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Starzycka Fabryka Sukna Zussmana Bornsteina.

Początek działalności ul Krzyżowa. Przeniesienie do Starzyc.

Zussman Bornstein albo Sussman Bornstein (później już tylko Zusman Bornstein) zaczynał swoją
działalność w 1857 roku od zakładu rękodzielniczego, mając kilka ręcznych krosien tkackich.
Zakład znajdował się prawdopodobnie przy ul. Krzyżowej na terenach stanowiących dawniej jego własność.
Starzyce ul. Szosa Warszawska 59/71
Starzycka Fabryka Sukna Fryderyka Stumpfa
W osadzie Starzyce, dopiero w 1915 r. przyłączonej do Tomaszowa, działalność przemysłową prowadził
przybyły w 1824 r. z Zielonej Góry Fryderyk (Friedrich) Stumpf. W 1833 roku wydzierżawił nieukończony
budynek przędzalni wełny wraz z foluszem i spadkiem wody. Obok przędzalni urządził tkalnię z szesnastoma
krosnami, apreturę i farbiarnią z siedmioma kotłami. Zatrudniano osiemdziesięciu pracowników a dyrektorem
był Karol Sarre.
W latach sześćdziesiątych XIX wieku unowocześniono maszyny i zwiększono produkcję sukna cienkiego.
Jego sukno trafiało do Warszawy i innych znaczących miast Królestwa Polskiego oraz na rynek rosyjski.
W połowie XIX wieku firma należała do największych zakładów wełnianych w kraju.
Po śmierci Fryderyka przejął ją Otto Stumpf, któremu bardziej niż na interesach, zależało na rozrywkach.
Firma popadła w długi i w 1870 r. zaprzestała produkcji. W końcu firma została zlicytowana i przeszła w
posiadanie Lechmana działając pod nazwą Starzycer Tuch und Cord Fabrik.
W 1886 roku fabrykę strawił pożar.
Nieruchomość nabywa Zussman Bornstein w 1887 lub 1889 r.

• Czas : kalendarz na rok 1910. [Cz. 3] str. 221

• Czas : kalendarz na rok 1912. [Cz. 2] str. 246
2
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Plan osady fabrycznej w Starzycach (1873).

3 m²
Plan osady fabrycznej Starzyce z 1873 r. położonej nad brzegami rzeki Czarnej i jej dopływu Piasecznicy oraz stawu o pow. 112.000

Starzycka Fabryka Sukna Zussmana Bornsteina.

Początek działalności w Starzycach.

STARZYCKA FABRYKA WYROBÓW SUKIENNYCH ZUSMANA BORNSTEINA, Starzyce ul. Szosa Warszawska 59/71.
• Na mocy umowy z dn. 12/24 lipca 1889 r. nr rep. 660 Zussman Bornstein (syn Szlamy) nabywa od
Henryka Reichmana (syna Osipa) nieruchomość Starzyckiej Fabryki Sukna i Kortów o powierzchni 170
morgów i 54 pręty w osadzie Karolinów i koloni Starzyce oraz 6 morgów i 110 prętów w osadzie Julianów
(łącznie około 60 ha) za kwotę 41.000 rb. Zabudowania fabryczne znajdowały się na 17 ha.
Na miejscu działki w widłach rzek Bieliny, Piasecznicy i Czarnej, po zachodniej stronie Szosy Warszawskiej,
w osadzie Starzyce, powstały nowa tkalnia, farbiarnia, wykończalnia i pralnia wełny.
Na potrzeby fabryki wybudowano dwa duże sztuczne zbiorniki wody, potrzebne do wykańczania tkanin. W
1896 r. wybucha pożar, który częściowo niszczy budynek piętrowy nad stawem mieszczący wykończalnię,
tkalnię i przędzalnię. W nowym zakładzie ponownie w roku 1899 wybucha kolejny pożar i fabryka częściowo
ulega zniszczeniu.
W 1905 roku zatrudniano tam już 200 robotników i stosowano napęd parowy o mocy 165 KM a fabryka
produkowała tkaniny wełniane, zgrzebne i czesankowe typu satyna, kastor, syberyna.
Znaczna część produkcji zbywana była na potrzeby wojska.
Zusman Bornstein zamieszkał niedaleko fabryki w pałacyku wybudowanym już w 1848 r. To budynek przy ul.
Warszawskiej 103. Fabrykant mieszkał tam ze swoją rodziną. Zusman ożeniony z Surą Rywką Dwoją z domu
Windhejler, miał synów Abrama (vel Adama) i Emanuela Bornsteinów.
U Bornsteina dochodziło niestety do nadużyć. Nie tylko dorośli pracowali tam ciężko, ale i dzieci. W 1888 roku w fabryce
Zusmana dziewięć dziewczynek, mających po 11 lat, pracowało aż po 12 godzin dziennie!!!
Nie była to jedyna fabryka, w której wykorzystywano dzieci do niewolniczej pracy.
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Stan upadłości firmy Zussmana Bornsteina (1891).

• Tydzień. 1891-12-20 R. 19 Nr 51.

• Dziennik Łódzki : pismo
przemysłowe, handlowe i literackie.
1892-11-15 R. 9 nr 255

• Tydzień. 1891-12-20 R. 19 Nr 51

• Tydzień. 1892-01-24 R. 20 Nr 4
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Stan upadłości firmy „Zussman Bornstein” (1891 - 1893).

W Archiwum Państwowym w Łodzi znajdują się akta z lat: 1891-1893 oraz 1896-1899 związane z postępowaniem
upadłościowym firmy „Zussmann Borntein” :
1891-1893

39/48/0/-/3836a
(446, 307)

O uznaniu firmy „Zussmann Bornštejn" w mieście Tomaszowie za niewypłacalną.
(Dokumentacja aktowa Sądu Okręgowego Piotrkowskiego, Wydz. Cywilnego).

1891-1893

39/48/0/-/3836b
(198/93)

W sprawie niewypłacalności tomaszowskiej spółki „Zussman Bornštejn”
(Dokumentacja aktowa Sądu Okręgowego Piotrkowskiego, Wydz. Cywilnego)

1896 - 1899 39/48/0/-/3836
(G/371 - 1247/96)

W sprawie niewypłacalności Samuela i Szmula Bornsteina .
(Dokumentacja aktowa Sądu Okręgowego Piotrkowskiego, Wydz. Cywilnego).

Osoby odpowiedzialne za długi firmy „Zussman Bornstein” w osobach wdowy Rywki Sury Bornstein i Feliksa
(Froima Herscha) Bornsteina w grudniu 1891 r. decyzją Sądu Okręgowego w Piotrkowie miały zostać osadzone w
więzieniu Warszawskim. Sprawdzenia wymaga, czy sąd ostatecznie ogłosił upadłość firmy albo czy dłużnicy
porozumieli się z wierzycielami co do ustalenia zasad spłaty zobowiązań, a postępowanie zostało zakończone
polubownie. W celu ustalenia pełnej listy wierzycieli sąd wyznaczył tylko syndyka tymczasowego masy upadłości.
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Starzycka Fabryka Sukna Z. Bornsteina.

Starzycka Fabryka Sukna i Kortów Sussmana Bornsteina (1911).

W 1911 r. spadkobiercy Zusmana Bornsteina założyli firmę przemysłowo-handlową:
Starzycka Fabryka Sukna i Kortów Sussmana Bornsteina w Starzycach, Szosa Warszawska 57/71.
Przed wybuchem pierwszej wojny światowej w przedsiębiorstwie Zussmana Bornsteina w Starzycach
wprowadzono napęd elektryczny. W 1913 r. w tej fabryce przy zatrudnieniu 350 robotników wartość
produkcji wyniosła 1 mln rubli. W połowie 1914 r. czynnych było 105 krosien i 4 700 wrzecion, a
zatrudnienie osiągnęło 430 osób.

Druk firmowy Starzyckiej Fabryki Sukna i Kortów Sussmana Bornsteina w Starzycach pod Tomaszowem, z listem
datowanym na dn. 19.03.1915 r. Ze zbiorów Jerzego Pawlika.
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Starzycka Fabryka Sukna Zusmana Bornsteina.

Liczba zatrudnionych mężczyzna (1905).

• Tydzień. 1906-02-11 R. 34 Nr 6. Prawa wyborcze mieli tylko mężczyźni, dlatego w spisie wymieniono: Ilość
robotników mężczyzn. Z pewnością kobiety też były w tym czasie zatrudnione w fabryce Z. Bornsteina.
W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

8

Starzycka Fabryka Sukna Zusmana Bornsteina.

Inwestycje (1889-1914).

W aktach Archiwum Państwowego w Łodzi zachowały się projekty kolejnych inwestycji dokonanych
przez władze fabryki Z. Bornsteina w latach 1889 – 1914:
1889

39/1/0/4/1030

O budowie przez Sussmana Bornsteina przędzalni, kotłowni, farbiarni,
dekatyzatorni, suszarni i apretury a także kuźni i przędzalni ręcznej z
pomieszczeniami mieszkalnymi we wsi Starzyce w powiecie brzezińskim. (Raport
Naczelnika Powiatu Brzezińskiego, zobowiązanie właściciela nieruchomości,
protokół oględzin istniejących ścian i fundamentów, protokoły posiedzeń RGP,
projekt budowy).
(zobacz poniżej skany nr I.)

1890

39/1/0/4/1706

Projekt budowy przez Izraela Zamulewicza (?) tymczasowego, drewnianego tartaku
z silnikiem mechanicznym, na terenie istniejącej parowej fabryki sukna, należącej do
spadkobierców Bornsteina, za ich wstępnym pozwoleniem, we wsi Starzyce w gminie
Łazisko w powiecie brzezińskim. (Raport Naczelnika Powiatu Brzezińskiego, podanie z
prośbą Zamulewicza o zatwierdzenie projektu, protokół posiedzenia RGP, projekt
budowy).
(zobacz poniżej skany nr II.)

1894

39/1/0/4/4844

Projekt budowy 1) murowanej, parterowej dekatyzatorni i suszarni taśm
zgrzeblarskich; 2) murowanych, czterokondygnacyjnych schodów i 3) nadbudowy
poddasza na dwupiętrowej tkalni, wybudowanej na podstawie projektu
zatwierdzonego przez Rząd Gubernialny z 31 lipca 1889 roku za numer 22 dla fabryki
parowej Sussmana Bornsteina we wsi Starzyce w powiecie brzezińskim w guberni
piotrkowskiej. (Fasady, przekroje, rzuty, plan orientacyjny) .

1895

39/1/0/4/4844

O zatwierdzeniu projektu budowy przez Sussmana Bornsteina we wsi Starzyce w
gminie Łazisko murowanej, parterowej dekatyzatorni i suszarni taśm zgrzeblarskich
oraz murowanych, czterokondygnacyjnych schodów. (Raport Naczelnika Powiatu
Brzezińskiego, korespondencja, wyjaśnienia do projektu, protokół posiedzenia RGP,
(zobacz poniżej skany nr III.)
projekt budowy).
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Inwestycje (1889-1914).

1897-1898 39/1/0/4/17983

O oświetleniu elektrycznym fabryki Sussmana Bornsteina we wsi Starzyce w
powiecie brzezińskim. (Raporty Naczelnika Powiatu Brzezińskiego, opis instalacji,
decyzje Rządu Gubernialnego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, korespondencja,
protokół oględzin instalacji).

1898

O budowie przez Sussmana Bornsteina we wsi Starzyce numer 1 murowanej
suszarni i kotłowni. (Raport Naczelnika Powiatu Brzezińskiego, opinia Starszego
Inspektora Fabrycznego, zobowiązanie właściciela nieruchomości i nadzorującego
budowę, wyjaśnienia do projektu, protokoły posiedzeń RGP, projekt budowy).

39/1/0/4/6931

(zobacz poniżej skan nr IV.)

1898

39/1/0/4/7228

O budowie przez Izaaka (?) Bornsteina we wsi Starzyce murowanego komina
fabrycznego oraz projekt zdjęty z natury wybudowanych: maszynowni i suszarni .
(Raport Naczelnika Powiatu Brzezińskiego, opinia Starszego Inspektora Fabrycznego,
wyjaśnienia do projektu, zobowiązanie właścicieli i nadzorującego budowę, protokół
posiedzenia RGP, projekt budowy.

1901

39/1/0/4/8868

O odbudowie po pożarze części spalonej fabryki murowanej, dwupiętrowej
manufaktury sukna Sussmana Bornsteina we wsi Starzyce w gminnie Łazisko w
powiecie brzezińskim. (Raport Naczelnika Powiatu Brzezińskiego, opinia Starszego
Inspektora Fabrycznego, wyjaśnienia do projektu, zobowiązania nadzorującego
budowę i firmy, protokół posiedzenia RGP) .

1900-1901 39/1/0/4/8438

Projekt odbudowy po pożarze dwupiętrowej fabryki sukna krytej asfaltową papą
na nieruchomości Sussmana Bornsteina we wsi Starzyce w powiecie brzezińskim w
guberni piotrkowskiej (Fasady, przekroje, rzuty, plan sytuacyjny, plan orientacyjny).

