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Od redakcji ...
Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2,
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i decyzją
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2020 r.
dotyczącą podejmowania działań mających na celu
minimalizowanie ryzyka zakażenia, tomaszowskie Muzeum
od 12 marca 2020 r. jest nieczynne dla zwiedzających do
odwołania.
Jednak muzealnicy nie próżnują. Wykonują swoją pracę
czy to w siedzibie Muzeum zajmując się pracą stricte merytoryczną czyli głównie opracowywaniem i porządkowaniem
muzealiów, czy to zdalnie - prowadząc kwerendy i przygotowując artykuły popularnonaukowe, opracowując badania
naukowe. Na bieżąco publikowane są na stronie internetowej
Muzeum i Facebooku ciekawostki i informacje o działaniach
muzealnych. By ułatwić Państwu dostęp do Biuletynu
Informacyjnego Muzeum bieżący numer BIM-u przygotowany został w formie elektronicznej - PDF.
Zachęcam do lektury interesujących artykułów z zakresu
historii, archeologii, sztuki i filatelistyki oraz relacji
z wydarzeń muzealnych ostatniego kwartału 2019 r.

T O M A S Z Ó W P R Z E M Y S Ł O W Y.
Symbiosis urbis et industriae - Symbioza miasta i przemysłu.
Tomaszów Mazowiecki połączył na swym rozrastającym się wciąż terenie trzy historyczno-kulturowe krainy:
ziemię sieradzką, łęczycką i sandomierską [1].
Od zarania jego fundamentem ekonomicznym był rozwijający się przemysł na bazie kapitału polskiego,
niemieckiego, żydowskiego, rosyjskiego, francuskiego i włoskiego. To dogodne warunki hydrologiczne [2],
rozwój przemysłu i możliwości zdobycia pracy przyciągały ludność nawet z najdalszych regionów. Z kolei liczba
mieszkańców skłaniała posiadaczy kapitału do dalszych inwestycji.
Miasto miało szczęście do ludzi [3]. Nie sposób tu pominąć założyciela Tomaszowa hrabiego Antoniego Jana
Ostrowskiego herbu Rawicz, syna Tomasza Adama Ostrowskiego i Apolonii Ledóchowskiej, urodzonego
27.V.1782 w Warszawie a zmarłego 4.XII.1845 w Les Madères we Francji. Wielkiego patrioty, generała, senatora
i wojewody, światłego męża stanu, uczestnika wojen napoleońskich, wielkiego wizjonera i propagatora
uprzemysłowienia kraju. Zgodnie z zamysłem właściciela dóbr ujezdzkich Tomasza Ostrowskiego miejscowość
miała być osadą produkcyjną, w której wytapiano żelazo. Osada otrzymała nazwę Kuźnice Tomaszowe lub
Tomaszowskie [4]. W 1821 roku przez osadę przejeżdżał Julian Ursyn Niemcewicz [5].
Ze względu na złą jakość rudy na początku XIX w. osada podupadła.
Antoni Ostrowski, który jako najstarszy syn po ojcu przejął w 1805 r. dobra ujezdzkie, w 1812 r. buduje nad
Wolbórką „letnią rezydencję”, gdzie przenosi się i zaczyna snuć plany rozwoju gospodarczego osady [6].
Dochody z przetwórstwa żelaza ze zbyt słabej jakościowo rudy nie mogły być zadawalające. Dziedzic Ujazdu
zdecydował się więc na inwestycję w przemysł włókienniczy. W1822 r. Antoni Ostrowski na cześć ojca nazwał
osadę Tomaszowem i rozpoczął szeroką akcję osadniczą. Pierwsza fala osadnictwa (1822-1827) to osadnicy
z Zielonej Góry (37), Złotoryi (9), Zgorzelca (5), Sulechowa, Wschowy, Wrocławia i Krakowa (5). Druga fala
napłynęła w okresie 1828-1830: ok. 800 osób z Dolnego Śląska: Zgorzelca (25 zawodowo czynnych - stąd ul.
Zgorzelicka od tam zamieszkujących), Zielonej Góry (19), Legnicy (7), Wrocławia (5), Złotoryi (4). Dynamiczny
był napływ również ludności krajowej z woj. mazowieckiego, kaliskiego i sandomierskiego (Rawy, Zgierza,
Brzezin, Pabianic, Ozorkowa, Opatówka, w tym również z ośrodków włókienniczych).
Przychylna postawa dziedzica [7] umożliwia również znaczny napływ ludności pochodzenia żydowskiego - 111
osób (1824), 167 (1825), 652 (1829) .
A. Ostrowski buduje folusze w pobliskich miejscowościach: Sangrodzu, Niebrowie, Zawadzie i Starzycach.
W 1825 r. produkcję rozpoczyna tzw. „Stara Przędzalnia” (zwana z włoska Filaturą) kierowana przez E. Barchwitza
i K. A. Offermanna. Budowę budynku drugiej przędzalni „Batavia” (obecnie Tomaszowska Fabryka Filców
Technicznych) hr. Antoni Ostrowski rozpoczął w 1823 roku, a gotowy obiekt wydzierżawił Beniaminowi
Huttmanowi i Franciszkowi Dantine, którzy zainstalowali tam i uruchomili (1827) maszyny i urządzenia
przędzalnicze pochodzące ze słynnych w Europie zakładów budowy maszyn Johna Cockerilla w Belgii, a napęd
umożliwiał spadek wodny na Wolbórce dzięki zaprojektowanemu systemowi kanałów, śluz, jazów i przepustów.
Wykaz ogólny Fabryk wełnianych i półwełnianych (…) w Województwie Mazowieckim za rok 1828[8] wykazuje, że
w osadzie Tomaszów zamieszkiwało 1.646 osób (do ogółu w woj. mazowieckim 90.452), w tym ludności w niej
zatrudnionej fabrycznej i rękodzielniczej 801 (20.298). Urządzeń: kółek zwyczajnych 141 (1.583), machin do
przędzy tkalney wełnianej 78 (2.119,5), wrzecion 4.160 (85.603), warsztatów tkackich 177 (2.473), zakładów
foluszniczych 3 (56), stęporów (foluszy) 16 (240), postrzygalni: z nożycami pospolitymi 18 (562) i mechanicznymi
97 (234), machin barwierskich - draparek: ostowych 2 (15) i szczotkowych 6 (17), kotłów farbiarskich 19 (129) i kip
indychtowych 5 (73), pras: żelaznych 1 (7) i drewnianych 12 (156).
Napędem maszyn: kołowroty konne 0 (15) i spadki wodne 5 (39).
Pod względem liczby zatrudnionych przy produkcji wełnianej i półwełnianej Tomaszów - 801 (18.178)
wyprzedzały jeszcze miasta: Zgierz - 5.281, Ozorków - 3.150, Konstantynów - 1.337, Aleksandrów - 2.104.
Tomaszów wyprzedził już miasta: powiatowe Brzeziny 447 i Rawę -305, Poddębice -487, Dąbie - 445 i Łódź -385,
ale tylko w produkcji wełnianej i półwełnianej, w innych wyrobach: bawełnianych, półbawełnianych, lnianych
i konopnych już nie: 0 do 1.594. Liczba mieszkańców Łodzi wynosiła w 1828 roku 4.909 mieszkańców, trzykrotnie
więcej niż w Tomaszowie.
Wytwarzano w Tomaszowie sukna: cienkie 135.730 (409.089 w woj. mazowieckim), średnie 16.874 (1.043.929)
i grube 150 (2.137.305). W przeciwieństwie więc do konkurencji Tomaszów specjalizuje się w produkcji droższych
cienkich sukien, co pozwala na szerszy eksport na rynki rosyjskie 4.240 postawów sukna do ogółem
wyekspediowanych 63.382 (6,7%). W tym wyprzedzają Tomaszów tylko miasta: Zgierz - 22.2172, Ozorków
17.524 i Aleksandrów 6.221 postawów.
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W 1830 r. Tomaszów liczy już 3.250 stałej i 1.095 niestałej ludności, posiada 333 domy (w tym 108 murowanych
i 44 piętrowych) i zajmuje łącznie obszar 277,7 ha. Było to możliwe dzięki inwestycjom A. Ostrowskiego
w okresie 1822-1830 - niebagatelnej kwoty 600 tys. złp. [9] Ostrowski planuje z kredytową pomocą rządu
uruchomienie ogromnej przędzalni z 36 tys. wrzecion i tkalni z 700 krosnami.
Dzięki staraniom Antoniego Ostrowskiego, ale pod naciskiem Rajmunda Rembielińskiego (prezesa Komisji
Województwa Mazowieckiego w latach 1816-1832), już 6 lipca 1830 roku Tomaszów uzyskuje prawa miejskie
jako miasto prywatne. Na czele miasta staje burmistrz.
Ten bujny rozwój miasta zostaje zahamowany w momencie wybuchu Powstania Listopadowego i bezpośrednim
zaangażowaniem się w niego hr. A. Ostrowskiego, który zostaje dowódcą Gwardii Narodowej Warszawskiej. Jako
senator podpisuje akt detronizacji Mikołaja I Romanowa (25.I.1831 r.). W 1831 r. otrzymuje stanowisko prezesa
senatu. W związku z klęską powstania musi udać się na obczyznę. Dobra Ostrowskich zostają skonfiskowane
i przechodzą na własność Skarbu Państwa. Antoni Ostrowski, za udział w powstaniu oraz poparcie wniosku
sejmowego dotyczącego detronizacji cesarza Rosji z tronu polskiego został skazany zaocznie na karę śmierci.
Po 1831 władze carskie wprowadzają karną taryfę celną (15-30% cła). Brak zamówień dla wojska i załamanie
popytu krajowego spowodowało obniżenie produkcji o ponad 55% (z 302 do 83 tys. łokci) oraz likwidację 59
drobnych zakładów rękodzielniczych, z których 35 poprzednio eksportowało swoje wyroby do Rosji. Następuje
spadek liczby ludności do 2.254 (1831) i 2.749 (1832). Stagnacja trwa ok. 20 lat do początku lat 50-tych.
W 1844 Tomaszów liczy dopiero 4.335 ludności.
Dzięki staraniom między innymi Gedeona (Gwidona) Goedela - żołnierza napoleońskiego, urzędnika zarządu
lokalnego, drugiego burmistrza miasta (1840-1847) - Tomaszów Mazowiecki staje się miastem rządowym.Nadano
mu przywilej miasta fabrycznego, podobnie jak Zgierz i Łódź. Spowodowało to również konieczność wytyczenia
getta żydowskiego dla 150 rodzin Miejscowi fabrykanci uzyskują umorzenie długów.
Już w 1847 r. Tomaszów wytwarza prawie 16% produkcji wełnianej Królestwa Polskiego.
W 1853 r. produkcję zapoczątkowuje fabryka Jakuba Halperna, a od 1855 Fabryka Dywanów Edwarda Rollanda
(od 1881 w spółce z Aleksandrem Müllerem). Dalszą poprawę gospodarczą przynosi cofnięcie przez Rosjan
restrykcji eksportowych (1857). Tomaszów liczy 4.961 ludności (1857). Powstają fabryki Edwarda Landsberga
i Zusmana Bornsteina (najpierw przy ul. Krzyżowej, a od 1873 r. w Starzycach).
Lata sześćdziesiąte przynoszą upowszechnienie silnika hydraulicznego (koła) zamiast dotychczas stosowanych
najczęściej kołowrotów konnych, co umożliwia wzrost liczby maszyn przędzalniczych (z 3.780 do 11.380
wrzecion). Powstają przędzalnie A. Hastermana, A. Elbela, F. Stumpfa i K. Fürstenwalda znaczące w okręgu
łódzkim.
Do 1870 r. działają już 22 zakłady; tomaszowskie przędzalnie wełny wytwarzają ponad 25% przędzy województwa
łódzkiego, produkcja tkanin wełnianych wynosi 34% (1869). Wartość produkcji to 968 tys. rb (23,8% do ogółu
produkcji Królestwa Polskiego). W 1874 r. uruchomiona zostaje Apretura i Farbiarnia Maurycego Piescha.
Najwcześniej zamontowano tam oświetlenie elektryczne. Wprowadzenie „złotych ceł” importowych (30%)
skutkuje dalszym dynamicznym przyrostem produkcji włókienniczej (wzrost o 84% już od 1878 r.) .
Ogólna wartość produkcji wynosi 3.210 tys. rb. (20,8% ogółu produkcji KP). Dalsze warunki rozwoju umożliwia
uruchomienie połączenia kolejowego: Koluszki Radom - Dęblin (Iwanogród).
W 1885 r. działają 74 zakłady wełniane (5 z nich zatrudniało przeciętnie ponad 100 pracowników). Największe
z nich: zakład Jakuba Halperna (sukno i apretura - 322 robotników, Hilarego Landsberga (sukno, farbiarnia
i apretura - 208 robotników), Braci Fürstenwald (przędzalnia i farbiarnia - 159 robotników), Moritza Piescha
(farbiarnia i apretura- 245 robotników, Karola Bartke (sukno - 132 robotników). Uruchomiono zakład ślusarski
Moryca Cymermana (maszyny rolnicze i pompy). Ogólna wartość produkcji Tomaszowa wynosi 3.741 tys. rb.
(7,5% do ogółu produkcji Królestwa Polskiego). Uruchomiono Fabrykę Zapałek Sachsa i Piescha przy ul. św. Tekli
(ob. Barlickiego) - zatrudniała robotników: 177 w 1899 i 158 w 1902), później przenosi się do Częstochowy i tam
się rozwija.
W 1889 r. rusza Starzycka Manufaktura Dywanów M. Borucha Szepsa. W 1900 r. ogólna wartość produkcji
Tomaszowa wynosi 3.258 tys. rb. (4,2% do ogółu produkcji Królestwa Polskiego).
W 1905 r. wybucha rewolucja - w Łodzi strajk włókniarzy przeobraził się w dwudniowe starcia (22-24.VI.1905 r.),
w efekcie których zginęło i zostało rannych około dwóch tysięcy osób. Oddziały carskie podstępem zamknęły
wszystkie łódzkie fabryki do czasu zakończenia strajków. Strajki w Tomaszowie trwały 2 tygodnie i przebiegły
spokojnie, pracownicy uzyskali podwyżki w kwocie 10 kopiejek dziennie.
W Tomaszowie (1906 r.) funkcjonują: Przędzalnia Steinman (53 rob.), Fabryka Sukna Rubin i Bornstein (114 rob.),
Fabryka sukna Sołomonowicz (50 rob.),Fabryka Sukna J. Halpern (160 rob.),Fabryka Sukna Bartke (87 rob.),
Fabryka sukna H. Landsberg (243 rob.),Fabryka Sukna Kierst i Meyer (140 rob.),Fabryka Sukna Dawid Bornstein
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Hornik (145 rob.),Apretura Handtke i S-ka (80 rob.),Farbiarnia i apretura Fürstenwald i Simon (375
rob.),Farbiarnia i apretura M. Piesch (312 rob.),Fabryka dywanów Roland (134 rob.),Fabryka zapałek Sachs
i Piesch (51 rob.).W powiecie: Starzycka fabryka sukna Z. Bornstein (110 rob.),Fabryka dywanów we wsi
Rolandów Roland i Müller (120 rob.).Pośród 109 przedsiębiorców tekstylnych Tomaszowa było 72 Żydami (1911
r.) [10].
Z inicjatywy Feliksa Wiślickiego uruchomiono Tomaszowską Fabrykę Sztucznego Jedwabiu [11] (produkcja od
1 maja 1912 r., przemysłowa i handlowa działalność od 1 lipca 1912 r.). Założycielami fabryki zostają: Salomon
Landau, Feliks Landsberg, Aleksander Landsberg. Tylko przez pierwsze sześć miesięcy wyprodukowano ogółem
62 ton jedwabiu sztucznego. Fabryka była ciągle rozbudowywana aprodukcja zwiększana i udoskonalana.
W 1913 r. Zarząd przystąpił do budowy nowych hal produkcyjnych.
W tym roku przemysł wełniany całego Tomaszowa skupiony był w 32 zakładach, z tego w 16 dużych i wielkich,
dysponował łącznie 33 tys. wrzecionami przędzalniczymi, 1.1 tys. krosnami mechanicznymi i napędem
mechanicznym o łącznej mocy 5 tys. KM. Ogólna wartość produkcji miasta wynosiła 13.815 tys. rb. (9,1% ogółu
produkcji KP). Przemysł włókienniczy zatrudniał 5.286 robotników: zakład J. Halperna - 350 robotników , H.
Landsberga - 800 robotników), braci Fürstenwald - 400 robotników, M. Piescha - 800 robotników, Karola Bartke 132 robotników.
Na bazie Fabryki Piescha z początkiem 1914 powstała (25% z udziałem firmy z Ruboix) Generalna Kampania
Przemysłu Przędzalniczego, Towarzystwo Anonimowe Zakładów Allart, Rousseau i S-ka (przy ul. św. Tekli
i Farnej). Pozostałe akcje ta francuskafirma przejęła w 1925 r.
Po wybuchu pierwszej wojny światowej jesienią 1914 r. w czasie walk toczonych w rejonie Tomaszowa
Mazowieckiego miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk. Ostatecznie 17 grudnia Niemcy ulokowali się w nim
na stałe. Większość zakładów przemysłowych Tomaszowa Mazowieckiego została unieruchomiona już
w początkowym okresie I wojny światowej. Od pierwszych dni okupacji Niemcy rozpoczęli grabież TFSJ, skąd
wywozili surowce niezbędne do produkcji bawełny strzelniczej, a następnie zaczęli rekwirować środki produkcji
z innych fabryk tomaszowskich.. Wszystkie cenniejsze urządzenia i maszyny zostały zdemontowane i wywiezione.
Tylko część majątku zdołano uratować, przewożąc go do Piotrkowa Trybunalskiego, który znalazł się pod okupacją
austriacką.
Na wniosek władz Tomaszowa Mazowieckiego niemieckie władze okupacyjne na podstawie Ustawy
o miastach Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego zarządziły (8 sierpnia 1915 r.) zmianę granic Tomaszowa
Mazowieckiego i włączyły w obręb miasta wszystkie otaczające je wsie i przedmieścia. Od strony północnej
zostały włączone wsie: Niebrów, Starzyce i Tomaszówek, od wschodu osady: Wilanów, Gustek, Michałówek,
Nowy Port, Bocian i Kępa Łazisko; od południa: wsie Brzustówka i folwark Tomaszówek Poduchowny; na
zachodzie osada Rolandówka. Tereny Tomaszowa wzrosły czterokrotnie. Ogółem przyłączono do miasta 1.408,8
ha, z tego część niezabudowanych. Obszar miasta wzrósł do 1.895 ha. W lutym 1915 r. w fabryce A. Müllera
zarekwirowano m.in.: 8.000 dywanów, ponad 3.000 chodników, wycieraczek jutowych i kokosowych, 2.850 kg
wełny i juty, 290 bel włókna kokosowego. Zarząd TFSJ zawarł z władzą okupacyjną, 8.03.1917 r., kontrakt na
produkty z destylacji drzewa. Rozpoczęto budowę fabryki suchej destylacji drzewa. Plany dostarczyła firma H.
Meyer Co. z Hanoweru. Wybudowano dwa z trzech zaplanowanych pieców retortowych. Trzeciego nie udało się
wybudować z powodu braku środków. W latach 1914-1918 oprócz TFSJ w Tomaszowie Mazowieckim
i w najbliższej okolicy czynne były jedynie tartaki.
Po odzyskaniu niepodległości Tomaszów Maz. liczy już 33 tysiące mieszkańców. W TFSJ z powodu niskiej
opłacalności zaprzestano niskiej destylacji drewna (XII.1919 r.). W latach 1919 -1920 r. ponownie uruchomiono
fabrykę Zusmana Bornsteina [12], Hilarego Lansberga [13], Maurycego Piescha [14], Aleksandra Müllera
[15].Działają:Fabryka Sukna Salomonowicza i Szabada, Fabryka Sukna i Kortów Karola Bartke, Krajowa Fabryka
Wyrobów Włókienniczych „Pilica", Przedsiębiorstwo Adolfa Szulca i Hugona Matysa, Fabryka Sukna i Pluszu
Jedwabnego Ignacego Bornsteina, Fabryka Sukna Dawida Bornsteina [16], Starzycka Manufaktura Dywanów
Majera Bera i Bolesława Szepsów [17], Firma Oskara Knothe, Spółka akcyjna Tomaszowskiej Przędzalni Wełny
Czesankowej [18], Fabryka Leona Steinmanna [19], Wyroby Wełniane Adolfa i Ottona Lange.
W następnym ruszają: Firma braci Czarnańskich i A.M. Śpiewaka, Fabryka I. Aronsona i B. Halperna,
Tomaszowska Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych „Sarmata”, Fabryka Świec Łai Pinkuszkiewicz,
Przedsiębiorstwo Lewina i Bucharowa, Przedsiębiorstwo Juliana Neustenwalda , TFSJ, Przedsiębiorstwo Szulca
i Fürstenwalda, Firma M. Zyblera, Fabryka Towarów Sukienniczych Braci Szenkier, Fabryka Sukna „Wełna”.
Podczas wojny polsko rosyjskiej TFSJ produkuje ładunki wybuchowe dla armii.
W latach 1922-1926 powstają firmy Biała Góra „Przetwory kamienne" (1922 - inż. Łoziński) oraz Zakłady
Metalurgiczne A. Jaroszewicz i P. Malinowski. Fabryka Wyrobów Sukiennych Ch. Rubina powstała w 1878 r.; od
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1923 r. przekształcona zostaje w spółkę akcyjną [20].Produkcję podejmuje przeniesiona z Warszawy Fabryka
Dywanów „Dywan" - produkcja dywanów, chodników i gobelinów (1926) [21].
Firmę Z. Bornsteina przekształcono w spółkę akcyjną pod nazwą „Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych
Zusman Borstein S.A.” (1922), gdzie uruchomiono turbinę wodną i oddano nową wykończalnię (1924). Czynnych
jest 5 zespołów zgrzeblarskich, 3870 wrzecion przędzalniczych, niciarki i szpularki, 3 snowadła, 90 krosien, 12
foluszy, 8 pralnic, 14 draparek, barwiarki surowca i tkanin, dekatury i prasy (stan na 1925r.).
Kryzys gospodarczy w latach 1928-1929 skutkuje ograniczeniem zamówień dla wojska i stagnacją w przemyśle
również Tomaszowa, np. tkalnia w fabryce Zusmana Bornsteina pracuje tylko 2 dni w tygodniu i zatrudnia tylko 30
tkaczy (1928). Dochodzi do licznych strajków robotników.
W latach następnych w TFSJ - uruchomiono produkcję: celofanu (1931), włókien ciętych (1932), dwusiarczku
węgla (1935 - skutkujące podtruwaniem mieszkańców Tomaszowa). W mniejszych zakładach rzemieślniczych
(głównie żydowskich) zatrudnionych jest 100 piekarzy, 200 krawców, 50 cholewkarzy, 50 szewców.
Mimo problemów miasto rozwija się: rozpoczęto wymianę ulicznego oświetlenia z gazowego na elektryczne
(1929), powstaje budynek Magistratu (1926/7 wg projektu A. Ranieckiego), most na Wolbórce i dwie szkoły oraz
uruchomiono autobusową komunikację miejską (1929 r.). Tuż przed II wojną światową Tomaszów liczy 46.000
ludności (1939), w tym ludności pochodzenia: żydowskiego (13 tys.) i niemieckiego (3 tys.).
Wybucha II wojna światowa, w dniu 6.IX.1939 miejscowi tomaszowscy Niemcy (piąta kolumna) zaatakowali
przebijające się do Warszawy oddziały 45 Pułku Strzelców Kresowych, ginie ich dowódca Stanisław P. Hojnowski.
Niemcy zajmują Tomaszów (8.IX.1939) i nadają miastu nową nazwę Tomaschow Mazowiecki. Wielu
mieszkańców Tomaszowa narodowości niemieckiej podpisuje volkslistę i współpracuje z okupantem [22].
W zakładach TFSJ nadzór przejmuje Herman Tohl (od 12.X.1939); Fabryki Piescha i Lansberga znajdują się pod
zarządem M. Beyera (szwagra gubernatora Hansa Franka). Właściciele 6 fabryk włókienniczych połączyli się
tworząc jedną większą fabrykę "Tomaszower Tuchwarenerzeugung GmbH”.
Okres wojny przynosi eksterminację ludności żydowskiej Tomaszowa. Niemcy spalili trzy tomaszowskie synagogi
(Wielką Synagogę - 16.X.1939 i pozostałe dwie - 7 i 14.XI.1939 r.). Już w 1939 r. utworzyli w mieście getto dla
ludności żydowskiej, w którym przebywało około 16,5 tys. osób. Getto zlikwidowano w listopadzie 1942 roku,
kiedy to prawie wszyscy Żydzi zostali wywiezieni i zamordowani w obozie zagłady w Treblince. Około 900 Żydów
pozostawiono w obozie przymusowej pracy do maja i września 1943 r. a później deportowano ich do Starachowic.
Wojnę przeżyło ok. 200 członków tomaszowskiej społeczności żydowskiej a tuż po wojnie w mieście pozostało
jedynie 5 Żydów. Wg innych źródeł podczas wojny zginęło 5.737 tomaszowian, a 17.622 wywieziono na roboty
przymusowe. Tomaszów został zajęty przez Armię Czerwoną (18.I.1945 r.).
W maju 1945 r. wprowadzono w przedsiębiorstwach obligatoryjny zarząd państwowy. W zakładach Tomaszowa
przymusowo zatrudniono kilkudziesięciu volksdeutschów, innych wywieziono do obozów, np. w Łodzi.
Pomimo przyłączenia do miasta licznych okolicznych miejscowości spis powszechny z 1946 wykazał tylko 30.255
mieszkańców.
Na mocy ustawy z 3.01.1946 r. w lutym 1948 r. [23] fabryki znajdujące się pod tymczasowym zarządem
państwowym zostały znacjonalizowane i zorganizowane w 18 fabrykach, między innymi:
- Państwowa Fabryka Sztucznego Jedwabiu nr 1 (na bazie przejętej TFSJ SA) uruchomienie produkcji
6.VII.1946; kolejne nazwy Tomaszowskie Zakładów Włókien Sztucznych, a następnie Zakładów Włókien
Sztucznych „Wistom” (od 1970 r.) i Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” (od 1978 r.),
- Państwowa Fabryka Filców Technicznych nr 2, później Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych ( na bazie
przejętej Fabryki Sukna Lüdert i E. A Müller),
- Tomaszowska Fabryka Dywanów i Chodników, a następnie Fabryka Dywanów „Weltom (na bazie przejętej
Tomaszowskiej Fabryki Dywanów, Chodników i Wyrobów Kokosowych),
- Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 27 i Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 28
(na bazie: Generalnej Kampanii Przemysłu Przędzalniczego Towarzystwa Anonimowego Zakładów Rousseau
i S-ka, Działu dawnej Fabryki Piescha, Tomaszowskiej Przędzalni Wełny Czesankowej SA, Fabryki Sukna H.
Landsberg, Fabryki Sukna Dawida Bornsteina oraz 9 innych małych fabryk przemysłu wełnianego). Oba
przedsiębiorstwa połączono (1.01.1964) w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Mazowieckie Zakłady Przemysłu
Wełnianego „Mazovia”,
- Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 29 (na bazie Starzyckiej Manufaktury Dywanów Borucha Szepsa i Fabryki
Materiałów Wełnianych Zusmana Bornsteina). Późniejsze nazwy: Zakłady Przemysłu Wełnianego im. M.
Nowotki (1950),
Utworzono nowe przedsiębiorstwa:
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- Polskie Zakłady Pasów i Artykułów Technicznych (połowa 1945), których nazwę zmieniono na Tomaszowskie
Zakłady Wyrobów Rymarskich, a następnie Zakłady Artykułów Skórzanych „Skogar” w Łodzi, Zakład
w Tomaszowie (1.04.1949) Zakłady Wyrobów Skórzanych „Tomskór”,
- Tomaszowskie Zakłady Wyrobów Filcowych (1.01.1957), które po kilku kolejnych reorganizacjach otrzymały
nazwę Łódzkie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Skogar” w Łodzi Zakład Obuwia w Tomaszowie Maz.
(2.01.1976).
W latach 1964-1967 połączono Tomaszowskie Zakładów Przemysłu Wełnianego z Mazowieckimi Zakładami
Przemysłu Wełnianego, w wyniku czego powstają Mazowieckie Zakłady Przemysłu Wełnianego „Mazovia”
(1964). W 1966 r. uruchomiono Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Pilica” (1966).
Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Obuwia Tekstylnego zostaje włączone do Łódzkich Zakładów Przemysłu
Skórzanego (1967 - produkcja damskiego obuwia skórzanego). Tomaszów Maz. liczy już 48.546 ludności
