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UKŁAD URBANISTYCZNY I BUDOWNICZOWIE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Kim

byli inwestorzy i budowniczowie, którym zawdzięczamy architektoniczny kształt
najstarszej części Tomaszowa Mazowieckiego? Jak zmieniał się w ciągu 200 lat istnienia
krajobraz przestrzeni miejskiej, jego ulice i place? Jak wyglądały pierwsze budynki, które przy
nich wybudowano, kim byli ich właściciele i mieszkańcy, czym się zajmowali? Na te i kilka
innych pytań postanowiłem odpowiedzieć w opracowaniu opisującym historię zabudowy
najstarszych ulic Tomaszowa Mazowieckiego.
Nie jest łatwo udzieli odpowiedzi na zadane pytania. Niestety nie ma zwyczaju a tym bardziej
obowiązku, aby inwestorzy, architekci czy budowniczowie podpisywali swoje dzieła.
Wyjątkowo na niektórych obiektach zabytkowych umieszcza się tabliczki informujące, kiedy
budynek powstał i do kogo należał. W większości wypadków trzeba sięgnąć do urzędowych
rejestrów i dokumentów. Tak też zrobiłem. W opracowaniu opieram się na zbiorach
archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim i jego
tomaszowskim oddziale oraz Archiwum Państwowym w Łodzi. W mniejszym stopniu
korzystałem z zbiorów miejscowego Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego i Skansenu Rzeki
Pilicy. Pomagali mi w tym pasjonaci i znawcy historii regionalnej: Andrzej Kobalczyk; Jerzy
Wojniłowicz; Jerzy Pawlik. W zakresie informacji o współcześnie realizowanych inwestycjach
uzyskałem informacje od ich właścicieli, zarządców lub administratorów.
Przyznaję, że pomimo przejrzenia setek dokumentów archiwalnych nie wszystko udało się
ustalić. Mam nadzieję, że wytyczonym śladem pójdą inni historycy, który uzupełnią moje
ustalenia i sprostują ewentualnie pomyłki.

Plan z początku XIX wieku przedstawiający Tomaszów i okoliczne osady; Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej:
AGAD), Zbiór kartograficzny, sygn. 361-28.
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Pierwszą i najważniejszą inwestycją, która dała początek osadzie Tomaszów była budowa
zapory i sztucznego zbiornika wodnego na rzece Wolbórce. Nie jest znana dokładna data
wybudowania zapory Należy przypuszczać, że stało się to na przełomie lat 80. i 90. XVIII wieku.
Równocześnie wybudowano dwie fryszerki i dwie szopy w których mieszkali górnicy i
robotnicy huty oraz dwa budynki karczmy. Jak wynika z planu osady górniczo-hutniczej
opracowanego przez Ambrożego Prokopowicza w 1812 r., układ zabudowy bardziej
przypominał zakład produkcyjny z wewnętrznymi drogami komunikacyjnymi aniżeli osadę
mieszkalną1. Dopiero w początku drugiego dziesięciolecia XIX wieku, rozbudowa powstała w
koncepcji tworzenia miasta przemysłowo-handlowego. Nie ma pewności kto rozplanował
układ urbanistyczny Tomaszowa. Można jedynie przypuszczać, że stało się to około roku 1812
za sprawą geometry Ambrożego Prokopowicza i przy dużym osobistym udziale Antoniego hr.
Ostrowskiego. Obaj oni kierowali się rozwiązaniami planistycznymi miast przemysłowych
Zachodniej Europy. W roku 1812 A. Prokopowicz dokonał pomiarów osady i sporządził jej plan,
który później, w roku 1825 nieznacznie zmodyfikował. Być może mieli w tym przedsięwzięciu
pewny udział pracujący dla A. Ostrowskiego geometrzy Jan Leśniewski jako autor planów
miasta z lat 1826 i 1830 r. i autorzy planu miasta z 1930 r. Tuszyński i Olszowski.
Układ urbanistyczny osady został zaprojektowany w oparciu o regularny, w większości
prostokątny szkielet komunikacyjny układający się możliwie symetrycznie do głównych ulic
którymi zostały wyznaczone ul. Warszawska, Św. Antoniego i Kaliska. W oparciu o te arterie
komunikacyjne zaplanowano utworzenie trzech dzielnic. Pierwsza, która została zasiedlona
najwcześniej, bo już w latach 1822-1823, położona była na lewym brzegu Wolbórki. Jej
centrum stanowił plac, nazwany Rynkiem Św. Tekli z przecinającą go ul. Warszawską. Druga to
dzielnica prawobrzeżna, przyszłe centrum osady, rozplanowane w oparciu o plac zwany
Rynkiem Św. Józefa i przecinającą go ul. Kaliską. Ulica ta kończyła się na placu Goworek, gdzie
miał stanąć murowany, dwuwieżowy kościół katolicki. Zasiedlanie dzielnicy rozpoczęło się po
roku 1824. Około roku 1826 zmodyfikowano pierwotny zamiar tworzenia tylko dwóch dzielnic.
Zaplanowano utworzenie trzeciej dzielnicy, również prawobrzeżnej. Miała ona powstać wokół
Rynku Św. Antoniego i przecinającej go ulicy o tej samej nazwie. Około roku 1826 rozpoczęto
zasiedlanie działek po obu stronach ul. Św. Antoniego. Ostatecznie jednak utworzenie
dzielnicy wokół Rynku św. Antoniego nie zostało zrealizowane. Założenia przestrzenne
uwzględniały też zagospodarowanie doliny rzeki Wolbórki, którą bez przesady można nazwać
rzeką matką przemysłu Tomaszowa. W tym czasie „stosunki wodne” miały decydujące
znaczenie z uwagi na wykorzystywanie siły motorycznej wody do napędu maszyn fabrycznych
a zasoby wodne były niezbędne dla procesów technologicznych.
Teren przyszłej osady rozparcelowano uwzględniając podział na strefy zagospodarowania.
Centrum podzielono na niewielkie działki siedliskowe. Jak wcześniej wskazałem, w środku
ulokowano prostokątny rynek Św. Józefa z okalającymi go jednopiętrowymi, murowanymi
domami osadników, sklepami i murowanym kościołem ewangelickim. Rynek połowiła jedna z
głównych arterii komunikacyjnych jaką była ul. Kaliska. Wzdłuż tej ulicy i uliczek od niej
odchodzących wznoszono znormalizowane (ujednolicone) domy dla tkaczy rękodzielników
tworząc zwartą zabudowę. Głównie były to domy murowane z kamienia wapiennego i
częściowo cegły, parterowe z facjatką w osi ściany frontowej, mieszkalnym poddaszem,
dachem dwuspadowym lub naczółkowym krytym gontem. Budynki wznoszono w wymiarach
1

