wyroby z ebonitu

i bakelitu itp.

• W fabryce realizowano hasło pPp – pracuj

Polaku powoli, wykonywano pracę z brakami.

• W czasie okupacji na terenie zakładów,

za wiedzą Müllera działała komórka ruchu

oporu - Związek Walki Zbrojnej (od 1942 r.

Armia Krajowa).

• Müller zachowywał się bardzo przyzwoicie,

nawet interweniował u władz niemieckich

w przypadku zatrzymania jego robotników

np. w czasie łapanek ulicznych.
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• Na przykład w Piastowie była fabryka

akumulatorów „Tudor” i wyrobów gumowych

„Piastów”. […] Oni robili w czasie okupacji -

właścicielem był Niemiec przed wojną –

produkcję, między innymi gumowych

rozmaitych części, dla broni, dla armii. I robili

z odpadów tak zwaną ‘skór-gumę’. To były

arkusze czegoś, [z czego] potem szewcy

zelówki robili. […] I pracownicy otrzymywali

przydział, raz na miesiąc arkusz ‘skór-gumy’,

co było warte więcej, niż jego wynagrodzenie

oficjalne. Więc, być może z tego te zelówki były

wycięte, bo moi koledzy tam pracowali,

w tej fabryce.

Tadeusz Wąsak, Archiwum Historii Mówionej, str. 3.

• Praca w fabryce była nie tylko źródłem

utrzymania. Pracownicy otrzymywali

legitymacje fabryczne, które stanowiły swego

rodzaju ochronę przed łapankami. Dużą ilość

tych legitymacji przemycono z fabryki

na użytek ukrywających się osób z podziemia.

Okupacja
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Okupacja

• Ustalenie wielkości zatrudnienia w zakładach

„Tudor” i „Piastów” nastręcza trudności.

Trudno określić, z którego zakładu pochodzą

dane zawarte w raportach ruchu oporu.

• Można przyjąć, że w lutym 1942 r. było

zatrudnionych 1500 osób, prawdopodobnie

1000 osób w „Tudorze” i 500 w „Piastowie”.

Dokładniejsze dane pochodzą z kwietnia-maja

1944 r., wg nich w „Tudorze” zatrudniano

ponad 1200 osób (w tym 37 strażników)

a w zakładach „Piastów” ok. 600 robotników.

• Zakłady Kauczukowe „Piastów” w maju

1944 r. wytwarzały gumę, około 150 tys.

kilogramów dla sklepów rozdzielczych.

Produkcja utrzymywała się na poziomie

przedwojennym.

• W 1944 r. Niemcy wydali nakaz ewakuacji

fabryk, również z Piastowa. Zaczęto wywozić

wyposażenie. Budynki główne, kotłownia

i kominy zaminowano i przeznaczono

do zniszczenia. Jednak nie doszło do tego

i fabryka została uratowana.
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Durchganglazarett in Piastów

• Po kapitulacji Powstania Warszawskiego,

w październiku 1944 r. w zniszczonych halach

fabryk „Tudor” i „Piastów” Niemcy utworzyli

D u r c h g a n g l a z a r e t t - przejściowy

obóz szpitalny dla ciężko chorych

warszawiaków z transportów kierowanych

do obozu Durchgangslager 121 (Dulagu 121)

w Pruszkowie.

• Do Piastowa ewakuowano m.in.: Szpital

Maltański i Szpital Dzieciątka Jezus

(przeniesiono tutaj chirurgię).

• Szpital pomogły zorganizować i obsługiwać

służby sanitarne Wojskowej Służby Kobiet

z placówki „Jowisz” (czyli z terenu Piastowa)

i miejscowi lekarze: dr Mieczysław Kosiński

i lek. med. dr Maksymilian Miedziszewski.

• Szpital organizowano w trakcie przybywania

chorych, których umieszczono w fabrycznej

hali początkowo tylko na słomie. Później

sprowadzono łóżka. Razem z chorymi

umieszczano personel szpitala, z czasem

przygotowano dla nich oddzielne sale.

• Według raportu gubernatora dystryktu

warszawskiego za okres od 1 do 30 XI

1944 r.: Z terenu Warszawy ewakuowano

dalsze szpitale, przy czym część chorych

wraz z personelem i urządzeniami przekazano

do dystryktu krakowskiego. Duży szpital

w Piastowie został jeszcze rozbudowany.

Przeciętnie znajduje się tam 500-600 chorych.