(spis powszechny1960).
W latach osiemdziesiątych działają gałęzie tomaszowskiego przemysłu, główne to:
chemiczny - Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” (rok zał. 1910)
włókienniczy - Mazowieckie Zakłady Przemysłu Wełnianego „Mazovia” (tradycje od 1879)
- Zakłady Przemysłu Wełnianego „Tomtex” (tradycje od 1857),
odzieżowy - Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Pilica” (rok zał. 1966),
dywanowy - Fabryka Dywanów „Weltom” (tradycje od 1855),
filców technicznych Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych (tradycje od 1824),
skórzany - Zakłady Wyrobów Skórzanych „Tomskór” (rok zał. 1945),
- Łódzkie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Skogar” w Łodzi - Zakład Obuwia w Tomaszowie Maz.
(rok założenia 1957),
spożywczy - Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie (rok zał. 1970).
Tomaszów Mazowiecki liczy już 69 461 ludności (spis powszechny1988).
Po odzyskaniu niepodległości (1989) reformygospodarcze, utrata dotychczasowych rynków zbytu, a przede
wszystkim wysoka inflacja przynoszą w dużych firmach załamanie produkcji i w konsekwencji ich upadek.
Powstaje jednak wielenowych podmiotów gospodarczych (np. Ceramika Paradyż I i II), które w sumie zatrudniają
podobną liczbę pracowników.
Upadają jednak firmy z tradycjami:
- MZPW „Mazovia” SA (1 października 1997),
- Zakłady Włókien Chemicznych „Wistom” (1.X.1997 r.),
- Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Pilica” SA (luty 2002 r. upadłość Pilicy SA; rok później Pilickiego Producenta
Odzieży, do której trafiła większość majątku ruchomego).
Pozostałe firmy radykalnie zmniejszają swoje zatrudnienie [24].
W firmach upadłych nastąpiła dewastacja budynków, oto przykłady: z zakładu „C”„Mazovii” (byłej przędzalni
Fabryki Sukna D. Bornsteina) pozostał fragment ściany (przy obecnym parkingu Kauflandu), budynek
wykończalni na zakładzie „A” „Mazovii” (dawnej fabryka „Piescha”) przy ul. Barlickiego „świeci oczodołami” budynek ten można jeszcze uratować!!!
Należy żałować, że w ten sposób zaciera się pamięć o istotnej części naszej tożsamości. Stoją jeszcze: budynek
dawnej tkalni Samuela Pechnika (obecnie pustostan przy ul. T. Kawki) oraz budynek „Batavii” (ob. TFFT), kilka
pałacyków pofabrykanckich Knothego, Piescha, D. Bornsteina, Z. Bornsteina i H. Landsberga itd.
To od nas, współcześnie żyjących tomaszowian, zależy, czy pamięć tę zachowamy.
Zróbmy co do nas należy, aby słowa Józefa Piłsudskiego „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest
godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” albo - „Naród, który traci pamięć przestaje być
Narodem staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” nie stały się w naszym
przypadku prorocze.
Liczymy, że podobnie jak w Łodzi [25], również obiekty poprzemysłowe istotne dla historii miasta znajdą się pod
szczególną opieką władz, aby następne pokolenia nie miały o to do nas żalu. Rozebranie w XIX wieku
(z nieistotnych przyczyn konieczności naprawy i lepszego przewietrzenia!) średniowiecznych obwarowań
Krakowa (obecne Planty) oraz budynku Ratusza i Wagi (rynek Starego Miasta przy Wieży Ratuszowej) są do dzisiaj
raną na sumieniu mieszkańców tego stołecznego niegdyś grodu, ale oni mają jeszcze inne zabytki, a my już prawie
nie.
Sławomir Fałek
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.
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[1]. Miasto położone jest na styku trzech krain historyczno-kulturowych: centrum i dzielnice miasta Tomaszów Mazowiecki po lewej stronie Pilicy i na południe od Wolbórki
leżą w ziemi sieradzkiej; dzielnice miasta po lewej stronie Pilicy i na północ od Wolbórki leżą w ziemi łęczyckiej; przedmieścia miasta po prawej stronie Pilicy leżą w ziemi
sandomierskiej, która jest częścią Małopolski.
[2].Liczne i zasobne w wodę rzeki prawobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy: Wolbórki z rzekami Czarna i Piasecznica oraz brzegi dogodne do zabudowy mogły dać napęd
kołom wodnym poruszającym maszyny i dostarczać odpowiednią ilość wody farbiarzom i folusznikom. Odkryte pokłady rudy syderytowej żelaza (później okazały się
jednak złej jakości i mało obfite) oraz bogate zasoby leśne (dawna Puszcza Nadpilicka) zapewniały surowce dla wielkiego pieca, który miał być centrum zakładów
metalurgicznych. Rejon położony był jednak nieco z boku od głównych dróg, np. główny trakt funkcjonujący od co najmniej XVI łączący Piotrków z Mazowszem przez
Wolbórz, Cekanów, Łazisko i Wielki Lubocheń (Lubochnię) omijał z boku teren przyszłego Tomaszowa. Na początku osadę łączyły więc z sąsiednimi miejscowościami
jedynie „ścieżki wiejskie i boczne”.
[3]. Kilka przykładów znanych osób związanych z Tomaszowem Maz.:
Gedeon (Gwidon) Goedel (ur. 27.III.1791 w Głogowie, zm. po 1854 w Piotrkowie Tryb.) żołnierz napoleoński, urzędnik zarządu lokalnego innych miast regionu
łódzkiego. W latach 1840-1847 był drugim burmistrzem Tomaszowa Mazowieckiego. W r. 1844 doprowadził do uznania Tomaszowa za miasto rządowe. Przyczynił się do
umorzenia długów miejscowych fabrykantów i uzyskał od władz carskich liczne ulgi finansowe.
Antoni Ciesielski (ur. 1817 w Jaroszkach), urzędnik miejski, czwarty burmistrz miasta Tomaszowa Mazowieckiego w latach 1852 do 1859.
Moritz (Maurycy) Piesch (ur. 11.I.1849 w Bielsku, zm. 6.VI.1908 we Wrocławiu) fabrykant sukna, działacz społeczny w Tomaszowie Mazowieckim. W roku 1874 założył
mechaniczną farbiarnię i wykończalnię tkanin. Wspierał i finansował budowę szpitala miejskiego. W roku 1877 założył Tomaszowską Ochotniczą Straż Ogniową, której był
pierwszym komendantem. W latach 18971902 wspierał finansowo budowę nowego kościoła ewangelickiego p.w. Zbawiciela. W roku 1899 założył ewangelickie
Towarzystwo Pomocy Ubogim. W roku 1901 założył i utrzymywał ewangelicką Ochronkę dla dzieci. W roku 1903 czynnie popierał utworzenie pierwszej w Tomaszowie
szkoły średniej. W okresie kryzysu (w roku 1905) zorganizował przyzakładową stołówkę pracowniczą, w której wydawał codziennie 1600 obiadów dla rodzin pracowników.
Dawid Bornstein (ur. 10.V.1860 w w Przedborzu, zm. w 19.XI.1933 r. w Tomaszowie Mazowieckim) fabrykant sukna, jeden z czterech największych fabrykantów
Tomaszowa, radny miasta.
Hilary (Hilel) Landsberg (ur. 1834 w Warszawie, zm. 11.I.1898 w Tomaszowie Mazowieckim) żydowskiego pochodzenia, fabrykant sukna, prekursor mechanizacji
przemysłu w Tomaszowie Mazowieckim; filantrop. Brat Hilarego Aleksander Landsberg (polonofi) wraz Jakubem Halpernem sfinansowali w 1903 r. budowę Szkoły
Handlowej (dziś I LO).
Jan Serafin Rode (ur. 14.XI.1849 roku w Rawie Mazowieckiej, zm. 18.VI.1915 w Tomaszowie Mazowieckim) lekarz, filantrop, znakomity organizator
i zaangażowany działacz społeczny, patriotyczny i niepodległościowy; dzięki niemu powstała pierwsza szkoła średnia w Tomaszowie obecne I Liceum Ogólnokształcące.
Jadwiga Szustrowa, właściwie Szuster, z domu Strzelecka (ur. 4.III.1890 w Tomaszowie Mazowieckim, zm. 14.V.1961 w Łodzi) polska lekarz działająca na rzecz walki z
gruźlicą.
Jan Marian Czarnecki ps. „Orlik”, „Pirat” (ur. 1928 lub 1929, zm. 1.IV.2011 w Warszawie) polski żołnierz podziemia niepodległościowego, major WP w stanie spoczynku,
członek Armii Krajowej), a następnie Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), dowódca batalionu „Źródło”, działacz kombatancki.
Henryk Czembor (ur. 26.XI.1941 w Pszczynie) polski duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i przez wiele lat członek jego władz naczelnych, doktor nauk
teologicznych, historyk, pisarz, poeta, były nauczyciel akademicki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w latach 1995-2001 współprzewodniczący
Komisji Regulacyjnej do Spraw Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W latach 1964-1966 obsługiwał parafię ewangelicko-augsburską
w Tomaszowie Mazowieckim. W 1966 został jej administratorem, a w 1970 wybrano go na jej proboszcza.
Józef Jastrzębski (ur. 4.VII.1920 w Radomyślu koło Siedlec, zm. 13.V.1989 w Tomaszowie Mazowieckim), etnograf polski, dyrektor Muzeum Regionalnego
w Tomaszowie Mazowieckim.
Stanisław Grad (ur. 27.I.1941 w Królowej Woli, zm. 11.X.2011 w Tomaszowie Mazowieckim) polski prezbiter rzymskokatolicki, protonotariusz apostolski, kanonik,
doktor teologii, historyk Kościoła, wykładowca, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
[4].Osadę Kuźnice Tomaszowskie zamieszkiwało od trzydziestu do siedemdziesięciu osób: górników, kowali i odlewników, sprowadzonych ze Śląska (Miedzianej Góry)
oraz Zagłębia Staropolskiego. Po raz pierwszy nazwa (Kuźnice Tomaszowskie) pojawia się w dokumentach spisanych w 1789.
[5]. Julian Ursyn Niemcewicz - Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. Str. 469-470: - „O milę ztąd, świeżo zbudowany TOMASZÓW
w najpiękniejszem położeniu, połącza przyjemność z korzyścią. Przed trzydziestu przeszło laty, Tomasz Ostrowski, bijąc tam rowy przez łąki, przyjął grabarza dawniej
pracującego w Kielcach; robotnik ten zachorzał na romatyzm, ludzki właściciel kazał go leczyć i największe miał o nim staranie. Uzdrowiony grabarz przyszedł do pana : Niemogę ci się panie, rzekł, lepiej za dobrodziejstwa twe odwdzięczyć, jak donosząc ci, że skarb drogi W ziemi twej posiadasz; masz wyborną rudę żelazną. Ostrowski,
zawiadujący naówczas dobrami królewskiemi, zaraz sprowadził górników, którzy potwierdzili odkrycie grabarza. Dziś rudy te wydają wyborne żelazo, prócz tego, leją piece,
kuchnie angielskie, dostarczają żelaza do fabryki powozów w Ujeździe. Tomaszów nowem jest wcale dzisiejszego właściciela dziełem. Gdzie czarne i gęste tylko cieniły się
lasy, odkryła ręka ludzka błonia i niwy, zaszczepiła owocowe ogrody, wystawiła porządne gospodarskie budowy. W pośrodku wznosi się okazałe mieszkanie,
z wierzchołka wieży onego widać tłum nowych piękności; ciemność okolnych lasów rozweselaią tu i owdzie poczynione przesieki. Rzeka Wolborka wije się dwoma
strumieniami, skrapiając gaje i łąki. Huk młotów w kowalniach, szum kręcących się młynów nadymających potężne miechy, wznoszący się tu i owdzie dym pieców
i pokładni czyszczących żelazo, upięknia zachwycające siedlisko. Dodaj do tego ładną, przyjemną i grzeczną żonę, obiecujące dzieci, wystarczające dochody: a wątpić nie
będziesz o właściciela szczęściu.”
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[6]. Zob. Antoni hr. Ostrowski - Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiej w ogólności, a mianowicie co do Izraelitów w Polsce, przez założyciela m. Tomaszowa
Mazowieckiego) s. 134135 „Mała to osadeczka kuźnicza położona była wśród lasów, wysokopiennych sosien i dębów, przeglądających się jakby po raz ostatni przed
zgonem, w pysznym wód zwierciadle, ulanym przez pełną życia i ruchu rzekę Wolbórkę; ponad którą cienistymi brzegami lęgły się niedawno jeszcze bobry, jak świadczą
znajdywane ich misterne gniazda; a gdzie lęgną się dotąd sutym futrem okryte wydry (…). Z początku wszyscy rozumieli, żem dla jakowejś oryginalności, lub romantyzmem
uniesiony, dziki punkt wybrał: to prawda, żem wolał w nowej materii, jak z wytartej i wypłowiałej krajać (…). Ze szczerą ochotą rzuciłem się
z siekierą w ręku, w lesisty Tomaszów.”
[7]. A. Ostrowski przeciwny był wydzieleniu getta, jak w innych miastach prywatnych, a szczególnie rządowych. W Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiej w ogólności
… pisał - „ Żydzi tedy poczęli osiadać w Tomaszowie i kwapić się z użyciem majątków. Rad im szczerze byłem. Poczęli ci, co [byli] ubodzy, od założenia magazynu bułek ,
obwarzanków; bogatsi wzięli się do wystawiania na sprzedaż śledzi, soli, fruktów, trochę przy tym pieprzu, trochę kaszy; inni w szafkach rozstawili kramarskie towary.
Bogatsi jeszcze zwieźli wańtuchy z różnymi gatunkami wełny , dostarczali przednich farb, oleju i wszelkich potrzeb fabrycznych. Żydzi to pierwsi przyznać im to muszę
pierwsi, którzy pospieszyli do wytykanego wśród pustkowia i lasu obozu rękodzielników, zasilali pierwsze ich potrzeby, mało, nader mało w początkach do ręki biorąc
gotowizny, najwięcej w kredyt… . Najbiedniejszego, jak się rzekło, a z chęcią pracowania oświadczającego się Żyda, od uczestnictwa do wielkiej mej kolonizacji nie
oddalałem; wielu uprzedzonych, nielitościwych, nierozważnych doradców, a między tymi, moi ekonomiczni oficjaliści, mruczeli na tę moją łatwość w przyjmowaniu jak
nazywali żydowskiego tałatajstwa, na ów obiecujący porządniejszych za mieszkańców grunt Tomaszowa; lecz mało uważałem na tak mało filantropijne rady. Jeżeli się nie
martwiłem dla powodów finansowych, gdy mi się sprowadzał jakowy poważny, 1015 tysięcy talarów majątku wskazujący Izraelita; innego rodzaju pociechy, a pod
pewnym względem dla serca milszej jeszcze doznawałem, gdy mi się z chęcią zasiedlenia oświadczyła jakowa wyrobnicza chrześcijańska lub żydowska rodzina. Tak jest!
żydowska nawet, obdarta, wyraz nędzy na twarzy nosząca familia. Nieraz rzekłem do niej: 'I po cóż tu, biedaku, przychodzisz?' 'Szukać zarobku jakiego.' 'To musisz mieć
pieniądze?' 'Żadnych, Panie, ale Bóg dał mi dzieci dużo do żywienia, a ręce do pracowania.' 'Słyszałem, że Pan miłościwy i biednych nie opuszczasz'. Prawdziwym się dla
mnie te słowa wydały być balsamem dla duszy, nie raz smutkiem zatrzęsionej na widok tej nędzy, niedostatku, które trapią lud Izraela w Polsce.”
[8]. Wykaz ogólny fabryk wełnianych i półwełnianych, bawełnianych, lnianych i konopnych w województwie mazowieckim za rok 1928 sporządzony (część I, przemysł
wełniany i część II przemysł bawełniany, lniany i konopny) [w:] Rocznik oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź 1930, str. 191-192.
[9]. Zob. R. Kotewicz - Memoriał Antoniego Ostrowskiego właściciela dóbr ujezdzkich do Prezesa Banku Polskiego 1986 s. 16).
[10]. Do czołowych należeli właściciele największej manufaktury bracia Mosiek i Icek Steinmanowie oraz Lewek Sylber prowadzący zakład przy ul. św. Antoniego, a także
Hilary Landsberg, do którego należała fabryka przy ul. Gustownej (obecnie ul. Konstytucji 3 Maja). Fabryka Landsberga składała się z przędzalni, mechanicznej tkalni,
farbiarni i wykończalni. Na początku XX w. zatrudniała 480 robotników. Nadto do znaczących fabrykantów żydowskich w Tomaszowie zaliczali się: Jakub Halpern, Ch.
Rubin, Dawid Bornsztajn, ZusmanBornstein i Szuman Bernstein.
[11]. Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu- fabryka przemysłu chemicznego istniejąca w latach 1911-1997 i usytuowana w dzielnicy Wilanów na północnowschodnich obrzeżach Tomaszowa Maz., na brzegu rzeki Czarna. Znana była również pod nazwami Fabrique de SoieArtificielle de Tomaszów lub ang. ArtificialSilk
Company of Tomaszow, od 1942 do końca wojny niem. TomaschowerGlanzstoff-Fabrik GmbH, w PRL Państwowa Fabryka Sztucznego Jedwabiu nr 1, Tomaszowskie
Zakłady Włókien Sztucznych, następnie Tomaszowskie Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom”. W 1904 tomaszowscy przemysłowcy rozpoczęli rozmowy
z koncernem chemicznym "Fabrique de SoieArtificielle de Tubize" z Tubize w Belgii dotyczące uruchomienia fabryki przędzy kolodionowej (sztuczny jedwab)
produkowanej według metody opracowanej przez HilaireBernigauda de Chardonneta. W 1909 carskie Ministerstwo Przemysłu wydało pozwolenie na budowę fabryki
w osadzie Wilanów koło Tomaszowa. Rok później przemysłowcy Stanisław Salomon Landau, Aleksander i Feliks Landsbergowie, Henryk Majmon oraz prokurent łódzkiej
filii Banku Wawelberga zarejestrowali spółkę kapitałową „Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu”. 13 stycznia 1911 roku w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się I
Ogólne Zebranie Akcjonariuszy „Akcyjnego Towarzystwa Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu". Kapitał założycielski wynosił 1.125.000,00 rubli
i został wniesiony w 2/3 przez akcjonariuszy z Tomaszowa, a w 1/3 przez koncern belgijski. pierwszym dyrektorem zarządzającym był inż. Feliks Wiślicki, a dyrektorem
technicznym inż. Michał Hertz. W ciągu pierwszych dwóch lat działalności ilość produkcja wzrosłaz 50 do 800 kg dziennie, a zatrudnienie z 530 do 1090 robotników.
Wybuch I wojny światowej sprawił, że w grudniu 1914 wstrzymano produkcję. Aby zmniejszyć dewastację przez okupanta majątku firmy, za jego zgodą zmieniono profil
działalności i rozpoczęto suchą destylację drewna oraz produkcję smoły, terpentyny i węgla drzewnego. Po odzyskaniu niepodległości uzupełnianie brakujący park
maszynowy, zakupiono w Belgii dysze przędzalniczne i 1 lipca 1920 wznowiono produkcję jedwabiu kolodionowego, od 1921 rozpoczęto wytwarzanie jedwabiu
wiskozowego. W 1925 część akcji wartych 10 milionów złotych został zakupiony przez kapitał włoski reprezentowany przez spółkę "SniaViscosa"
i BancoComercialeItaliana. Uruchomiono dodatkowe linie do produkcji przędzy wiskozowej i zakup kolejnych parceli pod rozbudowę fabryki. W 1933 teren fabryki
obejmował już 125 ha, a w 1935 r. powstała linia produkcyjna do wytwarzania dwusiarczku węgla, który pozwalał na produkcję wiskozy. Rozpoczęto wówczas produkcję
Tomofanu (rodzaj celofanu - folii barwionej i bezbarwnej, dla którego stworzono zastrzeżoną nazwę stosowaną dla produktów z Tomaszowa Mazowieckiego) oraz Textry
(włókna cięte typu bawełnianego), Argony (włókna cięte typu wełnianego) i Lintexu (włókna cięte typu lnianego). Po zajęciu Tomaszowa Mazowieckiego przez wojska
hitlerowskie okupant ustanowił w fabryce zarząd komisaryczny, na którego czele stanął inżynier A. Töhl. wznowiono produkcji jedwabiu wiskozowego i Tomofanu,
a także włókien ciętych. Na początku 1942 fabrykę przejął niemiecki koncern V.G.V. i nazwano "TomaschowerGlanzstoff-Fabrik GmbH", ograniczono moce produkcyjne, a
na terenie fabryki rozpoczęto testowanie silników Daimlera. Do października 1944 fabryka zatrudniała ok. 1500 osób, później liczba pracowników zmalała do połowy. W
drugiej połowie 1945 przywrócono w fabryce produkcję włókien ciętych, Artexu, Tomofanu i jedwabiu wiskozowego, a także niezbędnego do ich powstawania dwusiarczku
węgla. Ilość zatrudnionych wzrosła z 369 do 4165 pod koniec grudnia 1945. W sierpniu 1946 zakład upaństwowiono i nadano mu przejściową nazwę Państwowa Fabryka
Sztucznego Jedwabiu nr 1. W 1950 produkcja osiągnęła poziom, który fabryka osiągneła w 1938. Od lat 50. był to już największy zakład przemysłowy w Tomaszowie
Mazowieckim (pow. ok. 150 ha - większa część osiedla Wilanów). W 1973 zatrudnienie przekroczyło 8 tysięcy osób i Chemitex-Wistom stał się największym
przedsiębiorstwem w ówczesnym województwie łódzkim. W szczytowym momencie zakład zatrudniał ponad 11-tysięcy pracowników. (Andrzej Wróbel
- Przemysł w Tomaszowie Mazowieckim na początku XX w. i inne).
[12]. Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych ZusmanaBornsteina powstała jako zakład rękodzielniczy w 1857 r. posiadający zaledwie kilka krosien. Fabryka
w następnych latach dynamicznie się rozwijała i w końcu XIX w. posiadała już pełny tok produkcyjny: pralnię wełny, farbiarnię, przędzalnię, tkalnię i wykończalnię.
W 1913 r. firma została zelektryfikowana po zamontowaniu pierwszego w przemyśle wełnianym Tomaszowa turbogeneratora. Pierwsza wojna światowa to okres stagnacji i
konfiskat. Ponowne uruchomienie nastąpiło w 1919 r., a rok później firmę przekształcono w spółkę akcyjną. W 1927 r. fabryka zatrudniała 380 robotników, a produkcja jej
opierała się na jednej z największych w regionie wykończalni. Realizowała zamówienia głównie na rzecz Ministerstwa Spraw Wojskowych. (Praca zbiorowa - Historia
Tomaszowskich Żydów, s.25).
[13]. Fabryka Sukna Hilarego Landsberga założona przez H. Landsberga w 1857 r., a po jego śmierci w 1898 r. odziedziczona przez jego potomków. W 1908 r. fabryka
została przekształcona spółkę akcyjną z kapitałem zakładowym 1,2 milionów rubli. Fabryka dynamicznie rozwijała się, zdobywając nowe rynki zbytu, głównie w Rosji.
Podczas I wojny światowej działalność została wstrzymana, a fabryka poniosła straty w wyniku konfiskat niemieckich i przejęcia towarów znajdujących się na terenie Rosji.
Fabrykę ponownie uruchomiono w 1919 r.
W 1927 r. fabryka składała się z przędzalni (7.360 wrzecion), tkalni (170 krosien), pralni, farbiarni
i wykończalni tkanin ) i posiadała swój sklep fabryczny w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 43. Produkowała wysokogatunkowe tkaniny wełniane (deseniowe i gładkie)
z przędzy zgrzebnej i czesankowej z zakupu. Fabryka specjalizowała się w materiałach mundurowych (oficerskich i urzędniczych). W 1928 r. wolumen produkcji wyniósł 86
ton przędzy wełnianej zgrzebnej i 75 ton tkanin o łącznej wartości 6 mln zł. Szczytowe zatrudnienie w latach dwudziestych wynosiło ok. 400 robotników, a w latach
trzydziestych ok. 300. W latach kryzysu gospodarczego (1928-1932) fabryka, jak inne, przeżywała poważne trudności redukując zatrudnienie i płace. (Ibidem s. 24).
[14]. Francuska Spółka Akcyjna SocieteAnonyme des EstablissementsPiesch. Fabryka założona przez Maurycego Piescha w 1874 r. jako apretura i farbiarnia, stała się
z czasem największym na kontynencie tego rodzaju przedsiębiorstwem . Wykańczała przeszło 100.000 mb towaru tygodniowo i zatrudniała 900 robotników. W 1914 r.
fabryka została przekształcona w spółkę akcyjną przy udziale (najpierw 25% , a od 1925 r. 100% ) kapitału francuskiego. Po zakończeniu I wojny światowej w roku
1919/1920 uruchomiono nowe wydziały przędzalnię z 3800 wrzecionami i tkalnię z 88 krosnami. Łączne zatrudnieni e wynosiło 430 robotników, a wartość produkcji
rocznej ok. 500.000 USD, z czego 30% przeznaczona była na eksport do Turcji, Persji i Japonii.W 1927 r. prezesem zarządu był Georges Allart, dyrektorem zarządzającym
Pierre Robin a administratorem EtnestSaladin. (Echo Mazowieckie nr 33, 20.VIII.1927)
[15]. Tomaszowska Fabryka dywanów, chodników i wyrobów kokosowych AleksanderMüller Fabryka założona w 1855 r. przez Edwarda Rolanda, jako pierwsza tego
rodzaju w Kongresówce i Cesarstwie Rosyjskim. W roku 1890 przystępuje jako współwłaściciel Aleksander Müller , który od roku 1912 staje się wyłącznym właścicielem
fabryki. Rozwijając się stopniowo w chwili wybuchu wojny w roku 1914 posiada 2000 wrzecion przędzalniczych oraz 260 krosien i zatrudnia 350 robotników. Produkcja
roczna wyniosła 700.000 rubli. Okupanci, prócz surowców zabrali bez odszkodowani a całkowity zapas gotowych towarów, powodując straty na wartość 300.000 rb. Po I
wojnie światowej fabrykę uruchomiono w 1919 r. a w spółkę akcyjną przekształcono w 1923 r. W skład zarządu spółki wchodzili: Aleksander Müller (dyrektor zarządzający)
oraz Emilia Müller, Paweł Alfred Müller Aleksander, Otto Müller i Maksymilian Antoni Müller.
[16]. Fabryka Sukna Dawida Bornsteina powstała w 1887 r. Do 1914 roku zatrudniała 300 osób, w okresie wojny firma poniosła poważne straty.
Po wojnie została przekształcona w spółkę akcyjną (1922) ; posiadała: pralnię wełny, farbiarnię, przędzalnię, tkalnię i wykończalnię. W najlepszym 1928 r. spółka
zatrudniała 200 robotników i wyprodukowała 35 tys. m. tkanin, 15 ton przędzy o wartości 1,5 miliona zł. Jednak w okresie kryzysu, w wyniku utraty rynków zbytu,