Mapa wyobrażająca drugą część Państwa Ujezdzkiego J. W. Antoniego hrabiego Ostrowskiego zrobiona i
podpisana przez geometrę Ambrożego Prokopowicza w 1812 r. Kopia w zbiorach A. Kobalczyka.
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dostosowanych do charakteru prowadzonej działalności i możliwości inwestycyjnych
właściciela. Mniejsze o wymiarach 24 na 18 łokci, nieco większe 26 na 16 łokci i 36 na 18 łokci
oraz duże o długości 40 do 45 łokci i szerokości 20 do 24 łokci miary nowopolskiej 2. W miarę
oddalania się od rynku, budowano parterowe domy drewniane w oparciu o typowe,
powtarzalne projekty3. Były to budynki wznoszone z bali sosnowych łączonych w technologii
sumikowej. Wszystkie posadowione na kamienno-ceglanym fundamencie wzniesionym od 1
do 2 stóp ponad poziom gruntu. Słupy i belki osłonowe ścian oparte na podwalinie dębowej.
Poszczególne elementy bali łączone na czopy i kołki bez użycia gwoździ. Na belce wieńczącej
zwanej oczepem układano konstrukcję dwuspadowego dachu krytego gontami. W układzie
wewnętrznym dwutraktowym z sienią komunikacyjną w osi środkowej. W sieni schody
prowadząca na mieszkalne poddasze (jeżeli poddasze było jedynie gospodarcze zamiast
schodów była drabina). Mniejsze drewniane domy budowano na wieńcówkę, tzn. bale w
węgłach łączono na zamki a wzdłuż ściany łączono na kołki zwane tyblami. Przestrzeń
pomiędzy ułożonymi poziomo balami uszczelniano słomą. Drewniane stropy ocieplano gliną
zmieszaną z sieczką. Część drewnianych domów była szalowana heblowanymi deskami
niejednokrotnie z profilowanymi krawędziami i innymi żłobieniami w zależności od inwencji
cieśli lub inwestora. Nad oknami i drzwiami zewnętrznymi montowano ozdobne nadokienniki
i okapy a u dołu listwy podokienne. Od wewnątrz ściany tynkowano. Wszystkie domy zarówno
drewniane jak i murowane posiadały okiennice zamykane przed zapadnięciem zmroku. Do
roku 1830 wybudowano w Tomaszowie 333 domy mieszkalne z których 44 były piętrowe. W
tej liczbie wzniesiono 108 budynków murowanych. W tymże roku odnotowano, że
właścicielami domów mieszkalnych i budynków fabrycznych było 106 katolików (Polaków, w
tym A. hr. Ostrowski, do którego w mieście należały 21 budynki), 96 domów ewangelików
(osadnikami przybyłymi z Prus i Austrii) oraz 93 domy należące do Żydów (osadnicy wyznania
mojżeszowego)4.
W roku 1825 przy Pl. Goworek rozpoczęto budowę plebanii i katolickiego kościoła farnego pw.
św. Antoniego. Na południowych obrzeżach tej dzielnicy ulokowano cmentarz grzebalny i
drewniany kościół katolicki pw. św. Wacława, który w przyszłości miał być wykorzystywany
jako kaplica cmentarna.
Poza strefami mieszkalnymi, na peryferiach osady wytyczono działki na ogrody warzywne i
sady. Przy granicach zewnętrznych pozostawiono pola uprawne przydzielone dla duchownych,
nauczycieli i urzędników magistrackich. Znawcy problematyki tworzenia w Polsce miast
przemysłowych oceniają kompozycję przestrzenną Tomaszowa jako najciekawszą w okręgu
łódzkim5 z bogatym programem urbanistycznym i klarowną siecią komunikacyjną 6. Powstały
w latach 20. XIX wieku układ zabudowy i komunikacyjny pozostaje nadal czytelny a
nazewnictwo ulic i placów w większości przetrwało do współczesności.
Wokół Tomaszowa zaplanowano miejsca dla utworzenia osad filialnych w których Antoni hr.
Ostrowski wyznaczył 2-4 morgowe działki dla ubogich rzemieślników, wyrobników i
2