1909

Zussman Bornstein, fabryka sukna, Starzyce, powiat brzeziński - dokumentacja
związana z rejestracją kotła parowego.

39/19/0/3/3366

.
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Starzycka Fabryka Sukna Zusmana Bornsteina.
1909

39/1/0/4/10331

Inwestycje (1889-1914).

Projekt budowy przez Bornsteina murowanej kotłowni i komina we wsi Starzyce w
gminie Łazisko w powiecie brzezińskim (Raport Naczelnika Powiatu Brzezińskiego,
opinia Starszego Inspektora Fabrycznego, zobowiązanie właściciela nieruchomości i
nadzorującego budowę, wyjaśnienia do projektu, protokół posiedzenia RGP) .
(zobacz poniżej zdjęcie nr V).

1910
1910

39/19/0/3/3450
39/1/0/4/11520

Dokumentacja związana z rejestracją kotła parowego.
Projekt nadbudowy murowanych drugiego i trzeciego pięter oraz dobudowy
murowanej, krytej papą kotłowni położonych na nieruchomości Sussmana
Bornsteina we wsi Starzyce w gminie Łazisko w powiecie brzezińskim. (Fasada,
przekrój, rzuty, plan sytuacyjny, plan orientacyjny).

1911

39/1/0/4/12943

Projekt budowy przez spadkobierców Sussmana Bornsteina pawilonu fabrycznego
we wsi Starzyce w powiecie brzezińskim. (Raporty Naczelnika Powiatu Brzezińskiego,
korespondencja, wyjaśnienia do projektu)

1911

39/1/0/4/13025

Projekt budowy przez Sussmana Bornseina murowanej, parterowej farbiarni we wsi
Starzyce w powiecie brzezińskim. (Raport Naczelnika Powiatu Brzezińskiego, opinia
Starszego Inspektora Fabrycznego, zobowiązanie nadzorującego budowę,
wyjaśnienia do projektu, protokół posiedzenia RGP).

1911

39/1/0/4/13025/1 Projekt budowy murowanej, parterowej, krytej papą farbiarni położonej na
nieruchomości Sussmana Bornsteina we wsi Starzyce w gminie Łazisko, w powiecie
brzezińskim. (Fasady, przekroje, rzuty, plan sytuacyjny, plan orientacyjny).
39/1/0/4/13553/1 Projekt budowy murowanego, parterowego, krytego papą magazynu położonego
na nieruchomości Sussmana Bornsteina we wsi Starzyce w gminie Łazisko w powiecie
brzezińskim. (Fasada, przekrój, rzut, plan sytuacyjny, plan orientacyjny).
39/1/0/4/18351
O oświetleniu elektrycznym w fabryce Sussmana Bornsteina we wsi Starzyce w
powiecie brzezińskim. (Raport Naczelnika Powiatu Brzezińskiego, pismo RGP, opinia
Starszego Inspektora Fabrycznego, zobowiązanie nadzorującego budowę,
wyjaśnienia do projektu, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy.)

1911

1911
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Inwestycje (1889-1914).

1911-1913 39/1/0/4/18386

O oświetleniu elektrycznym w fabryce spadkobierców Sussmana Bornsteina we wsi
Starzyce, gminie Łazisko, w powiecie brzezińskim (Raporty Naczelnika Powiatu
Brzezińskiego, opis instalacji, korespondencja z Naczelnikiem Warszawskiego Okręgu
Pocztowo-Telegraficznego i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, wyjaśnienia do
projektu, protokół posiedzenia RGP, projekty instalacji).
1911
39/1/0/4/18386/1 Projekt instalacji elektrycznej w fabryce sukna spadkobierców Sussmana Bornsteina,
położonej we wsi Starzyce w powiecie brzezińskim, w guberni piotrkowskiej. (Rzuty,
plan sytuacyjny, schemat tablicy rozdzielczej).
1911
39/1/0/4/18386/2 Plan instalacji elektrycznej w fabryce spadkobierców Sussmana Bornsteina,
położonej we wsi Starzyce w guberni piotrkowskiej, w gminie Łazisko, w powiecie
brzezińskim. (Plan sytuacyjny, schemat tablicy rozdzielczej).
1912
39/1/0/4/13553 Projekt budowy przez Sussmana Bornsteina murowanego, parterowego magazynu
we wsi Starzyce w powiecie brzezińskim. (Raport Naczelnika Powiatu Brzezińskiego,
zobowiązanie nadzorującego budowę, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy).
1913 -1914 39/1/0/4/18399 Projekt oświetlenia elektrycznego w fabryce Sussmana Bornsteina we wsi Starzyce
w powiecie brzezińskim. (Raporty Naczelnika Powiatu Brzezińskiego, opis instalacji,
korespondencja z Naczelnikiem Warszawskiego Okręgu Pocztowo-Telegraficznego,
wyjaśnienia do projektu, protokół posiedzenia RGP).
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Starzycka Fabryka Sukna Zusmana Bornsteina.

I. Plan nowych zabudowań fabrycznych (1889).

Budowana przez Sussmana Bornsteina przędzalnia, kotłownia, farbiarnia, dekatyzatornia suszarnia i apretura,
a także kuźnia i przędzalnia ręczna z pomieszczeniami mieszkalnymi we wsi Starzyce w powiecie brzezińskim.
Urząd Gubernialny Piotrkowski. Plany architektoniczne z 19 lipca 1889 r. zatwierdzone 31 lipca 1889 r. Architekt F. K.
Nowicki. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi - sygn. 39/1/0/4/1030
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I. Plan nowych zabudowań fabrycznych (1889).

(C.d.) Budowana przez Sussmana Bornsteina przędzalnia, kotłownia, farbiarnia, dekatyzatornia, suszarnia i apretura a także kuźnia i
przędzalnia ręczna z pomieszczeniami mieszkalnymi we wsi Starzyce w powiecie brzezińskim. Urząd Gubernialny Piotrkowski.” Plany
architektoniczne z 19 lipca 1889 r. zatwierdzone 31 lipca 1889 r. Architekt F. K. Nowicki. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi - sygn.
39/1/0/4/1030.
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I. Plan nowych zabudowań fabrycznych (1889).
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I. Plan nowych zabudowań fabrycznych (1889).

(Ciąg dalszy). Plany architektoniczne z 19 lipca 1889 r. Architekt F. K. Nowicki.
Kolorem pomarańczowym zaznaczono planowane do budowy budynki.
(Archiwum Państwowe w Łodzi - sygnatura 39/1/0/4/1030).
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II. Plan nowych zabudowań fabrycznych (1890).

Plan architekta F. K. Nowickiego z 6 października 1890 r. Urząd Gubernialny Piotrkowski
(Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi – sygnatura 39/1/0/4/1706).
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II. Plan nowych zabudowań fabrycznych (1890).

Plan architekta F. K. Nowickiego z 6 pażdziernika 1890 r. Urząd Gubernialny Piotrkowski.
Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi - sygn. 39/1/0/4/1706).
Interesujący jest przebieg kanału przeprowadzonego pod budynkiem tkalni i wykończalni, którego wody napędzały
maszyny. Nadwyżkę wody odprowadzano poza budynkiem.
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III. Budowa suszarni, dekatyzatorni i klatki schodowej (1894/1895).

Projekt budowy przez
Sussmana Bornsteina we wsi
Starzyce w gminie Łazisko
murowanej, parterowej
dekatyzatorni i suszarni taśm
zgrzeblarskich oraz
murowanych,
czterokondygnacyjnych
schodów z 27 grudnia 1894,
zatwierdzony 1894 r.
Raport Naczelnika Powiatu
Brzezińskiego.
(Źródło: Archiwum Państwowe
w Łodzi - Sygn. 39/1/0/4/4844)
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IV. Budowa suszarni i kotłowni (1898).

Projekt budowy przez Sussmana
Bornsteina we wsi Starzyce
murowanej suszarni i kotłowni. 1898.
(Źródło: Archiwum Państwowe w
Łodzi Sygn. 39/1/0/4/6931).
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V. Budowa kotłowni i komina (1909).

Projekt budowy komina i nowej kotłowni inż. architekta Powiatu Brzezińskiego K. Kleibera z 14 października 1909 r.
zatwierdzony przez Urząd Gubernialny Piotrkowski.
(Dokumentacja w Archiwum Państwowym w Łodzi 39/1/0/4/10331).
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Schemat zabudowań fabrycznych (ok. 1910/1911).

Plan z ok. roku 1910/1911 budynków fabrycznych:
1 – farbiarnia, 2 - tkalnia i farbiarnia murowany dwupiętrowy budynek, 3 – kotłownia, 4 – suszarnia wełny,
5 – stara farbiarnia, 6 – magazyny. 7 – murowany budynek osadni z filtrami i studni osadowej,
8 – pomieszczenia apretury – armatury, 9 – stolarnia, 10 – murowana stajnia,
11 - pomieszczenia produkcyjne i mieszkalne, 12 – budynek biurowy, 13 - magazyny, 14 – komin,
15 –budynek przędzalni (w trakcie budowy), 16 – magazyn surowca (w trakcie budowy), 17 –cieplarnia.
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Zdjęcie lotnicze fabryki i terenów wokół (pocz. lat 30.)

Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych Zusmana Bornsteina usytuowana po lewej stronie Szosy Warszawskiej.
Zdjęcie lotnicze. Zbiór kartograficzny, sygn. 708. Starzyce. Historyczna zabudowa Tomaszowa Mazowieckiego w
początku lat 30. XX wieku Archiwum w Piotrkowie Tryb. Oddz. w Tomaszowie Maz.
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Rycina z ogólnym widokiem fabryki (1915-1927).

Rycina z druku firmowego Starzyckiej Fabryki Sukna i Kortów Z. Bornsteina (1915 r.) powtórzona w
czasopiśmie Echo Mazowieckie z 20 sierpnia 1927 r. (str. 56) już jako Starzycka Fabryka Wyrobów
Sukiennych. Z. Bornstein Sp. Akc.
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Zabudowania z 1830 r. w części po przebudowie.

Najstarsza część zabudowań fabrycznych. Fot. z lat 70–tych XX w.
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Zabudowania fabryczne. Dom mieszkalny.

Budynek mieszkalny jednopiętrowy z kamienia
wapiennego przeznaczony dla służby i woźniców
wybudowany w 1850 r. po drugiej stronie szosy (obecny
budynek przy ul. Warszawskiej 124.
Budynek dwupiętrowy nadbudowany około 1910 r.
o powierzchni zabudowy 2.070 m² i kubaturze 21.684 m³
z dachem dwuspadowym oraz dwoma klatkami
schodowymi na szczytach, o stropach ogniotrwałych i
kamiennych schodach. W nim ulokowano przędzalnię
(później przeniesioną za rzekę Czarną), oddz.
przygotowawczy, tkalnię i wykończalnię.
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Zabudowania fabryczne.

Całościowy widok murowanego dwupiętrowego budynku tkalni i wykończalni na tle stawu.
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Pomieszczenia turbogeneratora. W 1913-1914
usunięto przestarzały i nieekonomiczny napęd
a fabrykę zelektryfikowano. W miejsce maszyny
parowej zainstalowano pierwszy w przemyśle
wełnianym turbogenerator.

Zabudowania fabryczne.

Wybudowano także przybudówkę tkalni od strony
południowo zachodniej, w której ustawiono
suszarkę ramową do suszenia tkanin.
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Zabudowania fabryczne. Przędzalnia (1911).

W 1911 r. rozpoczęto budowę nowej przędzalni - murowanego budynku po drugiej stronie rzeki Czarnej
o pow. zabudowy 2.140 m²

Nowa przędzalnia od strony
północnej.

Nowa przędzalnia - murowany budynek po drugiej stronie rzeki Czarnej.
Widok od stron północnej.
(Obiekt przy ul. Warszawskiej, tuż przy moście – obecnie nr 107A).
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Budynek przędzalni. Szarpacz i siłownia.

Budynek przędzalni. Widok od strony zachodniej, gdzie zlokalizowano szarparnię oraz silniki napędowe. Napęd
maszyn przędzalniczych był zespolony, tj. pierwszy silnik za pomocą grubych lin poruszał jedną transmisją, która
z kolei napędzała poszczególne samoprząśnic; drugi silnik poruszał transmisję napędzającą zespoły zgrzeblarskie.
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Przędzalnia. Samoprząśnice firmy Hartmann (1914).

Przędzalnia. Samoprząśnice wózkowe (selfaktory) firmy Hartmann o napędzie transmisyjnym zainstalowane w 1914 r.
Fot. z lat 80-tych XX w.
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Zabudowania fabryczne. Kuźnia, stajnia, warsztaty i magazyn.
Położony przy Szosie Warszawskiej ciąg budynków
parterowych o powierzchni 361 m² przeznaczonych na kuźnię,
stajnię, warsztaty i magazyn.

Ciąg budynku parterowego nadbudowano w latach 1952-55.
Piętro przeznaczono na mieszkania.
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Pałacyki Bornsteinów.
Pierwsza willa rodziny
Bornsteinów (1848) przy
ul. Warszawskiej,
(obecnie przebudowana).