-8-

produkcja została okresowo wstrzymana; wznowiono ją na mniejszą skalę w 1936 r. przy zatrudnieniu 115 robotników. (Ibidem s. 25).
[17]. Starzycka Fabryka Dywanów Majera Bera Szepsa założona została w 1898 r. przez M. B. Szepsa, a już w 1910 roku zatrudniała 120 robotników. Po pierwszej wojnie
światowej i wznowieniu produkcji Majer Ber ze swoim synem przekształcili fabrykę w spółkę rodzinną pod nazwą Majer Ber i Bolesław Szepsowie. Po śmierci seniora rodu
dokonano kolejnej zmiany nazwy: Stażycka Manufaktura Dywanów Majera Bera Szepsa, Spadkobiercy i Bolesław Szeps. Spadkobiercami założyciela byli: wdowa
FajgaSzeps, córka Irka Szczęśliwa z domu Szeps, synowie: Bolesław vel Boruch i Jakub Szepsowie.
W końcu lat dwudziestych ograniczono nieco zatrudnienie ale produkcja roczna wynosiła: - 24 tony dywanów i chodników, - 29,4 ton wycieraczek i chodników kokosowych
oraz - 244 ton dywanów i chodników z przędzy jutowej i wełnianej . Wartość produkcji w roku 1929 to 2mln złotych .
Pod koniec lat trzydziestych firma zatrudniała100 robotników. (Ibidem s. 26).
[18]. Spółka Akcyjna Tomaszowskiej Przędzalni Wełny Czesankowej(zwana również TomashowWorsted Spinning Co Ltd.) jedna z nielicznych w
Polsce, a jedyna w Tomaszowie przędzalnia czesankowa uruchomiona po wojnie w 1919 r. przy współudziale kapitału angielskiego. Produkowała 400.000 kg przędzy
wełnianej czesankowej. W okresie załamania koniunktury w branży wełnianej całą produkcję eksportowano do Anglii, Belgii, Chin i Japonii, później całkowicie na potrzeby
rynku wewnętrznego (Echo Mazowieckie nr 33 z dn.20.VIII.1927).
[19]. Fabryka Sukna Samuela Steinmana i Artura Aronsona powstała w 1908 r. z fuzji dwóch firm: Fabryki Samuela Steinmana (rok założenie 1888) i
Fabryki Artura Aronsona (rok zał. 1900). W 1914 wartość produkcji wyniosła 1 milion rubli, przy zatrudnieniu 200 osób. W okresie międzywojennym
fabryka posiadała pralnię wełny, farbiarnię, przędzalnię (3840 wrzecion), tkalnię (75 krosien) i wykończalnię, jednak ze względu na trudności ze zbytem towarów część była
nieuruchomiona. Jej roczna produkcja przez 1927 r. wyniosła 1, 5 mln zł. Z powodu ponoszonych strat w 1931 r. produkcję okresowo zatrzymano. Później produkcję
wznowiono ale w niepełnym wymiarze.(Praca zbiorowa - Historia Tomaszowskich Żydów, s. 25).
[20]. Fabryka Wyrobów Sukiennych Ch. Rubin powstała w 1878 r.; od 1923 r. przekształcona w spółkę akcyjną. Specjalizowała się w produkcji sukna i materiałów
wełnianych gładkich i deseniowych oraz dywanów i chodników (z juty i wełny). Zmechanizowana w 1890 r., a od 1896 r. w swoich własnych budynkach przy ul. Jeziornej.
Fabryka posiadała wszystkie oddziały: przędzalnię, tkalnię, farbiarnię i wykończalnię. W najlepszym 1929 r. przy zatrudnieniu 185 robotników wartość produkcji wyniosła 1
milion zł. Jednak w wyniku kryzysu została później zamknięta. Produkcję wznowiono dopiero w 1937 r. na mniejszą skalę. (Historia Tomaszowskich Żydów
s. 26 za Echo Mazowieckie , nr 33, 1927, s. 52-56 oraz S. Narewski, Z dziejów przeszłości Tomaszowa i jego najbliższej okolicy 1927, itd.).
[21]. Warszawska Fabryka Dywanów „Dywan” Spółka Akcyjna z zakładem w Tomaszowie Maz. Firma założona została w 1884 roku przez Maksa Baenderaoraz przy
udziale (od 1890) Ernesta Posselta (już jako Towarzystwo Akcyjne Warszawskiej Fabryki Dywanów) i działała w Warszawie. W 1926 r., gdy kontrakt dzierżawny miał się ku
końcowi, właściciele fabryki sprzedali budynki w Warszawie i związało się nowa firma Warszawska Fabryka Dywanów „Dywan” Spółka Akcyjna. Udziałowcami zostali
Maks Baener, Bogusław Herse, Jan Herse i Tadeusz Herse, a dyrektorem zarządzającym był Herman Neumann. Zakupiono posesję fabryczną w Tomaszowie Maz. przy ul.
Miłej 34, dokąd przetransportowano całe wyposażenie z Warszawy i uruchomiono produkcję.
[22]. We wrześniu 1939 r. cofających się w kierunku Warszawy żołnierzy 45 pp pułkownika Hojnowskiego ostrzeliwali dywersanci, rekrutujący się m.in. z miejscowych
Niemców. Informacji o sytuacji militarnej w tej części Tomaszowa, udzielał niemieckim żołnierzom 1 dywizji pancernej (wobecności Polaków) Fryderyk Henke, dyrektor
fabryki ZusmanaBornsteina(zob. Rudź). Przykłady innej postawy mieszkańców miasta pochodzenia niemieckiego - po rozpoczęciu wojny, we wrześniu 1939 za
wystąpienia antyhitlerowskie na kazaniach i odmowę podpisania volkslisty ks. Leon Witold May - pastor parafii ewangelickoaugsburskiej w Tomaszowie Maz (1913-1939)
i wikary ks. WoldemarGastpary zostali aresztowani. Księdza Maya osadzono w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi, a później uwięziono w Dachau, gdzie zmarł 19 grudnia
1940. Przed wybuchem wojny zbór ewangelicki w Tomaszowie liczył 12 tysięcy parafian, a po wojnie tylko kilkuset wiernych.
[23]. Wybrane akty prawne upaństwowienia przedsiębiorstw Tomaszowa Maz.:

119 OGŁOSZENIE Nr. 1 z dnia 212 sierpnia 1946 r. Nr 11/46 [w:] Łódzki Dziennik Wojewódzki. 1946-09-02 nr 15:
„Jako Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw na województwo łódzkie z siedzibą w Łodzi, ul. Al. Kościuszki 85 na zasadzie §
24 Rozporządzenia Rady Ministrów· z dnia 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr
17, poz., 114 wydanego na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na :własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 31
poz. 17) niniejszym podaję do wiadomości, że niżej wymienione przedsiębiorstwa, zgodnie z § 14 i 17 z cytowanego wyżej Rozporządz1enia, podlegają przejściu
względnie przejęciu na własność Państwa a mianowicie:
- Mechaniczny Zakład Stolarski „A. Böhmert” Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 56/58, (wyroby stolarskie), właściciel: A. Böhmert, obyw. i narod. niemiecka,
- Mechaniczny Zakład Stolarski „A. Müller”, Tomaszów Mazowiecki, ul. Rolanda 11 (roboty stolarskie ), wł. A. Müller ob. narod. niemieckie,
- Mechaniczny Zakład Stolarski „P.Benoist”Tomaszów Mazowiecki Rolanda 23 (roboty stolarskie), wł. P. Benoist, ob. narod. niemiecka, itd.