1 łokieć miary nowopolskiej = 2 stopy = 57,6 cm.
Podobne domy powstawały w tym czasie w Łodzi, Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim, Ozorkowie, Turku.
4
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/1.1/64; 49/7/0/1.3/594.
5
K. Dumała, Geneza form przestrzennych miast przemysłowych w Królestwie Polskim, [w:] Miasto i kultura polska
doby przemysłowej, red. H. Imbs, Wrocław 1988, s. 120 -127.
6
E. Niezabitowska, Zabytki przemysłowe a restrukturyzacja, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 1995, nr
1263, s. 87.
3
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plantatorów. Do roku 1830 na północ od miasta powstały podmiejskie dzielnice-osady
Preczbieda, Tomaszówek, Rawitów. Na południowym wschodzie obok wsi Brzustówka
powstały osady Łusin i Nowy Port. Na zachodzie, przy drodze do Zawady rozpoczęto tworzenie
osady Nowy Ostrów a na wschód od miasta, przy ujściu Wolbórki do Pilicy powstała osada
hutnicza Gustek.
Na obrzeżu osady, teren na południowy wschód od Stawu zajmował folwark i pałac dziedzica.
Pałac, folwark z browarem, gorzelnią, młynem i ogrodem powstawał etapami w latach 1811 1830. Sam pałac Ostrowskich w swym pierwotnym kształcie zaprojektował architekt Fryderyk
Albert Lessel a budowniczym był Jan Komorowski, mistrz murarski z Ujazdu. Prawdopodobnie
budowę zakończono około roku 1812. Wiemy też, że pałac został gruntownie przebudowany
w roku 1859-1860 w oparciu o projekt architekta Pawła Bolesława Podczaszyńskiego7.

Plan osady Tomaszów Mazowiecki sporządzony w 1830 r. przez mierniczego Jana Grohmana. Na planie widać
układ urbanistyczny dzielący osadę nana trzy dzielnice oraz szkielet komunikacyjny utworzony przez trzy główne
ulice: Warszawską, Kaliską i Św. Antoniego. AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn. 337-21.

Począwszy od lat 30. XIX wieku do połowy lat 80. tegoż wieku ilość ulic i stan zabudowy
nieomal nie uległy zmianie. Dopiero w drugiej połowie lat 80. wraz z powstawaniem fabryk
rozpoczęła się budowa domów z mieszkaniami na wynajem. Najwięcej piętrowych,
murowanych domów czynszowych wybudowano na przełomie XIX i XX wieku. Wynikało to z
wysokiej rentowności tego rodzaju inwestycji, która w skali roku dawała dochód od 8 do 12%
włożonego kapitału. Na przykład kamienica przy ul. Krzyżowej 3, wybudowana około 1900 r.
kosztem około 40 tys. rubli przynosiła rocznie z wynajmu mieszkań ponad 4900 rubli (w latach
7