Druga willa rodziny
Bornsteinów
(obecnie przedszkole).
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Zmiany właścicielskie. Sukcesorzy Zusmana Bornsteina.

• Na mocy decyzji Wydziału Hipotecznego z dnia 11 maja 1892 roku do własności tej fabryki zostały
wpisane dzieci właściciela jak: Szmul Bornstein, Rasza Margulies z Bornsteinów, Efraim Hersch dwoga
imion Bornstein, Estera Rajza dwojga imion Goldsztaub z Bornsteinów, Izaak Bornstein, Abram Bornstein,
Ludwika Bornstein i Emanuel Bornstein w odniesieniu do osady Karolinów na prawie dzierżawy
wieczystej, a w odniesieniu do części osady Julianów na prawie pełnej własności.
• Po śmierci Zusmana Bornsteina na mocy protokołu regulacji spadku z 9/21 marca 1896 r. całość
własności przepisana została w drodze spadkobrania na imię i rzecz dzieci jego dzieci, tj. Szmula, Raszy,
Efroima Hersza dwojga imion, Estery Rajzli dwojga imion, Izaaka, Abrama, Ludwiki i Emanuela
rodzeństwa Bornstein.
• Udział we własności nieruchomości należąca do Ludwiki Bornstein z mocy aktu z dnia 11/24 listopada1900
roku na nr 1876 zeznanego do akt Notariusza Jana Różyckiego w Tomaszowie przeszła na rzecz Raszy
córki Zusmana Margules z Bornsteinów, Szmula, Abrama i Emanuela synów Zusmana Bornsteinów w
szacunku 8 tysięcy rubli.
• Efroim Hersz Bornstein własność swą z tej nieruchomości wraz z własnością swego ruchomego i
nieruchomego majątku na skutek wniosku z dnia 2/15 marca 1901 roku przelał na prawie pełnej własności
w niżej wymienionych częściach:
1. Izaak posiada działkę ziemi około 3 morgów z osady Julianów położoną między rzeką i drogą, a także
pomiędzy gruntami Szejsa i Rajki za cenę 13.500 rubli, pozostałą część tej nieruchomości posiadają
niepodzielone:
2. Szmul w 33/160 częściach,
3. Rasza Margulies w 33/100 częściach,
4. Estera Rajzla Goldsztaub w 33/160 częściach,
5. Abram w 33/160 częściach,
6. Emanuel w 23/160 częściach.
Całość przelanego majątku na rodzeństwo wyniosła na łączną cenę szacunkową 25.698 rubli, pięćdziesiąt i
jedną trzecią kopiejki.
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Zmiany właścicielskie. Sukcesorzy Zusmana Bornsteina.

• Na mocy aktu sporządzonego przed Notariuszem Różyckim w Tomaszowie Maz. w dniu 22 grudnia 1901 r.
/4 stycznia 1902 r. za Nr 1419 zostaje zawiązana przez pozostałe rodzeństwo Spółka akcyjna pod nazwą
„Zusman Bornstein” .
• Na mocy aktu zeznanego przed Notariuszem Karolem Filipskim w Piotrkowie w dniu 15/28 stycznia 1904
roku za nr 58 – Szmul syn Zusmana Bornstein swoją własność otrzymaną w spadkach na jego rzecz 1/5
części ma ruchomego i nieruchomego należącego do spółki akcyjnej pod firmą „Zusman Bornstein” przelał
w równych niepodzielonych częściach współwłaścicielom tej osady: Reszy - córce Zusmana - Margulies,
Esterze Rejzli - córce Zusmana - Goldsztaub, Abramowi i Emanuelowi synom Zusmana Bornstein za łączną
cenę 68.625 rubli osiemdziesiąt sześć kopiejek.
• Na skutek wniosku z dnia 29 września/12 października 1904 roku zeznanego w księdze hipotecznej,
wydzielono z posiadanej nieruchomości działkę ziemi o przestrzeni 18.150 łokci kwadratowych
nowopolskiej miary, czyli 1.322,77 kwadratowych sążni rosyjskiej miary i założono dla tej działki oddzielną
księgę hipoteczną pod nazwą „Osada we wsi Starzyce nr 30”. Wartość posiadanej nieruchomości uległa
odpowiedniemu zmniejszeniu. Czyni się wzmiankę, że na skutek wykupu czynszu opłaconego z tej osady
Karolinów, osada ta pozostaje obecnie na prawie pełnej własności, co zostało zapisane w księdze
hipotecznej na skutek wniosku z dnia 28 maja/8 czerwca 1912 roku.
We władzach Starzyckiej Fabryki Sukna i Kortów Z. Bornsteina zasiadali synowie Zusmana, Adam (vel
Abram) i Emanuel Bornszteinowie.
Na przełomie 1913/1914 roku w zakładzie wymieniono przestarzały napęd i pojawiła się tam elektryczność.
Tuż przed pierwszą wojną światową, przedsiębiorstwo zatrudniało w 1913 r. 350 , a w 1914 r. 430 robotników
i miało czynnych 105 czynnych krosien tkackich, 4.700 wrzecion a wartość produkcji wynosiła 1.2 mln rubli.
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Starzycka Fabryka … spółką akcyjną (1922).

Od roku 1915 Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych Z. Bornsteina, tak jak i cała osada Starzyce,
znalazła się w obrębie granic administracyjnych Tomaszowa. Stała się jedną z pięciu największych
fabryk miasta a Bornsteinowie jedną z najbogatszych rodzin fabrykanckich.
Wraz z wybuchem wojny (1914-1918) nastąpiły jednak ciężkie dni… .
Firma odniosła dotkliwe straty, zarówno przez niemieckie rekwizycje, jak i zniszczenia spowodowane
działaniami wojennymi.
Produkcję wznowiono dopiero w 1919 roku. Fabryka produkowała głównie wyroby wełniane.
Zakład wprowadził urządzenia mechaniczne - turbiny parowe. W 1923 roku posiadał 4 kotły - turbiny
parowe 510 K.W.A. o łącznej powierzchni grzewczej 388 m² i turbiny wodne 40 P.S.
W 1922 roku przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę akcyjną pod nazwę Starzycka Fabryka
Wyrobów Sukiennych Z. Bornstein Spółka Akcyjna. Mieściła się ona przy Szosie Warszawskiej
57/71. Koncesji na działalność udzieliło jej Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Komisarz na Okręg
Łódzki w Łodzi dnia 26 V 1919 roku, (nr koncesji 3903 nr b. 1788). Statut Spółki zatwierdził Minister
Przemysłu i Handlu oraz Skarbu dnia 15 lutego 1922 roku. Kapitał akcyjny został ustalony w kwocie
15.000.000 marek polskich drogą emisji 3.000 akcji o nominale 5.000 mk. Jednak już 30 października
został za zgodną ministerstwa powiększony do 30.000.000 mk drogą drugiej emisji akcji o tym samym
nominale.
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Statut Spółki Akcyjnej (15-02-1922).

„I. Cel, nazwa i siedziba. § 1. W celu nabycia i prowadzenia należących do Róży Marguliesowej, Emilji
Glodstaubowej, Adama i Emanuela braci Bornsteinów, fabryki sukna i kortów w Starzycach pod Tomaszowem –
Mazowieckim przy Szosie Warszawskiej Nr 59/71 i przyległych do fabryki gruntów osady Karolinów i części
Julianowa, oznaczonych N. Rep. 105. razem stanowiące przedsiębiorstwo od roku 1877 we wsi Starzyce pod
Tomaszowem Maz. istniejące pod firmą „Zusman Bornstein” zawiązuje się Spółka Akcyjna pod firmą: „Starzycka
Fabryka Wyrobów Sukiennych Z. Bornstein, Spółka Akcyjna.”
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Statut Spółki Akcyjnej (15-02-1922).

§ 4. Spółka jest jednostką prawną, może nabywać z zachowaniem przepisów prawnych i posiadać nieruchomości miejskie
i ziemskie i wszelki majątek ruchomy, zawierać wszelkie umowy i bronić swych interesów w sądach i wszelkich urzędach.
§ 5. Siedzibą Spółki jest Tomaszów Mazowiecki.
II. Kapitał zakładowy i akcje. § 6. Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej określa się na marek polskich 15.000.000,
podzielonych na 3.000 akcji, po marek polskich 5.000 każda.
§ 7. Oznaczona w art. 6 ilość akcji rozdziela się między założycieli i osoby zaproszone przez nich do udziału w Spółce.
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Statut Spółki Akcyjnej (15-02-1922).

„b). Zarząd. § 35. Prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu, złożonego z pięciu członków i 2 zastępców,
wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Zarządu może być powiększona na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia.
§ 35. Osoba, wybrana na członka Zarządu lub zastępcę, z chwilą objęcia obowiązków, winna posiadać co najmniej 20
akcji, które, aż do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań za cały czas sprawowania przez nią członka
Zarządu lub zastępcę przechowuje się w kasie Zarządu i nie mogą być nikomu odstępowane, ani też obciążane.”
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Statut Spółki Akcyjnej (15-02-1922).

„§ 45. Rok operacyjny Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca, z wyjątkiem pierwszego okresu operacyjnego, który
trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 najbliższego miesiąca marca, w przeciwnym zaś razie do
dnia 31 marca następnego roku.”
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Statut Spółki (15-02-1922). Powiększenie kapitału (30-10-1922)

„§ 56. Założycielami spółki są Adam Bornstein, Emanuel Bornstein, Saul Margulies i Maksymilian Goldsztaub.
Statut zatwierdził Minister Przemysłu i Handlu oraz Minister Skarbu - Warszawa dn. 20 października 1922 r.
Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w przedmiocie powiększenia kapitału zakładowego … drogę
II-giej emisji akcji . Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29-go kwietnia 1919 roku … zezwala się Spółce Akcyjnej pod
firmą: „Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych Z. Bornstein, Spółka Akcyjna” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.
I. na powiększenie kapitału zakładowego Spółki o arek 15.000.000, czyli do mk. 30.000.000 drogą II emisji 3000 sztuk
nowych akcji, nominalnej wartości mk. 5000 każda . … Minister Przemysłu i Handlu … dnia 30 października 1922 r.”
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1 akcja (1923)

Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych „Z. Bornstein” Spółka
Akcyjna : Akcja - emisja II | zł | Tomaszów Maz. 1923 | Nominał 1
x 5.000 Mk. P. | Akcja na okaziciela | Kapitał 30 milionów Mk. p.
podzielony na 6.000 akcji po 5.000 Mk. P.
(Fot. Dom Aukcyjny Ostoya).

• Republika : dziennik polityczny, społeczny, literacki i
handlowy. 1923-09-21 R. 1 no 252
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5 akcji (1923)

Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych „Z. Bornstein” Spółka Akcyjna
Akcja - emisja II | zł | Tomaszów Maz. 1923 | Nominał 5 x 5.000 Mk. P. | Akcja na okaziciela|
Kapitał 30 milionów Mk. p. podzielony na 6.000 akcji po 5.000 Mk. P. (Fot. Dom Aukcyjny Ostoya).
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10 akcji (1923).

Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych „Z. Bornstein” Spółka Akcyjna
Akcja - emisja II | zł | Tomaszów Maz. 1923 | Nominał 10 x 5.000 Mk. P. | Akcja na okaziciela|
Kapitał 30 milionów Mk. p. podzielony na 6.000 akcji po 5.000 Mk. P. (Fot. Dom Aukcyjny Ostoya).
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Spółka Akcyjna (1922).

• Przemysł Chemiczny 1922 nr 7.
„146. Starzycka Fabryka Wyrobów Sukienniczych L. Bornstein Ska Akc. z siedzibą w Tomaszowie
Mazowieckim, celem przejęcia firmy Zussman Bornstein, z kapitałem akcyjnym 15.000.000 mkp.
Założyciele: Adam i Emanuel Bornstein, Saul Margulies, Max Goldstaub.”
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Druk firmowy (po 1922 r.)

Druk firmowy Starzyckiej Fabryki Sukna Z. Bornsteina. Ze zbiorów Jerzego Pawlika.
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Plomby handlowe do tkanin.

Typ 1. Pieczęć handlowa do tkanin Starzyckiej Fabryki Wyrobów Sukiennych S.A. Zusmana Bornsteina.
Awers: W otoku napis „Z. BORNSTEIN. STARZYCE – TOMASZÓW”. W środku „SP. AKC.”.
Rewers: W otoku napis „ STARZYCKA FABR. WYR. SUKIENNYCH.” (za https://europlombs.forumpolish.com/)

Ze zbiorów
Jerzego Pawlika.

Typ 2. Pieczęć handlowa do tkanin Starzyckiej Fabryki Wyrobów Sukiennych S.A. Zusmana Bornsteina.
Awers: W otoku napis „Z. BORNSTEIN. TOMASZÓW–STARZYCE”. W środku „SP. AKC.”.
Rewers: W otoku napis „ STARZYCKA FABR. WYR. SUKIENNYCH.” (za https://europlombs.forumpolish.com/).
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Plomby handlowe.