128 ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJII DO SPRAW UPAŃSTWOWENIA PRZEDSIĘBIORSTW NA
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE z dnia 25 września 19146 r. L. dz. 104/46, w Łodzi, Al. Kościuszki 85. [w:}Łódzki Dziennik Wojewódzki. 1946-10-01 nr 17, Załącznik,
Wykaz nr 3:
-Przedsiębiorstwo Transportowe: „Benoist'' Tomaszów Mazowiecki, ul. Rolanda 19, (transport), właściciel: Benoist, ob. i nar, niemiecka adres nieznany,
-Browar i Wytwórnia Wód Gazowanych „OskiarKnothe i S-ka" Tomaszów Mazowiecki, (wyrób piwa i wód gazowanych), wł. OsklarKnothe, ob. i nar: niemiecka adres
nieznany,
-Zakład Kaflarsko-Gemcerski „Wentlandt'' Tomaszów Mazowiecki, ul. Tekli 6, (wyrób garnków), wł. Wehtlandt, ob. narod. niemiecka adres nieznany,
-Fabryka Kafli i Piecy „J. Szokałski" Tomaszów Mazowiecki, ul; Wieczność 37, (wyrób kafli), wł. J. Szok1alski; ob. narod. niemiecka adres nieznany,
-Cegielnia „Krieg” Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzkia 36, (wyrób cegły), wł. Krieg, ob. i narod. niemiecka, adres nieznany.

135. ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DO SPRAW UPAŃSTWOWIENIA PRZEBIORSTW NA WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE z dnia 11 października 1946 r. w Łodzi, Al. Kościuszki 85. [w:] Łódzki Dziennik Wojewódzki 1946-10-15 nr 18.
„Na zasadzie § 24. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11. kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz.
U. R. P. Nr. 17, poz. 114), zarządzam ogłoszenie czwartego· wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na zasadzie Art. 2. Ustawy z dnia. 3. stycznia 1946 r. (Dz. U. RP. Nr. 3,
poz. 17) na własność Państwa. Powyższe przedsiębiorstwa przechodzą na Własność Państwa w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem i wszelkimi prawami.
(…) Załącznik, Wykaz nr 4:
- Fabryka Filców i Tkanin Technicznych „Lude1" i Müller" Tomaszów, Mazowiecki, ul. 1 Wojciechowskiego 2, (wyrób filców i tkanin technicznych) właściciel :Müller
Aleksader, Luder Alfred i inni, „Volksdeutsch'' adres nieznany,
- Tomaszowska _Fabryka Dywanów „Mülller'' Tomaszów Mazowiecki, ul. Rolanda 2, (dywany i chodniki) , właściciel: Aleksander Miiller, obyw. polskie, narodowość

-9-

niemiecka,
- Fabryka Sukna „E. A. Mülller'' Tomaszów Mazowiecki, ul. Limanowskiego 28 (przędzalnia, tkalnia materiałów męskich i damskich), wł. Eugeniusz Aleksander
Müller, „Volksdeutsch”,
- Fabryka Sukna „Adolf Schultz", Tomaszów Maz., ul. św. Antoniego 26 (przędzalnia wełny) wł. Adolf Schultz, CharlcHe Schroeder i inn,i, „Volksdeutsch'',
- Wyrób Sukna Tkanin Wełnianych „Henryk Arndt i S-ka" Tomaszów Mazowiecki, ul. Wesoła 9/18 (tkalnia), wł. Henryk Arndt. Pahl Edmund, Al Alfred Dehnke
„Volksdeutsch”,
- Fabryka Sukna „Matys, Jakubowski i S-ka'' Tomaszów Mazowiecki. ul. Gustowna 50, (tkalnia), wł. Michał Jakubowski, obyw, i narod. polska, Matys Hugo,
Baumgarten Karol „Volksdeutsch",
- Tomaszowska Fabryka Sukna .Tomaszów Mazowiecki, ul. Limanowskiego 21/23 przędzalnia i tkalnia, poniemieckie,
- Fabryka Sukna ,.Kierst'' Tomaszów Mazowiecki, ul. Wojciechowskiego 8, (przędzalnia i tkalnia) wł. Paul Alfred Kierst,Reichsdeutsch,
- Młyn Elektryczny ,H. Berner'' Tomaszów Mazowiecki, ul. Mireckiego 37 (przemiał zboża) wł. Berner, obyw. narod. Niemiecka, adres nieznany
- Piekarnia „Oberlender" Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 45., (pieczywo), Oberlender, obyw. nar. niemiecka, adres nieznany,
- Piekarnia „Szrech" Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 9 , (pieczywo), wł. Szrech, obyw. i narod. niemiecka adres nieznany,
- Wasztat Masarski „DykowFridrych'' Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsuskiego. 22, (wyrób wędlin), wł. DykowFridrych, obyw. polskie, narod. niemiecka
- Warsztat Masarski „Ling Henryk'' Tomaszów Mazowiecki, ul.. Piłsudskiego 15, (wyrób wędlin), wł. Ling Hęnryk, obyw. polskie, narod. Niemiecki,
- Zakład Rzeźniczo-Masarski „Billing'' Tomaszów Mazowiecki, ul. Wesoła 15, (wyrób wędlin) wł, Billing E., obyw. i narod. Niemecka adres nieznany,
- Warsztat Masarski „Ungier Hugo" Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska, (wyrób wędlin), wł. Ungier Hugo, obyw. polskie, narod. niemiecka”.

142 ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DO SPRAW UPAŃSTWOWIENIA PRZEDSlĘBIORSTW NA
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZIE z dnia 28 października 1946 r. w Łodzi, Al. Kościuszki 85. Załącznik, Wykaz nr 5:
- Młyn Starzyce Tomaszów Mazowiecki, (młyn elektryczny), wł. BadowerBirenzweig,
- Zakłady Przemysłu Drzewnego „Arbor'' Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 26/28, (przecieranie surowca na materiał stolanski i budowlany),
wł. Rozen, Zyskind Norymberski,
- Tartak „Karolinów'' Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 117, (przecieranie drewna), wł. Nuchem Leja Głowińscy,

152 ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DO SPRAW UPAŃSTWOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW -NA
WOJĘWÓDZTWO ŁÓDZKIE z dnia 12 listopada 1946 r. w Łodzi, Al. Kościuszki 85.Załącznik, Wykaz nr 6:
- Fabryka Wyrobów Skórzanych, Tomaszów Mazowiecki, ul. 11 Listopada 34, (Wyroby skórzane), właściciel: poniemieckie,
- Młyn Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki, ul. Żwirki i Wigury, (przemiał zboża), wł. Szulc Adolf, niemiec , adres nieznany,
- Młyn Elektryczny Tomaszów Mazowiecki, ul. Żwirki i Wigury, (przemiał zboża), wł. brak danych poniemieckie,
- Cegielnia Ręczna „Wilanów'' Wilanów, gm. Dobra, (wyrób cegły), wł. Marta Wolpert, obyw. Niemieckie, adres nieznany.

164. ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DO SPRAW UPAŃSTWOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW NA
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE z dnia 30 listopada 1946 r. w Łodzi, Al. Kościuszki 85 [w:] Łódzki Dziennik Wojewódzki. 1946-12-16 nr 21:
Załącznik, Wykaz nr 7.
- Młyn Elektryczny Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów (przemiał zboża) wł. brak danych - pożydowski
Tomaszowska Przędzalnia Wełny Czesankowej Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Tekli 13/15 (przędzalnia) wł. brak danych
- H. Lansberg Sp. Akc., Tomaszów Mazowiecki, ul. Gustowna 46, (wyroby włókiennicze) wł. H. Lansberg,
- Z. Bornstein Sp. Akc., Tomaszów Mazowiecki, ul. Ochotników Wojennych 9/11, (wyroby sukna), wł. Z. Bornstein,
- Fabryka Sukna ,,M. Sieradzki" Sp. z o. o. Tomaszów Mazowiecki, ul. Antoniego 20, (przędzalnia i tkalnia) wł. brak danych,
- Fabryka Sukna --- Tkalnia, Przędzalnia, Wykończalnia i Farbiarnia „Ch. Rubin" Tomaszów Maz. ul. Limanowskiego 32 (przędzalnia, tkalnia, wykończalnia i
farbiarnia),
- Fabryka Sukna „Morin i Rosenwein'' Tomaszów Maz., ul Limanowskiego 32/34 w budynku f-kif-my Ch. Rubin (tkalnia), wł. A. Morin, Tomaszów, Kramarska 11 i
K. Rozenwein, Tomaszów, ul. Krzyżowa 23,
- Fabryka Sukna,„A. Zylber" Tomaszów Maz., uł. Piłsudskiego 15/17 (przędzalnia i tkalnia), wł. Antoni Zylber, Tomaszów, uL Piłsudskiego 15/17
- Fabryka Sukna „Sz. Burgin'' Tomaszów Maz., ul. Piłsudskiego 4, (tkalnia), wł. SzapselBurgin, Tomaszów, ul. Piłsudskiego 4,
- Fabryka Sukna: „J. Malicki" Tomaszów Maz., ul. Piłsudskiego 25 (tkalnia), wł. JosekMalinicki, Tomaszów, ul. Piłsudskiego 25,
- Fabryka Sukna ,,B. Weichselfisch" Tomaszów Maz., ul. Pliłsudskiego 15/17 w gmachu fabrycznym f-my A. Zylber (tkalnia), wł. B. Weichselfisch, Tomaszów, ul.
Polna 11,
- Młyn Wodno-Elektryczny, gm. Nieborów, (przemiał zboża), wł. Wiśniewski Władysław.”
MONITOR POLSKI z 4 lipca 1947 r. Orzeczenie nr 6 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia z dnia 21 czerwca 1947 r.
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Na zasadzie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R.
P. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt. b i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu
przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62),
orzekam: Na własność państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku:
- Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu. Spółka Akcyjna - Tomaszów Mazowiecki (wytwarzanie przędzy sztucznego jedwabiu i sztucznych włókien).
MONITOR POLSKI z 10 kwietnia 1948 r. - Orzeczenie nr 16, 19 i 20 Ministra Przemysłu i Handlu z 10 lutego 1948 r.
Na własność Państwa przechodzą przedsiębiorstwa firm …:
- Tomaszowska Przędzalnia Wełny Czesankowej - Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Tekli 13/15. (wyroby włókiennicze),
- H. Lansberg. S. A. - Tomaszów Mazowiecki, ul. Gustowna 46. (Wyroby włókiennicze).
- Fabryka Sukna M. Sieradzki Sp. z o. o. - Tomaszów Mazowiecki, ul. Antoniego 20. (przędzalnia i tkalnia).
- Fabryka Sukna Tkalnia, przędzalnia, wykańczalnia i farbiarnia Ch. Rubin - Tomaszów Mazowiecki, ul. Limanowskiego 32. (przędzalnia, tkalnia, wykańczalnia i
farbiarnia),
- Fabryka Sukna Morin i Rosenwein - Tomaszów Mazowiecki, ul. Limanowskiego 32/34. (tkalnia),
- Fabryka Sukna A. Zylber - Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 15/17 (przędzalnia tkalnia),
- Fabryka Sukna J. Malinicki - Tomaszów Mazowiecki, - ul. Piłsudskiego 25 (tkalnia),
- Fabryka Sukna B. Weichselfisch -Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 15/ 17 (tkalnia),
- Fabryka Filców i Tkanin Technicznych Lüder i MülIer - Tomaszów Mazowiecki, ul. Wojciechowskiego 2 (przędzalnia i szarparnia),
- Tomaszowska Fabryka Dywanów „Müller" - Tomaszów Mazowiecki, ul. Rolanda 2 (wyrób dywanów i chodników),
- Fabryka Sukna E. A. Müller - Tomaszów Mazowiecki, ul. Limanowskiego 28 (przędzalnia, tkalnia materiałów męskich damskich),
- Fabryka Sukna Adolf Schultz - Tomaszów Mazowiecki, Ul. św. Antoniego 26 (przędzalnia wełny),
- Fabryka Sukna Matys, Jakubowski i S-ka - Tomaszów Mazowiecki, ul. Gustowna 50 (tkalnia),
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- Fabryka Sukna L. Steinman - Tomaszów Mazowiecki, u1. Limanowskiego 21/ 23 (tkalnia materiałów ubraniowych i paltowych,
- Fabryka Sukna „Kierst” - Tomaszów Mazowiecki. ul. Wojciechowskiego 8 (przędzalnia i tkalnia),
- Pralnia i Farbiarnia Wełny Harmann i Hau Tomaszów Mazowiecki, ul. Wesoła 24 (pralnia wełny i karbonizacja).
- Starzycka Fabryka Wyrobów Sukienniczych „Z. Bornstein S. A." - Tomaszów Maz., ul. Warszawska 59/71 (produkcja wełnianych artykułów
Włókienniczych),
- Wyrób Sukna i tkanin wełnianych „Henryk Amdt i Ska" TomaszówMaz, Wesoła 9/18. (Tkalnia),
- G. Denkhaus. Warsztaty Samochodowe-Tomaszów Maz. ul. Piliczna 25.
MONITOR POLSKI z 30 kwietnia 1948 r. - Orzeczenie nr 24 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lutego 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność
Państwa.
Na własność Państwa przechodzą przedsiębiorstwa firm, wymienionych w załączniku.Załącznik. Wykaz siódmy
- Starzycka Fabryka Wyrobów Sukienniczych „Z. Bornstein S. A." - Tomaszów Maz., ul. Warszawska 59/71 (produkcja wełnianych artykułów włókienniczych),
MONITOR POLSKI z dnia 23 sierpnia 1948. 528. - Orzeczenie Nr. 32 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lipca 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność
Państwa.Wykaz czternastyprzedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa (…):
- Warszawska Fabryka Dywanów „Dywan” Sp. Akc. Tomaszów mazowiecki, ul. Mała 34 (wyrób dywanów, chodników i materiałów gobelinowych),
[24]. Np. ZPW „Tomtex” - spadek zatrudnienia z 2.500 osób na początku lat dziewięćdziesiątych do obecnego około 200 osób.
[25]. Przykłady: Centrum Handlowe Manufaktura, powstała na terenach dawnej fabryki Izraela Poznańskiego (rok zał. 1871) czy Księży Młyn (dawna fabryka Karola
Scheiblera lata siedemdziesiąte XIX w.), gdzie zachowano piękno ceglanej architektury przemysłowej.

Aneks: Reklamy fabryk tomaszowskich
[w:]50 jubileusz Tomaszowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej: 1877-21 VIII-1927.
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4 grudnia - rocznica śmierci
Antoniego hr. Ostrowskiego
Dnia 4 grudnia 1845 roku umiera w otoczeniu rodziny
i przyjaciół Antoni hrabia Ostrowski. Ostatnie chwile
opisał Jego najstarszy syn z drugiego małżeństwa
Antoni Józef Ostrowski. Rękopis znalazł się w zbiorach
Muzeum dzięki Janowi Piotrowi Dekowskiemu
kierownikowi Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.
Dzisiaj, w rocznicę śmierci Założyciela naszego miasta
pragniemy w chwili refleksji zatrzymać się nad tą
niezwykłą Postacią.
Ku wiecznej pamięci rzeczy
Ostatnie chwile żywota Jana Antoniego z Rawiczów
Ostrowskiego, Senatora Wojewody Królestwa
Polskiego, Jenerała dowodzącego Gwardią Narodowa
Warszawską. Kawalera Orderów Narodowych, Ojca
naszego najukochańszego 27 maja 1782 zrodzonego, 4
zaś grudnia 1845 roku zmarłego.
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+
O wieczny odpoczynek racz dać mu Panie
Czwartego grudnia 1845 o wpół do dziesiątej z rana, Jan
Antoni Ostrowski, Polak i Chrześcijanin, oddał ducha
Bogu, otoczony stroskaną rodziną i pociechami religii
naszej zasilony, w 64 roku życia, wygnania zaś
z Ojczyzny piętnastym. Przeżył lat 63, miesięcy 6, dni 8;
przepędził czas pobytu swego na ziemi w cnocie,
w poświęceniu siebie samego i w dobroczynności. Od
najmłodszych prawie lat żywot jego w ścisłym
pozostawał związku z wszystkimi politycznymi
wypadkami, Polski się dotykającemi. Po upadku, daj
Panie Boże tymczasowym Ojczyzny naszej, opuściwszy wielki majątek własną praca przysporzony, z całą
Rodziną udał się na wygnanie i Francję obrał za
siedlisko. Pierwsze lata wygnania zaprzątnął pracami
dla kraju korzystnemi i rozpamiętywaniem na piśmie
wielkich acz smutnych wypadków, których był
świadkiem lub uczestnikiem. Ostatnie lata poświecił
obmyślaniu losu dzieciom swoim do wielomiesięcznym pobycie w własności swojej Les Madères, we
wsi Vernou, departamencie Indre et Loire.
W marcu 1844 roku dotknięty został okrutną chorobą
która do grobu miała go doprowadzić. Zdrowie Jego
głęboko wstrzęśnione apopleksją, która prawie
zupełnie lewe mu ramię sparaliżowała, zdawało się
powoli polepszać, kiedy bóle nieznaczne nasamprzód
potem stopniowo bardziej a bardziej nieznośne
objawiły się w prawej nodze. Przypisano one podagrze
a potem miejscowemu zapaleniu. Lekarze mniej na
początku zastraszeni postępem tych w nodze boleści, które się po pierwszy raz w kwietniu tego roku dały znać,
przy końcu września rozeznali gangrenę i poczytali ją za organiczną czyli niepodobną do wyleczenia. Silna jednak
budowa ciała Ojca naszego, żadnemi namiętnościami lub nadużyciami nienadwerężona, dawała nam otuchę że
przy gorących modłach przed tron Przedwiecznego składanych zdołamy zachować najdroższy skarb nasz na
ziemi. Inaczej się zdarzyło, ale niech będzie pochwalona wola Boża, jakąkolwiek by ona była. Długo rozdzielona
w skutku trudności politycznych Rodzina nasza, w tych ostatnich latach zdołała się w jednym siedlisku koło
sędziwego Ojca zgromadzić. Dwie Jego córki, a kochane siostry nasze Matylda i Teresa 17 maja 1844 po
dwunastoletnim oddaleniu powrócone zostały miłości rodziców i rodzeństwa, których dotąd nie były znały.
Najstarsza Siostra nasza Julia Michałowska, która dla młodszego pokolenia zawsze drugą Matką się okazywała
z Polski przyjechała w Ojcowskie progi z Mężem i dziećmi dnia 13 sierpnia 1845. W tej chwili rodzina nasza
pierwszy raz koło Ojca była w całości skupiona, z następujących osób się składała.
Żona jego z Michałowskich Antonina młodszych jego dzieci rodzona Matka, a od wszystkich tak starszych jak
i młodszych kochana i równie ich wszystkich kochająca, nade wszystko zaś do niego samego przywiązana
i w ostatniej jego chorobie najprzykrzejsze i najuciążliwsze posługi dla męża z anielskim poświęceniem
wypełniająca.
Julia Michałowska córka jego i mąż onej Piotr Michałowski, Krystyn Józef, Stanisław (dzieci ś.p. Józefy
z Morskich Ostrowskiej pierwszej Ojca naszego małżonki) i Antoni, Ludwik, Kazimierz, Tadeusz synowie, Józefa,
Matylda, Teresa i Tekla córki jego z drugiej jego małżonki Antoniny z Michałowskich Ostrowskiej. Oraz
Stanisław, Juliusz, Celina, Józefa, i Tadeusz, dzieci córki jego Julii Michałowskiej. Jednak z jego dzieci brakowało
Tomasza, najstarszego syna który po upadku Ojczyzny dotknięty został chorobą poczytaną za niepodobną do
uleczenia.
Niedługo trwała radość z owego rodziny złączenia wynikająca. Okropne boleści których nasz Ojciec doznawał
w chorej nodze od wielu miesięcy, ustały 29 listopada w rocznicę ostatniego powstania Polski. […] pierwszego
grudnia znaczne osłabienie nastąpiło, coraz się wzmagające aż do nocy z 3 na 4 grudnia, wtedy zaś koło pierwszej
po północy stracił przytomność której już do zgonu nie odzyskał. W ostatnich chwilach już nie cierpiał, oddech
- 14 -