Ostrowscy i ich rezydencje. Referaty wygłoszone podczas sesji naukowej zorganizowanej z okazji 190 rocznicy
śmierci Tomasza hr. Ostrowskiego w Muzeum w Tomaszowie Maz. 15 lutego 2007 roku, red. W. Bogurat, A.
Kędzierski, Tomaszów Mazowiecki 2007.
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1900-1913) co po odliczeniu kosztów poniesionych na jej bieżące utrzymanie dawało
rentowność w granicach 10%. Poza śródmieściem, aby sprostać zapotrzebowaniu na deficyt
mieszkań dla robotników fabrycznych budowano tanie drewniane famuły. Były to przeważnie
domy parterowe z mieszkalnym poddaszem. Mieściły na parterze 4 mieszkania dwuizbowe i
cztery mieszkania jednoizbowe na poddaszu. W osi sień komunikacyjna z jednobiegowymi
schodami na poddasze. Mieszkańcy wodę czerpali wiadrami ze studni jaka przeważnie
znajdowała się w podwórku posesji, nieczystości gromadzono w dołach kloacznych przy
których znajdowały się prymitywne ubikacje. Kilkanaście takich domów przetrwało na terenie
miasta do współczesności.

Widok na zabudowę północnej pierzei ul. Mireckiego (d. ul. Karpaty) jako przykład dzielnicy podmiejskiej
zabudowanej drewnianymi domami z jedno i dwuizbowymi mieszkaniami dla robotników fabrycznych.
Fotografia z l. 60. XX wieku autorstwa T. Kawki.

Z lewej dom przy ul. Polnej 26, po prawo drewniany dom z naczółkowym dachem przy zbiegu ul. Murarskiej z ul.
Zgorzelicką. Były to drewniane domy z połowy XIX wieku w których na parterze były cztery dwuizbowe mieszkania
i cztery mieszkania jednoizbowe na poddaszu. Fotografie z l. 60. XX wieku autorstwa T. Kawki.

Zabudowa przemysłowa zasługuje na szczególna uwagę. W latach 20. XIX wieku równolegle
do brzegów Stawu zaplanowano strefę przemysłową. Wzdłuż ulicy Grünberskiej (obecnie ul.
Tkacka), Jeziornej (obecnie ul. Farbiarska), św. Tekli (ul. N. Barlickiego), Wesołej i Gustownej 9
(ul. Konstytucji 3-go Maja) wybudowano dwupiętrowe budynki przędzalni Batavii i Filatury
oraz nieco niższe budynki foluszy i farbiarni. w drugiej połowie XIX wieku zastąpiły je parowe
fabryki sukiennicze. Sporo wcześniej, bo już w latach 90. XVIII wieku powstały pierwsze
6