•Ilustrowana Republika. 1929-10-24 R. 7 nr 292
„Starzycka fabryka wyrobów sukiennych Z. Bornstein sp. Akc.
W obecnym sezonie zimowym na rynku włókienniczym cieszą się niebywałem powodzeniem
wyroby powszechnie znanej Starzyckiej Fabryki Sukna Z. Bornstein Sp. Akc. w TomaszowieMazowieckim. Zdaniem najpoważniejszych kupców wypuszczone w tym roku przez Starzycką
Fabrykę tkaniny (ubraniowe i paltowe) pod żadnym względem nie ustępują najlepszym
angielskim towarom. Szczególnie Starzyckie materiały paltowe są dla rynku w obecnym
czasie prawdziwą rewelacją. Najnowsze desenie oparte na Zachodzie i dopiero
wprowadzona wysoka gatunkowość surowców, bezkonkurencyjna dobroć wykończenia są to
podstawowe cechy wyrobów Starzyckiej fabryki, dzięki którym są tak intensywnie
poszukiwane, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie mimo olbrzymiej produkcji zaspokoić
całkowicie zapotrzebowania wewnętrznego rynku, ani też wykonywać stale napływających
następnych zamówień. Wszystkie wyroby Starzyckiej fabryki wobec ujawnionych
naśladownictw są zaopatrzone w ochronne napisy.”
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Zabudowania fabryczne. Turbiny i kanały.

W 1922 r. uruchomiono dodatkową turbinę
wodną do oświetlania terenów i sal
produkcyjnych na wypadek awarii. Budynek
zlokalizowany został między stawem a rzeką
Czarną do którego doprowadzono wodę kanałem
żelbetowym ze stawem.

Dopływ wody regulowano mechanicznymi
stawidłami umieszczonymi nad brzegiem stawu
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Zabudowania fabryczne. Jaz i most.

W tym samym czasie za turbiną wodną
wybudowano stawidła do regulacji poziomu
wody w stawie oraz zabezpieczenia zakładu przed
powodzią. Wodę odprowadzano poza budynkiem
głównym fabryki.

Pobudowano również most łączący fabrykę
z nowymi budynkami tj. przędzalni (poz. 2)
i mag. surowca zlokalizowanymi po drugiej
stronie rzeki Czarnej.

50

Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych Z. Bornstein SA.

Plan zabudowań fabrycznych (ok. 1939).

Plan zabudowań fabrycznych (ok. 1939 r.):
1 – tkalnia oddz. przygotowawczy (góra), suszarnia i wykończalnia mokra (parter), 2 – przędzalnia, wilkownia i szarpacz,
3 – wykończalnia sucha, mag. Tkanin gotowych, 3a. – garaże, 4 – magazyny, portiernia, część produkcyjna, mieszkania (pięto),
5a – kotłownia, siłownia, 6 – karbonizacja, 7 – farbiarnia, podręczny magazyn barwników, 8 – drewniany magazyn na zwilkowane partie,
9 – magazyn surowców, 10 – stodoła, budynek gospodarczy, 11 – dom mieszkalny, 12 – biuro o 16 izbach, 13 – klepacz, przerabialnia
szmat, biuro magazyniera, 14 – turbina wodna, 15 – pałac I (później szkoła, obecnie przychodnia), 16 - pałac II (później przedszkole), 17 –
warsztaty mechaniczne, kuźnia, stolarnia, suszarnia włókna luźnego, 18 – szopa na odpadki przędzalnicze, 19 - cieplarnia, 20 – stajnia,
20a – komórki, 21 – ustępy, 22 – szopa drewniana, 23 – komin (wys. 40 m), 24 – pomieszczenia pompy parowej i wodnej.

Po instalacji turbogeneratora i napędu elektrycznego, napęd turbiną wodną nie był już potrzebny. Zlikwidowano więc
zbędny już kanał pod budynkiem.
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Tradycje (1927). Tekst sponsorowany.

• Głos Polski 1927-09-04 R. 10 no 242. „Starzycka łabryka
wyrobów sukiennych „Z. Bornstein”. Sp. Akc. Fbryka założona
została w roku 1857 przez Zusmana Bornsteina, jako zakład
rękodzielniczy pracujący początkowo na kilku ręcznych
krosnach tkackich. Rozwijając się stopniowo zwiększa do
kilkunastu ilość krosien pracujących. W roku 1889 fabryka
przeniesioną zostaje za miasto do Starzyć na terytorium
wynoszące około 60 ha, z czego — ściśle fabrycznego — około
17 ha. Fabryka posiada wszystkie oddziały fąbrykacyjne:
przędzalnię, tkalnię, farbiarnię i wykończalnię, pralnię wełny,
stanowiące całokształt fabrykacji materiałów wełnianych.
Położona nad brzegiem Czarnej, dopływu Wolbórki. korzysta z
obfitych zbiorników wody potrzebnej przy wykończaniu
towarów. W roku 1913/14 zostaje całkowicie usunięty
przestarzały nieekonomiczny napęd i fabryka została
zelektryfikowana po zmontowaniu pierwszego w przemyśle
wełnianym Tomaszowa turbogeneratora. Stale wzmagającą się
produkcję i duży popyt na towary zaskoczył wybuch wojny
światowej, kiedy w fabryce było czynnych 105 krosien tkackich,
4700 wrzecion (na zmianę), robotników 430. Produkcja roczna
1.200.000 rubli
Rekwizycje okupantów niemieckiej i zniszczenia wojenne przyczyniły ważne straty, tak, że po ustąpieniu niemców w
kilka miesięcy można było uruchomić fabrykę w r. 1919; Na Spółkę Akcyjną przekształcono w roku 1922. Fabryka
wyrabia materiały wełniane w gatunkach przednich, zarówno zgrzebne jak i czesankowe - przy Produkcji rocznej
około 5.000.000 zł. Posiadając jedną z większych wykończalni w Tomaszowie, fabryka wykańcza w zakładach
swych poważne ilości sukna dla fabrykantów tomaszowskich, którzy oddziału tego w fabrykach swych, nie
posiadają. Obecny zarząd stanowią: Adam i Emanuel Bomstein, jako dyrektorzy zarządzający; S. Margulies —
prezes zarządu, oraz dr. W. Sterling, dr. St. Kon, inż. A. Goldstaub i A. Margulies, jako członkowie zarządu."
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Tradycje (1927). Tekst sponsorowany.

• Ilustrowana Republika. 1927-09-10 R. 3 no 248. „Z. Bernstein, Sp. akc. fabryka założona została w roku 1857 przez
Zusmana Bornsteina, jako zakład rękodzielniczy pracujący początkowo na kilku ręcznych krosnach tkackich.
Rozwijając się stopniowo zwiększa do kilkunastu ilość krosien pracujących. W roku 1889 fabryka przeniesioną zostaje
za miasto do Starzyć na terytorium wynoszące około 60 ha, z czego — ściśle fabrycznego — około 17 ha. Fabryka
posiada wszystkie oddziały fąbrykacyjne: przędzalnię, tkalnię, farbiarnię i wykończalnię, pralnię wełny, stanowiące
całokształt fabrykacji materiałów wełnianych. Położona nad brzegiem Czarnej, dopływu Wolbórki. korzysta z obfitych
zbiorników wody potrzebnej przy wykończaniu towarów.
W roku 1913/14 zostaje całkowicie usunięty przestarzały nieekonomiczny napęd i
fabryka została zelektryfikowana po zmontowaniu pierwszego w przemyśle wełnianym
Tomaszowa turbogeneratora. Stale wzmagającą się produkcję i duży popyt na towary
zaskoczył wybuch wojny światowej, kiedy w fabryce było czynnych 105 krosien tkackich,
4700 wrzecion (na zmianę), robotników 430. Produkcja roczna 1.200.000 rubli.
Rekwizycje okupantów niemieckiej i zniszczenia wojenne przyczyniły ważne straty, tak,
że po ustąpieniu niemców w kilka miesięcy można było uruchomić fabrykę w r. 1919;
Na Spółkę Akcyjną przekształcono w roku 1922. Fabryka wyrabia materiały wełniane w
gatunkach przednich, zarówno zgrzebne jak i czesankowe - przy Produkcji rocznej około
5.000.000 zł. Posiadając jedną z większych wykończalni w Tomaszowie, fabryka
wykańcza w zakładach swych poważne ilości sukna dla fabrykantów tomaszowskich,
którzy oddziału tego w fabrykach swych, nie posiadają. Obecny zarząd stanowią: Adam
i Emanuel Bomstein, jako dyrektorzy zarządzający; S. Margulies — prezes zarządu, oraz
dr. W. Sterling, dr. St. Kon, inż. A. Goldstaub i A. Margulies, jako członkowie zarządu."
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Z żałobnej karty (1928, 1932).

• Ilustrowana Republika. 1928-01-22 R. 6 nr 22.

• Ilustrowana Republika. 1932-01-13 R. 10 nr 13
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Władze spółki. Umiera Adam Bornstein (1928).

W marcu 1928 r. umiera dyrektor zarządzający
Adam Bornstein. Wyrazy współczucia kierują władze
innych tomaszowskich firm. Nowym dyrektorem
zarządzającym zostaje Emanuel Bornstein.

• Ilustrowana Republika. 1928-03-27 R. 12 nr 87
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Nowe władze spółki (1928).

• Panorama : dodatek niedzielny "Republiki". 1929-06-09
„Zarząd Starzyckiej Fabryki sukna w Tomaszowie Mazowieckim. Stoją od lewej strony inż. Goldstaub, prezes
Emmanuel Bornstein, i dyr. Epstein.”
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Władze spółki. Emanuel Bornstein.

Emanuel Bornstein (1879-1942) był współwłaścicielem Starzyckiej Fabryki Wyrobów
Sukienniczej, od 1928 r. dyrektorem zarządzającym. Wcześniej był też zastępcą dyrektora w
Fabryce Sukna H. Landsberga. Był działaczem społecznym, filantropem oraz zwolennikiem
asymilacji Żydów ze środowiskiem polskim. Pełnił także funkcje prezesa Gminy
Żydowskiej w Tomaszowie, w czasie kryzysu i bezrobocia wspierał finansowo bezrobotnych
oraz głodujące dzieci z gminy. Był członkiem zarządu Tomaszowskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej, co najmniej w latach 1914-1927. W ramach rady miasta Tomaszowa reprezentował
ugrupowanie żydowskie. Miał dwoje dzieci ze swoją żoną Romaną z domu Koral (18881942): Tadeusza Benedykta (1919-1942) oraz Wandę (ur. 1911). W czasie okupacji znalazł
się w getcie warszawskim wraz z synem Tadeuszem Benedyktem został wywieziony do
Tremblinki w roku 1942 r.
• Podręczny Rejestr Handlowy
1926 r. [Cz. 3] 25-B-2
Tow. Akc. Fabryki Sukna H.
Landsberg. … Dyrektorem
zarządzającym jest p. Aleksander
syn Hilaego Landsberg.
Zastepcy: Emanuel Bornstein
i Leon Oxner… .”
Emanuel Bornstein dyrektor zarządzający Starzyckiej Fabryki.

• 50 jubileusz Tomaszowskiej Ochotniczej Strazy Ogniowej 18771927. „Zarząd i Komnenda T. O. S. O. w dn. 21 - 8 1927 r.
„Siedzą od lewej do prawej: ZARZĄD: Oskar Knothe, Henryk
Landsberg, Wilhelm Landau, Aleksander Miiller, Preus Dr. St.
Narewski, v.-prezes Edmund Błaszkowski, Alfred Müller, E. Zachert.
Stoją od lewej do prawej: Hugon Matys, W. Duchowski, ]. Liberman,
komendant E. Klinger, v.·komendant ff. ]ahner, nacz. top. A. Szulc, M.
Jakubowski, ]. Ambroziewicz, Emanuel Bornstein.”
Więcej na temat Emanuela Bornsteina – Krzysztof Tomasz Witczak - Bornstein (Bornsztajn) Emanuel (1879-1942), przemysłowiec tomaszowski …
[w:] Słowniku biograficznym Żydów tomaszowskich. 2010 r., str. 64.
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• Ilustrowana Republika. 1929-08 R. 7
Numer Powszechnej Wystawy
Krajowej w Poznaniu.

„Oddział przędzalni w Starzycach:
- samoprząśnice (selfaktory),” (napęd centralny).

Emanuel Bornstein (1879-1942). Prezes Zarządu od 1928
- „Prezes Starzyckiej fabryki p.
Emanuel Bornstein pod którego
kierownictwem fabrykacja sukien
stale czyni ogromne postępy.”

- zespoły zgrzeblarskie wałkowe (napęd centralny).
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Oddział postrzygalni i kantor fabryczny.
• Ilustrowana Republika. 1929-08 R. 7 Numer
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu
- „Nowoczesny kantor fabryczny sp. akc. Z.
Bornstein w Tomaszowie Maz.”

„Oddział postrzygalni, gdzie wykańczane
są znakomite sukna starzyckie.”
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Zeszyt dyspozytora (1928).