jego naprzód ciężki i chrypkowaty stopniowo słabiał i ledwo można było rozpoznać moment w którym uwolniony
z więzów ciała stawił się przed Bogiem i w poczet wybranych na wieki został policzony. Żona, synowie, oprócz
Stanisława, którego dość wcześnie w Paryżu uwiadomić nie zdołano, córki, wnuki, wnuczki, przyjacioły
wewnętrzni naszego domu Durand, Hipolit Klimaszewski, wszyscy domownicy. Klęczeli około świętobliwego
Męża i gorąco się modlili. Proboszcz dał ostatnie namaszczenie i odmówiliśmy pacierz konających. Świętego
wiatyku nie można mu było podać gdyż już przytomność był stracił. Żona i dzieci wołali głośno na niego błagając
go o ostatnie błogosławieństwo. Okazał się ruch na Jego licach, jakby coś chciał mówić, a wszyscyśmy uczuli, że
nam duchowo pobłogosławił. Umarł po chrześcijańsku i jako dobry Polak. Ostatnie słowa w wigilię zgonu
wymówione po części do ks. kapelana po części do Rodziny te są. „Te wysilenia które czynię, dla Ojczyzny są, dla
Ojczyzny! Czuję, że idę do Boga i wierzę iż przyjmie mnie na swe łono, bom nikomu nic złego nie zrobił”.
Tekst: rękopis Antoniego Józefa Ostrowskiego MT/ED/H/16, Ku wiecznej pamięci rzeczy.
Portret: „Portret mojego Ojca, zrobiony przez moją siostrę Julię w jego ostatnich chwilach. Madères 1845, 4 grudnia, 9.45”.
Zbiory Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Spuścizna po Janie Piotrze Dekowskim, Wrocław
W cytowanym tekście uwspółcześniono ortografię i interpunkcję. Zachowano formy językowe charakterystyczne dla epoki.
Magdalena Sepkowska - asystent działu przyrodniczego
i dr Daniel Warzocha - asystent działu historyczno-numizmatycznego

Organy bezpieczeństwa publicznego w Tomaszowie Mazowieckim
po II wojnie światowej
Natychmiast po wyzwoleniu Tomaszowa spod okupacji niemieckiej (18 stycznia 1945 r.) przystąpiono do
tworzenia organów bezpieczeństwa Milicji Obywatelskiej, powołanej na mocy Dekretu PKWN z 7.10.1944 r. (tak
późna data może zaskakiwać, przecież PKWN istniał już od lipca faktycznie dekret o MO miał się ukazać już
w lipcu, ale pośpiesznie przygotowany dokument zawierał wewnętrznie sprzeczne stwierdzenia nt. podległości
tworzonej formacji samorządom lokalnym bądź resortowi bezpieczeństwa publicznego, toteż zawierający
go „Dziennik Ustaw” wycofano przed rozpowszechnieniem).
19 stycznia na dziedzińcu Szkoły Powszechnej nr 4 przy ul. św. Tekli (obecnie ul. Barlickiego) odbył się wiec
poświęcony utworzeniu Milicji Obywatelskiej. Akcją werbunkową i pierwszymi działaniami tworzonej MO
kierował członek PPR Jan Cygan używający konspiracyjnego pseudonimu „Zawisza”.
Ze sporej grupy zebranych na dziedzińcu szkoły zgłosiło się kilkudziesięciu ochotników, którzy po sformowaniu
czwórkowej kolumny odmaszerowali pod budynek Straży Ogniowej przy ul. POW. Tam zostali
zaewidencjonowani na zbiorczej liście i uzbrojeni w poniemieckie karabiny. Otrzymali również biało-czerwone
opaski, które miały być znakiem rozpoznawczym milicjantów. Przed kandydatami nie stawiano żadnych wymagań
formalnych, nie sprawdzano ich stanu zdrowia, wykształcenia czy uprzedniej karalności. Po otrzymaniu uzbrojenia
cała grupa przemieściła się do pałacu
Ostrowskich. Część pomieszczeń pałacu
stała się pierwszą siedzibą nowej Komendy
Miejskiej MO w Tomaszowie. Jeszcze tego
samego dnia wieczorem wystawiono
pierwsze posterunki i patrole. Posterunkami
stałymi objęto dworzec kolejowy, budynek
magistratu, bank na ul. Prezydenta I. Mościckiego, areszt miejski przy ul. Antoniego
18/20. W dniach następnych utworzone
biuro MO wydało milicjantom wypisane
maszynowo zaświadczenia z podpisem Jana
Cygana, potwierdzające ich przynależność
Na ilustracji: Przepustka tomaszowskiego milicjanta
do milicji.
Ignacego Puchalskiego ze stycznia 1945 r. (nr inw. MT/H/1937/5).
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Do dnia 25 stycznia zdołano ukształtować schemat organizacyjny, wyznaczyć funkcyjnych i określić zasady
pełnienia służby. Ogromny wkład organizacyjny i szkoleniowy wnieśli trzej policjanci przedwojennej PP. Byli
to przodownicy PP: Jan Jankowski (służył w MO do 1948 r.), Stefan Szymański (służył w MO na stanowisku
kierownika kancelarii komendanta do 1950 r.) i najstarszy z ponad 20-letnim stażem policyjnym, st. przodownik
PP. Stanisław Nowakowski. W początku istnienia tomaszowskiej komendy MO, zastępcą komendanta był
Bronisław Lipski, komisarz służący w okresie międzywojennym w P.P. a w okresie okupacji w policji granatowej.
Ogółem w skali kraju w 1945 r. służyło w MO niespełna 1000 przedwojennych policjantów. Z każdym rokiem było
ich mniej, a po 1949 r. praktycznie już się nie zdarzali. Choć mogli służyć swą wiedzą i doświadczeniem (i takie
zadania w 1945 czy 1946 r. z reguły im powierzano), ideologiczne zaślepienie przedstawicieli władz nie pozwoliło
na wykorzystanie ich umiejętności w służbie społeczeństwa.
W pierwszych tygodniach po wyzwoleniu nie brakowało w Tomaszowie chętnych do służby w MO. Od stycznia do
marca 1945 r. zgłosiło się ponad 800 kandydatów; żartowano, że tomaszowska milicja to zalążek III Armii Wojska
Polskiego! Jednak większość ze zgłaszających nie spełniała podstawowych kryteriów co do ogólnie
zadawalającego stanu zdrowia, wykształcenia i walorów moralnych. Zgłaszało się wielu analfabetów, niektórzy
z widocznym kalectwem. Część po pierwszych służbach wykazała brak jakiejkolwiek dyscypliny, nierzadkie były
skłonności do nadużywania alkoholu, a nawet kradzieży. Z wymienionych przeszło 800 ochotników negatywnie
oceniono ponad 500; kolejnych 150 nie podołało trudowi pierwszych dni służby bądź okazali się nielojalni
i zdezerterowali, często razem z bronią. Na koniec października 1945 r. KW MO w Łodzi ograniczyła dla Komendy
MO w Tomaszowie stan etatów do 88. Faktyczny stan był jeszcze mniejszy i wynosił jedynie 53 milicjantów. O ile
w początkowym etapie tworzenia MO w Tomaszowie nie brakowało kandydatów to pod koniec roku 1945
tendencja uległa radykalnej zmianie na gorsze. Stało się to nie tylko za sprawą niskich i nieregularnie wypłacanych
uposażeń, ciężkich warunków służby ale też z uwagi na otwierające się inne możliwości zatrudnienia, możliwość
wyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane. Należy wskazać, że teoretycznie służba pełniona była w systemie 24godzinnym co trzy dni. Faktycznie były takie tygodnie, że milicjanci pozostawali skoszarowani i nie wychodzili do
domów.
Początki tomaszowskiej MO wspominała Roma Boniecka. „Strażnicy ładu i porządku” nierzadko rekrutowali się
spośród łobuzerii z Kaczki, Karpat i Starzyc - „dzielnic mało dbających o maniery”. Do sprawowania jakiejkolwiek
władzy predysponowała ich (we własnym mniemaniu) przynależność do Związku Walki Młodych; do PPRowskiej bojówki zaś ciągnęła ich możliwość korzystania z dobrze wyposażonego klubu ze stołem bilardowym.
Niestety, ci krewcy chłopcy nie umieli posługiwać się bronią, coraz częściej dochodziło do wypadków. Po wypadku
śmiertelnym oburzenie tomaszowian wymusiło wyrzucenie całej tej grupy z milicji. Funkcjonariusze
z nowego zaciągu rekrutowali się głównie z młodzieżówki PPS - Organizacji Młodzieży Towarzystwa
Uniwersytetu Robotniczego.
Była jednak spora grupa milicjantów z pewnym doświadczeniem wojskowym. Poza wymienionymi wcześniej
byłymi policjantami PP byli to byli żołnierze i partyzanci AK: Jan Łomiński, Władysław Kobyłka, Stefan
Szymański, Jan Piechurski, Alojzy Dula, Józef Pietrzyk, Henryk Świder. Niektórzy z nich przezornie zataiło swe
stopnie wojskowe i wojenną przynależność organizacyjną do AK. (Warto zwrócić uwagę, że w pierwszych
miesiącach działania MO byłych AK-owców w tej formacji nie brakowało; nie cieszyli się jednak zaufaniem
nowych władz i z reguły byli usuwani z szeregów MO, jeśli przeszłość wyszła na jaw). Pod koniec lutego 1945 r.
podczas inspekcji tutejszego komisariatu przez oficerów z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi, stan osobowy
tomaszowskiego komisariatu MO oscylował w granicach 150 milicjantów. Był to stan znacznie zawyżony
w stosunku do przewidywanego etatu. Przez pewien czas był utrzymywany z nadzieją, że w Tomaszowie powstanie
komenda powiatowa. Ostatecznie w lutym, kiedy okazało się, że komenda powiatowa zostanie umiejscowiona
w Brzezinach określono etat tomaszowskiego komisariatu na 71 milicjantów. Powstały komisariat zaszeregowano
w II kategorii etatowej.
Na przełomie stycznia i lutego 1945 r. siedzibę tomaszowskiej milicji przeniesiono z pałacu Ostrowskich do
piętrowej kamienicy przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 12. W lutym 1945 r. na potrzeby Komisariatu Miejskiego
MO zajęto również frontową część budynku przy ul. św. Antoniego 38. W marcu po ostatecznym wyjaśnieniu, że
Komenda Powiatowa powstaje w Brzezinach a w Tomaszowie Mazowieckim Komisariat, pomieszczenia
w budynku przy Antoniego 38 podzielono na mieszkania dla milicjantów.
Wynagrodzenie płacone nieregularnie w lipcu 1945 r. wynosiło dla dzielnicowych 1200 zł a szeregowi milicjanci
otrzymywali w granicach 600-800 zł (były to kwoty wręcz symboliczne, znacznie niższe od przeciętnych płac
w fabrykach). Najwyższe uposażenie było w referacie śledczym i wynosiło około 2 400 zł. Było wyższe od
uposażenia Zastępcy Komendanta, który jako starszy szeregowy otrzymywał 1800 zł. W pierwszych miesiącach
milicjanci nie otrzymywali wynagrodzeń, pierwsze pobory wypłacono w maju-czerwcu 1945 r. W kolejnych latach
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zarobki wzrastały, ale nadal były niskie, toteż zwłaszcza w latach 50. wielu milicjantów rezygnowało ze służby,
podejmując pracę w różnych zakładach. Ponieważ część etatów była nieobsadzona, przyjmowano milicjantów
z gminnych posterunków, kwalifikujących się do zwolnienia. Przyjęto ich 14, choć żadnego pożytku z nich nie
było; jak szczerze pisał mjr Teodor Wołczyk w niepublikowanym opracowaniu, „Komenda Miejska w Tomaszowie
Mazowieckim stała się ochronką dla obiboków i nierobów”.
Po wojnie MO używała różnej broni, często poniemieckiej, a także radziecką, austriacką, wyprodukowaną
w konspiracji, a nawet będącą na wyposażeniu armii carskiej czy austro-węgierskiej. Dopiero w latach 50.
ujednolicono uzbrojenie wprowadzając powszechnie radzieckie karabiny KBK, pepesze i pistolety TT. Pod koniec
lat 50. karabiny zastąpiono pistoletami maszynowymi „PS”.
Tomaszowska MO posiadała psy obronne i tropiące, ale te ostatnie długo nie wytrzymywały tutejszego klimatu.
Stężenie dwusiarczku węgla w powietrzu po pewnym czasie traciły węch. Zazwyczaj było od 1 do 4 psów
obronnych. Do poważniejszych włamań sprowadzano psy z Komisariatu w Koluszkach lub Komendy Powiatowej
w Piotrkowie Trybunalskim.
Do końca 1945 r. kilka razy następowała zmiana kierownictwa tomaszowskiego komisariatu MO. W lutym 1945 r.
wyznaczono na komendanta Juliana Piwowarskiego, dawnego działacza KPP i partyzanta GL. Został on
jednocześnie zatwierdzony na członka Komitetu Miejskiego PPR. Komendantem był krótko bo pod koniec marca
1945 r. został skierowany do pracy partyjnej w Gdańsku. Komendantem miał być niejaki Bogusław, zapewne był to
pseudonim z czasów GL-AL., zapewne w istocie funkcji nie pełnił. Równie zagadkowe jest efemeryczne
kierowanie MO przez „sanacyjnego” policjanta Stanisława Nowakowskiego.
Faktycznie do 24 lipca 1945 r. komendantem był Jan Cygan-Zawisza. Następnie do 13 października 1947 r. funkcję
komendanta pełnił ppor. Jerzy Mikulski a jego zastępcą ds. politycznych był sierżant pchor. Antoni Adamczewski.
Po jego odwołaniu komendantem został chor. Józef Matyjaszczyk, który pozostawał na tym stanowisku aż do 30
kwietnia 1949 r. Zastąpił go por. Antoni Grzegorczyk, który kierował tomaszowskim komisariatem do końca 1951
r. Przez cały 1952 rok Komendantem Komisariatu MO był por. Henryk Sapiejka, który odszedł do cywila z końcem
1952 r. Jego następcą od 1 listopada 1952 r. mianowany został st. sierż. Józef Wenecki. W listopadzie 1955 r.
przekształcono Komisariat MO w Komendę Miejską. Od 15 listopada 1955 r. Komendantem Miejskim MO
w Tomaszowie Mazowieckim został kpt. Jan Supernat, który wcześniej był zastępcą komendanta MO w Radomsku.
Po wejściu Tomaszowa w skład nowego województwa piotrkowskiego, Komendantem Miejskim MO został 1 lipca
1975 r. kpt. Dominik Madejak (w toku służby awansowany do stopnia majora), a 1 lipca 1977 r. - mjr Jan Koper
(później pułkownik). 1 lutego 1983 r. Komendantem Rejonowej Komendy MO i szefem Rejonowego Urzędu
Spraw Wewnętrznych został kpt. Tadeusz Matysiak.
Objęcie kierownictwa Komendy Miejskiej MO przez kpt. Jana Supernata zbiegło się z zmianą siedziby. Pod koniec
1954 r. z budynku przy ul. św. Antoniego 41 (wówczas ul. Wyzwolenia) wyprowadził się Urząd Skarbowy. Na jego
miejsce wprowadził się tam Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Po kilku miesiącach rozpoczął się proces
likwidacji UB i przekształcenie go w SB. Znacznie zmniejszył się stan kadrowy tej służby i budynek pozostawał
nieomal pusty. Jesienią 1956 r. zdecydowano o zajęciu budynku przy ul. św. Antoniego 41 na siedzibę Komendy
Miejskiej MO. W pierwszym kwartale 1957 r. zakończono przenoszenie do nowej siedziby.
Do roku 1955 Komenda Miejska MO w Tomaszowie dysponowała jednym samochodem marki „GAZ” z 500kilometrowym miesięcznym limitem przebiegu i dwoma motocyklami. To oczywiście nie wystarczało. Na
interwencje milicjanci jeździli na własnych lub wypożyczonych rowerach. Często musieli dźwigać na plecach
pijanych awanturników, aby osadzić ich w areszcie. Gorzej, jeżeli chodziło o agresywnych łobuzów, których
czasem 2-3 milicjantów musiało wlec przez pół miasta (np. z Karpat czy Kaczki). Nie było to wygodne, karabiny
tylko przeszkadzały, więc czasem zostawiano je u członków rodzin czy innych zaufanych osób.
Swoistą ciekawostką może być fakt, że do połowy lat 50. na stanie Komendy MO w Tomaszowie pozostawała
bryczka, dwa wozy konne, a z inwentarza żywego 2 konie, 3 krowy, owce i świnie. Dopiero w roku 1959 otrzymano
drugi samochód marki „Warszawa”. Natomiast wszyscy dzielnicowi od roku 1959 wyposażeni zostali w rowery.
Pełnienie służby na rowerach było obowiązkowe. Również milicjanci plutonów patrolowych używali rowerów.
Po trzech latach rower zdejmowano ze stanu i przekazywano milicjantowi na własność.
Do końca lat 50. nie używano łączności radiowej. W komendzie istniała jedynie łączność telefoniczna z własną
centralą wewnętrzną na 17 numerów. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, bowiem w całym mieście było jedynie
48 abonentów prywatnych!
Od roku 1945 do 1956 r. przy Komendzie Miejskiej MO działała Milicyjna Izba Dziecka. Jej kierownikiem była
Janina Natkańska. Spełniała ona swego rodzaju funkcje pogotowia opiekuńczego i domu dziecka. W roku 1956
przed jej likwidacją przebywało w niej 65 dzieci w wieku od 2 do 15 lat. Wszystkie te dzieci trafiły do Domu
Dziecka utworzonego przy ul. Bartosza Głowackiego 11.
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Od roku 1954 w Komendzie Miejskiej MO utworzono Biuro Dowodów Osobistych (choć dowody MO wydawała
już w 1952 r. podpisywał je wtedy osobiście kierownik Komisariatu). Obsługiwały je trzy kobiety na etatach
cywilnych (choć często związane rodzinnie z milicją). W 1970 r. wydawanie dowodów osobistych przejął Urząd
Miasta.
W 1954 r. powstał też referat Ruchu Drogowego, którego kierownikiem był st. sierż. Stefan Sęk. Zaznaczyć należy,
że od powstania do roku 1959 Referat Ruchu Drogowego nie posiadał samochodu a służby pełniono pieszo i na
rowerach.
W pierwszych powojennych latach MO zachowywała odrębność od aparatu bezpieczeństwa publicznego
spełniającego zadania policji politycznej. Od marca 1949 r. sytuacja uległa zmianie. Komendant Miejski MO został
usytuowany w charakterze zastępcy szefa Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ds. milicyjnych. Od
tego momentu tomaszowska milicja była jeszcze bardziej włączona do działań o charakterze politycznym. Stan taki
trwał do grudnia 1954 r. kiedy to zlikwidowano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
Podporządkowanie MO Urzędowi Bezpieczeństwa rodziło antagonizmy pomiędzy milicjantami i funkcjonariuszami UB. Powodem były zarówno różnice płacowe, jak okazywana przez funkcjonariuszy UB w kontaktach
z milicjantami „ważność”. Objawiała się ona zwłaszcza przy wchodzeniu do strefy zajętej przez UB. Milicjanci nie
tylko musieli się wylegitymować ale również oddać broń osobistą do depozytu dyżurnego UB. Natomiast
w sytuacji gdy „ubecy” wchodzili do budynku MO - jedynie okazywali legitymacje służbową. Nagminne było też
wydawanie poleceń przez funkcjonariuszy UB milicjantom z pominięciem drogi służbowej.
Ciekawą sprawą jest zaopatrzenie funkcjonariuszy. W milicyjne „konsumy” przekształcił się sklep Józefa Kona (ul.
św. Antoniego 14). Towary, często trudno dostępne w normalnej dystrybucji, dostarczali trzej żydowscy kupcy
z Łodzi (Wojciechowski, Malinowski i Czereśnia), będący jednocześnie funkcjonariuszami UB. Początkowo (od
wiosny 1945 r.) dostarczali materiały ubraniowe, pościelowe, bieliznę damską i męską i inną galanterię. Później
wymienieni kupcy łódzcy, zdopingowani przez MUBP w Tomaszowie, zaczęli sprowadzać też artykuły spożywcze
i kolonialne, np. herbatę, kawę, kakao, kaszę gryczaną, jaglaną, ryż, konfitury, soki z owoców cytrusowych,
konserwy mięsne i rybne, przyprawy, wino, zagraniczne papierosy, słodycze, wody kolońskie, trzewiki „Bata”
i inne poszukiwane towary. Sklep „za żółtymi firankami” był dostępny wyłącznie dla funkcjonariuszy MO i UB
i ich rodzin za okazaniem dokumentu. W 1946 sklep został napadnięty przez bandytów, którzy okazali się…
funkcjonariuszami UB. Od 1950 r. konsum przeniesiono do większego lokalu w tym samym budynku. Oprócz
artykułów spożywczych i przemysłowych sprzedawano też akcesoria milicyjne (mundury, spodnie, koszule itd.)
Sklep był odtąd zaopatrywany przez Wydziały Handlu w Brzezinach i Łodzi, zaopatrzenie nie było już jednak tak
bogate jak wcześniej. Od 1952 r. konsum przeniesiono na pl. Kościuszki 9, od 1957 do Komendy w al. Wyzwolenia
41.
W MO brakowało ludzi wykształconych. Większość ukończyła jedynie szkoły powszechną, niektórzy dopiero
musieli ją uzupełnić. Dotyczyło to także kadr kierowniczych. W Tomaszowie sytuacja nie odbiegała od normy
krajowej. Wykształcenie średnie stało się bardziej powszechne wśród milicjantów dopiero w latach 60. Wielu
kończyło szkoły zaocznie w trakcie służby. Przykład dawał w tym względzie komendant kpt. Jan Supernat. W celu
ułatwienia nauki w Wieczorowym LO dla Pracujących, specjalną klasę utworzono w milicyjnej świetlicy.
Nauczyciele przychodzili więc do uczniów, dzięki czemu nauka nie odbywała ich od służby.
Komendant Supernat dbał też o dyscyplinę funkcjonariuszy, nie tolerując pijaństwa (jego poprzednicy byli bardziej
tolerancyjni). W ciągu pięciu pierwszych lat jego urzędowania 11 milicjantów zwolniono dyscyplinarnie za
nadużywanie alkoholu. Nie przeszkadzało, że ktoś przepracował w MO 10 czy 15 lat dla pijaków miejsca już nie
było. Wprowadzono więc (w drugiej połowie lat 50.) rygorystyczne zarządzenia co do wyglądu zewnętrznego
milicjantów. Nie wszyscy dbali o wygląd zewnętrzny i higienę, co wpływało na społeczne postrzeganie MO.
Niektórzy praktycznie nie czyścili mundurów i butów. Jeden dojeżdżał z pobliskiej wsi na rowerze, mając
przewieszony przez ramię koszyk z jajkami, a przez drugie ramię worek z otrębami. Taki widok nie przysparzał
milicji autorytetu.
Powojenne siedziby MO wyposażano początkowo w poniemieckie meble. Jeszcze na przełomie lat 50./60. nie było
firanek w oknach, taki „luksus” był jedynie w pokoju komendanta. W każdym pokoju była spluwaczka. Nie
wszyscy (pracownicy i interesanci) trafiali do celu, a sprzątaczki pomstując zmywały codziennie podłogę. Na
I piętrze (al. Wyzwolenia 41) znajdowała się kuchnia kaflowa z fajerkami, na której można było ugotować posiłek
lub wodę na herbatę (a częściej kawę zbożową, bo była łatwiej dostępna). Dopóki nie zlikwidowano szaletu na
podwórzu, do pomieszczeń biurowych często wpadały szczury, wyżerając z szuflad resztki jedzenia pozostawione
przez milicjantów. Ciągle organizowano obławy i zabijano gryzonie. Zagnieździły się też w bufecie, stanowiąc
poważne zagrożenie epidemiczne; przegryzały też przewody elektryczne i telefoniczne. Rozkładano trutki, ale
wtedy pod podłogą rozkładały się padłe szczury; trzeba było ją zrywać i wybetonować, żeby dla kolejnych nie było
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już miejsca.
Ciekawostką jest, że w latach 1951-1958 przy Komisariacie (a później Komendzie) MO działał Amatorski Zespół
Artystyczny; na jego czele stał dzielnicowy Jan Rybak. Zespół jeździł po województwie, występował w innych
miastach, także na przeglądach zespołów amatorskich. Najpopularniejszym przedstawieniem było „Wesele
opoczyńskie” Jana Piotra Dekowskiego, wystawiane m.in. w Łodzi i Łowiczu.
W Komendzie MO i RUSW działały różne organizacje. Poza typowo politycznymi i ideologicznymi był tam m.in.
Klub Honorowych Dawców Krwi, Koła Polskiego Związku Filatelistów i Polski Związek Wędkarskiego. W 1989 r.
tomaszowski Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych 232 liczył funkcjonariuszy, w tym 165 w mieście i gminie
Tomaszów.
Na mocy ustawy z 6 kwietnia 1990 r. Milicję Obywatelską przekształcono w Policję.
dr Daniel Warzocha
asystent działu historyczno-numizmatycznego
Źródła:
Boniecka R., Wyłuskane z pamięci. Wspomnienia z lat wojny, Kraków 2019.
Wołczyk T., Monografia tomaszowskiej jednostki Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, t. I-II, III-IV, Tomaszów
Mazowiecki 1989 (kopia maszynopisu w zbiorach Biblioteki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr.
Ostrowskiego).
Informacje udostępnione przez Pana Mariana Fronczkowskiego.