budowle przemysłowe jakimi były budynki huty żelaza i fryszerki. Wielki piec hutniczy swym
szczytem przylegał do brzegu południowej odnogi Wolbórki, która płynęła tuż przy wysokiej
skarpie. Piec był budowlą prostokątną o wymiarach 16 na 8 metrów. Trzon pieca był
walcowaty i wysoki na 16 łokci (około 9 metrów). Od strony zachodniej i wschodniej do pieca
przylegały drewniane szopy dla pracy giserów. Koło wodne i urządzenia miechowe znajdowały
się od strony południowej. Po drugiej stronie kanału na skarpie stały murowane budynki
stanowiące skład dla węgla i rudy. Po obu stronach kanału odpływowego zbudowano dwie
fryszerki. Obie o drewnianej konstrukcji słupowej ze ścianami z desek posadowione na
murowanym fundamencie. Murowane też były paleniska i kominy.
Budowa dużych obiektów fabrycznych z wyjątkiem dwóch przędzalni (Filatury i Batavii)
przypada na drugą połowę lat 80. XIX wieku i lata następne aż do roku 1914. Można przyjąć,
że pierwsze charakterystyczne kilkupiętrowe ceglane gmachy przędzalni i tkalni wybudowane
zostały około roku 1884 przy ul. Św. Tekli przez Jakoba Halperna, przy ul. Jeziornej przez Oskara
i Karola Fürstenwaldów, przy ul. Gustownej Hila Landsberga. Rok później powstał duży
budynek fabryki Samuela. W roku 1887 również piętrowe budynki fabryczne z czerwonej cegły
wybudował przy ul. św. Tekli Moritz Piesch a rok później Samuel Steinman. Wtedy też przy ul.
Jeziornej powstały budynki fabryki Albina Meistera i Alfreda Britzmana. Wszystkie one
budowane były w podobnym stylu. Posadowione na planie wydłużonego prostokąta z
wielobocznymi wieżyczkami na flankach, Wieżyczki wieńczyły motywy krenelaży (blanek)
zaczerpnięte z architektury obronnej. Ozdoby te wzmacniały wrażenie wielkości, a masywna
bryła dawała skojarzenie ze średniowiecznym zamkiem. Można odnieść wrażenie, że poza
funkcją fabryczną miały pokazywać wielkość kapitału i właściciela. Obok nich powstawały
rezydencje fabrykantów z ogrodami i zapleczem w postaci wozowni, stajni i oficyn służby.
Pałacyki i wille rodzin Pieschów, Halpernów, Landsbergów, Bornsteinów i Szepsów miały
podkreślać ich wysoką pozycję społeczną i zamożność.
Kim byli budowniczowie najstarszych domów i fabryk Tomaszowa? Można przypuszczać, że
byli to majstrowie murarscy zwani wówczas mularzami, cieśle, gonciarze i stolarze, którzy w
latach 20. XIX wieku osiedlili się w Tomaszowie Mazowieckim. Oni to utworzyli w osadzie
pierwsze zgromadzenie rzemieślnicze jakim był Cech Majstrów Mularskich 8. Nastąpiło to w
grudniu 1824 r., a więc prawie sześć lat przed uzyskaniem przez osadę praw miejskich. Wójt
gminy Ujazd, Antoni hr. Ostrowski wystąpił 12 grudnia 1824 r. do Komisarza Obwodu
Rawskiego o zgodę na założenie w fabryczno-handlowej osadzie Tomaszów zgromadzenia
mularzy. Wniosek spotkał się z przychylnością Naczelnika Obwodu Rawskiego, który osobiście
przybył do Tomaszowa 26 grudnia 1824 r. celem zaprowadzenia zgromadzenia kunsztu
mularskiego stosownie do postanowienia Namiestnika Królestwa z 31 grudnia 1816 r. W skład
cechu wchodzili majstrowie: Augustyn Hofman; Nestor Truszczyński; Jacenty Mazurkiewicz;
Mateusz Zubczyński, Johann Wilhelm Stoefft; Kazimierz Trębecki; Daniel Szonwelher;
Kazimierz Wiśniewski; Ludwik (Laus) Boisson; Jan Truszczyński; Stanisław Brzeziński. Starszym
Zgromadzenia (przewodniczącym)został wybrany Augustyn Hofman a jego zastępcą Nestor
Truszczyński. Tak więc była to najstarsza grupa majstrów murarskich, którzy budowali
Tomaszów. W latach 30. XIX wieku poza wyżej wymienionymi roboty budowlane w
Tomaszowie prowadzili majstrowie murarscy: Wincenty Borkowski; Antoni Kinzel (Kunzel);
Franciszek Rostkowski; Mamel Welner; Hersz Wolard; Jan Heinrich Wolsdorf, Karol Andrzej
Petzold (zdun); Jan Strusiński; Tomasz Matupczak; Franciszek Zatorski.
8