• Zeszyt projektanta/dyspozytora tkalni dla deseni od nr 501 do 560 na sezon letni 1928 r.
Zaznaczono schematycznie przewlekanie nici osnowy: przez struny nicielnic i przez
poszczególne szczeliny płochy (grzebień dobijającą przerzucony wątek do krawędzi tkaniny)
oraz bicie (perforację) wzornicy do maszynki sterującej poszczególnymi nicielnicami (od 2 do 20
szt. wynoszące grupę nitek osnowy ponad wprowadzany wątek). Czarny krzyżyk na kratkówce
dotyczył sterowania jednej nici osnowy w ramach raportu, który powtarzał się na szerokości
tkaniny (cała osnowa liczyła kilka tysięcy nitek w szerokości tkaniny 1,5 mb). Ze zbiorów APTM.
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Rozwój pomimo kryzysu lat 1928/1931.

• Ilustrowana Republika. 1929-08-13 R. 7 nr 220
- „Wyjaśnienie. W zamieszczonej w niedzielnej „Republice" statystyce uruchomienia wielkiego przemysłu
włókienniczego opuszczona została przez niedopatrzenie w dziale przemysłu wełnianego Starzycka Fabryka Sukna Z.
Bornstein Sp. Akc. w Tomaszowie, która jest dziś jedynem przedsiębiorstwem przem. wełnianego, pracującem pełny
tydzień wraz z godzinami nadliczbowemu Zaznaczyć nawiasem warto, iż Starzycka fabryka pracuje od 5 lat bez
zmiany w ciągu 6 dni w tygodniu.”
• Ilustrowana Republika. 1931-02-21 R. 9 nr 51
-„NOWA PLACÓWKA PRZEMYSŁOWA. Dotychczasowy zarządzający firmą
Z. Bornstein Sp. Akc. w Tomaszowie, p. Emanuel Bornstein, wydzierżawił na okres
dłuższy nieczynne od kilku tygodni zakłady przemysłowe „Ch. Rubin Sp. Akc." w
Tomaszowie. Fabryka ta została już uruchomiona i zatrudnia około 200
robotników, wyrabiając wszelkie artykuły włókiennicze. Firma ta, na czele której
stoi znany w świecie przemysłowym człowiek o nieskazitelnej uczciwości i
zdolność:, zaskarbi sobie zaufanie i ma wszelkie szanse pomyślnego rozwoju.”
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Odmowa udziału w kartelu (1929).

• Ilustrowana Republika. 1929-02-12 R. 7 nr 42.
•- „Samułowicz jak i Starzycka Manufaktura odmówiły przystąpienia do kartelu.”
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Radny Emanuel Bornstein.

• Ilustrowana Republika. 1934-12-04 R. 12 nr 334
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Polski przemysł włókienniczy (1929).
• Ilustrowana
Republika. 192908 R. 7 Numer
Powszechnej
Wystawy
Krajowej w
Poznaniu.
Trzy regiony
produkcji
włókienniczej w
Polsce:
-okręg łódzki,
- „ bielski i
- „ białostocki.

• Ilustrowana Republika. 1928-03-27 R. 12 nr 87
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Polski przemysł włókienniczy (1929).

• Powszechna Wystawa Krajowa Poznań 1929: przemysł włókienniczy.
- „STARZYCKA FABRYKA WYROBÓW SUKIENNYCH Z.BORNSTEIN
SPÓŁKA AKCYJNA TOMASZÓW-MAZOWIECKI TELEFON No 25.
Fabryka założoną została w r. 1857 przez Zusmana Bornsteina, jako zakład
rękodzielniczy pracujący początkowo na kilku ręcznych krosnach tkackich.
Rozwijając się stopniowo zwiększa do kilkunastu ilość krosien pracujących. W
r. 1889 fabryka przeniesioną zostaje za miasto do Starzyc na terytorium
wynoszące około 60 ha, z czego - ściśle fabrycznego - około
17 ha. Fabryka posiada wszystkie oddziały fabrykacyjne: przędzalnię, tkalnię,
farbiarnię i wykończalnię, pralnię wełny, stanowiące całokształt fabrykacji
materjałów wełnianych.
Położona nad brzegiem Czarnej, dopływu Wolbórki, korzysta z obfitych
zbiorników wody potrzebnej przy wykończaniu towarów. W roku 1913/14 został
całkowicie usunięty przestarzały i nie ekonomiczny napęd i fabryka została
zelektryfikowana po zmontowaniu pierwszego w przemyśle wełnianym
Tomaszowa turbogeneratora. Stale wzmagającą się produkcję i duży popyt na
towary zaskoczył wybuch wojny światowej, kiedy w fabryce było czynnych 105
krosien tkackich, 4700 wrzecion (na zmianę), robotników 430. Produkcja
roczna 1,200,000 rubli. Fabryka wyrabia materjały wełniane w gatunkach
przednich, zarówno zgrzebne jak i czesankowe przy produkcji
rocznej około 6,000,000 złotych. Obecny zarząd stanowią: Emanuel Bornstein,
dyrektor zarządzający, Aleksander Goldstaub, Stanisław Margules
i I. Goldstaub.”
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Specyfikacja majątku zakładowego (1925)

Wartość majątku spółki według bilansu sporządzonego na dzień 31.III.1925 r. wyniosła ogółem 602.113,00
zł. Bilans inwentarza „martwego i żywego” 8.700 zł. Wartość gruntów fabrycznych 87 560 zł. Łączna
wartość to 698.373 zł. (dane według Historia Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki „Tomtex” w Tomaszowie Maz.
Lp.
1857-1949).

Maszyny i urządzenia

Wartość (zł)

Lp.

4

29 320,00

1

105 325,00

1
2
7
3
1
3
3

978,00
11 580,00
15 848,00
1 950,00
1 540,00
4 225,00
1 722,00
18 947,00
2 066,00
632,00
2 000,00
680,00
70,00
175,00
77,00
95,00
85,00
128,00
345,00
1 130,00

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

wilk (mieszanie i natłuszczanie włókien)
samoprząśnice f-ki J. Hoffman (przędzarki wózkowe)
samoprząśnice f-ki R. Hartmann
samoprząśnice f-ki Popp
zespoły zgrzeblarskie f-y J. Hoffman
zespół zgrzeblarski f-ki Popp
zespoły zgrzeblarskie f-y J. Hartmann
obicia i cholewy
pasy i liny
szarpacz wełny
aparat do naciągania obić
maszyna do krajania wełny
maszyny do cięcia floków
stoły (8), kosze (17), wagi dziesiętne (2)
części zapasowe maszyn

38
39
40
41
42
43

szpularki
niciarki f-ki John Sykes
niciarka f-ki Carl Hamel
szpularka do wątku
maszyna do nawijania osnów
klejarka do osnów f-ki Grossenhainer z suszarką osnów

Liczba

oddział techniczny
1 kotły parowe dwupłomiennicowe
turbogenerator wraz z kompletną kondensacją
2
natryskową pompami, silnikami i tablicą rozdzielczą
3 turbina wodna
4 maszyny parowe o mocy 300 KM i 20 KM
5 silniki prądu 3-fazowego
6 silniki prądu stałego
7 prądnica prądu stałego wraz z tablicą i aparatami
8 pompy wirowe z silnikami prądu 3-fazowego
9 pompy parowe
10 instalacja wodna, parowa i oświetleniowa
11 tokarka f-ki Józefów
12 frezarka
13 heblarka
14 wiertarki
15 koziął szlifierski
16 szlifiernia z silnikiem elektrycznym
17 maszyna do cięcia żelaza
17 imadła
17 kowadło
18 wentylator do kuźni
19 aparat do spawania metali
20 różne narzędzia ślusarskie i kowalskie
pędnie (650 m) wraz z wieszakami, wspornikami, łożyskami i
21
kołami pasowymi
22 zbiorniki żelazne

Maszyny i urządzenia

liczba

Wartość (zł)

przędzalnia

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

1
4 (=830 wrzecion)
5 (po 440 wrzecion)
2 (po 420 wrzecion)
2
1
2
do 5 zespołów
1
1
1
2

1 915,00
12.910
20 625,00
5 460,00
14 095,00
4 510,00
16 275,00
23 568,00
16 078,00
550,00
156,00
125,00
180,00
637,00
5 635,00

oddział przygotowawczy tkalni
6 (razem 164)
1 (230 wrzecion)
1 (230 wrzecion)
1 (24 wrzeciona)
1
1

4 214,00
5 140,00
2 420,00
775,00
135,00
5 916,00

21 368,00
2

1 628,00
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Lp.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Lp

81

Maszyny i urządzenia
tkalnia
krosna f-ki Schönherr (po 1785 i 1225 zł.)
krosna f-ki Grossenhainer (po 1.125 i 835)
krosna tzw. angielskie f-ki Bracia Lange (po 490 zł.)
krosien starych nieczynnych (po 335 zł.)
nicielnice do krosien
wałki do krosien
farbiarnia i karbonizacja wełny
piec karbonizacyjny (do usuwania z wełny zanieczeń roślin.)
kadzie do prania wełny z napędem
kadzie drewniane do farbowania sztuki, wełny i przędzy
kadzie drewniane
aparaty Esser do farbowania wełny
wyżymarka f-ki Josephy
wirówka koszowa
suszarka szufladowa f-ki Paul Klug (do surowca)

Maszyny i urządzenia
tabor zakładowy

Liczba

Wartość (zł.)

49
39
2
15
131
85

79 625,00
40 395,00
980,00
5 025,00
18 947,00
5 950,00

1
2
11
4
2
1
1
1

5 120,00
272,00
1 210,00
468,00
3 510,00
95,00
485,00
2 806,00

Liczba

wóz do przewożenia towarów, rolwafa, wozy do węgla (2), wóz w deskach (1),
powóz (1), lando (1), bryczka (1), waga wozowa (1)

Wartość (zł.)

6 617,00

administracja - drobne ruchomości
kasy pancerne (2), maszyna do pisania (1), prasa do kopiowania (1), etażerka
82 (1), fotel, krzesło na śrubie, krzesła wiedeńskie (24), stół rysunkowy (1), kanapa
(1), stoły drewniane (5), stoły (2), biurka amerykańskie (2) i inne.

2 608,00

Lp
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Specyfikacja majątku zakładowego (1925)
Maszyny i urządzenia
wykończalnia tkanin
maszyny do zszywania sztuk
pilśniarki (folusze)
pralnice z walcami dębowymi (szer. 2000 mm)
wirówki z koszem miedzianym ø 1000 mm
suszarka tkanin piętrowa f-ki Gilschner
draparki (po 980 zł.)
draparki f-ki Ranmaschine)
maszyna do czyszczenia ostów sukienniczych (do draparki)
draparki mokre (ostowe)
draparka rolkardowa (=rolkowa?)
postrzygarki pojedyńcze
postrzygarki podwójne (dwunożowe)
maszyna do szablowania (?)
maszyna do kędzierzawienia
szczotkarka z parownicą (zaczes i wykurczanie tkanin)
szczotkarka
maszyna do parowania towaru (wykurczanie tkanin)
wentylatory ścienne z silnikami
prasy walcowe (w tym podwójne)
dekatura sucha
dekatura mokra
aparat do mierzenia długości tkanin
maszyna do nawijania towaru f-ki Zittaur

Liczba

Maszyny i urządzenia
inwentarz „martwy" i żywy

liczba

Lp.
83
84
85
85
86
87
88

węglarka
wóz drabiniasty
wóz do nawozu
sikawka ogniowa
powóz
sanki
konie

2
12
8
2
1
9
1
1
4
1
14
2
1
1
1
1
1
3
3 (2)
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
4

Wartość (zł)
270,00
6 180,00
4 360,00
1 617,00
7 245,00
8 820,00
1 420,00
107,00
4 220,00
1 625,00
12 250,00
2 280,00
485,00
856,00
684,00
474,00
268,00
312,00
2 635,00
915,00
720,00
216,00
390,00
Wartość (zł)
600,00
400,00
517,00
3 500,00
1 500,00
300,00
2 083,00

Starzycka Fabryka Z. Bornstein SA.

Oddział Przędzalni - wstępny: mieszanie i natłuszczanie surowca.

• Rozluźniarko-mieszarka (tzw. wilk) firmy Hartmann lata 30-te XX w (natłuszczanie mieszanki surowcowej
mieszanie).
• Schemat procesu przędzenia.
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Oddział Przędzalni (zgrzeblarki i przędzarki).

• Zgrzeblarka i dzielnik f-my Hartmann. Na zespół
zgrzeblarski składały się 3 takie zgrzeblarki.
• Dzielnik rzemykowy f-my Schubert & Salzer A. G.
ostatni element zespołu zgrzeblarskiego.
• Przędzarka wózkowa - selfaktor firmy Schubert &
Salzer A.G. SFWS posiadała selfaktory innych firm
Hoffman i Hartmann o zbliżonej konstrukcji.
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Oddz. Przygotowawczy Tkalni (snowadło osnów i przewijarka wątku).

• Snowadło osnów firmy Schalfhorst & Gladbach
lata30-te XXw.
(widoczna rama natykowa na nawoje z przędzą i
grzebień zbiorczy).