Raporty Ludwiga Fischera gubernatora dystryktu 

warszawskiego 1939-1944, Warszawa 1987, s. 815.
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Po wojnie…

• Przez ponad pół roku, w pełnych kurzu halach

fabrycznych, przebywali liczni chorzy i ranni

mieszkańcy Warszawy. Lepsze warunki

otrzymała tylko izba porodowa szpitala w willi

Müllera. Szpital funkcjonował do kwietnia

1945 r.

• Na terenie fabryki powstał tymczasowy

cmentarz.

• Zakłady Akumulatorowe „Tudor” były

zniszczone w 70% a Zakłady Gumowe

„Piastów” w 80%.

• Po „wyzwoleniu” rozpoczęto porządkowanie

terenu fabrycznego. Przystąpiono do usuwania

uszkodzeń. Niektórzy pracownicy znali adresy,

gdzie Niemcy wysyłali zrabowane maszyny,

rozpoczęto poszukiwania.

• W ramach akcji rewindykacyjnej do Piastowa

powróciło ok. 30% maszyn Zakładów

Kauczukowych „Piastów”.

• Dopiero gdy sprowadzono wyposażenie

można było przystąpić do napraw opon

i remontów samochodów dla wojska.

• „Tudor” rozpoczął produkcję akumulatorów

z początkiem 1946 r. Fabryka zatrudniała

w tym czasie 50 pracowników. Rozpoczęto

naprawy i ładowania akumulatorów.

• Do 1947 r. obie fabryki miały wspólną

dyrekcję.
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Smutny los Fryderyka Müllera

Miller, chociaż był pochodzenia niemieckiego, ogromnie dużo zrobił. Dawał ludziom fikcyjne papiery

[potwierdzające], że pracują w tej firmie. Dawał nawet pieniądze na szkoły, przecież były komplety,

naprawdę bardzo pomagał. Potem siedział w więzieniu na Rakowieckiej. […] Został zwolniony,

zresztą umarł. Zostawił mieszkanie. Jego dom ocalał, ale później go zburzyli, bo budowali Pałac

Kultury. Dali mu mieszkanie gdzieś na Pradze, gdzie ubikacja była na podwórku. Warunki były

bardzo prymitywne. To byli bardzo prawi ludzie, nie powinnam o tym mówić, bo nie mam sentymentu

do Niemców, ale on był Polakiem z krwi i kości, chociaż z niemieckiej rodziny. Jak przyjechał jego

brat Miller – pułkownik, to jego żona podała mu rękę w rękawiczce, żeby nie dotykać ręki

niemieckiej, chociaż ona była z Hennebergów. Też niemiecka rodzina, tylko długo osiadła w Polsce.

[Bracia] Henneberg robili platery, które widzę, gdy jestem za granicą. Bardzo dużo widziałam

w Rosji - tak Fryderyka Müllera w Archiwum Historii Mówionej wspominała Danuta Szlajmer.
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Smutny los Fryderyka Müllera

• Po wojnie na rozprawie rehabilitacyjnej

Fryderyk Müller był sądzony za podpisanie

volkslisty. Został uniewinniony ale nie był już

właścicielem zakładów.

• Twórca i właściciel fabryk został odsunięty

od swego ukochanego i największego dzieła

życia.

• Mieszkał w Warszawie.

• Zmarł 11 kwietnia 1955 r. w wieku 81 lat.

„Zycie Warszawy”
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Zakłady Gumowe „Piastów”

• W 1945 r. do nazwy zakładu dodano
„pod Tymczasowym Zarządem Państwowym”.

• W styczniu 1946 r. usunięto słowo
„tymczasowy”, od tego czasu fabryka podlegała
Zjednoczeniu Przemysłu Gumowego
i Tworzyw Sztucznych w Łodzi.

• W 1947 r. rozdzielono Zakłady Gumowe
od Zakładów Akumulatorowych.

• Od 1949 r. nazwa fabryki: Zjednoczone
Zakłady Przemysłu Gumowego, wytwórnia
nr 12 w Piastowie.

• W latach 1951-1970 były to Zakłady Przemysłu
Gumowego „Piastów” w Piastowie.

• Od 1970 r. Piastowskie Zakłady Przemysłu 
Gumowego „STOMIL” w Piastowie.

• Zakłady Kauczukowe „Piastów” pod zarządem

państwowym rozpoczęły produkcję w 1946 r.

W 1946 r. wyprodukowano 96 ton różnych

artykułów gumowych o wartości ok. 763 tys. zł.