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/145 (Akta tyczące się zgromadzeń rzemieślniczych).
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4 stycznia 1825 r. (a więc tylko kilka dni po założeniu zgromadzenia majstrów murarskich)
utworzono w osadzie Tomaszów Zgromadzenie Kunsztu Ciesielskiego, Stolarskiego i
Tokarskiego. Starszym zgromadzenia ciesielskiego wybrano Krystyana Cholszteina vel
Holsztajna a jego zastępcami Konrada Heim i Antoniego Engela. Poza wymienionymi w skład
tego cechu weszli majstrowie ciesielscy: Wojciech Kwaszkiewicz; Jan Kwaszkiewicz; Franciszek
Shulc; Johann Lapp; Michał Szczepanik oraz majstrowie stolarscy: Józef Domaradzki; Józef
Gołębski; Mikołaj Tuszyński; Johann Schlerch (lub Szecher). Poza wymienionymi w mieście
mieszkali też majstrowie ciesielscy i stolarscy, którzy do zgromadzenia wstąpili w późniejszym
czasie. Byli to cieśle: Jakub Iffarth; Karel Wolf; Jan Fryderyk Benke; Wojciech Zaręba; Józef
Auderka; Jan Dawid Mintzel Karol Johann Reiner; Józef Reinhold. Stolarze: Wojciech Kulawski;
Józef Frantz; Johan Knalb; Stefan Koprowski; Frantz Firisch (Firich); Adolf Hunger; Johann
Schlerch; Isek Peis. Przed rokiem 1830 w mieście nie było cechu majstrów dekarskich, ale tego
typu roboty prowadzili majstrowie Józef Remisch vel Remisz i Herszek Faim.
W latach międzywojennych kontynuatorami tomaszowskich tradycji murarskich byli
majstrowie: Edmund Błaszkowski zam. ul. Pałacowa 7; Kazimierz Ostrowski zam. ul. Cicha 11;
Józef Kincel zam. ul. Zgorzelicka 8; Kazimierz Szymkowski zam. ul. Projektowa 42; Stanisław
Musiał zam. ul. Karpaty 31; Leon Ojrzyński zam. ul. Żelazna 5; Roman Goździk zam. ul. Niska 2;
Józef Nojek zam. ul. Wolna 12, Jan Sałaciński, mistrz murarski, zam. przy ul. Pilicznej 34.
Wszyscy wymienieni zrzeszeni byli w tomaszowskim cechu murarzy.
Władze samorządowe w latach 20. XX wieku założyły Miejską Betoniarnię lokują ją przy ul.
Zgorzelickiej 2/ul. Legionów 26. Po 1945 r. kierownikiem betoniarni został mistrz brukarski i
betoniarski Władysław Rózga zam. przy ul. Szerokiej 16, który wcześniej prowadził własny
zakład tej samej branży. To właśnie jego firma na początku XX wieku ułożyła pierwsze bruki i
chodniki na większości ulic Tomaszowa.
Mówiąc o budowniczych warto wspomnieć producentów cegieł, łupanego kamienia
wapiennego, wapna budowlanego, tarcicy i innych materiałów budowlanych. Najstarsza
kopalnia kamienia wapiennego rozwinęła działalność w połowie lat 20. XIX wieku, kiedy to na
Górze Brzustowskiej rozpoczęto wydobycie kamienia na potrzeby budowy domów w
pobliskim Tomaszowie jak i domów nowej osady Łusin, która powstała jako kontynuacja wsi
Brzustówka9. Dzierżawcą czy też zarządcą tej kopalni do roku 1831 był Jakub Szymon Olszewski
(plenipotent Antoniego hr. Ostrowskiego), który też zarządzał fryszerkami w Starzycach i
Gustku. Po roku 1831 kopalnie i wapiennik dzierżawił Tomasz Turlejski (około roku 1830), po
roku 1857 Izak Pacanowski (1857-1876), po roku 1887 Efroim Rubin, od roku 1896 Hersz
Szenderle10.
Obszar, na którym zaplanowano Tomaszów obfitował w żwiry, piaski i gliny już w latach 20.
XIX wieku prowadzono ich wydobycie i gospodarczy wypał cegieł. Początkowo odbywało się
to tzw. sposobem gospodarczym i na własny rachunek inwestorów. W drugiej połowie wieku
XIX odbywało się to już w profesjonalnych cegielniach należących do Filipa i Adolfa Kriega w

9

AGAD, Archiwum Ostrowskich z Ujazdu (dalej: AOzU), sygn. 1/344/0/-/0876 (Dzierżawy placów w osadzie
fabrycznej Tomaszów, Łusin i Nowy Ostrów). Osada Łusin posiadała wytyczone ulice o nazwach: Związek,
Wapienna, Łąkowa, Wodna.
10
AGAD, AOzU, sygn. 1/344/0/-/0903 (Kopanie i palenie wapna w Górze Brzostowskiej. Kontrakt na wypalanie
wapna z Tomaszem Turlejskim, proces prowadzony przez adwokata Lucjana Wrotnowskiego z dzierżawcą kopalni
wapna, Izaakiem Pacanowskim, dzierżawy kopalni kolejno przez Efraima Rubina i Hersza Szenderle; kontrakty,
akta sądowe).
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Niebrowie, Cekanowie i Zaborowie 11, Leopolda Steinbacha we wsi Brzustówka12, Józefa i
Kazimierza Michalskich w Dąbrowie (zam. ul. Piłsudskiego 6/8) 13. Na potrzeby realizowanych
inwestycji budowlanych pracowały miejscowe tartaki. Był to tartak parowy Marcelego
Chybińskiego przy ul Kolejowej – nr policyjny 363a, 364a, 365a (obecnie jest to ul. Smutna od
nr 2 do 8). Został on uruchomiony w latach 80. XIX wieku a rozbudowany około roku 1897 14.
W roku 1912 dzierżawiony teren tartaku małżonkowie Chybińscy nabyli od miasta na
własność15. Tartak mechaniczny Moszego Lejzera Kirschenbauma przy ul. Kolejowej pod
numerem policyjnym 294, 292a (dawniej przy drodze od ul. Warszawskiej w Tomaszowie na
stacje kolejową, później ul. Kolejowej 42 obecnie ul. Grota Roweckiego 42). Wybudowany i
uruchomiony około roku 1893 16. W latach międzywojennych należał do firmy Hermana
Gerszonowicza. Uległ częściowemu zniszczeniu po pożarze w 1929 r., ale odbudowany w roku
192917. Tartak parowy Nuchema Głowińskiego przy ul. Szosa Warszawska 73/75. Tartak
parowy i Skład Drewna Budowlanego przy ul. Szosa Ujezdzka 35 (w Starzycach). Od 1910 r.
właścicielami byli Zelman Fajman i Berek Ejbeszyc18. Tartak Parowy „ARBOR” przy ul. Spalskiej
26/28. Założony w 1930 r. przez spółkę cywilną: Samuel Norymberski; Józef Zyskind; Mojżesz
Rozen; Abram Wald.