• Przewijarka wątku (cewiarka) firmy Schlafhorst &
Gladbach); lata 30-te XX w.; uzyskane nawoje po
włożeniu do czółenek były przerzucane przez
otwarty przesmyk nitek osnowy aby wprowadzić
wątek pomiędzy nitki osnowy.
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Oddz. Tkalni (krosno z mechanizmem Żakarda lub maszynką nicielnicową).

• Krosno Schönherr z mechanizmem Żakarda (Jacquarda z ok. 1897 r.
- sterowała oddzielnie każdą z kilkuset nici osnowy raportu splotowego;
(zamiast mechanizmu Żakarda stosowano najczęściej maszynkę
nicielnicową).
• Maszynka nicielnicowa krosna lata 30 XX w. - element krosna
przeznaczony do oddzielnego sterowania wynoszeniem każdej z
maksymalnie 24 nitek osnowy w raporcie splotowym; cała osnowa
liczyła wielokrotność raportu splotowego.
• Różne typy czółenek do krosien XX w.
(dwa czółenka na dole przeznaczone do krosien ręcznych; dwa
najdłuższe czółenka na nawoje bezpiórowe (tzw. węże) przeznaczone do
przędz grubych - zgrzebnych;
pozostałe piórowe do cienkiej przędzy czesankowej).
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Oddz. Wykończalni - mokry (folusz).

• Folusz – spilśniarka firmy Kettling & Braun, lata 30-te XX w. - schemat przebiegu tkaniny.
Tkanina zszyta wzdłuż krajek w tzw. rękaw i połączona koniec z początkiem sztuki; nawilżona roztworem mydła.
Para rolet wciska tkaninę w drewniane koryto dociskane od góry ruchomą klapą (po lewej stronie od rolet)
powodując spilśnienie tkaniny. Poniżej zaznaczono kanał odpływowy.
72

Starzycka Fabryka Z. Bornstein SA.

Oddz. Wykończalni (draparka ostowa i postrzygarka).

• Draparka ostowa do drapania tkanin na mokro firmy
Kettling & Braun, lata 30-te XX w.
• Przykładowe mocowanie ostów w draparce stowej.
30-te XX w. (osty mocowano również w inny sposób –
w listwach).

• Postrzygarka do tkanin firmy Maschinenfabrik A.G.
lata 30-t XX w. (wyżej cylindryczne noże firmy Heusch.
73

Starzycka Fabryka Z. Bornstein SA.

Oddz. Wykończalni - końcowy (kędzierzawiarka, szczotkarka i składarka).
• Kędzierzawiarka (Ratiniermaschine) firmy Kettlin & Braun,
lata 30-te XX w.

• Szczotkarko-wykurczarka firmy Kettling & Braun, lata 30-te
XX w.
• Składarko-mierzarka do tkanin firmy Maschinenfabrik A. G.
lata 30-te XX w.
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Bilans finansowy (1926)

•Ilustrowana Republika. 1926-07-30 R. 2 no 209.
Bilans na dzień 31 marzec 1926.

Fabryka była wyposażona w 4700 wrzecion
przędzalniczych, 103 krosna kortowe i 2
angielskie. W połowie lat 20. XX wieku zakład, w
odróżnieniu od innych tomaszowskich
przedsiębiorstw, osiągał znaczne obroty (np. w
roku operacyjnym 1925/1926 1.866 tys. zł) i
zyski (151 tys. zł).
W trudnym ze względu na światowy kryzys
gospodarczy roku 1930 odnotowywał nawet ten
sam wysoki poziom zatrudnienia, co dwa lata
wcześniej.
Rodzina Bornsteinów zajmowała się nie tylko
robieniem interesów, ale też włączała się w życie
społeczne i polityczne Tomaszowa. Emanuel
Bornstein był m.in. członkiem Rady Miejskiej a w
czasie wielkiego kryzysu wspierał pożyczkami
rodziny kupieckie i rzemieślnicze. Tuż przed drugą
wojną światową działał w komitecie zbierającym
pieniądze na obronę narodową. Zginął śmiercią
męczeńską w Treblince razem ze swoją żoną,
synem i córką w 1942 roku.
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Bilans finansowy (1928).
• Głos Polski : dziennik
polityczny, społeczny i
literacki. 1928-12-19 R.
11 nr 350.
Bilans brutto na dzień
1 lipca 1928.
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Reklamy prasowe.

•SFWS Z. Bornsteina [w:] 50 jubileusz
Tomaszowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej : 187721 VIII-1927. - Reklama

•SFWS Z. Bornsteina Strzelec Nr 18 Rok XV - Reklama

•Głos Polski 1927-09-04 R. 10 no 242 - Reklama
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Reklamy prasowe.

• Ilustrowana Republika. 1933-12-16 R. 11 nr 349
Numer Jubileuszowy.
-„STARZYCKA FABRYKA WYROBÓW SUKIENNYCH
Z. BORNSTEIN Spółka akcyjna. TOMASZÓW –
MAZOWIECKI, TELEFON Nr. 25.
Fabryka założoną została w r. 1857 przez Zusmana
Bornsteina. Rozwijając się stopniowo zwiększa się do
kilkunastu ilość krosien pracujących. W r. 1889
fabryka przeniesioną zostaje za miasto do Starzyć na
terytorium wynoszące około 60 ha, z czego — ściśle
fabrycznego — około 17 ha. Fabryka posiada
wszystkie oddziały fabrykacyjne: przędzalnię, tkalnię,
farbiarnię i wykończalnię, pralnię wełny, stanowiące
całokształt fabrykacji materiałów wełnianych.
Położona nad brzegiem Czarnej, dopływu Wolbórki,
korzysta z obfitych zbiorników wody potrzebnej przy
wykończaniu towarów. W roku 1913/14 został
całkowicie usunięty przestarzały i nieekonomiczny
napęd i fabryka została zelektryfikowana po
zmontowaniu pierwszego w przemysłu wełnianym
Tomaszowa turbogeneratora. Stale wzmagającą się
produkcję i duży popyt na towary zaskoczył wybuch
wojny światowej, kiedy w fabryce było czynnych 105
krosien tkackich, 4700 wrzecion (na zmianę),
robotników 430. Produkcja roczna 1,200,000 rubli.
Fabryka wyrabia materiały wełniane w gatunkach
przednich, zarówno zgrzebne jak i czesankowe.”
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Reklamy prasowe.

• Ilustrowana Republika. 1933-12-16 R. 11 nr 349 Numer Jubileuszowy.
- „Emanuel Bornstein Fabryka sukna w Tomaszowie. Tomaszowska fabryka
wyrobów sukiennych Emanuel Bornstein założona została dopiero w marcu 1931
roku, a więc Już w okresie kryzysu, który w tym czasie w swym niszczycielskim
pochodzie zdołał zdruzgotać dziesięć placówek przemysłu włókienniczego.
Powstała w tak niesłychanie ciężkich warunkach przedsiębiorstwo zdołało jednak
od pierwszej chwili swego istnienia rozwinąć nieprzeciętną żywotność, dzięki której
z mocą i energią przeciwstawiło się przesileniu gospodarczemu. Już w zaraniu swej
działalności produkcyjnej Tomaszowska Fabryka Sukna gatunkowością swych
wyrobów potrafiła zaskarbić sobie najwybredniejsze wymagania odbiorców. Dziś
marka fabryczna tych powszechnie wychwalana na wszystkich krajowych rynkach
włókienniczych, jako gwarancja najlepszego gatunku polskiego sukna.
Fabryka, stanowiąca kompleks zakładowy przemysłu wełnianego posiada pralnię
wełny, przędzalnie, tkalnię, farbiarnię i wykończalnię zatrudnia kilkaset
robotników i pracuje na dwie zmiany. Przedmiotem produkcji są najwyższe
gatunki męskich tkanin z wełny czesankowej i zgrzebnej, jak również towary
wojskowe. Piękny deseń, najlepszy surowiec, konkurencyjna cena – oto
podstawowe zalety wyrobów tomaszowskiej fabryki. P. Emanuel Bornstein.
wyłączny właściciel jest nie tylko nieprzeciętnej miary fachowcem i organizatorem,
lecz jednocześnie również niezwykle zasłużonym na niwie społecznej obywatelem.
Powszechnie ceniony przez społeczeństwo tomaszowskie p. Emanuel Bornstein
powołany został do piastowania najróżniejszych godności obywatelskich: jest
radnym miasta, prezesem gminy żydowskiej, prezesem zarządu Banku Kupieckiego,
radcą łódzkiej izby przemysłowo-handlowej i. t. d.”
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Reklamy fabryki.

• Reklama SFWS Z. Bornsteina [w:] 50 jubileusz
Tomaszowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej: 1877-21 VIII1927.
- „Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych Z. Bornstein
Spółka Akcyjna Tomaszów Mazowiecki.
Fabryka założoną została w r. 1857 przez Zusmana Bornsteina.
Rozwijając się stopniowo zwiększa do kilkunastu ilość krosien
pracujących.- W r. 1889 fabryka przeniesioną zostaje za miasto
do Starzyć na terytorjum wynoszące około 60 ha, z czego —
ściśle fabrycznego — około 17 ha. Fabryka posiada wszystkie
oddziały fabrykacyjne: przędzalnię,- tkalnię, farbiarnię i
wykończalnię, pralnię wełny, stanowiące całokształt fabrykacji
materiałów wełnianych. Położona nad brzegiem Czarnej,
dopływu Wolbórki, korzysta z obfitych zbiorników wody
potrzebnej przy wykończaniu towarów. W roku 1913|14 został
całkowicie usunięty przestarzały i nieekonomiczny napęd i
fabryka została zelektryfikowana po zmontowaniu pierwszego
w przemyśle wełnianym Tomaszowa turbogeneratora. Stale
wzmagającą się produkcję i duży popyt na towary zaskoczył
wybuch wojny światowej, kiedy w fabryce było czynnych 105
krosien tkackich, 4700 wrzecion (na zmianę), robotników 430.
Produkcja roczna 1,200,000 rubli. Fabryka wyrabia materjały
wełniane w gatunkach przednich, zarówno zgrzebne jak i
czesankowe przy produkcji około 6.000.000 złotych. Obecny
zarząd stanowią Emanuel Bornstein, dyrektor i zarządzający,
Aleksander Goldstaub, Stanisław Margulies i J. Goldstaub.”
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Stoisko Fabryki Z. Bornsteina w Poznaniu.

• Ilustrowana Republika. 1929-06-18 R. 7 nr 165.
„Łódź na wystawie w Poznaniu. Stoiska tomaszowskie.
Starzycka Manufaktura Z. Bornstein” i „H.
Landsberg”. „… Obok stoisk łódzkich poczytne miejsce
zajmują w pawilone włókienniczym na P. W. K. kioski
tomaszowskie. Oto stoisko Starzyckiej fabryki Z.
Bornstein w Tomaszowie Maz., utrzymane w kolorze
czerwonym i srebrnym o charakterze na wskroś
nowoczesnym i ciekawym. Eksponaty Starzyckiej fabryki
w dziale wyrobów zimowych stanowią prawdziwą
rewelację zbliżającego się sezonu, zarówno w zakresie
deseni, jak i gatunków. Pod względem gatunkowym,
zdaniem fachowców, nie ustępuje najlepszym towarom
angielskim. Szczególny podziw wzbudzają
przygotowane przez fabrykę na sezon gatunki palt
jesiennych i zimowych, dotychczas w kraju
niewyrabiane. Starzyckie towary paltowe uważane są za
bezkonkurencyjny artykuł. Ogólny przegląd produkcji
Starzyckiej fabryki, zademonstrowany na wystawie,
bezwzględnie zasługuje na wyróżnienie, przyczem
zaznaczyć należy, iż osiągnięty sukces zawdzięcza
przedsiębiorstwo całkowitemu zmodernizowaniu swych
maszyn oraz sprężystemu kierownictwu, które śledząc stale zdobycze zagraniczne niezwłocznie je stosuje … .”
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• Ilustrowana Republika. 1929-08 R. 7 Numer
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.
Pawilon Tow. Akc. Bornstein w Tomaszowie.
„F-ma WŁADYSŁAW LICHTENSTEIN. Architektura
wnętrz wykonała między innemi następujące stoiska:
„Opus", Sp Akc, Starzycka Fabr. Wyr. Sukiennych Z.
Bornstein, Sp. Akc, Karol Goeppe'rt, Sp. Akc, Jan
Matuszewski, „Elektrobudowa", Sp. Akc.,, Warszawska
Fabryka Guzików, Sp. Akc, „Trocas", Sp. Akc, Szymon
Arendarz, M. Becher, Margulies i Wolman, A.
Rapoport. Wszystkie prace wspomnianej firmy
wykazują wysoki poziom artystyczny i znajomości
fachowe wykonawcy.”

Stoisko Fabryki Z. Bornsteina w Poznaniu.

• Ilustrowana Republika. 1929-10-02 R. 7 nr 270.

„Małe złote medale: M. SILBERSTEIN, Starzycka Fabryka
Sukna Z. BORNSTEIN w Tomaszowie Mazowieckim oraz
Towarzystwo Akcyjne F. W. SCHWEIKERT.”
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Sukcesy na targach międzynarodowych. Florencja.