13 grudnia 1981 r. - fakty i ludzie
Mija 38 lat od mroźnej - dosłownie i w przenośni niedzieli 13 grudnia 1981 r. Dnia, który zapadł na zawsze
w pamięci tych, którzy świadomie go przeżywali i który
wciąż budzi emocje. Dnia, kiedy zakończył się burzliwy,
choć krótki - kilkunastomiesięczny okres w historii
Polski. Data 13 grudnia budzi obrazowe skojarzenia:
transportery opancerzone na ulicach polskich miast,
żołnierze grzejący się przy koksownikach, ograniczenie
możliwości przemieszczania się, głuche telefony… Co się
właściwie wtedy wydarzyło? O tym dziś - fakty i ludzie.
Druga połowa lat 70. cechowała się stale pogarszającymi
się warunkami życia. Wiele inwestycji okazało się
nietrafionych. Ceny towarów nie odpowiadały warunkom
gospodarczym, a próba ich urealnienia w czerwcu 1976 r.
doprowadziła do robotniczych protestów. Władze stłumiły
je brutalnie (choć na szczęście nie powtórzyły się krwawe
wydarzenia z grudnia 1970 r.), po czym odwołały
podwyżki cen. Wzrastało zadłużenie kraju, coraz
dotkliwsze były pustki w sklepach. „Przewodnia siła
narodu” - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, której
szczególne znaczenie wpisano w 1976 r. do Konstytucji
PRL - traciła tysiące członków.
Stłumienie protestów w Radomiu i Ursusie, po którym
nastąpiła seria wyreżyserowanych wieców poparcia dla
władz, stało się impulsem dla grupy inteligencji, która 22
września 1976 r. ogłosiła „Apel do społeczeństwa i władz
PRL”, zawiązując tym samym Komitet Obrony
Robotników (wśród założycieli byli m.in. Jerzy
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Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Antoni Macierewicz, Jacek Kuroń, Antoni Pajdak, ks. Jan Zieja). Pół roku
później, 25 marca 1977 r. powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Stopniowo wyodrębniały się z niego
kolejne organizacje, jak Komitety Założycielskie Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach i Gdańsku
(1978), Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu, Ruch Młodej Polski i Konfederacja Polski
Niepodległej (1979). Aktywizację opozycji ułatwiało podpisanie przez Polskę Aktu Końcowego KBWE (Helsinki
1975) podkreślającego m.in. poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Ważnym impulsem dla
społeczeństwa był także wybór na Stolicę Piotrową arcybiskupa krakowskiego kardynała Karola Wojtyły, który
przyjął imię Jana Pawła II (16 października 1978 r.) i jego pielgrzymka do Ojczyzny w czerwcu 1979 r. Do historii
przeszły słowa papieskiej homilii: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
Lato 1980 r. to fala strajków, zakończonych podpisaniem porozumień w Szczecinie (30 sierpnia), Gdańsku (31
sierpnia) i Jastrzębiu (3 września 1980 r.). Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przekształcił się
w Międzyzakładowy Komitet Założycielski nowych związków zawodowych. Nowa organizacja, która przyjęła
nazwę NSZZ „Solidarność” została zarejestrowana 10 listopada 1980 r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Był
to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej niezależny związek zawodowy po II wojnie światowej. Oczywiście
„pierwsza Solidarność” to nie tylko związek zawodowy, lecz coś znacznie więcej żywiołowy ruch społeczny.
Oprócz robotników skupił znaczną część inteligencji. W ruch angażowali się ludzie kultury i nauki. Moralnego
wsparcia powstającej „Solidarności” i demokratycznym przemianom udzielał Kościół katolicki na czele
z prymasem Polski kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Wkrótce utworzono NSZZ „Solidarność” Rolników
Indywidualnych (zarejestrowany 12 maja 1981 r.) i Niezależne Zrzeszenie Studentów (zarejestrowane 17 lutego
1981 r.).
W kolejnych miesiącach widoczne było, że władze nie były w stanie rozwiązać narastających problemów życia
codziennego. W miejsce Edwarda Gierka I sekretarzem KC PZPR został we wrześniu 1980 r. Stanisław Kania,
a w październiku 1981 r. gen. armii Wojciech Jaruzelski.
Warunki egzystencji stawały się coraz trudniejsze. 30 lipca 1981 r. przez polskie miasta przeszły marsze głodowe
protesty przeciwko złemu zaopatrzeniu w żywność. Szło w nich wiele kobiet z dziećmi. Tak było również
w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie w marszu (z pl. Narutowicza pod Urząd Miasta) uczestniczyło kilka tysięcy
ludzi.
Jednocześnie narastały inicjatywy społeczne, domagano się dalszych przemian, także odkłamania najnowszej
historii, zwłaszcza wiążącej się z relacjami polsko-radzieckimi w XX wieku. Władze zmuszone były poluzować
cenzurę. Dopuszczano do rozpowszechniania odważniejsze niż dotąd dzieła literackie i filmowe. Nieprawomyślne
treści przemycano też w drukach do wewnętrznego użytku związkowego, zgodnie z prawem wolne od cenzury jako
niepodlegające rozpowszechnianiu (równolegle od lat 70. działał drugi obieg wydawniczy). Od 3 kwietnia 1981 r.
ukazywał się „Tygodnik Solidarność” pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego (wziął on udział - jako gość
honorowy - w tomaszowskiej uroczystości poświęcenia sztandarów „Solidarności” z „Pilicy”, „Mazovii”,
„Weltomu” i „Wistomu” 30 sierpnia 1981 r.). W Gdańsku i Gdyni wzniesiono pomniki ofiar Grudnia 1970 r. We
wrześniu 1981 obradował I Zjazd „Solidarności”, liczącej 9,5 mln członków.
„Karnawał Solidarności” skończył się „niedzielą bez Teleranka”. O północy 13 grudnia 1981 r. zamilkły telefony,
a radio i telewizja powtarzały przemówienie gen. Jaruzelskiego, który dotychczasowe funkcje I sekretarza KC
PZPR, premiera i ministra obrony narodowej połączył właśnie z kierowaniem Wojskową Radą Ocalenia
Narodowego. Punkt ciężkości władzy przeniósł się z Biura Politycznego KC PZPR do rządu, który teraz faktycznie
- nie tylko nominalnie - dysponował siłami zbrojnymi. Charakterystyczne było, że odmieniane wcześniej przez
wszystkie przypadki słowo „socjalizm” nie padło ani razu w dekrecie o stanie wojennym, a ogłaszając skład
WRON nie poprzedzono żadnego nazwiska zwrotem „towarzysz”. Siła militarna w praktyce zastąpiła ideologię. W
tej ogromnej operacji użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych
i 9 tys. samochodów.
Na mocy dekretu o stanie wojennym zawieszono działanie wszelkich związków zawodowych, stowarzyszeń
i organizacji społecznych. Obradujący w Warszawie Kongres Kultury Polskiej - oficjalnie tylko zawieszony nigdy nie wznowił obrad. Aktywni działacze „Solidarności” zostali internowani, sam związek formalnie
zdelegalizowała ustawa o związkach zawodowych i organizacjach rolników z 8 października 1982 r.
Wprowadzono cenzurę korespondencji pocztowej (zaznaczaną specjalnymi stemplami na przesyłkach)
i telekomunikacyjnej oraz kontrolę rozmów telefonicznych. Wszelkie urządzenia radiowe nadawcze i nadawczoodbiorcze znajdujące się u osób prywatnych lub w klubach radioamatorskich musiały być oddane do milicyjnego
depozytu, podobnie jak wszelkiego rodzaju broń palna i biała.
Przebywający poza domem obywatele musieli stale posiadać przy sobie dowód osobisty (uczniowie od 13 roku
życia - legitymację szkolną). Wprowadzono godzinę milicyjną - zabronione było przebywanie w miejscach
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publicznych między godziną 22 a 6 rano (osoby pracujące w tym czasie musiały uzyskać przepustki). Godzinę
milicyjną zniesiono tylko na noc wigilijną, aby wierni mogli uczestniczyć w pasterce. W święta Bożego
Narodzenia w Tomaszowie odbyło się kilka wesel. Jak wspominał mjr MO Teodor Wołczyk: „organizatorzy tych
domowych uroczystości musieli najpierw uzyskać zezwolenie od władz miasta i podpisać zobowiązanie, że
odpowiadają za porządek i przyjmują na siebie, że żaden z weselników nie będzie wychodził w czasie godziny
milicyjnej na ulicę. Młodzi na podstawie przedłożonego dokumentu z USC otrzymywali w Urzędzie Miasta
dokument upoważniający do zakupienia limitowanego przydziału wódki w ilości 25 butelek ½ litra”.
Zawieszono wydawanie niemal całej prasy. Ukazywała się tylko „Trybuna Ludu”, „Żołnierz Wolności” i 16
regionalnych partyjnych dzienników (w naszym regionie był to łódzki „Głos Robotniczy”). Dopiero wiosną
przywracano wydawanie innych tytułów (przykładowo „Włókna Sztuczne” z „Wistomu” ukazały się 1 maja 1982
r.), choć niektóre całkowicie zlikwidowano. Zmilitaryzowano radio i telewizję (nadawał tylko I program). Ponad
1200 dziennikarzy utraciło pracę w mediach. Równocześnie wielu członków PZPR opuściło partię na znak protestu
przeciwko działaniom władz.
Do wprowadzenia stanu wojennego władze przygotowywały się niezwykle skrupulatnie. Tworzono listy osób
przeznaczonych do internowania, z których najstarsza pochodzi z 28 października 1980 r., czyli z ponad roku przed
ogłoszeniem stanu wojennego. Internowanie działaczy „Solidarności” i opozycji było jedną z najpoważniejszych
operacji stanu wojennego. Nie była to akcja jednorazowa, przeprowadzano je przez cały rok 1982. Na listach osób
przeznaczonych do internowania umieszczano nazwiska działaczy „Solidarności” (w tym również rolniczej),
opozycjonistów z KOR, KPN, ROPCiO i innych organizacji niezależnych, zwalczanych przez władze. Mało
znanym faktem jest to, że obserwowano i weryfikowano również służby mundurowe, w tym... strażników
więziennych. Może to zaskakiwać, ale postawy zarówno służby więziennej, milicjantów i żołnierzy wobec
internowanych i w ogóle członków „Solidarności” bywały różne - od niechęci czy wręcz agresji po uczucie
zażenowania wynikające z konieczności uczestniczenia w zatrzymywaniu obywateli, na których przecież nie
ciążyły zarzuty popełnienia przestępstw.
W pierwszych dniach stanu wojennego internowano 5937 osób, osadzając ich w 49 zamkniętych ośrodkach.
Ponadto prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy osób na krótko zatrzymano lub tymczasowo aresztowano.
Pierwszym internowanym był filozof nauki prof. Klemens Szaniawski (1925-2000) - zatrzymano go we własnym
mieszkaniu tuż po północy 13 grudnia, zwolniono już wieczorem tego samego dnia; dla władz przetrzymywanie
wybitnego uczonego szybko okazało się kłopotliwe.
Internowano także 36 byłych dygnitarzy PRL z lat 70., w tym Edwarda Gierka (b. I sekretarza KC PZPR), Piotra
Jaroszewicza i Edwarda Babiucha (byłych premierów). Osadzono ich w miejscowości Głębokie w ówczesnym
województwie gorzowskim; jak wspominał E. Gierek - w trudnych warunkach. Pomimo to były przywódca napisał
list do gen. Jaruzelskiego z wyrazami poparcia dla stanu wojennego; generał nie odpisał. Na początku stycznia 1982
r. zastępca prokuratora wojewódzkiego w Katowicach przygotował nawet projekt aktu oskarżenia przeciwko
Gierkowi (miał stanąć przez Trybunałem Stanu, który właśnie postanowiono powołać). Do postawienia przez
sądem „ekipy Gierka” jednak nie doszło. Takie posunięcie odradzał gen. Jaruzelskiemu m.in. Jerzy Urban: „Jeżeli
Gierek i inni sądzeni będą za gospodarcze, kulturalne itd. związanie Polski z Zachodem, liberalizm wobec opozycji,
aideologiczny pragmatyzm to sympatie społeczne zwrócą się ku ławie oskarżonych. Znaczny odłam opinii uzna, że
władza stanu wojennego sądzi władzę, która była znośną, za której czasów dało się żyć i w sensie materialnym
i każdym innym” (cyt. za: dzieje.pl).
Ostatnie osoby opuściły ośrodki odosobnienia w przeddzień świąt Bożego Narodzenia 1982 r. Do tego czasu
przewinęło się przez nie 8728 mężczyzn i 1008 kobiet. Jednak nie wszyscy zostali zwolnieni do domów. Niektórym
władze zmieniły internowanie na tymczasowe aresztowanie i pozostawiły ich w więzieniach do czasu procesu.
Dotyczyło to 424 osób, m.in. Andrzeja Gwiazdy, Seweryna Jaworskiego, Karola Modzelewskiego, Grzegorza
Palki, Andrzeja Rozpłochowskiego, Jana Rulewskiego oraz Mariana Jurczyka. Wymienioną grupę oskarżono
o „próbę obalenia ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej” (ostatecznie śledztwo zostało umorzone na mocy
amnestii 21 lipca 1984 r.).
W marcu 1982 r. SB rozpoczęła akcję namawiania internowanych do emigracji. Oficjalna prasa informowała, że
internowani mogą opuścić kraj bez przeszkód. Ludzie trzymani w zamknięciu i niepewni swego dalszego losu byli
bardziej skłonni do emigracji. Do końca 1982 r. (a więc w okresie istnienia ośrodków odosobnienia) wnioski
o umożliwienie wyjazdu złożyło 1387 internowanych; na wyjazd zdecydowało się jednak znacznie mniej.
Paszporty pobrało jedynie 921 osób, a wyjechało (wg danych MSW) od 300 do 500 osób). Według Systemu
Ewidencji Ruchu Paszportowego (SERP) prowadzonego w MSW do 25 listopada 1983 r. kraj opuściło 770
internowanych wraz z 1442 członkami rodzin, z czego zdecydowana większość wybrała jako miejsce docelowe
USA (237 osób), RFN (158) oraz Francję (154). Jakkolwiek uzyskanie paszportu często utrudniano - w tych
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przypadkach było inaczej - 96% wniosków rozpatrzono pozytywnie. Miało to służyć pozbyciu się z kraju
„wrogiego elementu” - w paszporcie organy umieszczano zapis: „prawo jednokrotnego przekroczenia granicy”.
Zgodę na wyjazd uzyskało 36 członków Komisji Krajowej, 229 (wedle danych Biura Paszportów MSW 299)
członków zarządów regionów i 527 członków komisji zakładowych (wedle danych Biura Paszportów MSW 741).
Ponadto wyjechało 46 rolników zaangażowanych w działalność związkową, 61 członków Konfederacji Polski
Niepodległej, 35 osób związanych z KSS „KOR” oraz 33 związanych z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów.
„Solidarność” działała w podziemiu (choć w praktyce stopniała do kilkudziesięciu tysięcy najbardziej aktywnych
członków). Ukazywała się nielegalna prasa, ulotki, znaczki, stemplowano nawet banknoty o niskich nominałach
satyrycznymi pieczątkami. O skali podziemnej działalności wydawniczej świadczą liczby: do listopada 1982 r.
organy bezpieczeństwa PRL zlikwidowały 360 punktów druku, skonfiskowały prawie 1200 urządzeń
powielających i 730 tys. egzemplarzy ulotek. Pojawiały się satyryczne piosenki i hasła, zresztą sam akronim
WRON wręcz prowokował do kpin.
Aktywizowali się radykalni działacze „Solidarności”. W czerwcu 1982 r. we Wrocławiu Kornel Morawiecki
utworzył „Solidarność Walczącą” opowiadającą się za całkowitym odsunięciem komunistów od władzy, pełną
niepodległością Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (z ówczesnymi republikami radzieckimi
włącznie). Organizacja, opowiadająca się za radykalnymi metodami działania (jak masowe demonstracje uliczne)
miała ogromny dorobek wydawniczy publikowała ponad sto tytułów prasowych, a jej struktura utrudniała
inwigilację przez SB. Główny nurt „Solidarności” jednak się od niej dystansował.
Restrykcyjne przepisy stanu wojennego przewidywały m.in. rozszerzenie kompetencji sądów wojskowych,
postępowania przyśpieszonego, a nawet doraźnego - w tym ostatnim przypadku (za „najbardziej niebezpieczne
przestępstwa przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym państwa; życiu, zdrowiu i wolności
człowieka; mieniu społecznemu i indywidualnemu; działalności instytucji państwowych i społecznych; wymiarowi
sprawiedliwości; porządkowi publicznemu oraz przeciwko powszechnemu obowiązkowi obrony państwa, a także
przestępstwa wynikające z naruszenia zakazów wprowadzonych na czas obowiązywania stanu wojennego” „Trybuna Ludu”, wydanie specjalne 13.12.1981, cyt. za: G. Mérétik, Noc generała) możliwe było wymierzenie
nawet kary śmierci. Do tak drakońskich wyroków jednak nie doszło (poza zaocznym skazaniem byłych
ambasadorów PRL Zdzisława Rurarza i Romualda Spasowskiego, dyrektora polskiej sekcji Radia Wolna Europa
Zdzisława Najdera oraz agenta wywiadu amerykańskiego płk. Ryszarda Kuklińskiego), a jedyne w stanie
wojennym egzekucje dotyczyły pospolitych morderców, skazanych na zbrodnie popełnione pod koniec lat 70.
Najwyższy wyrok w sprawie politycznej dotyczył Ewy Kubasiewicz, którą za rozpowszechnianie ulotki
nawołującej do czynnego oporu przeciwko stanowi wojennemu Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał w 1982 r.
na 10 lat więzienia (rok później zwolniono ją na mocy amnestii).
Stan wojenny pociągnął jednak ofiary śmiertelne. Już 16 grudnia 1981 r. w wyniku brutalnej pacyfikacji kopalni
„Wujek” zginęło 6 górników (3 zmarło w kolejnych tygodniach z odniesionych ran). 31 sierpnia 1982 r. podczas
manifestacji w Lubinie ZOMO zastrzeliło 3 osoby (11 zostało rannych). 13 października 1982 r. w Nowej Hucie
zastrzelony został robotnik Bogdan Włosik. Ogólną liczbę ofiar stanu wojennego (łącznie ze zmarłymi w różnych
miastach m.in. w wyniku pobicia, wybuchu petardy czy zatrucia gazami łzawiącymi) ocenia się na około 40 osób.
Także w Tomaszowie Mazowieckim od pierwszych dni stanu wojennego rozpowszechniano ulotki krytykujące
władze, zachęcające do organizowania strajków i zaznaczające, że „Solidarność” nie dała się zniszczyć.
W niektórych ulotkach przedrukowywano wiersze Czesława Miłosza - laureata literackiej Nagrody Nobla w 1980 r.
Nielegalne publikacje rozrzucano na terenie „Wistomu”, „Tomtexu” i innych zakładów pracy, w autobusach i na
klatkach schodowych, a nawet naklejano na budynku Komitetu Miejskiego PZPR. W Wigilię 24 grudnia 1981 r.
między godziną 19 a 20 w oknach wielu domów (zwłaszcza przy ul. Strzeleckiej, Niskiej i w centrum miasta)
pozapalane były świeczki - tomaszowianie reagowali na apele zawarte w ulotkach „Solidarności”.
14 grudnia 1981 r. powstał w Tomaszowie Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w składzie: Zygmunt
Augustyniak, Tadeusz Cielniak, Wiesław Psut, Zbigniew Rychlik, Stanisław Szubert i Ryszard Wędrychowicz;
współpracowali z MKS-em Maria Biesiadowska, Maria Piotrowicz, Wiktor Dratwa, Ryszard Trocha, Włodzimierz
Jurczyński, Józef Harasimowicz i Stanisław Kurnik (przed internowaniem 17 grudnia). Działalność kontynuowali
też m.in. Czesław Karalus (wyniósł dokumenty i sztandar „Solidarności” z „Weltomu”), Teresa Zalewska,
Eugeniusz Goździk i Gabriel Śliwka. Internowali zostali Marian Farmus, Andrzej Wójcik, Kazimierz Cichecki,
Zdzisław Ochocki i Stanisław Kurnik. Członkowie „Solidarności” wpinali sobie w klapy marynarek oporniki
elektryczne (zamiast zakazanych znaczków związkowych), nosili żałobny strój po krwawej pacyfikacji kopalni
„Wujek”. Narażeni byli na szykany: ciągłą inwigilację, nękanie przesłuchiwaniami przez SB, a nawet zwolnienia
z pracy. Bierny opór jednak nie ustawał: w 1982 r. pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki złożono wiązankę kwiatów
z szarfą „Solidarności”, w dniu Wszystkich Świętych tegoż roku na cmentarzu przy ul. Smutnej pojawiła się (także
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sygnowana przez „Solidarność”) tabliczka poświęcona poległym w latach 1956-1982. Zanim została usunięta,
wielu tomaszowian składało pod nią kwiaty i zapalało znicze.
Stan wojenny zawieszono z końcem 1982 r., a ostatecznie zniesiono 22 lipca 1983 r.
dr Daniel Warzocha
asystent działu historyczno-numizmatycznego
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Co było ...
...Co było ... Co było ...
BADANIA, NADZORY:
Nadzór archeologiczny w Tomaszowie Mazowieckim.
W dniu 13 września 2019 roku, autorka sprawozdania na zlecenie prywatnego inwestora przeprowadziła nadzór
archeologiczny. Badania te związane były z budową jednorodzinnego domu. Podstawą do jego wykonania była
Decyzja wydana przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Działka budowlana położona jest w historycznej
dzielnicy miasta zwanej Józefów. Od strony zachodniej
graniczy z lasami natomiast od wschodniej ciekiem
wodnym o nazwie Rajcha (lewy dopływ Pilicy). Prace
badawcze polegały na obserwacji nawarstwień ziemnych podczas odhumusowania terenu przy użyciu
ciężkiego sprzętu mechanicznego.
Wielkość powierzchni wykopu to 130 m². Pod warstwą
30 cm humusu występował luźny żółty piasek calcowy.
Powierzchnię wykopu ręcznie podczyszczono gdzie
zaobserwowano wkopy związane z działalnością na tym
terenie szklarni. Teren został, więc już przeobrażony.
W profilu zachodnim uwidocznił się wkop związany
prawdopodobnie z przeprowadzeniem kanalizacji na
opisywanym terenie. Na złożu którym (w zachodniej
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części odsłoniętego terenu) pozyskano nieliczny materiał zabytkowy w tym: cztery fragmenty krzemienia
związane z jego obróbką oraz niewielki fragment ceramiki (datowanej wstępnie na kulturę łużycką lub trzciniecką).
Ceramika (1 fragment) reprezentowana jest przez niewielki ułamek (mieszczący się w kwadracie o boku 3 cm)
pochodzący z brzuśca naczynia. Grubość fragmentu to 1 cm. Część wewnętrzna (ułamka) w większości jest
zniszczona. Barwa powierzchni jest w kolorze brunatnym o przełomie jednobarwnym. Glinę, którą użyto do jej
wyrobu schudzono średnioziarnistym piaskiem. [ryc. 1]