Architekci, którzy w pierwszej połowie XIX wieku projektowali najstarsze budowle naszego
miasta w większości pozostają nieznani. Jedynie nie ulega wątpliwości, że projekt pałacu
Antoniego hr. Ostrowskiego opracował architekt Fryderyk Albert Lessel. Natomiast kto był
projektantem budynku pod nr 1 dla pierwszych urzędników miejskich czy też kto

11

Cegielnia w Zaborowie należała do spółki cywilnej Filip i Adolf Krieg z Michałem Wolzandt. Krieg mieszkał przy
ul. Zawadzka 36. Był właścicielem parceli przy ul. Zawadzkiej nr 3, 4, 14, 16, 32. Późniejszymi współwłaścicielami
cegielni był Otton Oskar Krieg i Paweł Edward Krieg do których należały parcele przy ul. Zawadzkiej 44, 48, 52/60.
12

Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Piotrkowskiej (dalej: SIFGP),
sygn. 39/19/0/-/1930 (Sprawozdania z lat 1899-1910 dot. cegielni L. Steinbacha). Do cegielni należały
nieruchomości przy ul. św. Antoniego 107 i pola przy ul. Źródlanej o łącznej powierzchni 5 ha. Mieszkał on przy
ul. Źródlanej 1/4 i Handlowej 21.
13
APŁ, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi, sygn. 39/474/0/-/1145 (Wypisy z akt hipotecznych i
plany cegielni „Dąbrowa” sukcesorów K. Michalskiego z lat 1926-1936 zam. ul. Piłsudskiego 6/8 w Tomaszowie
Maz.).
14

APŁ, Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/6598 (Projekt przebudowy murowanej,
parterowej kotłowni z ukazaniem istniejącego tartaku i instalacji kotła na nieruchomości Marcelego Chybińskiego
pod numerami 363a, 364a, 365a w mieście Tomaszowie w guberni piotrkowskiej).
15
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/4186 (O przejściu na Marcelego i Anastazję małżonków Chybińskich, Henryka
Chybińskiego i Edwarda Marca czynszowych nieruchomości nr 356a, 363a i 364a w mieście Tomaszowie).
16
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3490 (Akta dotyczące budowy przez Moszka Lejzora Kirschenbauma w mieście
Tomaszowie w powiecie brzezińskim tartaku wraz z należącymi do niego budynkami, zaznaczonymi na planie
sytuacyjnym, [na nieruchomości] pod numerem 292a).
17
APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/1/0/-/199 (Plan
na odbudowę spalonego tartaku należącego do Firmy H. Gerszonowicz, położonego przy ul. Kolejowej 42 w
Tomaszowie Maz.).
18
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1305, Teczka przemysłu za 1931 r. Tartak Arbor osiadał maszynę parową o mocy 75
KM i wewnętrzną sieć kolejki wąskotorowej. Część budynków murowanych. Po roku 1945 pod zarządem
państwowym a następnie funkcjonował jako Tartak Państwowy. Kierownikiem tartaku w latach 1945-1947 był
Zdzisław Litke zam. ul. Jerozolimska 3. Zatrudnienie w roku 1945-1946 wynosiło 37 robotników fizycznych i 5
umysłowych. Po roku 1947 w wszedł w skład Piotrkowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego z siedzibą
w Tomaszowie Mazowieckim.
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zaprojektował budynki przędzalni Filatury i Batavii nadal nie wiadomo. Podobnie wygląda
sprawa projektantów najstarszych domów tkaczy i mieszczańskich kamieniczek.
Zgoła inaczej wygląda sprawa budynków, które powstawały po roku 1880, jako że w zbiorach
Archiwum Państwowego w Łodzi i miejscowym oddziale Archiwum Państwowego w
Piotrkowie Trybunalskim zachowała się większość projektów. Najwięcej budynków
fabrycznych i mieszkalnych jakie powstały w Tomaszowie zaprojektowali i nadzorowali ich
wznoszenie inżynierowie architekci Karol Kleiber19, Wilhelm Sroka 20. Przy projektowaniu
urządzeń technicznych dla miejscowych fabryk współpracowali z inżynierem technologiem
Leszkiem Gębarzewskim21.
W zbiorach archiwalnych spotyka się też pojedyncze projekty autorstwa architektów: Józefa
Stefana Wita Pomian-Pomianowskiego22; Jana Wołkowskiego; Bohdana Kłopotowskiego23;
Dawida Lande24 i Kazimierza Sokołowskiego.