• Ilustrowana Republika. 1929-12-15 R. 7 nr 344.
„Starzycka fabryka „Z. Bernstein" otrzymała złoty medal we

Florencji. Starzycka Fabryka Sukna „Z. Bornsteln" Sp. Akc. w
Tomaszowie, której wyroby są powszechnie uważane, jako
jedne z najlepszych tkanin, wyrabianych w Polsce, została
ostatnio we Florencji na międzynarodowej wystawie wzorów
nagrodzona dyplomem Grand Prix oraz wielkim złotym
medalem. Również na Powszechnej wystawie krajowej, Jak to
już w swoim czasie donosiliśmy, uzyskała Starzycka fabryka
nagrodę w postaci złotego medalu.”

• Koperta firmowa Starzyckiej Fabryki Wyrobów
Sukiennych Z. Bornstein Sp. Akc. 1937 r. ;
do przesyłania próbek tkanin.
(Fot. Jan Rybak - TOMASZOWSKI PRZEMYSŁ W
DOKUMENTACJI FILATELISTYCZNEJ ( i nie tylko... ).
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Walka z konkurencją.

• Ilustrowana Republika. 1929-10-06 R. 7 nr 274.

„Ostrzeżenie. Uprzejmie zawiadamiamy naszych W. P. Odbiorców
i Konsumentów, iż na rynku ukazały się małowartościowe towary
sukienne i czesankowe wyrabiane przez łódzkich i zgierskich
fabrykantów z podrobioną naszą patentowaną listwą („krajką").
Z uwagi na to prosimy naszych wszystkich W. P. Odbiorców i
Konsumentów o zwracanie bacznej uwagi przy zakupywaniu
naszych towarów zarówno na opatentowaną listwę, jak i stempel
z plombą po lewej stronie oraz napis, zawierający brzmienie
firmy, który winien się znajdować z boku. Jednocześnie
uprzedzamy, iż naśladowanie naszych wyrobów będziemy ścigać
na drodze sądowej. Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych
Z. Bornstein" Spł. Akc. Tomaszów Mazowiecki.”
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Kryzys lat 1928-1936. Strajki w fabryce.

W okresie letnim 1928 roku fabryka pracowała w sumie dwa dni
w tygodniu i zatrudniała tylko 30 tkaczy. Piętnastu tkaczy z
pierwszej zmiany świadczyło pracę w poniedziałek i wtorek, a
piętnastu kolejnych z drugiej w środy i czwartki. Pozostali tkacze
przebywali na tzw. rencie. Był to jeden z największych zastoi
fabryki. Później sytuacja uległa poprawie.
• Ilustrowana Republika. 1929-08-13 R. 7 nr 220.
„Wyjaśnienie. W zamieszczonej w niedzielnej „Republice" statystyce
uruchomienia wielkiego przemysłu włókienniczego opuszczona została
przez niedopatrzenie w dziale przemysłu wełnianego Starzycka Fabryka
Sukna Z. Bornstein Sp. Akc. w Tomaszowie, która jest dziś jedynem
przedsiębiorstwem przem. wełnianego, pracującem pełny tydzień wraz z
godzinami nadliczbowemu Zaznaczyć nawiasem warto, iż Starzycka
fabryka pracuje od 5 lat bez zmiany w ciągu 6 dni w tygodniu.”
• Echo. 1936-03-05 R. 12 nr 65.
„SYTUACJA STRAJKOWA W TOMASZOWIE MAZ. TOMASZÓW
MAZOWIECKI, 5.3. Proklamowany przez Klasowy Związek Włókienniczy
strajk w przemyśle włókienniczym w Tomaszowic zatacza coraz szersze
kręgi. W pierwszym dniu strajku tj. w środę do akcji przystąpiły cztery
większe fabryki: Landsberga, D. Bornszteina, Steimana i Aronsona oraz
Matysa i Jakubowskiego.
Po południu do strajku przyłączyła się Starzycka Manufaktura.
W obecnej chwili zatem na terenie Tomaszowa mamy strajkujących pięć
fabryk większych nie licząc fabryk małych również akcją strajkową
objętych. Ogólna ilość strajkujących w chwili obecnej wyraża się cyfrą
około 2 tysięcy robotników. Przebieg strajku nosi wszędzie charakter
zupełnie spokojny. … .”
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Bojkot towarów niemieckich.

• Ilustrowana Republika. 1933-04-06 R. 11 nr 96.
„BOJKOT TOWARÓW NIEMIECKICH. „Zapoczątkowany przez Starzycką
Fabrykę Wyrobów Sukienniczych Z. Bornstein sp. akc. bojkot wyrobów
niemieckich a w szczególności barwników, z po ekscesów antyżydowskich i
wrogich wystąpień hitlerowców wobec Polski bojkot został poparty również
przez tomaszowski przemysł drzewny. Jak onegdaj już jeden z większych
naszych tartaków „Arbor" odmówił przyjęcia nadesłanego przez firmę
niemiecką transportu pił stalowych, jak również odwołał uprzednio udzielone
zamówienie na różne części maszynowe.”

• Ilustrowana Republika. 1933-04-01 R. 11 nr 91
„BOJKOT BARWNIKÓW NIEMIECKICH. Jak się dowiadujemy, jedna z
tutejszych większych firm włókienniczych — Starzycka Fabryka Wyrobów
Sukiennych Z. Bornstein Sp. Akc. — wobec ostatnich wystąpień
antyżydowskich w Niemczech oraz hitlerowskich dążeń rewizjonistycznych,
skierowanych wyłącznie przeciwko Polsce — postanowiła zbojkotować barwniki
niemieckie i w tym celu cofnęła wszystkie swoje dotychczasowe zamówienia.
Firma Z. Bornstein S. A. korzystać obecnie będzie prawie wyłącznie z
barwników produkcji krajowej, zaś o ile zajdzie konieczna potrzeba to ze
szwajcarskich i francuskich.”
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Zmowa cenowa 5 firm tomaszowskich.
• Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny
i literacki. 1935-09-06 R. 7 nr 244.
„Celem unormowania chociażby w małym

stopniu cen za wytwory włókiennicze oraz za
pracę zarobkową, pięć najpoważniejszych
firm w Tomaszowie, a mianowicie spółki
akcyjne: H. Landsberg, Etablissement
Piesch, Zussman Bornstein, Dawid
Bornstein oraz firma Steinman i Aronson
utworzyło własne zrzeszenie. Fakt ten
wywołał wśród małych fabrykantów silne
poruszenie.
Utworzyli oni kontr-zrzeszenie, obowiązując
się nie akceptować nowych warunków i płac
za pracę zarobkową ustanowionych przez
wyżej wymienione 5 firm. Tomaszów
związany przede wszystkim z przemysłem
włókienniczym z wielkiem zainteresowaniem
śledzi akcje większego przemysłu i
zarobków.”
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Wypadki przy pracy.
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Inna działalność.

• Ilustrowana Republika. 1935-05-26
R. 13 nr 143.
„… Pozatem pracownicy Starzyckiej
Fabryki Sukna Z. Bornsteina S.A. zebrali
na budowę kolonji „Żułówek" kwotę zł.
135 — Dyrektor tejże fabryki p. J.
Goldsztaub przesłał do dyrekcji
Towarzystwa Przeciwgruźliczego
również sumę zł. 135. Pozatem prezes
zarządu firmy Z Bornstein pan Samuel
Bornstein ofiarował na wykończenie
Żułówka kwotę zł 100 — zaś firma
Aleksander Müller sp. Akc. dała 200
nowych jutowych sienników.”

W okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) istniało w Tomaszowie Mazowieckim
dwanaście klubów sportowych, w tym „Tomaszowianka” - klub sportowy w Starzycach przy
Starzyckiej Fabryce Wyrobów Sukiennych.
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Fabryka w latach 1939 – 1945.

We wrześniu 1939 roku, gdy Tomaszów bronił swojej wolności, Fryderyk Henke, dyrektor fabryki
Bornsteina, pomagał Niemcom. W Starzycach na trasie przemarszu 1 dywizji pancernej, Henke
informował jej żołnierzy o sytuacji militarnej w tej części miasta. Robił to w obecności Polaków … .
W okresie od 1939 do 1945 r. pozostawała pod zarządem niemieckim pod nazwą: Starzycer Tuchfabrik
Z. Bornstein Aktien Gesselschaft – Tomaschow - Maz. Warschauerstrasse 111.*
Aktualni właściciele, którzy pozostali na miejscu, zostali odsunięci od zarządzania. Dekretem
Kierownika Oddziału Urzędu Powierniczego dla Generalnego Gubernatorstwa z 10 kwietnia 1940
powiernikami firmy zostali Fryderyk (Fridrich) Henke i Hugo Bauer obaj z Tomaszowa
Mazwieckiego. Głównym księgowym (buchalterem) zostaje R. Kurt. Średni dozór był polskoniemiecki. Produkowano przeważnie tkaniny wojskowe 100% typu khaki, pozostałe materiały ubraniowe
niskoprocentowe, a także płaszczowe damskie typu flausz i koce. Przy niedoborach surowcowych
uzupełniano mieszanki o pierze różnego pochodzenia. W zakładzie zatrudnionych było 300 osób (z tego
30% to młodociani w wieku 14-19 lat) oraz około 40-tu Niemców, zatrudnionych przeważnie na
kierowniczych stanowiskach.
Gospodarka w fabryce prowadzona była chaotycznie, do czego czynnie dokładali się Polacy.
Dla szkodę „Wielkiej Rzeszy” i korzyści materialnych robotnicy wynosili z fabryk przędzę i wyroby
gotowe.
Dnia 4 października 1940 r. został odwołany ze stanowiska Hugo Bauer, a w 1942 r. Gestapo
aresztowało całą dyrekcję fabryki z Fryderykiem Henke pod zarzutem produkcji tkanin na „własną
rękę” i sprzedaży jej na czarnym rynku. Aresztowano również kierowników: Fürstenwalda (farbiarnia),
A. Krygiera - (wykończalnia), majstra Emila Kurca, Sztainbacha - kierownika przędzalni
(szpilmajster) - w więzieniu osoby te spędziły kilka lat i do pacy nie powróciły.
*/. Właściciele 6 fabryk włókienniczych połączyli się tworząc jedną większą fabrykę pod nazwą "Tomaszower
Tuchwarenerzeugung GmbH”.
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Fabryka w latach 1939 – 1945.

Powiernik Fryderyk Henke został odwołany ze stanowiska z dn. 6 lipca 1942 r. Powołano nowego
dyrektora Viktora Becka i jego zastępcę ds. technicznych Kadacha. Nowa dyrekcja była bardzo
nieprzychylna dla Polaków. Na kierownika wykończalni powołano Erwina Jenera, a wykończalni
Ledera. Przędzalnię nadzorował Matuszczak – mistrz pełniący funkcję zastępcy kierownika. Do
okrutnych wykonawców poleceń niemieckich należeli portier Fuks i wspomniany Leder, który był
przewodniczącym NSDAP i donosił na Gestapo.** Leder po ucieczce Niemców został aresztowany
i słuch po nim zaginął. Część pracowników zmuszona była do pracy 3 dni w tygodniu w okolicach
Tomaszowa przy kopania okopów. W 1943 i później wybranych młodych robotników wywieziono
na roboty na stałe w okolicę Rzeczycy, skąd podejmowano próby ucieczek.
W dniu 17 stycznia 1945 r. niemiecki personel uciekł i fabryka stanęła.

**/. Według B. Borusławskiego - Historia Zakładów Przemysłu Wełnianego… str. 39).
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AKTYWA

Lp.

Fabryka w latach 1939 – 1945. Aktywa.

Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia
rok 1939
141 953,20
555 471,52
1 031 679,27
1 270,00
22 741,70

rok 1940
141 953,20
555 471,52
1 031 679,27
3 620,00
22 741,70

rok 1941
146 403,20
555 471,52
1 044 009,27
2 500,00
23 941,70

rok 1943
146 403,20
555 471,52
1 023 730,47
49 867,26
43 541,70

0,00

3 500,00

3 500,00

12 000,00

7. Gotówka w kasie

85 461,73

80 751,50

14 386,63

3 579,85

8. Gotówka w bankach

28 427,81

111 971,45

83 273,51

942 218,55

9. Papiery wartościowe
10. Weksle w portfelu

18 968,00
85 569,12

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

144 171,48

331 690,60

379 073,71

471 771,23

12. Półfabrykaty

43 356,00

51 038,70

38 805,23

46 006,07

13. Towary gotowe

32 555,85

61 611,80

108 332,09

338 588,79

600,00

3 456,00

7 530,60

1 888,94

1 076 567,72

436 814,65

481 298,46

198 015,09

0,00
410 413,35

0,00
656 065,51

0,00
704 994,21

11 351,82
708 373,95

3 492 365,90

3 593 520,13

Majątek stały i płynny
1. Place i grunty
2. Budynki
3. Maszyny i urządzenia
4. Inwentarz żywy
5. Inwentaż martwy, wagi
6. Samochód - środki transportowe

11.