[ryc. 2]

[ryc. 1]

[ryc. 5]

[ryc. 3]

Materiał krzemienny składa się z czterech artefaktów [ryc. 2-5]. Wszystkie prezentowane zabytki wykonano
z krzemienia bałtyckiego, który pokryty jest niewielkimi fragmentami kory (3 sztuki). Są to surowce odpadkowe (?)
pochodzące z obróbki technologicznej krzemienia. Pozyskane w kontekście znaleziska ceramicznego.
Artefakty przechowywane będą w magazynie Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.
Prace przeprowadzono na terenie być może XVIII - wiecznej wsi, jednak miejsce, w którym wyznaczono nadzór
został już dość znacznie przekształcony w ostatnich latach. Nieliczne zabytki, które pozyskano są jedynie
świadectwem penetracji obszaru przez ludność epoki brązu, dlatego dalszy ewentualny nadzór byłby wskazany.

[ryc. 4]

Monika Troszczyńska-Antosik
asystent działu archeologii
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WYSTAWY CZASOWE:
Bożonarodzeniowe klimaty, 30 XI 2019 r. - 15 I 2020 r.
Wystawa zatytułowana „BOŻONARODZENIOWE KLIMATY”, przygotowana została przez Stowarzyszenie
Miłośników Haftu KANWA z Łodzi. W czasie jej otwarcia prowadzone były warsztaty z haftu krzyżykowego.
Sztuka trudna ale chętnych i odważnych by zmierzyć się z tym wyzwaniem nie zabrakło.
Na wystawie zaprezentowano bogactwo sztuki w postaci kartek świątecznych, różnorodnych ozdób choinkowych, były również pokazane elementy do dekoracji stołu oraz inne wyroby świąteczne (w sumie około 250),
wykonane w różnych technikach. Te wszystkie przedmioty i ich aranżacje, dla zwiedzających mogły być
inspiracją do przygotowań na zbliżające się Święta BOŻEGO NARODZENIA.
Wystawa była prezentowana w tomaszowskim Muzeum do 19 stycznia 2020 r. i cieszyła się dużym
zainteresowaniem.
Grażyna Srebrzyńska

„ 13 grudnia w Tomaszowie Mazowieckim” ze zbiorów Muzeum, 13 XII 2019 r.
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„Fabryczny Tomaszów. Dzieje przemysłu” - ze zbiorów Muzeum, Archiwum Państwowego w Piotrkowie
Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim i prywatnych kolekcjonerów, 21 XII 2019 r. - 1 III 2020 r.
Tomaszów Mazowiecki nie należy do najstarszych polskich miast. Jego metryka sięga końca XVIII wieku, zaś
intensywny rozwój nastąpił w XIX i XX wieku. Jednak swoją powierzchnią i zaludnieniem przewyższa wiele
innych, dużo starszych ośrodków miejskich. Czynnikiem stymulującym rozwój Tomaszowa był przemysł. Liczne
fabryki powstające w XIX i na początku XX w. po II wojnie światowej upaństwowiono i połączono w kilka
wielkich zakładów. Dawały one zatrudnienie tysiącom tomaszowian. Największa była Tomaszowska Fabryka
Sztucznego Jedwabiu, kilkakrotnie w okresie powojennym zmieniająca nazwę i w ostatnim okresie istnienia znana
jako Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom”. Swego czasu mówiono, że „w każdym domu ktoś
z Wistomu”…
Dziś większości fabryk już nie ma. Pozostają w pamięci
mieszkańców Tomaszowa, nierzadko związanych
z nimi rodzinnie przez kilka pokoleń. Ten sentyment
tomaszowian legł u podstaw inicjatywy Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum i zorganizowania wystawy poświęconej dziejom przemysłu w naszym mieście, która stała
się inauguracją obchodów 190 rocznicy nadania praw
miejskich Tomaszowowi.
Od soboty 21 grudnia 2019 r. do 1 marca 2020 r. można
było zwiedzać wystawę czasową „Fabryczny Tomaszów. Dzieje przemysłu”.
Na wystawie - obok licznych fotografii i dokumentów
związanych z dziejami tomaszowskich fabryk zaprezentowano m.in. próbki tkanin i tworzyw
sztucznych produkowanych w Tomaszowie, elementy
urządzeń (w tym tabliczki znamionowe z lat międzywojennych), sztandary, pamiątki. Tomaszowski
przemysł kojarzy się przede wszystkim z wytwarzaniem tkanin i tworzyw sztucznych i z nimi właśnie
związane jest najwięcej obiektów. Zaprezentowane
zostały również przedmioty związane z przemysłem
spożywczym: skrzynki po piwie, butelki po piwie,
oranżadzie i occie.
Ciekawostką był hełm zakładowej straży pożarnej
Tomaszowskiej Fabryki Filców Technicznych, przerobiony z radzieckiego hełmu bojowego.
Najstarsze obiekty na wystawie pochodziły z połowy
XIX wieku, większość powstała w XX wieku.
Na ekspozycji zaprezentowano zabytki ze zbiorów Muzeum (dział historyczno-numizmatyczny, dział sztuki,
biblioteka), tomaszowskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz osób
prywatnych, które odpowiedziały na apel Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, udostępniając fotografie
i pamiątki rodzinne.
Dyrektor i pracownicy Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego składają serdeczne
podziękowania Towarzystwu Przyjaciół Muzeum za inicjatywę i współorganizację wystawy.
Za przygotowanie opisów i kalendarium do wystawy dziękujemy p. Annie Błaszkowskiej i p. Sławomirowi
Fałkowi z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum.
Szczególne podziękowania za użyczenie interesujących obiektów składamy Panu dr. Andrzejowi Wróblowi Kierownikowi Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim oraz
Państwu: Zygmuntowi Błaszkowskiemu, Alicji Chrzanowskiej, Zygmuntowi Dziedzińskiemu, Sławomirowi
Klimowiczowi, Zbigniewowi Kowalskiemu, Jakubowi Olczykowi, Janowi Rybakowi, Markowi Stępniakowi,
Wiesławowi Strzeleckiemu, Małgorzacie Śmiechowicz, Andrzejowi Wójcikowi i Magdalenie Zalewskiej.
dr Daniel Warzocha
asystent działu historyczno-numizmatycznego
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WYDARZENIA MUZEALNE:
450 lat unii lubelskiej, 22 XI 2019 r.
W ramach cyklu „Spotkań z historią i nie tylko...” 22 listopada 2019 r. odwiedziła nasze Muzeum dr Małgorzata
Piotrowska z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Wygłosiła wykład pt. „1569 Unia lubelska wybór czy
konieczność? Blaski i cienie aliansu dwóch narodów”. Wybór tematu był nieprzypadkowy Senat RP ustanowił rok
2019 Rokiem Unii Lubelskiej w związku z przypadającą 450. rocznicą tego wydarzenia. Oczywiście prelegentka
nie skupiała się wyłącznie na wydarzeniach roku 1569, przedstawiając panoramę relacji polsko-litewskich od XIV
wieku.
Unia lubelska to temat wydawałoby się znany już ze szkolnych lekcji, na których dowiadujemy się, że Polska
i Litwa zawarły w 1385 r. unię personalną w Krewie, a w 1569 r. - unię realną w Lublinie. Z konieczności
(ograniczone ramy szkolnego wykładu, dostosowanie zagadnień do percepcji uczniów) mamy tu do czynienia
z daleko idącym uproszczeniem, zaś rzeczywistość była o wiele bardziej skomplikowana... i o wiele ciekawsza.
Sam układ w Krewie trudno faktycznie uznawać za unię nie był to związek równoprawnych partnerów. Pozycja
władcy w obu krajach też była inna. Litwa była państwem patrymonialnym, wielki książę był jej właścicielem
i dowolnie mógł rozporządzać terytorium. W Polsce zaś król musiał liczyć się ze stale rozszerzanymi przywilejami
szlacheckimi. Unii personalnej czyli połączenia dwóch państw osobą wspólnego władcy też nie było przez
dziesięciolecia. Wprawdzie oba kraje łączył ród Jagiellonów, jednak na Litwie panowali Witold, Świdrygiełło czy
Zygmunt Kiejstutowicz, niebędący nigdy władcami Polski. Nierzadko też strony polska i litewska inaczej
rozumiały związek czy Litwa miała być włączona do Polski, czy być od niej niezależna i wreszcie, kto kogo
właściwie miał przyłączać, skoro terytorium ówczesnej Litwy było większe niż terytorium Polski? Sytuację
komplikowała możliwość kontrolowania tak rozległych obszarów (dzisiejsza Białoruś, większa część Ukrainy,
a także część Rosji). Wreszcie nie bez znaczenia było trudne sąsiedztwo moskiewskie i tatarskie. Faktycznie o unii
personalnej można mówić w czasach Kazimierza Jagiellończyka oraz Aleksandra Jagiellończyka i dwóch ostatnich
Jagiellonów (Władysław Warneńczyk i Jan Olbracht nie panowali na Litwie).
Próbą utworzenia wspólnego państwa polsko-litewskiego (czyli de facto unii realnej) była praktycznie zapomniana
unia piotrkowsko-mielnicka z 1501 r. Nie została ratyfikowana przez stronę litewską i nigdy nie weszła w życie.
Dopiero 1569 rok przyniósł trwałe połączenie obu krajów choć bez pełnego ujednolicenia.
Unia lubelska ukoronowała proces trwający praktycznie przez cały okres panowania dynastii Jagiellonów.
Rozwiązanie takie było dosyć naturalne szlachta litewska polonizowała się kulturowo i coraz bardziej ciążyła ku
Polsce. Związek polsko-litewski tworzył jedno z największych imperiów Europy. Potęga jednak nosiła w sobie
zalążki słabości. Rzeczpospolita, w szczytowym momencie licząca blisko milion kilometrów kwadratowych
powierzchni (trzykrotnie więcej niż dzisiejsze państwo polskie) narażona była na konflikty na wschodzie
i południowym wschodzie. Litwę ponadto wyłączono spod działania ruchu egzekucyjnego. Spowodowało to stały
wzrost znaczenia magnaterii - „królewiąt” kresowych, których majątki i siły zbrojne znacznie przewyższały siły
będące w dyspozycji państwa. Miało to w przyszłości sprzyjać destabilizacji państwa. To właśnie na terenie
Wielkiego Księstwa magnaci prowadzili swe prywatne wojny. Posłem z litewskiej Upity był też niesławnej pamięci
Władysław Wiktoryn Siciński, który przeszedł do historii jako ten, który pierwszy zastosował „liberum veto”.
W kolejnych dziesięcioleciach to rozwiązanie stosowano coraz częściej, paraliżując wszelkie próby reform.
Oczywiście za posłami zrywającymi sejmy stali ich potężni protektorzy Radziwiłłowie i inni magnaci...
Dalekosiężne skutki unii pozytywne i negatywne można mnożyć, choć łatwo to robić z perspektywy czterystu
pięćdziesięciu lat i trudno winić ludzi żyjących w XVI wieku za wydarzenia XVII czy XVIII wieku.
Niełatwe zagadnienia unii polsko-litewskich dr Małgorzata Piotrowska przedstawiła w bardzo interesujący
i przystępny sposób. Wykładu wysłuchało kilkadziesiąt osób, w tym młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 11
i I Liceum Ogólnokształcącego.
Wykład spotkał się z żywym odzewem.
Spotkanie przedłużyło się, gdyż prelegentka odpowiadała
na pytania zainteresowanych.