• Pod konie lat 40. XX w. rozpoczęto produkcję

artykułów technicznych gumowych przede

wszystkim na potrzeby środków transportu:

samochodów osobowych i ciężarowych,

ciągników, lokomotyw, wagonów kolejowych

i statków oraz dla przemysłu maszynowego

i elektrotechnicznego, budownictwa, łączności

i rolnictwa.

• Produkowano tutaj wszystkie elementy

gumowe do pojazdów (oprócz opon, dętek

i węży) oraz pasy pędne, paski klinowe, płyty

gumowe i porowate, łodzie gumowe, wyroby

ebonitowe do akumulatorów a także artykuły

toaletowe z kolorowej gąbki. 52



Piastowskie PGZGum

• W latach 60 XX w. wprowadzono nowoczesne

maszyny i urządzenia. Produkowano

tutaj ponad 200 detali gumowych do Fiata

125p a później do Fiata 126p.

• Na początku lat 70. XX w. wytwarzano

uszczelki do szyb Fiata 125p, tuleje gumowo-

metalowe do „Syreny”, „Stara”, lokomotyw

spalinowych i elektrycznych

oraz uszczelnienia niektórych układów

hamulcowych.

• W 1980 r. „Piastów” produkował ok. 1500

wyrobów, o ciężarze od 1g. do kilku

kilogramów.

• W 1945 r. w ZK „Piastów” zatrudniono 30

osób a w roku następnym już 296 osób.

• W 1955 r. w zakładach pracowało już 1299

osób a 10 lat później 1528. Najwięcej osób

było zatrudnionych w 1971 r. – 1849.

W następnych latach zatrudnienie malało,

w 1980 r. pracowało 1240 osób.

• W zakładach zorganizowano własną

narzędziownię, która wykonywała formy.

• Od 1948 do końca 1980 r. zgłoszono ponad

1900 projektów racjonalizatorskich!!!

(60 zgłoszeń rocznie). Wielu zgłaszających

zostało odznaczonych Złotą i Srebrną Odznaką

Racjonalizatorską.

• W roku 2000 PZPG STOMIL Piastów

przekształcono w Sp. z o.o.
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Działalność socjalna zakładów

• Zakład dbał o swoich pracowników.
Organizowano wczasy zakładowe nad morzem
i w górach. Dzieci i młodzież uczestniczyły
w koloniach, obozach wędrownych w kraju
i w NRD. Ok. 1200 osób rocznie korzystało
z różnych form rekreacji.

• Ok. 300 pracowników posiadało ogródki
działkowe.

• Zakład posiadał własny żłobek
oraz przyzakładową przychodnię lekarską.

• Pracownicy otrzymywali bezpłatne posiłki
profilaktyczne i regeneracyjne.

• Z zakładowych pieniędzy wybudowano
3 bloki mieszkalne.

• Piastowskie ZPGum prowadziły własny hotel
robotniczy.

• Działała zakładowa orkiestra a w 1975 r.
powstał zespół wokalno-estradowy „Stomil”.

• Zakład sprawowały opiekę nad Technikum
Chemicznym w Piastowie. Kształceni
tam chemicy i mechanicy zasilali kadry
zakładu.
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„Chemik”

• Pochodną rozwoju branży chemicznej

w Piastowie było otwarcie w 1946 r.

Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

przekształconej w latach 60. XX w.

w Zespół Szkół Chemicznych, tzw. „Chemik”.

• Przez lata kształcono tutaj pokolenia

chemików, którzy zajmowali czołowe miejsca

w olimpiadach chemicznych a później

pracowali w piastowskim „STOMIL-u”.

• Obecnie jest to Zespół Szkół im. Fridtjofa

Nansena.
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ZAP Piastów

• Od 1950 r. zakład „Tudor” otrzymał symbol

K8. Pracowali tutaj głównie przedwojenni

pracownicy. Nadal produkowano akumulatory,

przede wszystkim akumulatory do ciągników

produkowanych w pobliskich Zakładach

Mechanicznych „Ursus” i do samochodów

wytwarzanych w Fabryce Samochodów

Osobowych (Warszawy, Syreny, a potem duże

Fiaty i Polonezy). Ok. 100 tys. akumulatorów

produkowano na eksport do krajów

socjalistycznych.

• Przełom w rozwoju zakładu nastąpił w 1967 r.

Zakupiono wówczas od angielskiego koncernu

„Chloride” licencję na produkcji

akumulatorów starterowych.

• Pod koniec lat 70. XX w. zautomatyzowano

linie produkcyjne, uruchomiono oczyszczalnię

ścieków i ograniczono emisję pyłów.