Materiały, tj. surowce, opał barwniki,
kwasy i inne

14. Płody rolne
15. Dłużnicy
16. Aktywa rach. ograniczonych
17. Straty za lata ubiegłe i bieżące

Razem w zł.

3 679 206,75

3 492 495,47

3 593 520,15 4 552 808,44
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Lp.

PASYWA

I. Kapitały własne:
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Pozostałości - zaległości
II. Kapitał amortyzacyjny
Odpisano amortyzację z lat
ubiegłych na wyksięg. wart.

Fabryka w latach 1939 – 1945. Pasywa.

Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia
rok 1939
rok 1940
rok 1941
-1 680 000,00
-1 680 000,00
-1 680 000,00
-17 346,17
-17 346,17
-17 346,17
0
0
1340330,82
1 278 656,92
1 301 030,71
83 334,69

rok 1943
-1 680 000,00
-17 346,17
-98 480,00
-1 346 662,51

0

1 256 996,13
Dopisano amortyzację za r.
1939
III. Zobowiązania, wierzyciele
a. odbiorcy
b. dostawcy towarów
c. różni
d. wkłady akcjonariuszy i
innych włascicieli
e. zaległe podatki
IV. f. zaległe świadczenia socjalne
V. Saldo po stronie pasywów
Winien
Razem w zł

21660,79 -1 278 656,92

22 373,79 -1 301 030,71

22 624,71 -1 323 655,42

25811,91
415986,75
199539,48

0
380 024,19
114 094,40

0

0

0

0
0

0
0

32081,51
29784,01 -703 203,66

-3 679 206,75

-494 118,59

0
0,00

-3 492 495,47

0
0
380 787,83
4 376 312,84
191 730,73 -572 518,56
0,00
172 526,07 -609 838,91
0
0,00

-3 593 520,15

0
0
-9 467,98
-791 012,79
-4 552 808,36
-4 552 808,44
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Fabryka po 1945 r. Przymusowy zarząd państwa (1945).

Dn. 18 stycznia 1945 Tomaszów Mazowiecki zostaje wyzwolony spod okupacji niemieckiej.
Nawyki pięciu lat okupacji skutkowały wynoszeniem narzędzi i tkanin. W dniu 23 stycznia1945 r. powstał
Komitet Fabryczny, którego celem było zabezpieczenie mienia przed szabrem i dalszą dewastacją. Aktywnie
działali w nim: Henryk Berliński, Franciszek Drzewoski, Wacław Matusiak, Stefan Michniewski i Jan
Szymański. Fabrykę uruchamiało 70 - 100 byłych pracowników, którzy samodzielnie zgłosili się do
organizowania produkcji. Uruchomiono produkcję, np. przędzalnię już pod koniec stycznia.
Zakład objęto tymczasowym przymusowym zarządem państwa.
Decyzją Pełnomocnika ds. Gospodarczych Rządu Tymczasowego RP na stanowisko dyrektora powołano
Henryka Berlińskiego, który jednak zrezygnował na własną prośbę 17 kwietnia 1945.

Henryk Berliński, pierwszy po wojnie dyrektor a później
przewodniczący Rady Zakładowej Starzyckiej Fabryki Wyrobów
Sukiennych Z. Borntsein SA.
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Przymusowy zarząd Państwa (1945).

W dniu 18 kwietnia 1945 roku funkcję dyrektora objął Henryk Włodarczyk.
Po pełnym uruchomieniu, w drugiej połowie 1945 roku w fabryce czynnych było: 5 zespołów zgrzeblarskich, 10
samoprząśnic wózkowych o 3990 wrzecionach, 81 krosien tkackich, folusze, pralnice, draparki, postrzygarki i
prasa. Transport zewnętrzny obsługiwało 6 koni, a wewnętrzny opierał się na pracy ludzi. Występujące
niedobory surowców, artykułów technicznych i części zamiennych uzupełniano czasami zakupami na „czarnym
rynku” lub rozbiórką nieczynnych maszyn.
Zakład zatrudniał 315 pracowników. W roku 1945 fabryka wyprodukowała 240.000 mb tkanin w pięciu
artykułach o wartości 24 mln zł.
Ciekawostką jest, że w fabryce były zainstalowane 2 zewnętrzne telefony: na portierni i w gabinecie dyrektora z
przełączeniem do działu planowania. Do zakładu należał majątek ziemski (60 ha), którego część z tego
stanowiły łąki i stawy oraz pola uprawne z przeznaczeniem na karmę dla koni i krów, a mleko dla utworzonego
po wojnie przedszkola zakładowego. Wobec niedoborów aprowizacyjnych na rynku pracownicy okresowo
mogli zakupić przydziałową „rąbankę”.
Na terenie fabryki działają zakładowe organizacje PPR (z sekretarzem
Tataradzińskim), PPS i Związek Walki Młodych.
Na podstawie nominacji Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego z dnia
1 września 1945 r. mianowani zostali: Czesław Szymański – tymczasowym
kierownikiem ogólnym (dyrektorem) a Jan Szymański – tymczasowym
kierownikiem technicznym. 20 listopada 1945 r. dokonano wyboru Rady
Zakładowej, której przewodniczącym został wybrany Henryk Berliński.

• Afisz z października1945 r. Wielka Rewia wystawiona staraniem artystycznego
zespołu firmy Z. Bornstein w Starzycach. 13-10-1945.
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Fabryka w latach 1945–1950. Nacjonalizacja (1946/48)

Z dniem 30 listopada 1946 r. następuje upaństwowienie Fabryki Materiałów Wełnianych Zusmana Bornsteina i
Starzyckiej Manufaktury Dywanów Bolesława (Borucha) Szepsa.
Na mocy decyzji Ministra Przemysłu obie fabryki połączono. W wyniku tego połączenia od dn. 22 marca 1947 r.
zakład otrzymał nową nazwę:
Tomaszowskie Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego – Państwowa Fabryka Nr 5. ul. Szosa Warszawska 59/71.
W dniu 22 marca 1947 r. utworzono:
Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego Nr 29 w Tomaszowie Maz. ul. Szosa Warszawska 59/71.
Kolejnym dyrektorem zakładu został Ob. Stanisław Openaurern przybyły z Krakowa. Stanowisko pełnił
bardzo krótko – od 1 stycznia 1948 roku do 17 marca 1949 roku.
Fabryka zatrudniała 716 pracowników.
W dniu 18 marca 1949 r. stanowisko dyrektora zakładu obejmuje Ob. Wacław Zęcin,, sprawujący tę funkcję
do 16 kwietnia 1951 r.
Przeciętne zatrudnienie wynosiło 849 osób w tym: - robotnicy 783, pracownicy inżynieryjno-techniczni – 7,
administracyjno-biurowi 59. Zatrudnienie kobiet wynosiło 358, w tym – w grupie przemysłowej -346,
młodocianych – 12. Średnie wykształcenie zawodowe II-go stopnia – 6 osób, wyższe – 1 osoba zatrudniona
w siłowni.
Produkcja wyniosła: wydział przędzalni – 266.703 kg,– 2.604.269 kgNm (= średnia „grubość” przędzy Nm 9,76/1),
„
tkalni – 485.254 mb, – 888.589 wątki,
„
wykończalni – 442.928 mb tkanin got.
(według danych GUS).
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Upaństwowienie fabryki Z. Bornsteina 1946/1948.
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Upaństwowienie fabryki Z. Bornsteina (1946/48).

98
• (164) Zarządzenie Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw na Województwo Łódzkie z dnia
30 listopada 1946 r. w Łodzi, Al. Kościuszki 85 - Załącznik, Wykaz nr 7. [w:] Łódzki Dziennik Wojewódzki. 1946-12-16 nr 21. (siedziba przy ul. ?)
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Upaństwowienie fabryki Z. Bornsteina (1946/48)

• Monitor Polski nr 44 z dnia 10 kwietnia 1948.
Ogłoszenie o przejęciu na własność Państwa Starzyckiej Fabryki Wyrobów Sukiennych „Z. Bornstein” S.A.
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Upaństwowienie fabryki Z. Bornsteina (1946/48)

• Monitor Polski nr 44 z dnia 10 kwietnia 1948 (ciąg dalszy):
„224. ORZECZENIE Nr 24:
MINISATRA PRZEMYSŁU I HANDLU z dnia 13 lutego 1948 r.. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa
… ORZEKAM: Na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia, przedsiębiorstwa
firm wymienionych w załączniku…. Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku ulegają przejęciu na
własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi
prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym …
Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
MINISTER PRZEMYSŁU I HANDLU ( / ) w. s. E SZYR … .
Wykaz siódmy przedsiębiorstw przejmowanych na własność Państwa na podstawie art. 3. Ustawy z dnia 3.I.1946 r.
(Dz. U. R. P. Nr 3. poz. 17), ogłoszony w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr 21. poz. 164 z dnia 16.XII 1946 r. na
podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w
Łodzi:
Data i numer orzeczenia Wojewódzkiej Komisji: 22.VII.1947 Nr A. 102.
Nazwa przedsiębiorstwa i siedziba: Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych „Z. Bornstein” S.A.” Tomaszów
Maz. ul. Warszawska 59/71.
Przedmiot przedsiębiorstwa: Produkcja wełnianych wyrobów włókienniczych.”
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Protokół zdawczo-odbiorczy (1950).

• Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr 14 Poz. 94 1950-07-01. Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu zdawczoodbiorczego przejętej na własność Państwa Starzyckiej Fabryki Wyrobów Sukiennych „Z. Borstein” S. A.

W 1950 roku przedsiębiorstwo przekształcone zostało w Zakłady Przemysłu Wełnianego im.
Marcelego Nowotki. W 1959 r. wytworzono 494,5 tys. m tkanin, a zatrudnienie wyniosło 650 osób
(1950), następnie wzrosło do 1230 (1964).
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Dalsze losy fabryki po 1950 roku.

W roku 1969, po połączeniu z nowo wybudowanym Kombinatem Przemysłu Wełnianego
„Tomaszów II”, fabryka otrzymała nazwę: Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Marcelego
Nowotki „Tomtex” z siedzibą dyrekcji przy ul. Włókienniczej 12/18.
Liczba pracowników wyniosła 2.655 osób (1970 r.).
Zakład produkował tkaniny wełniane, mieszankowe wełny z innymi rodzajami włókien, zgrzebnych i
czesankowych. Po mającej miejsce w latach sześćdziesiątych rozbudowie zakładu w roku 1969 została
uruchomiona produkcja w nowych budynkach. Produkcja wrosła do 5.579 tys. mb w 1970 r. i 6.432
tys. mb w 1976 r. (przy tradycyjnej szerokość 1,52 m). Wytwarzano tkaniny płaszczowe (głównie
flausze), kostiumowe, ubraniowe i sukienkowe. Przedsiębiorstwo świadczyło usługi w zakresie
przędzenia, tkania, barwienia oraz wykończania tkanin. Po likwidacji trzeciej zmiany w 1982 r. nastąpił
spadek produkcji do 4.570 tys. mb tkanin.
Decyzją Ministra Przekształceń Własnościowych z 27 września 1995 roku zakłady zostały
przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Spółkę wpisano do Rejestru
Handlowego postanowieniem Sądu z 31 października 1995 roku w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie
Trybunalskim.
Po fabryce Zusmana Bornsteina zachowały się budynki przy ul. Warszawskiej, m. in. przędzalnia obok
mostu na rzece Czarnej (obecnie ul. Warszawska 107A), pałacyki i parterowe budynki po kuźni, magazynach i
biurach przy ul. Warszawskiej.
Obiekty te z pewnością zasługują na tablicę informacyjną o działającej w tym miejscu fabryce.
W naszej pamięci powinien pozostać również zamordowany w obozie w Treblince w 1942 r. wraz ze
swoją rodziną Emanuel Bornstein, dyrektor zarządzający fabryki (1928–1939) i radny miasta,
aktywnie działający w komitecie na rzecz obronności kraju.
Sławomir Fałek
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Źródła.

Podstawowe źródła:
Bohdan Borysławski

Historia Zakładów Przemysłu Wełnianego im, Marcelego Nowotki „Tomtex” w
Tomaszowie Maz. (1857-1949) - podstawowe źródło informacji,
Jan Góral, Ryszard Kotewicz - Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego, zarys dziejów miasta 1788-1990.
Hugo Glafey
Textil-Lexikon, Deutsche, Verglas –Anstalt Stuttgard i Berlin, 1937.
Andrzej Wróbel Przemysł w Tomaszowie Mazowieckim na początku XX w. (do 1918 r.) [w:]
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 14, str. 71-89, 2013 r.
Jan Rybak
Tomaszowski przemysł w dokumentacji filatelistycznej (i nie tylko... ) [w:] Kącik… - koperty
Portal internetowy
Archiwum Państwowe w Łodzi - http://www.lodz.ap.gov.pl/ - plany
Portal internetowy
Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej (https://bc.wbp.lodz.pl/) – artykuły.
Wyrazy podziękowania wszystkim wymienionym osobom i instytucjom za możliwość skorzystania z dostępnych w internecie danych.
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