dr Daniel Warzocha
asystent działu historyczno-numizmatycznego
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38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, wykład dr. Daniela Warzochy w ramach cyklu „Spotkania
z historią i nie tylko…”, 13 XII 2019
W piątek 13 grudnia 2019 r. w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego odbyła się
uroczystość zorganizowana przez Urząd Miasta i Muzeum uroczystość upamiętniająca 38. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego.
Uroczystość rozpoczął występ utalentowanych młodych ludzi z Miejskiego Centrum Kultury, którzy zaśpiewali
pieśni najmocniej kojarzone z wydarzeniami początku lat 80. XX w. Maciej Kowalski zaśpiewał „Mury” Jacka
Kaczmarskiego, a Maria Bernacka „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka. Następnie wiceprezydent
Tomaszowa Mazowieckiego Izabela Śliwińska odczytała okolicznościowy list prezydenta miasta Marcina Witko.
Następnie historyk Muzeum dr Daniel Warzocha wygłosił wykład „13 grudnia 1981 fakty i ludzie”, przedstawiając
wydarzenia stanu wojennego. Po wykładzie Jolanta Goździk z muzealnej biblioteki oprowadziła po jednodniowej
wystawie „13 grudnia 1981 roku w Tomaszowie Mazowieckim”, która wzbudziła duże zainteresowanie obecnych.
Na wystawie można było zobaczyć m.in. oryginalny sztandar „Solidarności” z „Wistomu”, ulotki, powielacz,
a także archiwalne zdjęcia z marszu głodowego i poświęcenia sztandarów „Solidarności” z tomaszowskich fabryk
(z udziałem ówczesnego redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność” późniejszego pierwszego premiera III
Rzeczypospolitej Tadeusza Mazowieckiego).
W spotkaniu uczestniczyli świadkowie wydarzeń sprzed 38 lat weterani „Solidarności”, a także miłośnicy historii
oraz duża grupa młodzieży z I, II i III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. Dla licealistów
była to żywa lekcja historii w nieoficjalnej części spotkania mieli okazję poznać porozmawiać z ludźmi, którzy
uczestniczyli w walce o demokratyczne przemiany w Polsce w latach 80. XX w.
dr Daniel Warzocha
asystent działu historyczno-numizmatycznego

Mikołajkowy Kiermasz Książki
W dniach od 03.12.2020 r. do 08.12.2020 r. miał miejsce Mikołajkowy Kiermasz Książki w związku z Muzealnym
Tygodniem z Książką .Wydawnictwo „Literatura” z Łodzi zadbało o dostarczenie książek, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na znajome dzieciom tytuły książek, jak również na atrakcyjną
cenę. Zostało sprzedanych ponad 200 woluminów. Dzieci z wielką radością przebierały w szerokiej ofercie
wydawnictwa, każdy znalazł coś dla siebie interesującego. Zapraszamy za rok na cykliczne już wydarzenie
muzealne, jakim jest kiermasz książki.
Spotkanie autorskie pt.: „JAK DŻDŻOWNICA AKOLADA O MUZYCE OPOWIADA”
W dniu 06.12.2019 miało miejsce wesołe wydarzenie w naszym muzeum. Spotkanie autorskie połączone z warsztatami muzycznymi zorganizowane zostały w ramach Muzealnego Tygodnia z Książką we współpracy z Wydawnictwem Literatura z Łodzi.
Przyjechała do nas fantastyczna , twórcza i muzykalna pani Izabella Klebańska, absolwentka Akademii Muzycznej
w Łodzi. Autorka scenariuszy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży takich jak: Tut turu i Miganki oraz
Piosenkarnia. W 2001 r. została nagrodzona statuetką Yacha za najlepszy scenariusz roku do piosenki „Rowerek”
w wykonaniu Pawła Kukiza z zespołem Piersi, a jej wiersze znalazły się w podręcznikach szkolnych.
Dżdżownica Akolada, bohaterka książek opowiadając o muzyce wprowadziła przybyłe do muzeum dzieci w ósmy
stopień wtajemniczenia. W spotkaniach uczestniczyło 350 dzieci z tomaszowskich szkół i przedszkoli, które przy
dźwiękach muzyki mogły po pięciolinii „pełzać” niczym ślimak i skakać jak żabka. Bardzo chętnie „łapały” nutki
do koszyczka, wyginały się na kształt klamry oraz śpiewały gamę. Zabawom towarzyszyły śmiech i radość. Pani
Izabella bardzo chętnie rozdawała autografy z wyjątkową dedykacją .
Ewa Pazurek
Asystent działu oświatowego
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Pokaz kotów, 8 XII 2019 r.
Pokaz Kotów Rasowych, który miał miejsce 8 grudnia 2019 r. odwiedziło około 1400 osób. Wystawcy zrzeszeni
w Supreme Cat Club z Łodzi zaprezentowali koty różnych ras: ragdoll, maine coon, selkirk rex, koty bengalskie,
devon rex, koty brytyjskie.
Publiczność w konkursie na Kocią Indywidualność wybrała młodziutkiego kota bengalskiego z hodowli
Kukot*PL. Nagrodzono także dzieci biorące udział w konkursie na najładniej pomalowanego kota.

Edukacja muzealna
Zawód archeologa w percepcji dziewięciolatków
W dniu 29 listopada 2019 przeprowadzono warsztaty archeologiczne pt. „Zabytki a kontekst”. Nasze Muzeum
odwiedziła wówczas klasa III ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim. Uczniowie byli już po
raz drugi na zajęciach o tematyce związanej z omawianą dziedziną nauki. Celem spotkania było przekazanie
dzieciom wiedzy na temat podstawowych informacji związanych z ochroną dziedzictwa archeologicznego.
W trakcie lekcji poproszono słuchaczy o wykonanie rysunków przedstawiających zarówno archeologa jak i to, co
się z nim kojarzy. Jakie otrzymano wyniki?
W warsztatach uczestniczyło 18 dzieci (10 dziewczynek i 8 chłopców). Wszyscy wykonali przepiękne prace, które
przedstawiały głównie mężczyzn, jako archeologów (trzy prace prezentowały kobietę, jako archeolożkę). Każda
postać wyposażona była w narzędzia do eksploracji (w 50% były to łopaty, następnie szpachelki i pędzelki). Ponad
80% rysunków przestawiało kości, jako główne znalezisko z badań. Na pięciu pracach pojawiła się postać
dinozaura, na dwóch widniał obraz czołgu, a co najważniejsze zadokumentowani archeolodzy są postaciami
uśmiechniętymi.
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Powyższe wyniki o stanie wiedzy na temat pracy archeologa i czym się zajmuje są bardzo obiecujące i wskazują na
dalszą jej popularyzację wśród uczniów szkół podstawowych.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za oddanie swoich prac graficznych. Zainteresowanych warsztatami
archeologicznymi serdecznie zapraszam. Czas trwania zajęć od 45 minut do 1,5 godziny.

Monika Troszczyńska-Antosik
asystent działu archeologii

„ a- ZNA…-M ? ” „alfabet ZNANYCH- Malarzy”
MAŚLUSZCZAK Franciszek ,
urodził się 21 stycznia 1948 roku w Kotlicach.
W roku 1968 ukończył Liceum Plastyczne w Zamościu. Studiował na warszawskiej ASP, gdzie w 1974 roku
uzyskał dyplom w pracowni grafiki pod kierunkiem prof. Juliana Pałki. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę.
Projektuje okładki, wydawnictwa i plakaty, jest autorem ilustracji książek adresowanych dla dorosłych i dzieci.
Twórczość Maśluszczaka reprezentująca polską sztukę współczesną, zaliczana jest przez krytyków, do nurtu
zwanego ekspresją metaforyczną. Jego prace swoją wyrazistością silnie oddziałują na uczucia. Na twarzach
malowanych postaci odbija się lęk, niepokój, ból ciała i ducha.
Maśluszczak, swojego doświadczenia i wrażliwości artystycznej nie zachowuje dla siebie, dzieli się nimi ze
słuchaczami, studentami na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pełni tam obowiązki profesora
w katedrze Malarstwa i Rysunku.
- 30 -

Malarstwo F. Maśluszczaka z założenia jest metaforyczne, maluje ludzi o zdeformowanych proporcjach, na tle
odrealnionego pejzażu. Charakterystyczne postacie przedstawiane w portretach zbiorowych przez artystę to
liryczne, zagubione, nieśmiałe osoby pełne smutku i swoistego komizmu.
Podświadomość człowieka, emocje te złe i te dobre jak
rozpacz, radość czy melancholia które towarzyszą w życiu
portretowanych osób, artysta uwypukla i wydobywa na
światło dzienne w charakterystyczny dla siebie sposób.
Przykładem jest obraz zatytułowany „O świcie
w Tomaszowie” namalowany w technice olejnej
w 1976/77 roku. Obraz przedstawia apokaliptyczny widok
miasta o poranku. Dymiące kominy które są źródłem
zanieczyszczonego środowiska i ludzi. Jest to analogia do
czasów w których Tomaszów był miastem o wysokim
stężeniu zanieczyszczonego powietrza poprzez przemysł.
Maśluszczak w bardzo wyrazisty sposób pokazał że w tej
„symbiozie”, nie da się normalnie funkcjonować. Miasto
zdominowane przez przemysł staje się po części takim
wysypiskiem produktu ubocznego.
Na płótnie przedstawiona jest głowa człowieka
oddychającego dymem z komina. Symbolika dwóch
światów, kwitnącego przemysłu i konsekwencji ludzkiego
życia wyłaniająca się na horyzoncie stykających się
dwóch kolorów: głębokiej brunatnej czerwieni i brudnego
różu. Całość tematu przedstawiona jest w groteskowy
sposób. Obraz został przekazany Protokołem z dnia 12 III
1979 r. do zbiorów działu sztuki Muzeum w Tomaszowie
Mazowieckim.
Na podstawie opracowanej karty katalogu naukowego,
Franciszek Maśluszczak uczestniczył w plenerze
O świcie w Tomaszowie 1976
malarskim w 1976 r. i przekazał pracę po zakończonej
olej płótno, wym: 70 x 60
wystawie poplenerowej która miała miejsce w 1977 r.
w tomaszowskim muzeum.
Franciszek Maśluszczak jest artystą bardzo aktywnym. Namalował nie zliczoną liczbę obrazów, wykonał tysiące
rysunków i szkiców. Wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju
i za granicą. Jego obrazy olejne, grafiki i rysunki znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju oraz kolekcjach
prywatnych.
Za całokształt twórczości artystycznej otrzymał Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy.
Członek ZPAP i Rady programowej Związku.
Grażyna Srebrzyńska

Muzealne statystyki - 2019 r.

Lp.

F orm y d ziałalno ści

W yko nan ie n a
31. 12.2019 r.

1

Prace nauko wo – badaw cze

3

2

Kon feren cje, sesje, sem in ar ia, debaty or ganizow ane przez
Muzeum

1
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3

Kon feren cje, sesje, zjazd y, sem inaria o bce

7

4

Wystawy stałe

5

Wystawy czaso we i o świato we

18

Ogó łem frekwencja na wystawach

17 533

5

Wystawy czaso we

6

Wystawy oświato we, pokon kursowe

7

Frekwen cja o gó łem ( wystawy, wykład y, lekcje, warsztaty,
koncerty, itp.)

8

9

12
6
12272

Frekwencja na podstawie wp isó w do Ewid encji gości :
- zwiedzający ind ywid ualn ie

4271

- zwiedzający grup owo

5955

- zwiedzający – mło dzież szkolna

5000

Frekwen cja – zwiedzający bezpłatnie

4872

W tym:
Noc Mu zeu m ( wyd an e b ilety wst ępu)
10

Imp rezy oświatowe :







1439
Ilość - frekwencja

uro czyste o twarcia wystaw
spotkania, prelekcje, o dczyty
lekcje mu zealne ( 45 m in .)
warsztaty interaktywn e (90 min.)
Noc Muzeum
Opro wadzanie gru p

9 - 550
12 - 1040
18 - 542
237– 4434
1 – 1439
20 - 517

11

Frekwen cja n a imp rezach o świato wych ogółem

12

8692
Ilość - frekwencja
3 – 500



Kierm asze, giełdy, aukcje



Imp rezy plenero we, pikn iki h istor yczne( p odczas Nocy

1 - 1439

Muzeum )
13

Kon kur sy (wsp ółor ganizacja)

2 – 67
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14

15

Wy dawn ictwa

3 – n akład: 100

Fo ld ery

1 – 30 szt.

Alb um y

1 – 200 szt.

Ilość n um erów inw entarza p ozyskany ch w o kresie
sp rawo zd awczym
Stan eksp onatów n a 31.12 .2019 r.

30484 ob iek ty

Stan nu meró w inw entarzow ych na 31.12.2019 r .

16

17333 (n um ery
inw entarza)

Przepro wadzenie spisó w w działach in wentary zacja d oraźna
majątku /ilo ść działów

6

Kon ser wacje pełne

2

Ren owacja

3

Kon ser wacja zachow awcza ( g azow anie w szy stkich
pom ieszczeń m agazy now ych i w ystaw ienniczych )
17

512

2 razy

Zb iory bib lioteczne
Stan na 31.12.201 9 r .
Zb iory specjalne

6 84 p ozycje

Przyb yło

44 pozycje

Księg ozb ió r głów ny

9790 wo lu minó w

Przyb yło

57 wo lu minó w

Ub yło

207 pozycji

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. roku dla tomaszowskiego Muzeum
istotnymi wydarzeniami były :
1. Dokończenie (do 15 stycznia br.) inwentaryzacji doraźnej majątku w formie spisu z natury i kontrola
zgodności wpisów muzealiów z dokumentacja fotograficzną, księgami wpływu, inwentaryzacyjnymi
i kartami katalogu naukowego - Porządkowanie zbiorów / muzealiów. Rozpoczęcie inwentaryzacji, kontroli
i szacowania zbiorów archeologicznych.
2. Prace naukowo - badawcze.
3. Włączenie się w obchody: 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., 100. rocznicy powstania Policji
Państwowej, 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
4. Włączenie się w obchody Roku Stanisława Moniuszki opracowanie i realizacja programu edukacyjnego.
5. Wystawy czasowe: „ Minerały i skały Polski”, 95 lat złotówki”, „Tomaszowska Policja wczoraj i dziś”,
„Wszystko jest liczbą…”, „Fotograficzna Encyklopedia Artystów Polskich”, Wystawa o płk. Antonim
Mosiewiczu, „Tomaszów i tomaszowianie w II wojnie światowej”, „Archiwum wczoraj i dziś. W 100.
rocznicę podpisania dekretu o archiwach państwowych”, „Bożonarodzeniowe klimaty”, „13 grudnia 1981
w Tomaszowie Mazowieckim”, „Fabryczny Tomaszów. Dzieje przemysłu”.
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6. Noc Muzeum - zwiedzanie Muzeum w godzinach wieczornych (18 maja 2019 r.).
7. Muzealne spotkania z historią i nie tylko… cykl bezpłatnych wykładów wygłaszanych przez zaproszo-

nych gości specjalistów danej dziedziny wiedzy (min. raz w miesiącu).
8. Muzealne spotkania z przyrodą - cykl bezpłatnych wykładów wygłaszanych przez zaproszonych gości
specjalistów z zakresu przyrody i jej subdyscyplin.
9. Działalność edukacyjna w ramach projektów, „Muzealni tropiciele”, „Spotkania z: archeologią, etnografią,
historią, przyrodą, sztuką i literaturą”, Muzealna Akademia Malucha (lekcje muzealne zajęcia warsztatowe
i terenowe promujące działalność i zbiory Muzeum, pracę muzealników oraz historię, zabytki i walory
Tomaszowa i okolic).
10. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Fragment Sprawozdania z działalności merytorycznej Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr.
Ostrowskiego za 2019 r. oprac. Dorota Bill Skorupa Dyrektor Muzeum, 28.02.2020 r.

Co będzie ...Co będzie ... Co będzie ...
Rok 2020 Rokiem…
W 2019 r. parlamentarzyści, zgodnie z art. 33a Regulaminu Sejmu - ustanowili patronaty na rok 2020.
Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Leopold Tyrmand. 2020
rok będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę.
Tomaszowskie Muzeum włączy się w obchody upamiętniające te niezwykle ważne wydarzenia historyczne
organizując m.in. wystawy czasowe, spotkania, wykłady, zajęcia edukacyjne przygotowując artykuły popularno naukowe.
2020 rok to szczególny rok dla naszego miasta ,
bowiem190 lat temu Tomaszów Mazowiecki otrzymał
prawa miejskie. Mamy nadzieję, że zaplanowane przez
władze miejskie i instytucje kultury , w tym Muzeum,
jubileuszowe wydarzenia kulturalne przypomną dzieje
miasta, rodziny Ostrowskich oraz znanych tomaszowian
na przestrzeni 190 lat. Poniżej prezentujemy oficjalne
logo obchodów 190 - lecia nadania praw miejskich ,
które zamieszczane będzie na materiałach promujących
działania instytucji organizowane z okazji Jubileuszu
Miasta.

WYSTAWY CZASOWE:

- Ekslibris znak własnościowy książki ze zbiorów Muzeum i prywatnych kolekcjonerów
- Wokół lat 60. ze zbiorów Muzeum
- Jak to ze złotówką było… - ze zbiorów Muzeum i prywatnych kolekcjonerów
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Kącik
filatelistyczny Nr 58
POCZTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
W POLSCE LUDOWEJ 1945 r.
Początek władzy ludowej w Tomaszowie Mazowieckim, podobnie jak w całej Polsce, wiąże się z sukcesami
styczniowej ofensywy wojsk radzieckich.
W dniu 17.01.1945 r. 11 Korpus Pancerny dowodzony przez gen. I. Juszczuka walczący w składzie wojsk I Frontu
Białoruskiego dotarł pod Tomaszów Mazowiecki dokonując przeprawy przez Pilicę w rejonie Spały i Smardzewic.
W dniu 18 stycznia 1945 r. miasto zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej.
W Tomaszowie Mazowieckim została zorganizowana komendantura Armii Czerwonej, na czele której stanął mjr.
Moskwiczow, a następnie mjr. Iwanow.
W dniu 20 stycznia 1945r., z inicjatywy działaczy robotniczych powstał Tymczasowy Komitet Robotniczy, który
23 stycznia 1945 r. powołał na stanowisko prezydenta miasta Czesława Lasotę. ( Tomaszów Mazowiecki Dzieje
Miasta ).
Poczta w Tomaszowie Mazowieckim zostaje uruchomiona 21 stycznia 1945 r.
Inicjatorami byli: były naczelnik Edward Cieciwierz wraz z będącymi w Tomaszowie pracownikami z wyjątkiem
starszego asystenta Tadeusza Szymańskiego, który zginął w Oświęcimiu i st. asystenta Bolesława Owczarka, który
po aresztowaniu przez Niemców zmarł w dniu 19.II.1943r.
w areszcie w Tomaszowie, przystąpili do uruchomienia urzędu w dniu 22 stycznia, zawdzięczając dużemu
wysiłkowi technika Wacława Kowalskiego, monterów Baki, Błasika, Ciacha zdołano uruchomić wiele połączeń
międzymiastowych w dziale pocztowym rozpoczęto przyjmowanie przesyłek listowych zwykłych i poleconych.
–
1. IV.1945 zaczęto przyjmowanie przekazów pocztowych,
–
20.VI.1945 zaczęto przyjmować paczki do 5 kg.,
–
1.VII.1945 podjęto czynności PKO na razie tylko w obwodowych urzędach,
–
5.XI.1945 wprowadzono doręczenie przekazów pocztowych i czekowych adresatom do domu z dniem
5 listopada,
–
21.XII.1945 wprowadzono godziny urzędowania dla służby zewnętrznej od godz. 8,00 do 15,00 tylko
w przedziale paczkowym,
–
7.II.1946 włączono do obwodu tutejszego urzędu agencje pocztowe w Spale i Inowłodzu.
Urząd w 1945 r. borykał się z brakiem kopert do korespondencji i bardzo często w celach służbowych używał
pozostałych niemieckich kopert.
Na skanach jest pokazanych kilka takich kopert, z których dowiadujemy się, że w Wilanowie był obóz dla
Niemców, istniał Urząd Bezpieczeństwa.
W tym czasie stosowane były tzw. stemple prowizoryczne.
W tym 2020 roku w dniu 18 stycznia przypada 75 rocznica wyzwolenia naszego miasta spod okupacji niemieckiej.

Jan Rybak
Przewodniczący Koła PZF
MIASTO
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