• W 1980 r. ZAP zatrudniał 460 pracowników,

produkowano ponad 400 tys. sztuk

akumulatorów rocznie.

• W 1993 r. Zakłady Akumulatorowe ZAP

Piastów przekształcono w spółkę skarbu

państwa. Dwa lata później rozpoczęto

prywatyzację poprzez XII Narodowy Fundusz

Inwestycyjny „Piast”. Ostatecznie, w styczniu

2000 r. 53% udziałów w zakładzie sprzedano

prywatnemu inwestorowi.
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Godny następca Müllera

• Lech Sznajder w latach 1982-1992 pracował

w ZAPie. Po odejściu z pracy nadal zajmował

się akumulatorami, był ich największym

dystrybutorem i jednocześnie producentem

pod własną marką „Sznajder”. Sprzedawał

akumulatory w kraju i za granicą.

• Sznajder zaczął stopniowo kupować akcje

ZAP. W styczniu 2000 r. zakupił 53% akcji

i tym samym przejął kontrolę nad piastowską

fabryką a w 2002 r. powiększył pakiet akcji

do 98,5%.

• W maju 2002 r. firma przyjęła obecną nazwę

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Lech Sznajder

Właściciel i prezes zarządu 

ZAP Sznajder Batterien
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Sukces na wielką skalę

• Lech Sznajder dynamicznie inwestuje:

w produkt, w najnowocześniejsze technologie

i równocześnie w infrastrukturę, modernizację

oraz rozbudowę zakładu. Firma zgodnie

z normami ISO zapewnia wysoką jakość

wyrobów i ochronę środowiska naturalnego.

• W 2006 r. Lech Sznajder kupił 100% udziałów

w firmie Agroma Olsztyn (powstała GRUPA

SZNAJDER).

• W 2009 r. uruchomiono Zakład Recyklingu

Akumulatorów w Korszach.

• W 2013 r. przejął 100% udziałów w firmie

Jenox Akumulatory Spółka z o.o.
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Z najnowszej historii firmy

• ZAP Sznajder Batterien S.A. zatrudnia 220
pracowników, którzy produkują ponad 1 mln
sztuk akumulatorów rocznie. Zajmuje drugie
miejsce na liście producentów akumulatorów
w Polsce i trzecie jako ich sprzedawca
na krajowym rynku.

• Ponad 75% całej produkcji jest przeznaczone
na eksport.

• Firma jest znana nie tylko w Polsce
ale i w ponad 60 krajach na całym świecie.

• Zakład posiada wszystkie certyfikaty
obowiązujące w przemyśle motoryzacyjnym.

A oto tylko niektóre z wyróżnień i tytułów
przyznanych firmie:

Złoty Medal Międzynarodowych Targów
Poznańskich,

Medal Europejski,

Huzar Europy dla Lecha Sznajdera,

Gazela Biznesu,

Perła Polskiej Gospodarki,

Wybitny Eksporter Roku,

Godło „Teraz Polska”,

Polska Firma Międzynarodowy Czempion.
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• W ten to właśnie sposób 90-letnia historia fabryki akumulatorów w Piastowie

zatacza koło. Firma powstała w oparciu o determinację pierwszego

właściciela i jego kapitał w 1925 roku, stała się liczącym w okresie

międzywojennym przedsiębiorstwem nie tylko w kraju. Dziś, poprzez taką

samą determinację i pasję L. Sznajdera jest realnym Liderem Rynku i Perłą

Polskiej Gospodarki, z ogromnym potencjałem na dalsze lata.

Historia jest dowodem na to, że jest możliwe osiągnięcie sukcesu na wielką

skale, realizując swoje pasje. Pasją tym na imię akumulatory.

Stanisław Wasilewski, 90 Lat Polskiej fabryki akumulatorów z Piastowa, 2015, akubiz.pl

Fot. zap.pl
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Herb Piastowa

• Na koniec. O tym jak ważny był przemysł

dla rozwoju Piastowa świadczy… jego herb,

nawiązujący do dwóch największych

zakładów w mieście.

Czarny fragment koła zębatego ułożonego

w koronę symbolizuje przemysł elektro-

techniczny – akumulatory

4 złote sześcioboki to modele benzenu,

symbolizują przemysł chemiczny.

• Herb miasta Piastowa według projektu artysty

plastyka Leona Urbańskiego zatwierdziła

Miejska Rada Narodowa w 1968 r.
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