19

Karol Gustaw Kleiber urodził się 5 kwietnia 1864 r. w Grodnie. Jego rodzicami byli Wilhelm i Julia z d. Zahert,
oboje wyznania ewangelicko-augsburskiego. Średnią Szkołę Realną ukończył w Grodnie a następnie studiował w
Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu. Architekt powiatowy w Brzezinach od 1899 r. Posiadał w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 49 pałacyk, który zaprojektował i wybudował ok. ok. 1903 r. Obecnie Muzeum. Sprzedał po I wojnie i przeprowadził się do Białegostoku a od 12 lutego 1925 r. zamieszkał w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. Św. Antoniego 32 m. 2. Od lipca 1936 r. wymeldował się z Tomaszowa i najprawdopodobniej z żoną
Heleną zamieszkał w Warszawie. Był autorem ponad 270 projektów budynków jakie wybudowano w Tomaszowie
Mazowieckim.
20

Wilhelm Wrócisław Sroka (1866-1939) - architekt, budowniczy. Urodził się w m. Wiskitki w 1866 r. syn Augusta
i Katarzyny z Dattelbaumów. W 1889 r. ukończył Instytut Inżynierów Cywilnych w Sankt Petersburgu. Po studiach
został miejskim architektem miasta Teodozja na Krymie. W latach 90. XIX w. piastował najpierw stanowisko
architekta sekretarza kolegialnego, a następnie inżyniera architekta radcy tytularnego powiatu brzezińskiego. W
latach 30. XX wieku mieszkał i miał pracownię przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4/2 w Tomaszowie
Mazowieckim. Żona Ireną Maria z Czarnockich i synowie Stanisław i Bronisław mieszkali przy ul. Narbuta 7 w
Warszawie. Zmarł w wieku 73 lat 10 czerwca 1939 r. w szpitalu pw. Św. Antoniego w Warszawie.
21
Leszek Gębarzewski (1865-1942). Inżynier technolog; w 1896 r. zaprojektował instalację kotła parowego dla
cegielni Steinbacha w Brzustówce, projekt kotła parowego dla fabryki Bekermana i Dobranieckiego w osadzie
Wilanów.
22

Józef Stefan Wit Pomian-Pomianowski - inżynier architekt, budowniczy, ur. 15 czerwca 1864 r. w
Wysokiennicach w powiecie rawskim, zm. 29 września 1919 r. w Sosnowcu.
23

Bohdan Kłopotowski, ur. 23 sierpnia 1896 r., zm. 29 marca 1989 r. w Piotrkowie Trybunalskim; inżynier
architekt, w okresie międzywojennym naczelnik Wydziału Technicznego przy Zarządzie Miejskim w Piotrkowie
Trybunalskim; A. Warchulińska, Piotrków Trybunalski między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, ŁódźPiotrków
Trybunalski
2012,
s.
15;
http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/bohdan_klopotowski,1273053 [dostęp: 11.02.2022]; data
śmierci na podstawie nagrobka na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim.
24
Dawid Lande - inżynier ur. 6 kwietnia lub 14 czerwca 1868 r. w Łodzi, zm. 10 września 1928 r. w Karlowych
Warach, tworzył w stylu secesji głównie w Łodzi. W Łodzi też skończył Szkołę Rzemieślniczą a następnie studiował
w Petersburgu w Instytucie Inżynierów Cywilnych. W Łodzi założył własne biuro architektoniczne i jako jeden z
pierwszych zaczął stosować w budownictwie formy secesyjne. Pochowany został na w Łodzi na Cmentarzu
Żydowskim przy ul. Brackiej.
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